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Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri është një nismë e Ambasadës së Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në Tiranë që bashkon të rinj dinamikë, të cilët japin kontributin e tyre në shoqëri
përmes aktivizmit, pjesëmarrjes në dialogun shoqëror, shërbimeve të komunitetit dhe avokimit efektiv. Ajo
synon të forcojë ndjenjën e qytetarisë aktive në mesin e të rinjve të Shqipërisë nëpërmjet udhëheqjes,
aktiviteteve të përfshirjes dhe angazhimit qytetar. Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri është
një organizatë jopartiake dhe jopolitike e cila mban një lidhje të ngushtë me Ambasadën e SH.B.A.-së
Tiranë. Këshilli Rinor dëshiron të fuqizojë rininë shqiptare duke lidhur dhe frymëzuar ndryshimet, duke
rritur ndërgjegjësimin për çështje të ndryshme të rinisë, duke trajtuar shqetësimet e tyre, duke diskutuar
dhe gjetur platforma të mundshme për zbatimin e zgjidhjeve.
Që në krijimin e saj kjo organizate ka synuar të jetë hapësira e të rinjve të pavarur, kompetent dhe me
integritet që duan të rrisin veten dhe t’i shërbejnë komunitetit. Disa nga qëllimet kryesore të organizatës
janë:





Të këshillojë Ambasadën e SHBA-së dhe Ambasadorin e SHBA-ve se si t'i kuptojnë më mirë
problemet që hasin dhe motivojnë të rinjtë shqiptarë dhe të përmirësojnë përpjekjet e
Ambasadës së SHBA-së për të rinjtë;
Përfshirja e të rinjve shqiptarë në aktivitete të angazhimit qytetar që mbështesin përparësitë dhe
interesat e përbashkëta shqiptare dhe të SHBA;
Të fuqizojë të rinjtë shqiptarë nëpërmjet ndërgjegjësimit, arsimimit dhe mundësive të kontaktit;
Për të krijuar mundësi për udhëheqësit e rinj novatorë për t'u takuar dhe për të shkëmbyer ide me
ekspertë amerikanë, ndërkombëtarë dhe ndërkombëtarë në biznes, politikë, shkenca dhe tema të
tjera të ngjashme.

Në shërbim të objektivave të mësipërme Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri përbëhet nga
6 departamente si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Civic Engagement Department,
PR, Media and Communication Department,
Youth Empowerment Department,
Research Department,
Social Activities and Community Services Department,
Culture and entertainment Department.
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1 PARATHËNIE – DY FJALË MBI PROJEKTIN

Ky studim vjen si pjesë e projektit “Fighting Corruption in Higher Education System in Albania”. “Fighting
Corruption in Higher Education System in Albania’” është një nismë e financuar nga Programi i Granteve të
Vogla për Demokraci i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë dhe zbatuar nga Këshilli Rinor i
Ambasadës Amerikane në Shqipëri dhe Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare.
Perceptimi i korrupsionit në Shqipëri është relativisht i lartë dhe korrupsioni shihet si një pengesë e madhe
në zhvillimin politik, ekonomik dhe social të vendit. Megjithëse ka shumë strategji, struktura ligjore dhe
institucionale të angazhuara në luftën kundër korrupsionit, përsëri ne besojmë se një qasje nga lart-poshtë
nuk është e mjaftueshme dhe nuk mund të jetë efektive pa veprimin e vetë qytetarëve. Prandaj, projekti ynë
është i fokusuar në luftimin e korrupsionit në një sektor të veçantë si sistemi i arsimit të lartë, një sektor ku
kjo çështje ende nuk është adresuar siç duhet dhe ka një qasje nga poshtë-lart, pasi ajo do të zhvillohet dhe
zbatohet nga grupet kryesore të synuara, studentët.
Ekziston një nevojë e fortë për t'u përqendruar te korrupsioni në sistemin arsimor duke synuar një shoqëri të
lirë nga korrupsioni. Arsyeja pse ne duam të përqendrohemi në çështjen e korrupsionit në sistemin e arsimit
të lartë, nuk është vetëm sepse në politikat e qeverisë kundër korrupsionit ky sektor është lënë pas –
krahasuar me sistemin gjyqësor, sistemin e kujdesit shëndetësor apo shërbime të tjera publike – por
njëherësh për shkak se ne e shohin këtë sektor si shumë të ndjeshëm. Korrupsioni në sistemin e arsimit të
lartë është veçanërisht i rrezikshëm për faktin se të dëmtuarit këtu janë të rinjtë. Nëse sistemi i arsimit lë
hapësira për përdorimin e mjeteve korruptive për të arritur rezultate të suksesshme, mesazhi që do të jepet
nga sistemi arsimor do të nxiste edhe më shumë korrupsionin në shoqëri; studentët që janë të përfshirë në
sjelljen korruptive gjatë studimeve të tyre ka të ngjarë të përfshihen në punët korruptive në të ardhmen. Kjo
jo vetëm që do të dëmtojë integritetin e studentëve, por do të japë një mënyrë për sjellje jo etike dhe të
pandershme dhe do të krijojë një mjedis të zhgënjimit dhe mungesës së besimit në institucione. Në terma
afatgjatë, kjo nuk do të ndikojë vetëm në sistemin e arsimit të lartë, por në tërë shoqërinë në përgjithësi.
Korrupsioni dhe mungesa e integritetit në sistemin e arsimit të lartë mund të shfaqen në forma të ndryshme
si diploma të rreme, universitete fantazmë, ryshfeti, ndikimi i panevojshëm, influenca e korporatave apo
qeverisë, mungesa e profesorëve, kërkim shkencor i ndikuar etj. Këto mënyra të shfaqjes të korrupsionit dhe
mungesës së integritetit në sistemin e arsimit të lartë paraqesin probleme serioze, pasi grupi i synuar që ata
ndikojnë, të rinjtë, janë më të predispozuar që të asimilojnë një sjellje të keqe dhe për më tepër që këta të
rinj do të jenë liderët e së nesërmes. Të rinjtë e angazhuar në korrupsion gjatë studimeve të tyre do të kenë
tendencën për të fituar avantazhe të paarsyeshme duke përdorur mjete të pahijshme, si para, ndikim apo
pushtet në të ardhmen. Kjo mund të ndikojë në integritetin e tyre dhe të vendos rrënjë një kulturë të bazuar
në suksesin e pandershëm, paaftësinë dhe avantazhet e paarsyeshme. Nga ana tjetër studentët që janë në
disavantazh dhe vëzhgojnë korrupsionin në sistemin arsimor do të ndihen të dobët dhe do të humbin
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besimin e tyre në institucione. Për më tepër, korrupsioni në sistemin e arsimit të lartë do të ndikojë në
cilësinë e procesit mësimor dhe do të vijë i shoqëruar me faturën e profesionistëve jo kompetentë që nesër
do ta udhëheqin vendin. Korrupsioni në sistemin arsimor ka një efekt negativ të qëndrueshëm në të gjithë
shoqërinë. Prandaj është me rëndësi të madhe për të parandaluar dhe luftuar atë.
Të gjitha aktivitetet kundër korrupsionit kanë qenë të përqendruara në studentë, pasi studentët ishin grupi i
synuar dhe zhvilluesit kryesorë dhe implementuesit e këtij projekti. Arsyeja pse projekti ka patur këtë qasje
është sepse besojmë se korrupsioni është para së gjithash një sjellje dhe nëse duam ta luftojmë, duhet të
fillojmë me një angazhim personal për t'i rezistuar kësaj sjelljeje. Studentët duhet së pari të jenë të
vetëdijshëm për efektet negative të korrupsionit në arsim, ekonomi dhe shoqëri dhe të kuptojnë se ata
mund të luajnë një rol aktiv në këtë luftë. Studentët janë një pjesë e rëndësishme e institucioneve të arsimit
të lartë dhe duhet të kuptojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre për t'i mbajtur këto institucione "të pastra
nga korrupsioni". Për këtë arsye projekti ka inkurajuar një fushatë "unë i rezistoj korrupsionit", ku studentët
që kanë drejtuar këtë projekt jo vetëm që paraqesin një sjellje jo tolerante ndaj korrupsionit, por gjithashtu
kanë zhvilluar zgjidhje kreative për të adresuar korrupsionin në fakultetet e tyre dhe për të zhvilluar
platforma dhe mjete për të parandaluar atë ose duke i bërë studentët e tjerë të përgjegjshëm për të. Ndër
të tjera të përmendura më lart ky projekt: (a) do të kërkojë të rrisë transparencën dhe llogaridhënien në
sistemin e arsimit të lartë si dhe (b) do të kërkojë të përdorë arsimin si një armë në luftën kundër
korrupsionit.
Në harmnizim me objektivat dhe qëllimet e projektit janë planifikuar dhe organizuar të gjitha aktivitetet në
kuadër të këtij projekti. Gjithçka ka nisur me Akademinë e Korrupsionit. Në këtë aktivitet morën pjesë
studentë të Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane në Shqipëri por edhe të rinjtë të fakulteteve të
ndryshme. Gjatë këtij aktiviteti për dy ditë radhazi studentët u njohën me aspekte teorike të korrupsionit në
fusha të ndryshme si ekonomi, politikë, arsim, drejtësi, art etj., u prezantuan gjithashtu me aspektet ligjore
në ndihmë te luftës kundër korrupsionit si dhe nuk munguan disa raste praktike të gazetarëve investigativë
në gjetjen e këtyre rasteve korruptive, adresimin në institucionet e duhura. Ekspertë nga fushat respektive
ndanë me studentët njohuri dhe teknikat e nevojshme rreth trajtimit të korrupsionit dhe formave të tij
sidomos në arsimin e lartë i cili ishte fokus edhe i këtij projekti. Tashmë në mesin tonë kishim studentë të
informuar që do të dinin të çonin përpara këtë projekt me objektivitet dhe racionalitet në të menduar dhe
më pas në të vepruar kundrejt çdo situate me të cilat do të përballeshin gjatë punës së tyre.
Aktiviteti i radhës ishte “Naming and Faming” përmes të cilët studentët zgjodhën profesorin e tyre të
preferuar që përfaqësonte sipas tyre modelin pozitiv me vlera profesionale dhe njerëzore dhe që shërbente
si burim motivimi për ta. U nis me këtë aktivitet për të evidentuar modelin pozitiv në fakultetet e ndryshme,
të cilët do të shërbenin si mbështetje të mëtejshme të studentëve dhe patjetër duke ju shërbyer studentëve
tërthorazi do t’i vinin në ndihmë edhe projektit në fjalë.
“University Elections 2016” ishte angazhimi pasues i të rinjve të Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane në
Shqipëri. Të rinjtë e këshillit Rinor pasi u trajnuan pranë Komisionit Institucional Zgjedhor dhe morën
miratimin e tyre për t’u bërë pjesë e një ngjarje të rëndësishme për Universitetin e Tiranës. Ata u vendosën
pranë fakulteteve në të cilët do të ushtronin detyrën e tyre si vëzhgues të pavarur. Këshilli Rinor ndoqi çdo
fazë të këtij procesi deri në procesin e numërimit me të cilin përfundoi edhe angazhimi i tyre. Gjatë gjithë
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kohës përpara ditës së zgjedhjeve në UT Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri ka informuar
studentët në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre gjatë dhe përpara këtij procesi.
Tashmë kishte ardhur koha që të nisnin “Takimet me Fokus Grupet” në çdo fakultet. Gjatë këtyre takimeve
studentët e fakulteteve përkatëse patën mundësinë të informoheshin rreth të drejtave, detyrimeve të tyre të
parashikuara ne rregulloren e fakulteteve, Kodin e Etikës, ligjin për arsimin e lartë etj. Në këto takime
studentët shprehën problematikat që ekzistonin në fakultetet e tyre, sollën mënyra strategjike se si këto
probleme mund të gjenin zgjidhje duke krijuar kështu edhe një kornizë të qartë të situatës aktuale të
korrupsionit dhe formave të tij në Arsimin e Lartë. Kjo do të ishte edhe faza që do të siguronte dhe
ndihmonte në vazhdimësinë e aktiviteteve të tjera që do të zhvilloheshin më tej, por gjithashtu shërbeu si
një “bankë informacioni” mbi të cilin do të mund të vepronim dhe arsyetonim në mënyrë objektive tashmë
mbi të dhëna faktike dhe të dokumentuara. Mbi këto të dhëna morën formë edhe detajet e mëtejshme të
këtij projekti. Këto takime ishin të vazhdueshme me studentët e fakulteteve përkatëse me ndihmën e
folësve të zgjedhur për çdo fakultet.
Hartimi i një Kodi Etke jo vetëm udhëzues por edhe rregullore që do të përfshinte më shume parashikime
rreth ngjarjeve që mund të ndodhin (nisur nga realiteti në fakultete të ndryshme të UT), menduam se ishte
e rëndësishme dhe e nevojshme për UT. Në Kodin e Etikës së hartuar nga Këshilli Rinor futja e Këshillave të
Etikës së Fakulteteve përbën një risi që në këndvështrimin tonë do të ndikojë pozitivisht në mjedisin
universitar të fakulteteve të UT. Mendimi për të hartuar një Kod Etike të ri erdhi natyrshëm pas shqyrtimit të
Kodit Aktual të Eikës dhe ndikimi që ka patur gjatë kësaj kohe në fakultete. Për këtë arsye menduan që ky
Kod Etike do të bëhej më funksional nëse do të ekzistonte një strukturë që do të shqyrtonte çështje të
ndryshme të ngritura nga të gjitha palët pjesëmarrëse në mjedisin universitar.
Herë pas here nuk munguan takimet apo edhe në skype me profesorë amerikanë ekspertë në luftën kundër
korrupsionit mendimet, sugjerimet dhe bisedat e të cilëve na motivonin që të vazhdonim më tej por edhe të
korrigjonim apo mbronim fort punën që kishim bërë në çdo fazë dhe që do vazhdonim të realizonim në
vazhdimësi.
Studentët shfaqnin qëndrimin jo tolerant jo vetëm përmes fjalës por nuk mungonin gjithashtu esetë e
shkruara bukur prej tyre apo edhe pikturat e krijuara nga ata. U realizua kështu aktiviteti i radhës “Një kafe
mes esesh dhe pikturash” aktivitet ky që finalizoi konkurset e esesë dhe pikturës që pasqyronin punime të
studentëve duke krijuar një qëndrim ndaj korrupsionit.
Pas çdo aktiviteti mbështetja rritej vazhdimisht ndaj nismës tonë dhe tashmë kishim evidentuar dhe
dokumentuar mjaftueshëm fakte sa t’i jepnim një formë dhe paraqisnin një evidencë të aksesueshme mbi të
cilën mund të diskutonin të gjithë aktorët pjesë e sistemit të arsimit të lartë në Shqipëri. Kishte ardhur koha
e një studimi të mirëfilltë pas gati një viti punë në këtë projekt. Vendosën të hartonim kështu pyetësorin që
do t’i drejtohej studentëve. Në këtë pyetësor patjetër që pyetjen nuk mund të ishin të rastësishme dhe
përgjithësuese. Qëllimi ishte që studentët të shprehnin mendimet e tyre mbi problematikat e ngritura në
Takimet me Fokus Grupet përmes përgjigjeve në këtë pyetësor i cili do t’i jepte formën e plotë edhe
projektit.
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Përpos vështirësive gjatë zbatimeve të këtij projekti vlen të përmendim eksperiencën dhe bashkëpunimin
me profesorë të huaj dhe shqiptarë, ekspert të luftës ndaj korrupsionit.
Mirënjohje dhe falenderime shprehim për Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë për mbështetjen
financiare, për mundësitë që na krijon dhe që gjendet gjithmonë e gatshme të ndihmojë në çështje me
interes për të rinjtë në Shqipëri.
Falenderojmë gjithashtu për bashkëpunimin, ndihmën dhe suportin e tyre në çdo kohë për çdo aktivitet të
realizuar në kuadër të këtij projekti Qendrën për Nisma Ligjore dhe Qytetare. Mirënjohje edhe për drejtuesit
e Universitetit të Tiranës dhe Fakulteteve respektive për mbështetjen dhe bashkëpunimin në disa procese të
këtij projekti. Mirënjohje dhe falenderime për të gjithë profesorët nga fakultete të ndryshme që janë bërë
pjesë e këtij projekti në aktivitete të ndryshme. Falenderime shkojnë gjithashtu për të gjithë anëtarët e
Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane në Shqipëri që kanë ndihmuar në realizimin e këtij projekti në çdo
fazë të tij. Faleminderime për bashkëpunimin kemi edhe për ekspertin, Edmond Çera, i cili solli këtë raport
përmes sugjerimeve në përmbajtjen e pyetësorit dhe strukturimin e tij, metodologjisë së studimit dhe
analizës së tij. Ai është analist pranë kompanisë së hulumtimit të tregut IDRA Research & Consulting
në Tiranë.

Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri,
Tiranë, maj 2017
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2 PARASHTRIM I STUDIMIT

Shqipëria reflekton nivele të larta të korrupsionit në rang vendi. Sipas Transparency International në
raportin për vitin 2016 Shqipëria renditet në vendin e 83-të nga 176 vende, që nënkupton një nivel
shumë i dobët i cili e bashkon Shqipërinë me vendet më të korruptuara në rajon siç është
Maqedonia, Bosnje-Hercegovina e Kosova dhe njëkohësisht shumë larg nga fqinji jonë perëndimor,
Italia. Ky rankim kryesohet nga Danimarka dhe vendet skandinave, ku perceptimi për korrupsionin
është shumë i ulët. Mbështetur në këtë raport, në luftën kundër korrupsionit dhe zhdukjes së tij
mund të thuhet se vendi jonë ka arritur të “ngjitet” deri në 39 shkallë nga 100 në total. Ndonëse po
flasim vetëm për një indeks, metodologjia e llogaritjes së tij reflekton natyrën e fenomenit, i cili prek
jo vetëm një aspekt të vendit.
Korrupsioni për burime, famë dhe poste të larta ushtron një presion të jashtëzakonshëm në
institucionet e arsimit të lartë. [...] Në disa raste, korrupsioni ka pushtuar sisteme të tëra
edukative duke kërcënuar reputacionin e të diplomuarve, pavarësisht nga pafajësia e tyre.
(Transperancy International; Global Corruption Report: Education, 2013)
Korrupsioni është një fenomen që përçon ndikim në shumë plane dhe dimensione të një shoqërie.
Këtu mund të listojmë qeverinë dhe administratën e saj, politikëbërësit dhe ligjvënësit, nëpunësit e
institucioneve publike, gjykatësit, doktorët në spitale, pedagogët në shkollat publike e të tjerë. Është
e qartë se jo të gjithë këta aktorë paraqesin të njëjtin nivel të korrupsionit. Në bazë të perceptimit të
publikut institucionet dhe profesionistët marrin vlerësime të ndryshme. Duke iu referuar studimit të
publikuar nga Instituti IDRA (2016), korrupsioni në Shqipëri arrin në nivelin e 61 pikëve nga 100 në
total. Kjo përforcon edhe një herë se vendi anon më shumë nga ana e korrupsionit sesa në krahun e
pastërtisë dhe të ndershmërisë. Në këtë studim IDRA raporton gjithashtu se më të korruptuarit
perceptohen doganierët dhe gjykatësit (77/100), ndërsa në anën tjetër qëndrojnë mësuesit e
shkollave publike (39/100). Thënë ndryshe, mësuesit e shkollave publike figurojnë të jenë jo vetëm
nën mesin e shkallës së vlerësimit dhe që anojnë më shumë në krahun e “ndershmërisë”, por
gjithashtu perceptohen si më të ndershmit në krahasim me aktorët e tjerë të marrë në shqyrtim.
Megjithatë, pavarësisht këtij rezultati të mirë në fushën e edukimit, studimi thekson se pedagogët e
universiteteve shihen si shumë më të korruptuar (64/100). Vlerësimi i marrë nga publiku për këtë
element është 3 pikë më lart se indeksi kombëtar i korrupsionit. Në këtë formë studimi i Institutit
IDRA informon se ka një dallim të madh brenda sistemit arsimor shqiptar, ku kolona e tretë e tij,
arsimi i nivelit të lartë, perceptohet si një nga komponentët më të korruptuar në Shqipëri. Në
përmbledhje të kësaj, pavarësisht se në krahasim me vitin 2010, korrupsioni i perceptuar për këto
palë ka pësuar rënie të lehtë, sërish këto rezultate janë “kambanë alarmi” për sistemin arsimor në
Shqipëri.
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Veç raporteve zyrtare të bazuar në sondazhe dhe vëzhgime, publiku shqiptar është tronditur shpesh
nga lajmet mbi fenomenin e korrupsionit në universitete si nga shtypi i shkruar dhe media vizive
ashtu edhe nga rrjetet sociale. Të tilla raste janë denoncuar edhe nga emisione investigative siç është
emisioni “Fiks” dhe “Stop” në televizion. Vështirë se kalon një javë pa shfaqjen e një artikulli mbi
korrupsionin në arsimin e lartë. Historitë dhe rastet mbulojnë jo vetëm studentët ose fakultetet
individuale, por edhe institucione të tëra dhe madje edhe vende. Veç të tjerave, korrupsioni në
arsimin e lartë madje ka kaluar kufijtë dhe po bëhet global. Të gjendur përballë një situate të tillë
shumëkush mund të pyesë veten: a është bërë arsimi vatër e korrupsionit?
Sa më lart rend të theksojë se problematika e korrupsionit në universitetet shqiptare, ashtu siç u
parashtrua te parathënia e këtij raporti, është një çështje me rëndësi dhe që meriton vëmendjen e
duhur. Ky është motivacioni kryesor i këtij raporti. Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri,
i udhëhequr nga vullneti i lirë dhe dëshira për ta parë Shqipërinë si një vend në progres dhe që
shënon vetëm arritje në shërbim të qytetarëve, vendoset në përpjekje të hedhë dritë mbi këtë
fenomen dhe të shtyjë përpara luftën kundër korrupsionit deri në zhdukje të tij në institucionet
shqiptare të arsimit të lartë. Ky studim që paraqitet në këtë material është një kontribut modest i këtij
grupi studentor. Rëndësia e këtij studimi shtohet në momentin që konsiderojmë situatën kur po
zhvillohet ai. Ky material vjen në çastin kur sistemi i arsimit të lartë është prezantuar me një ligj të ri,
pas mbylljes së disa institucioneve private të arsimit të lartë dhe degë e filiale të universiteteve
publike dhe bashkëshoqëron procesin e akreditimit të universiteteve në vendin tonë. Këto zhvillime i
shtojnë vlerë çdo studimi të kësaj natyre.
Qëllimi i këtij studimi është të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit në universitete dhe ka këto
objektiva:
1) Të bëjë një përshkrim të situatës së korrupsionit në Universitetin e Tiranës,
2) Të bëjë dallimin dhe të qartësojë kuptimin e korrupsionit nga studentët,
3) Të raportojë indeksin e ndërgjegjësimit dhe atë të perceptimit korrupsionit në universitete
duke u mbështetur te opinioni i studentëve,
4) Të nxjerri në pah dallimet që kanë faktorët të ndryshëm mbi perceptimin e korrupsionit,
5) Të nxis debatin mbi korrupsionin në universitet dhe të ndihmojë në politikat kundër
korrupsionit në universitet.
Në vijim ky raport prezanton shkurtimisht gjetjet kryesore të studimit. Më pas trajton qasjen
metodike të këtij studimi, ku shpjegohen në hollësi aspekte të rëndësishme mbi mbledhjen e të
dhënave dhe të pyetësorit. Analiza dhe interpretimi i gjetjeve është seksioni ku raportohen dhe
interpretohen gjetjet e këtij studimi duke u mbështetur tek të dhënat e mbledhura dhe duke zbatuar
qasjen e shpjeguar te vështrimi metodik i punimit. Ky seksion finalizohet me një vështrim përmbyllës
të studimit. Materiali ka edhe një shtojcë ku prezantohemi shkurtimisht me diskutime dhe analiza të
zhvilluara nga studiues të ndryshëm për fenomenin e korrupsionit në universitete dhe prezanton
gjetjet kryesore të tyre.
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3 GJETJET KRYESORE

Në përmbledhje ky raport interpreton me anë të sondazhit këto gjetje:











Pjesa dërrmuese e studentëve të Universitetit të Tiranës mendojnë se kemi të bëjmë me një
rast aspak të përshtatshëm dhe aspak të justifikuar kur “pedagogu pranon dhuratë a ryshfet
nga studenti” (mbi 90% e tyre shprehen se një situatë e tillë nuk është aspak e përshtatshme).
Përkrah kësaj dhe në ngjashmëri, rreth 84% e të anketuarve shprehen se nuk janë aspak
dakord me pohimin “është e përshtatshme që studenti të japë dhuratë apo para pedagogut”.
Në këtë mënyrë, me një dallim fare të vogël, studentët e Universitetit të Tiranës “dënojnë”
ashpër si marrësin (pedagogun) ashtu edhe dhënësin (studentin) në një situatë korruptive.
Të dhënat e sondazhit tregojnë se studentët me mesatare të ulët (nën notën 7) janë të prirur
të “tolerojnë” më shumë se shokët e tyre rastet që paraqesin situata korruptive.
Rreth 18% e studentëve të Universitetit të Tiranës janë plotësisht dakord me të paktën njërën
nga situatat abuzive që janë parashtruar. I njëjti tregues ose njohur ndryshe si Indikatori i
ndërgjegjësimit të korrupsionit merr vlerën më të madhe në rastin e Fakultetit të HistoriFilologjisë (28%) dhe më pas vjen Fakulteti i Shkencave Sociale (20%), ndërkohë Fakulteti
Juridik dhe ai i Gjuhëve të Huaja arrijnë nivel të njëjtë në masën 14%. Studentët e Fakultetit
të Ekonomisë arrijnë në 18%.
Pjesa më e madhe (71%) e studentëve të Universitetit të Tiranës deklarojnë se do të
përpiqeshin në maksimum (pa ndërhyrje të tjera) për të marrë provimin edhe pse mund të
mos e kalojnë atë.
Gati një në dy studentë zotohet se do e raportonte nëse do të përballej me një veprim
korruptiv, madje një numër i vogël prej 3% shprehen se e kanë raportuar në të kaluarën. Nga
ana tjetër, rreth 13% e të anketuarve shprehen se nuk do të raportonin nëse do të përballeshin
me një veprim të tillë. Pjesa më e madhe e atyre që shprehin rezerva në raportimin e një rasti
korruptiv (42%) thonë se raportimi i një rasti të tillë në fakultet nuk do të ishte efektiv, pra do të
ishte pa rezultat. Ndërkohë rreth 1 në 3 studentë (33%) deklarojnë se “kanë frikë nga raportimi
pasi ndihen se nuk do të mbroheshin nga askush”. Vihet re se studentët që shkollën e mesme e
kanë përfunduar në qarqe të tjera (jo Tiranë) janë më të shumtë (35%) që reflektojnë frikë nga
raportimi sesa ata që kanë një diplomë të shkollës së mesme e cila gjendet në Tiranë (29%).
Nga gjetjet e anketës rezulton se mazhoranca e studentëve (59%) pajtohen plotësisht me
pohimin sipas të cilit në Shqipëri është përgjithësisht e pranueshme se “të rinjtë në Shqipëri mund
të luajnë një rol të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe të promovojnë integritetin dhe
ndershmërinë aty ku jetojnë”. Sa i takon pohimit se “ryshfeti, nepotizmi, favoritizmi, klientelizmi
janë shumë të rrënjosura në Shqipëri ndaj dhe të rinjtë nuk mund ta ndryshojnë këtë”, gati gjysma
(47%) e studentëve e kundërshtojnë si shprehje përgjithësisht të pranueshme në Shqipëri.
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Tre në katër studentë të anketuar shprehen plotësisht dakord me pohimin se korrupsioni
është një problem i madh për vendin tonë, Shqipërinë. Më shumë se gjysma e studentëve të
Universitetit të Tiranës e shohin korrupsionin si një problem të madh dhe pengues për rininë
në Shqipëri dhe familjet e tyre (përkatësisht, 62% dhe 52%).
Pjesa dërrmuese e tyre (85%) rendisin sistemin arsimor në tërësi si faktorin më të
rëndësishëm në këtë kontekst për të luftuar korrupsion në shoqërinë shqiptare. Studentët e
Universitetit të Tiranës i japin rol dhe njëherësh përgjegjësi të madhe sistemit arsimor në
tërësi, medias dhe udhëheqësve politikë në luftën kundër korrupsionit në shoqërinë
shqiptare. Ata besojnë se këta aktorë janë të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit në
Shqipëri.
Për 43% e të anketuarve në fakultetin e tyre ekziston korrupsioni. Forma më e përmendur e
ndërhyrjes në mënyrë abuzive nga studentët është ajo përmes të tretëve, qofshin familjarë
apo të afërm dhe më pas është forma e ryshfetit.
Mbi përvojën personale të studentëve, pjesa më e madhe e rasteve abuzive në fakultet kanë
të bëjnë me favorizimin lidhur me vlerësimin për lëndën (64%). Në rend të dytë vjen marrje e
lëndës pa frekuentim.
Forma më e përmendur e presionit të përdorur nga pedagogët gjatë periudhës së sezonit
është ajo e “presionit psikologjik”, nga ku studentët marrin shumë ankth dhe pasiguri.
Me një diferencë fare të pandjeshme, studentët perceptojnë si më të korruptuarin sistemin
gjyqësor, qeverinë dhe opozitën (87 dhe 86 pikë) së bashku me sistemin e shëndetësisë (84 pikë).
Më tej me 76 pikë renditet sistemi i arsimit në tërësi, me një diferencë nga sistemi gjyqësor prej
11 pikëve më pak. Indikatori i korrupsionit thekson se me përjashtim të vetes së tyre, studentët e
Universitetit të Tiranës perceptojnë një nivel të lartë korrupsioni për të gjithë dimensionet dhe
personalitet e paraqitur, ku çdo vlerësim kapërcen mesin e shkallës së indikatorit.
Krijimi i një portali apo aplikacioni ku studentët apo kushdo tjetër mund të raportojë fakte
lidhur me rastet abuzive është mënyra më e përmendur nga studentët (53%) kur shtrohet
çështja e zgjidhjes së problemit të korrupsionit në fakultetin ku studiojnë.
Në përgjithësi gati tre në katër studentë (75%) ose kanë pak ose aspak informacion për
kuadrin ligjor shqiptar dhe detyrimet ndërkombëtare në luftën kundër korrupsionit.
Gati 13% e studentëve të Universitetit të Tiranës deklarojnë se Kodi i Etikës nuk respektohet
në fakultetin e tyre, për më shumë rreth 5% e studentëve thonë që Kodi i Etikës jo vetëm që
nuk respektohet por ai nuk ekziston në fakultetin e tyre. Pjesa tjetër shprehet se kodi i etikës
ose respektohet me raste (58%) ose që respektohet plotësisht (24%). Në këtë kontekst,
studentët e nivelit bachelor janë më të shumtë që mendojnë se Kodi i Etikës respektohet
plotësisht krahasuar me studentët e nivelit master.
Rreth gjysma e studentëve të Universitetit të Tiranës deklarojnë se nuk kanë informacion
nëse ka një zyrë përkatëse në fakultet ku mund të drejtohen kur vërejnë një sjellje korruptive.
Megjithatë, më shpesh studentët përmendin “përgjegjësin e departamentit ku ndodh shkelja”
(37%) si vendin ku do të trokisnin për herë të parë kur duan të raportojnë një sjellje
korruptive.
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4 MBI METODOLOGJINË E STUDIMIT

4.1 Mbledhja e të dhënave
Ky studim është zhvilluar mbi bazën e të dhënave parësore të mbledhura me anë të anketës. Fokusi i
kësaj ankete është Universiteti i Tiranës1, konkretisht këto fakultete:






Fakulteti i Ekonomisë,
Fakulteti Juridik,
Fakulteti i Shkencave Sociale,
Fakulteti i Histori-Filologjisë dhe
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

Të dhënat mblidhen duke intervistuar studentët e këtyre fakulteteve, të cilët janë nga degë të
ndryshme, vite dhe nivele të ndryshme studimi. Mbledhja e të dhënave merr parasysh kampionimin
sipas metodave bashkëkohore dhe si përzgjedhjen e individit në mbështetje të rregullave statistikore.
Ky proces ka respektuar metodologjinë sipas të cilës të sigurohet një shpërndarje e rastit, e cila
siguron që rezultatet e studimit të jenë përfaqësuese për të gjithë universitetin.

4.1.1 Kampionimi
Kampionimi ose zgjedhja nënkupton nxjerrjen e listës së njësive primare të kampionimit që do të
përfshihen në anketim. Mirëpo, ne nuk kemi në zotërim të gjithë listën e studentëve të Universitetit
të Tiranës. Megjithatë, mbledhja e të dhënave konsideron grupin e seminarit (jo kursin dhe as grupin
e leksionit) si njësi primare të kampionimit. Në funksion të kësaj, paraprakisht është bërë listimi i të
gjithë grupeve të seminareve që zhvillojnë mësim në të gjithë fakultetet që janë në fokusin e
studimit. Kjo është popullata për rastin tonë. Zgjedhja ose kampionimi selekton vetëm një pjesë të
këtyre grupeve të seminarit. Listimi i grupeve të seminareve bëhet sipas hierarkisë:







Fakultet (pika fillestare),
Degë studimi,
Niveli i studimit,
Viti i studimit,
Grupi i seminarit dhe
Studenti (pika fundore).

Fakulteti i Shkencave të Natyrës ndonëse është pjesë e Universitetit të Tiranës, nuk u përfshi në procesin e
anketimit. Kjo për shkak se Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri nuk ka realizuar asnjë aktivitet në
kuadër të projektit kundër korrupsionit në universitet. Megjithatë Fakulteti i Shkencave të Natyrës do të jetë
objekt i një projekti të ngjashëm (me të njëjtin qëllim por jo domosdoshmërisht me të njëjtat praktika të
zbatuara në fakultetet e tjera të Universitetit të Tiranës) në një kohë të dytë.
1
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Fakultetet

Fakulteti 1

Degët

Dega1

Nivelet e studimit

Bachelor

Vitet e studimit

…

Grupet e seminarit

…

Dega2

Master
shkencor

Viti1

…

…

Master
Profesion.

Viti2

Grupi1

…

..

…

Grupi2

…

Figura 1. Skema e grupeve të seminarit sipas hierarkisë

Nga procesi i listimit rezultuan gjithsej 501 grupe seminari në pesë fakultetet e përmendur, të cilët
janë të profilizuar në 81 degë të ndryshme. Në secilin grup të përzgjedhur intervistohen 15 studentë.
Nga kjo llogariten të përzgjidhen vetëm 66 grupe në total, me 15 intervista për çdo grup rezulton në
990 intervista në total.
Kampionimi bëhet përmes procedurës që garanton përzgjedhjen rastësore mes të gjithë grupeve të
listuar. Interesi i studimit është që nga fakulteti me më shumë studentë të përzgjidhen më shumë
grupe për interevistim. Përzgjedhja e grupit të studentëve që intervistohen kryhet përmes programit
statistikor SPSS. Ky program kompjuterik garanton shpërndarjen dhe zgjedhjen në mënyrë më të
rastit si dhe përfaqësuese për fakultetet duke respektuar madhësinë e tyre lidhur me numrin e
studentëve.
Shpërndarja e anketave stratifikohet ose shtresëzohet sipas:




fakultetit,
nivelit të studimit dhe
vitit të studimit.

Nga të dhënat madhësia e fakulteteve duke u mbështetur te numri (i përafërt) i studentëve në secilin
prej tyre është si më poshtë:
Fakulteti
Fakulteti i Ekonomisë
Fakulteti Juridik
Fakulteti i Shkencave Sociale
Fakulteti i Histori-Filologjisë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
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21%
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4.1.2 Përzgjedhja e studentit
Pasi është përcaktuar se cili grup seminari do të kontaktohet, përzgjidhet studenti për t’u intervistuar.
Përzgjedhja e studentit për t’u anketuar bëhet sipas këtyre hapave:
1) Brenda në auditor, kthehet kurrizi nga dërrasa apo ekrani i projektorit dhe me ballë nga
studentët,
2) Në krahun e majtë, përzgjidhet banka e parë dhe i jepe anketë studentëve që gjenden në
këtë bankë (të gjithëve – mund të jenë 1, 2, 3 ose 4 studentë),
3) Pastaj përgjatë kësaj kolone me banka kapërcehet banka e rreshtit të dytë dhe përzgjidhet
banka pasuese (e treta). Jepet pyetësori të gjithë studentëve që gjenden në këtë bankë.
Kështu me radhë deri sa të mbarojnë bankat në këtë kolonë.
4) Kthehet sërish në pikën fillestare dhe niset shpërndarja e pyetësorëve nga banka e dytë,
pastaj e katërta e kështu me radhë.
5) Vijohet për kolonën tjetër në të njëjtën logjikë. Në çdo rast dhe pa përjashtim, shpërndarja e
pyetësorëve ndërpritet në momentin kur plotësohet numri prej 15 studentësh të
përzgjedhur. Figura më poshtë qartëson përzgjedhjen e studentëve.
Në rastin kur bankat ndahen në rreshta dhe kolona

Në rastin kur bankat nuk kanë korridor mes tyre

Pyetësori plotësohet nga vetë studenti i përzgjedhur, por në rast paqartësie ai asistohet dhe
shpjegohet nga intervistuesi. Ky i fundit gjithnjë ka qenë i shoqëruar nga një koleg tjetër (lëvizje në
çift). Në rastet kur grupi i përzgjedhur nuk lokalizohet dhe është e pamundur të kontaktohet për
kryerjen e anketimit, atëherë është bërë zëvendësim. Zëvendësimi i grupeve për këto raste bëhet
duke gjetur një grup tjetër të ngjashëm. Çdo zëvendësim do të bëhet me grupin më të afërt: nëse
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grupi E1012 nuk kontaktohet, atëherë do të tentohet të kontaktohet grupi E102. Pra gjithnjë jemi
brenda të njëjtit fakultet, të njëjtit vitit dhe të njëjtit nivel studimi.

4.2 Pyetësori
Pyetësori përfshin problematikat më të rëndësishme të diskutuara me studentët në takimet dhe
diskutimet e zhvilluara me ta në etapat pararendëse të këtij projekti. Këto problematika u
“përkthyen” në pyetje për të kapur dhe adresuar problematikat e hasura në diskutime me studentët.
Kjo është baza e pyetësorit. Gjithashtu ndërtimi i këtij pyetësori është mbështetur në strukturën dhe
modulet e metodologjisë së studimeve të zhvilluar nga Transparency International në Kamboxhia
dhe Hungari3.
Pyetësori është i ndarë në katër module apo seksione kryesore:4
Moduli

Trajtimi (adresimi i pyetjeve)

Moduli I:

Moduli i parë i pyetjeve të pyetësorit shtron pyetje me karakter të
përgjithshëm. Informacioni i mbledhur nga ky modul përdoret për
disagregim të të dhënave dhe shkon në ndihmë të nxjerrjes së pah të
dallimeve kryesore mes kategorive të ndryshme.

të dhënave të
përgjithshme
Moduli II:
ndërgjegjësimi
Moduli III:
korrupsioni në fakultet
Moduli IV:
perceptimi mbi
korrupsionin

Ky modul tenton të paraqesë se si studentët janë të ndërgjegjshëm lidhur
me korrupsionin dhe mënyrat e tij të shfaqjes në shoqërinë e gjerë dhe
në universitet në veçanti.
Moduli i tretë i pyetësorit rend të nxjerr në pah nëse në Universitetin e
Tiranës ekziston korrupsion në fakultetin përkatëse dhe hulumtohet më
tej nëse po.
Në modulin e katërt të pyetësorit mblidhet informacion mbi perceptimin
lidhur me korrupsionin në tërësi dhe në universitet. Gjithashtu përmes
pyetjeve të këtij seksioni tentohet të tregohet se sa bëhet nga aktorë të
ndryshëm në luftën kundër korrupsionit në universitet.

Shkurtim për: grupi i parë bachelor, viti i parë, dega Ekonomiks, Fakulteti i Ekonomisë.
Për më shumë, shiko: “Questioning corruption: A national survey on youth perceptions of corruption and
integrity in Cambodia”, 2015) dhe “Youth and corruption in Hungary”, 2012.
4
Në formatin e plotë të tij pyetësori gjendet në Shtojcën e këtij raporti.
2
3
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5 ANALIZA DHE INTERPRETIMI I GJETJEVE

5.1 Detaje mbi mbledhjen e të dhënave
Procesi i mbledhjes së të dhënave apo, thënë ndryshe, procesi i anketimit u zhvillua duke respektuar
metodologjinë e studimit. Gjithsesi ky proces u parapri nga dërgimi i një letër formale në adresë të
drejtuesve të fakulteteve, ku parashtrohej kërkesa për të lejuar zhvillimin e anketimit në grupet e
seminareve të përzgjedhur. Pasi merrej leja nga autoritetet e fakultetit, ekipi i trajnuar për të zhvilluar
anketimin niste punën fillimisht duke e gjetur grupin që ishte përzgjedhur në kampion. Në ndihmë
vjen edhe orari mësimor i shpallur. Më tej, ekipi i anketuesve hyn në auditor/klasë mësimore,
prezanton njëherësh veten dhe studimin para pedagogut dhe studentëve të pranishëm. Më pas
vijohet me shpërndarjen e pyetësorit në përputhje me metodologjinë e shpjeguar më herët. Anketimi
është zhvilluar në ditë të ndryshme të javës si dhe orare të ndryshme. Në mënyrë të veçantë detajet
lidhur me procesin e mbledhjes së të dhënave grupohen sipas fakulteteve si më poshtë.

5.1.1 Fakulteti i Juridik (Drejtësisë)
Kërkesa e lejes për të zhvilluar pyetësorin në këtë fakultet u aprovua pa problem nga ana e
personave përgjegjës brenda 6 ditëve nga momenti që u dërgua. Shpërndarja e pyetësorëve në
Fakultetin Juridik u bë brenda një dite. Puna nisi në orën 8:00 dhe përfundoi në orën 16:00. Pyetësori
u shpërnda në 14 grupe seminaresh, në respekt me kampionin. Pedagogët të cilët rastisën në
procesin mësimdhënës me grupet ku u shpërndanë pyetësorët u treguan bashkëpunues duke lejuar
zhvillimin e anketave. Për shkak të vështirësive të ndryshme për të kontaktuar grupet e përzgjedhur,
u desh të zëvendësoheshin 4 grupe: respektivisht një grup nga viti i parë bachelor, dy grupe nga viti i
tretë bachelor dhe një grup nga viti i parë master shkencor publik. Gjithashtu klasat e caktuara patën
një numër shumë të vogël studentësh pjesëmarrës, ku në dy grupe numri ishte 15 studentë.

5.1.2 Fakulteti i Shkencave Sociale
Në Fakultetin e Shkencave Sociale shpërndarja u realizua në 10 grupe brenda këtij fakulteti. Si fillim
duhet theksuar fakti se leja për zhvillimin e këtij projekti u aprovua me pak vonesë. Shkak kryesor për
këtë ishte sepse duhet të kishte një përshkrim të detajuar të asaj se çfarë do të realizohej së bashku
me një format të pyetësorit, dhe këto t’i ishin drejtuar dekanit apo autoriteteve drejtuese të fakultetit
bashkangjitur letrës që u çua si fillim. Megjithatë, në momentin që leja u mor zyrtarisht (1 javë pas
kërkesës tonë), filluam menjëherë shpërndarjen e pyetësorëve. Tek grupet ku në kampionim ishte
përcaktuar niveli bachelor, gjithçka shkoi mirë dhe shpejt. Ndërkohë në nivelin master, problematika
e vetme ishte se klasat nuk kishin studentë të mjaftueshëm për plotësimin e pyetësorëve dhe u desh
që të ndryshonim grupet por gjithmonë brenda nivelit master, duke i korresponduar gjithashtu atij
profesional apo shkencor. Ndërrimi i grupeve u bë edhe prej shkakut se në orarin që ishte i
përcaktuar për zhvillimin e mësimit, rastisi që studentët të mos ishin prezentë në klasë. Edhe këtu
ndërrimi u bë paralel, brenda të njëjtit nivel. U zëvendësuan 4 grupe. Gjithë shpërndarja e
pyetësorëve zgjati për dy ditë, të enjten dhe të premten e datave 13 dhe 14 prill.
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5.1.3 Fakulteti i Ekonomisë
Në Fakultetin e Ekonomisë shpërndarja e pyetësorëve preku 22 grupe të ndryshme dhe u realizua
brenda 2 ditëve. Nuk pati probleme me aprovimin e kërkesës. Shpërndarja u bë në grupet përkatëse
të seminareve ku nuk pati probleme me zbatimin e metodologjisë së shpërndarjes. Pedagogët e u
treguan bashkëpunues me stafin gjatë shpërndarjes. Megjithatë, në total u zëvendësuan 4 grupe. Kjo
e fundit u bë meqenëse për shkak të ndryshimit të orareve nuk u gjenden grupet e përcaktuara te
kampioni.

5.1.4 Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Në këtë fakultet shpërndarja u realizua brenda ditës në 9 grupet përkatëse. U zëvendësuan vetëm 2
grupe për shkak të ndryshimeve në orar dhe pamundësisë së gjetjes së tyre. Në këtë fakultet procesi
rezultoi paksa i vështirë sepse orari i publikuar nuk përputhej me orarin faktik. Ishte e vështirë të
gjendeshin grupet respektive në këtë kontekst, por u arrit të mbyllej me sukses shpërndarja sipas
metodologjisë së përcaktuar. Nuk patëm problem me aprovimin e kërkesës nga ana përgjegjëse.

5.1.5 Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja shpërndarja u realizua brenda ditës në 11 grupe. Vetëm 2 të
zgjedhura nga kampionimi u zëvendësuan me grupe të ngjashme për shkak të ndryshimit të orarit
dhe vështirësisë së gjetjes së tyre. Aprovimi i lejes për shpërndarje ishte i menjëhershëm prandaj në
këtë fakultet nisi më shpejt procesi i anketimit, krahasuar me fakultetet e tjera në të cilët puna filloi
ditë më pas. Një problematikë që u vu re ishte numri i vogël i studentëve në disa grupe gjë që na
kufizoi në zbatimin e metodologjisë. Në këto raste, anketat që mungonin u kryen te grupi seminar
paralel. Gjithçka tjetër rezultoi pa problem.

5.2 Profili i të anketuarit
Në tërësi të dhënat e mbledhura reflektojnë informacionin për 990 studentë të Universitetit të
Tiranës. Pjesa më të madhe e tyre i përkasin gjinisë femërore (79% kundrejt 21% meshkuj) dhe
paralelisht me këtë rezulton se rreth dy në tre studentë të intervistuar mbajnë një diplomë të shkollës
së mesme e në qarqet e tjera dhe jo në Tiranë (këta të fundit, 40%), pjesa dërrmuese mbajnë një
diplomë nga shkollat e mesme publike të përgjithshme. Gjithashtu, sa i takon rezultateve në studime,
mazhoranca e studentëve të anketuar (55%) gjenden në intervalin e notave nga 7 deri në 9,
ndërkohë rreth 24% janë me notat 9 deri në dhjetë dhe pjesa tjetër (21%) nën notën 7. Fakulteti, vitit
i studimit së bashku me nivelin e studimit kanë qenë kriter në përzgjedhjen e grupeve, sidoqoftë na
raportohet se pjesa më e madhe e studentëve të anketuar janë në nivelin bachelor (59%) dhe në vitin
e parë (bachelor plus master) – viti i tretë bachelor është 21% e të intervistuarve. Rreth 22% e
studentëve, paralelisht me ndjekjen e studimeve, janë aktualisht në marrëdhënie pune.
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Figura 2. Profili i të anketuarit

5.3 Ndërgjegjësimi ndaj korrupsionit
Mbështetur në rezultatet e anketës së zhvilluar, pjesa dërrmuese e studentëve të Universitetit të Tiranës
mendojnë se kemi të bëjmë me një rast aspak të përshtatshëm dhe aspak të justifikuar kur “pedagogu
pranon dhuratë a ryshfet nga studenti” (mbi 90% e tyre shprehen se një situatë e tillë nuk është aspak e
përshtatshme). Përkrah kësaj dhe në ngjashmëri, rreth 84% e të anketuarve shprehen se nuk janë aspak
dakord me pohimin “është e përshtatshme që studenti të japë dhuratë apo para pedagogut”. Në këtë
mënyrë, me një dallim fare të vogël, studentët e Universitetit të Tiranës “dënojnë” ashpër si marrësin
(pedagogun) ashtu edhe dhënësin (studentin) në një situatë korruptive. Për më shumë, studentët bëjnë
një diferencë të qartë mes këtyre dy situatave hipotetike dhe situatës së “dhënies së një dhurate apo
para doktorit ose infermieres për përkujdesje më të mirë”. Për këtë të fundit, vërtetë shumica e të
anketuarve e dënojnë një situatë të tillë, por ata që shprehen kështu janë më pak krahasuar me numrin
e atyre që dënojnë situatat korruptive në rastin e skenarit të pedagogut dhe të studentit.
Nga ana tjetër rreth gjysma e të anketuarve (44%) e shohin si aspak të papërshtatshme nëse “dikush
bën diçka që mund të jetë e jashtëligjshme, por kjo bën që familja jote të jetojë më mirë”. Akoma më
pak të anketuar janë të mendimit se shkelja e ligjit për të ndihmuar familjen dhe miqtë është diçka
që nuk duhet pranuar (shprehen kështu rreth një në tre të anketuar ose 35% e tyre). Për këtë të
fundit rreth 20% ose një në pesë studentë mendon se është e “justifikuar” një veprim i tillë, ndërsa
për situatën pararendëse e njëjta kategori ishte më pak, rreth 15%. Siç duket studentët bëjnë dallimin
mes nevojës për ndihmë si diçka e nevojshme dhe e domosdoshme, nda njëra anë, dhe përmirësimit
të jetesës, nga ana tjetër.
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Figura 3. Ju lutem jepni opinionin tuaj se sa dakord jeni për pohimet më poshtë duke konsideruar rastin e
Shqipërisë. Përdor shkallën nga 1 në 5 ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord (9=Nuk e di/Pa
përgjigje). (Qarko shifrën në krah të pohimit)

Rezultatet e anketës bëhen interesante në momentin kur ato shikohen sipas fakultetit. Gjetjet
tregojnë se për rastin e situatës korruptive ku bëhet fjalë për studentin dhe pedagogun, studentët e
fakulteteve të ndryshme konvergjojnë mes tyre me vlerësimet e dhëna, por nuk mund të thuhet e
njëjta gjë për rastin e situatave të tjera korruptive pasi vlerësimet e shprehura për to reflektojnë
dallime mes fakulteteve. Për këto situata më “tolerantë” figurojnë studentët e Fakultetit të HistoriFilologjisë, ndërsa më “penalizuesit” paraqiten ata nga Fakulteti Juridik dhe ata të Gjuhëve të Huaja.
Gjithsesi duhet theksuar se në tërësi të gjithë anojnë në vlerësim nga ndëshkimi i rasteve abuzive
(vlerësojnë më pak se mesi i shkallës).
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Sqarim: vetëm ata që kanë dhënë një vlerësim konsiderohen në këtë paraqitje

Figura 4. Ju lutem jepni opinionin tuaj se sa dakord jeni për pohimet më poshtë duke konsideruar rastin e
Shqipërisë. Përdor shkallën nga 1 në 5 ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord (9=Nuk e di/Pa
përgjigje) – Sipas fakultetit
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Të dhënat e sondazhit tregojnë se studentët me mesatare të ulët (nën notën 7) janë të prirur të
“tolerojnë” më shumë se shokët e tyre rastet që paraqesin situata korruptive. Ndërkaq studentët me
rezultate të shkëlqyera (nota 9-10) figurojnë të vlerësojnë më ashpër rastet dhe situatat e
përmendura. Për më tepër, të dhënat sugjerojnë se niveli dhe viti i studimit, prejardhja nga një
shkollë e mesme nga kryeqyteti5 apo jo si dhe gjinia e studenti nuk reflekton ndonjë dallim të
konsiderueshëm.
Nën notën 7
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për përkujdesje më të mirë
Dikush bën diçka të jashtëligjshme, por
që familja jote jeton më mirë
Shkelja e ligjit për të ndihmuar familjen
dhe miqtë
Sqarim: vetëm ata që kanë dhënë një vlerësim konsiderohen në këtë paraqitje

Figura 5. Ju lutem jepni opinionin tuaj se sa dakord jeni për pohimet më poshtë duke konsideruar rastin e
Shqipërisë. Përdor shkallën nga 1 në 5 ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord (9=Nuk e di/Pa
përgjigje) – Sipas notës mesatare

Duke u thelluar në analizë, konsiderojmë vetëm ata të anketuar që u përgjigjën “plotësisht dakord”
për të paktën njërën nga situatat e parashtruara. Nëse i shohim këta studentë në raport me totalin e
të gjithë studentëve të anketuar marrim indikatorin e ndërgjegjësimit. Ky indikator merr vlerat në
segmentin nga 0% në 100%, ku 0% korrespondon me rastin kur të gjithë pjesëmarrësit janë të
ndershëm, pra askush nuk është plotësisht dakord me veprimet abuzive as për arsye familjare.
Ndërsa 100% tregon se të gjithë pjesëmarrësit janë plotësisht dakord me situatat abuzive pavarësisht
rrethanave. Sa më i vogël indikatori i ndërgjegjësimit, aq më mirë pasi jep informacion mbi nivelin e
normave morale dhe qytetare të pjesëmarrësve. Në këtë kontekst të dhënat tregojnë se indikatori i
ndërgjegjësimit për rastin e studentëve të Universitetit të Tiranës është në nivelin 18%. Thënë
ndryshe, rreth 18% e studentëve të Universitetit të Tiranës janë plotësisht dakord me të paktën
njërën nga situatat abuzive që janë parashtruar.

5

Saktësim: është fjala për qarkun e Tiranës dhe jo vetëm rrethin e Tiranës.
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Indikatori i Ndërgjegjësimit
të korrupsionit

18%
Figura 6. Indikatori i ndërgjegjësimit të korrupsionit (vetëm ata që janë përgjigjur “plotësisht dakord” për të
paktën njërën nga situatat abuzive)

Indikatori i ndërgjegjësimit të korrupsionit merr vlerën më të madhe në rastin e Fakultetit të HistoriFilologjisë (28%) dhe më pas vjen Fakulteti i Shkencave Sociale (20%), ndërkohë Fakulteti Juridik dhe
ai i Gjuhëve të Huaja arrijnë nivel të njëjtë në masën 14%. Studentët e Fakultetit të Ekonomisë arrijnë
në 18%. Studentët e masterit shkencor, ata të vitit të parë si dhe djemtë figurojnë të kenë një
indikator të ndërgjegjësimit pak më të lartë krahasuar me palën e tyre kundër-parti.6
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19%
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Figura 7. Indikatori i ndërgjegjësimit (vetëm ata që janë përgjigjur “plotësisht dakord” për të paktën njërën
nga situatat abuzive) – sipas dimensioneve

Mbështetur në të dhënat e grumbulluara nga anketa, vihet re se pjesa më e madhe (71%) e
studentëve të Universitetit të Tiranës deklarojnë se do të përpiqeshin në maksimum (pa ndërhyrje të
tjera) për të marrë provimin edhe pse mund të mos e kalojë atë. Nga ana tjetër rreth 27% (gati 1 në 4
Sqarim: përgjatë raportit përdoret shënimi “N” për të treguar numrin e të anketuarve që japin përgjigje tek
kategoria përkatëse. Ky shënim është i domosdoshëm sidomos për shkak se ka raste (numër i vogël) ku
studentët kanë preferuar ta lënë bosh pyetjen përkatëse dhe të vijojnë më tej në pyetësor.
6
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studentë) ka deklaruar se do të kërkonte ndihmë te shoku apo shoqja për ndihmë në përgatitjen për
provimin e rëndësishëm, ndërsa vetëm 2% e studentëve shprehen se do të bënin të pamundurën për
të marrë një notë të lartë qoftë edhe duke paguar apo dhënë dhuratë pedagogut. Me fjalë të tjera
studentët e Universitetit të Tiranës nuk krijojnë hapësira për situata abuzive lidhur me rritjen e
vlerësimit në studime. Duke e parë më thellë, duket se studentët e Fakultetit të Histori-Filologjisë
janë më të predispozuar të kalojnë pengesat me forcat e tyre (80%) krahasuar me ata të fakulteteve
të tjera, në një kohë në krahun tjetër qëndrojnë studentët e Fakultetit të Ekonomisë të cilët janë më
të shumët që kërkojnë ndihmë te shoku apo te shoqja (36%). Në ngjashmëri studentet femra,
studentët që nuk janë në marrëdhënie pune, ato me rezultate të larta si dhe studentët e nivelit
bachelor janë më të shumët që zgjedhin të ia dalin me forcat e tyre, krahasuar me palën e tyre
kundër-parti.
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Figura 8. Skenari1: Ty të duhet një notë e lartë për një provim pasi ka të bëjë me një lëndë të rëndësishme
për profesionin tënd të ardhshëm. Në këtë rast, cila nga alternativat është më e mundshme për ty? – sipas
fakulteteve

Gati një në dy studentë zotohet se do e raportonte nëse do të përballej me një veprim korruptiv,
madje një numër i vogël prej 3% shprehen se e kanë raportuar në të kaluarën. Nga ana tjetër, rreth
13% e të anketuarve thonë se nuk do të raportonin nëse do të përballeshin me një veprim korruptiv,
kurse 36% e studentëve janë të mendimit se raportimi i një veprimi të tillë do të varej nga rasti. Të
dhënat e anketës sugjerojnë se studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe ato të Fakultetit
Juridik, kanë një ndjesi më të madhe lidhur me raportimin e rasteve korruptive me të cilët mund të
përballen, krahasuar me ato të fakulteteve të tjera. Gjithashtu studentët femra, ato që studiojnë në
nivelin master shkencor, si dhe ato që nuk janë në marrëdhënie pune janë pak më të shumtë që
deklarojnë se do e raportonin nëse do gjendeshin përballë një situate korruptive, krahasuar palën
tjetër kundër-parti.
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Figura 9. Skeanri2: Nëse të ngjan të përballesh me një veprim korruptiv (le të themi që një pedagog të
kërkon para për një notë më të mirë/kaluar lëndën), do ta raportoje? – sipas fakulteteve

Ata që deklarojnë se nuk do të bënin një raportim të rastit korruptiv me të cilin mund të përballeshin,
u pyetën në vijim se pse do të vepronin në këtë mënyrë. Pjesa më e madhe e tyre (42%) shprehen se
raportimi i një rasti korruptiv në fakultet nuk do të ishte efektiv, pra do të ishte pa rezultat. Ndërkohë
rreth 1 në 3 studentë (33%) deklarojnë se “kanë frikë nga raportimi pasi ndihen se nuk do të
mbroheshin nga askush”, ndërsa rreth 10% thonë se “nuk e dinë procedurën se si bëhet raportimi i
korrupsionit”. Veç këtyre, rreth 15% zgjedhin të mos reagojnë duke e injoruar rastin korruptiv me të
cilin mund të ndeshen. Studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe më pas ata të Fakultetit
Ekonomik janë më të shumtë që shprehen se kanë frikë të bëjnë raportimin, krahasuar me studentët
e fakulteteve të tjera. Ndërsa te studentët e Fakultetit Juridik mbizotëron mendimi sipas të cilit
“raportimi i korrupsionit nuk është efektiv”, pra nuk do të kishte rezultate.
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Figura 10. Nëse jo, më së shumti pse nuk do ta raportoje? – sipas fakulteteve

Thellohemi më tej te studentët që nuk do të raportonin një rast korrupsioni. Vihet re se studentët që
shkollën e mesme e kanë përfunduar në qarqe të tjera (jo Tiranë) janë më të shumtë (35%) që
reflektojnë frikë nga raportimi sesa ata që kanë një diplomë të shkollës së mesme e cila gjendet në
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Tiranë (29%). Krahasuar me studentët e tjerë, ata që vazhdojnë studimet në nivelin master
profesional (MP) duket janë më të shumtë (19%) që thonë se raportimi i korrupsionit nuk bëhet pasi
nuk njihet procedura. Ndërkohë studentët me rezultate të shkëlqyera janë më të shumtë që
deklarojnë si arsye kryesore për mos raportimin e një rasti korruptiv faktin se “nuk kanë dijeni për
procedurën e një veprimi të tillë”, krahasuar me shokët dhe shoqet e tyre me mesatare më të ulët.
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Figura 11. Nëse jo, më së shumti pse nuk do ta raportoje? – sipas fakulteteve
Nga gjetjet e anketës rezulton se mazhoranca e studentëve (59%) pajtohen plotësisht me pohimin
sipas të cilit në Shqipëri është përgjithësisht e pranueshme se “të rinjtë në Shqipëri mund të luajnë një
rol të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe të promovojnë integritetin dhe ndershmërinë aty
ku jetojnë”, ndërkohë vetëm 5% e tyre mendojnë të kundërtën. Në tërësi, vetëm një në katër (25%)
studentë të Universitetit të Tiranës bien plotësisht dakord se në Shqipëri është përgjithësisht e
pranueshme se “ndershmëria dhe bindja ndaj ligjit janë më të rëndësishme sesa përfitimi i
avantazheve për veten, familjarët dhe miqtë.” Për të njëjtën çështje, rreth 27% shprehen se nuk janë
dakord (vlerësojnë 1 ose 2 në shkallën nga 1 në 5) me një shprehje të tillë, ndërsa 20% të tjerë e
pozicionojnë veten asnjanës (3 në shkallën nga 1 në 5). Sa i takon pohimit se “ryshfeti, nepotizmi,
favoritizmi, klientelizmi janë shumë të rrënjosura në Shqipëri. Të rinjtë nuk mund ta ndryshojnë këtë”,
gati gjysma (47%) e studentëve e kundërshtojnë si shprehje përgjithësisht të pranueshme në Shqipëri
(vlerësojnë 1 ose 2 në shkallën nga 1 deri në 5), sipas tyre një gjë e tillë nuk mund të konsiderohet
përgjithësisht e pranueshme në Shqipëri. Nga ana tjetër qëndrojnë rreth 28% e studentëve që bien
plotësisht dakord se një shprehje e tillë është përgjithësisht e pranueshme në Shqipëri (vlerësojnë
me 4 ose 5 në shkallën nga 1 deri në 5).
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Figura 12. Në bindjen tënde personale, a mendon se është përgjithësisht e pranueshme në Shqipëri: (përdor
shkallën 1-5, ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord)

Nga analiza duket se nuk ka dallime të rëndësishme mes fakulteteve kur flitet për pohimin e parë
dhe të dytë më sipër, studentët e fakulteteve të ndryshme japin gati-gati të njëjtin gjykim. Sa i takon
pohimit të tretë, në Shqipëri është përgjithësisht e pranueshme se “ryshfeti, nepotizmi, favoritizmi,
klientelizmi janë shumë të rrënjosura në Shqipëri dhe për këtë të rinjtë nuk mund ta ndryshojnë këtë”,
studentët e regjistruar në Fakultetin e Histori-Filologjisë shprehin vlerësimin më të lartë në shkallën
nga 1-5 krahasuar me studentët e fakulteteve të tjera, duke anuar kështu më shumë në të qenurit
“dakord” me shprehjen se sa kundra saj (ndryshe nga fakultetet e tjera). Ndërkohë, ata që studiojnë
në Fakultetin e Shkencave Sociale e kundërshtojnë më shumë pohimin sesa studentët e fakulteteve
të tjera.
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Figura 13. Në bindjen tënde personale, a mendon se është përgjithësisht e pranueshme në Shqipëri: (përdor
shkallën 1-5, ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord) – sipas fakultetit
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Mbështetur në të dhënat e anketës, tre në katër studentë të anketuar shprehen plotësisht dakord me
pohimin se korrupsioni është një problem i madh për vendin tonë, Shqipërinë. Në anën e kundërt të
shkallës, pra që gjykojnë se korrupsioni nuk është një problem i madh për vendin tonë, qëndrojnë
vetëm 4% e të anketuarve. Në vend të dytë, duke konsideruar listën e dimensioneve shoqërore në
fokus të këtij studimi, studentët rendisin sistemin arsimor në tërësi (rreth 69% që shprehen plotësisht
dakord se korrupsioni është një problem i madh). Nga ana tjetër, fakultetin ku studiojnë studentët e
shohin më pak problematik por gjithsesi shqetësues në këtë aspekt, rreth 43 për qind që shprehin të
njëjtën gjë. Me fjalë të tjera, se studentët e shohin korrupsion si problem më të madh në hallka dhe
institucione të tjera të arsimit dhe jo te fakulteti i tyre. Sipas rezultateve të sondazhit, më shumë se
gjysma e studentëve të Universitetit të Tiranës e shohin korrupsionin si një problem të madh dhe
pengues për rininë në Shqipëri dhe familjet e tyre (përkatësisht, 62% dhe 52%).

Korrupsioni është një problem i madh për...
1 (aspak
dakord)
Vendin tonë 4%3%4%

3

4

11%

Sistemin arsimor në tërësi 3%3% 7%
Rininë si unë
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8%

7%

Fakultetin ku studioj

7%

9%

Nuk e di
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Familjen time dhe miqtë

5 (plotësisht
dakord)

69%
19%

11%
18%

62%
20%

52%
19%

43%

3%

Figura 14. A mendon se mungesa e integritetit apo ndershmërisë (duke nënkuptuar korrupsionin) është një
problem i madh (është shumë i dëmshëm) për: (përdor shkallën 1-5, ku 1 është aspak dakord dhe 5
plotësisht dakord)

Kur rezultatet analizohen sipas fakulteteve, shohim se nuk ka diferenca të konsiderueshme.
Megjithatë duhet theksuar se studentët e Fakultetit të Gjuhëve të huaja e shohin korrupsionin në
fakultetin e tyre më pak problematik se sa studentët e fakulteteve të tjera. Gjithsesi në tërësi, të gjithë
pajtohen se është problem i madh mungesa e integritetit apo ndershmërisë për secilin nga aspektet
e listuar (vlerësimi është më i madh se mesi i shkallës). Gjithashtu, nga rezultatet vihet re se studentët
e nivelit bachelor shprehin një vlerësim më të ulët në këtë shkallë (3.9 nga 5 gjithsej), krahasuar me
studentët e tjerë.
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Figura 15. A mendon se mungesa e integritetit apo ndershmërisë (duke nënkuptuar korrupsionin) është një
problem i madh (është shumë i dëmshëm) për: (përdor shkallën 1-5, ku 1 është aspak dakord dhe 5
plotësisht dakord) – sipas fakultetit

Kur studentët e Universitetit të Tiranës pyetën se sa i rëndësishëm është në rolin e tij për të luftuar
korrupsion në shoqërinë shqiptare7, pjesa dërrmuese e tyre (85%) rendisin sistemin arsimor në tërësi
si faktorin më të rëndësishëm në këtë kontekst (rol i rëndësishëm ose shumë i rëndësishëm,
përkatësisht 19% dhe 66%). Me një ndryshim fare të vogël, në renditje vendosen media dhe
udhëheqësit politik. Megjithatë duhet theksuar se për 11% të studentëve të intervistuar, udhëheqësit
politik nuk paraqesin aspak rëndësi si faktor në luftën kundër korrupsionit. Pavarësisht kësaj të
fundit, gjetjet sugjerojnë se studentët e Universitetit të Tiranës i japin rol dhe njëherësh përgjegjësi të
madhe sistemit arsimor në tërësi, medias dhe udhëheqësve politikë në luftën kundër korrupsionit në
shoqërinë shqiptare. Ata besojnë se këta faktorë janë të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit
në Shqipëri dhe si të tillë duhen marrë në konsideratë kur shqyrtojmë çrrënjosjen e korrupsionit nga
shoqëria.
Fakulteti ku studiojnë, për gjysmën e të intervistuarve (53%) ka rol shumë të rëndësishëm në luftën
kundër korrupsion në shoqërinë shqiptare, si dhe një pjesë tjetër prej 24% të studentëve mendojnë
se roli i fakultetit në këtë përballje është i madh (vlerësojnë me 4 nga 5 gjithsej). Sipas studentëve
përballë korrupsionit rol të madh luan po ashtu sfera e biznesit dhe rrjetet sociale në internet. Rrethi
miqësor, familja dhe njerëzit e famshëm në shoqëri plotësojnë pjesën tjetër të renditjes për aktorët e
listuar.

Tërheqim vëmendjen për të theksuar se në këtë pikë nuk interesohemi për kontributin dhe punën që bën
secili prej aktorëve në luftën kundër korrupsionit. Përkundër kësaj, këtu flitet në parim se çfarë roli ka secili nga
aktorët e përmendur.
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Rëndësia në luftën kundër korrupsionit...
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Figura 16. Sipas mendimit tënd, sa i rëndësishëm është faktori i mëposhtëm në rolin e tij për të luftuar
korrupsionin në shoqërinë shqiptare? (shkalla e vlerësimit: 1 deri 5, ku 1=Aspak i rëndësishëm dhe
5=Plotësisht i rëndësishëm)

Mbështetur në të dhënat e grumbulluara, studentët e regjistruar në Fakultetin e Histori-Filologjisë
priren të shprehin një vlerësim më të lartë se të tjerët për rolin që mund të luajnë aktorët e listuar. Në
këtë këndvështrim, në tërësi studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja vlerësojnë diçka më pak se
ata të fakulteteve të tjera, sidomos në rastin kur konsiderohen njerëzit e famshëm (VIP) për të cilët
shprehen më shumë neutral se sa të anojnë nga krahët e shkallës.
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Figura 17. Sipas mendimit tënd, sa i rëndësishëm është faktori i mëposhtëm në rolin e tij për të luftuar
korrupsionin në shoqërinë shqiptare? (shkalla e vlerësimit: 1 deri 5, ku 1=Aspak i rëndësishëm dhe
5=Plotësisht i rëndësishëm) – sipas fakultetit

Kur shqyrtojmë analizën mbështetur në notën mesatare të studentëve, mund të përmendet se
krahasuar me studentët e tjerë, ata me nota të larta (nota 9-10) japin një rëndësi pak më të madhe
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rolit të udhëheqësve politik, të fakultetit të tyre dhe të njerëzve të famshëm. Nga ana tjetër, e njëjta
kategori studentësh vlerësojnë më pak rolin e rrethit miqësor dhe atë të familjes, krahasuar me
shokët e tjerë. Gjithsesi duhet theksuar se në këtë shqyrtim të rezultateve nuk ka diferenca të
rëndësishme mes kategorive të studentëve.
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Figura 18. Sipas mendimit tënd, sa i rëndësishëm është faktori i mëposhtëm në rolin e tij për të luftuar
korrupsionin në shoqërinë shqiptare? (shkalla e vlerësimit: 1 deri 5, ku 1=Aspak i rëndësishëm dhe
5=Plotësisht i rëndësishëm) – sipas notës mesatare

5.4 Korrupsioni në fakultet
Sipas mendimit të studentëve për 43% e të anketuarve në fakultetin e tyre ekziston korrupsioni.
Ndërkohë në tërësi gati një në dy studentë (47%) shprehen se nuk kanë dijeni për një gjë të tillë. Në
këtë kontekst, rreth 51% e studentëve të Fakultetit Juridik deklarojnë se në fakultetin e tyre ekziston
korrupsioni, ndërsa për rastin e Fakultetit të Ekonomisë shprehen 46%, Fakulteti i Gjuhëve të huaja
(38%), Fakulteti i Histori-Filologjisë (38%) dhe Fakulteti i Shkencave Sociale (35%). Për rastin e këtyre
dy të fundit, rezultatet tregojnë se janë më të shumtë që e mohojnë ekzistencën e korrupsionit në
fakultetin e tyre (16%), krahasuar me të njëjtën kategori te fakultetet e tjera.
Po
Total (N=986)
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Figura 19. A ekziston korrupsioni në fakultetin tuaj?

Duke u thelluar në analizë shihet se ata nga viti i parë janë më të shumtë që deklarojnë se nuk kanë
informacion mbi ekzistencën e korrupsionit në fakultet, ndaj dhe janë më pak nga ata që shprehin
pozitivisht (38%) kundrejt atyre që janë jo në vitin e parë të studimeve (50%). Më tej, rreth 50% e
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atyre që janë në marrëdhënie pune shprehen pozitivisht për praninë e korrupsionit në fakultetin
kundrejt 41% të atyre që nuk janë aktualisht në marrëdhënie pune. Gjithashtu, krahasuar me vajzat
djemtë janë të predispozuar të pohojnë lidhur me praninë e korrupsionit në fakultet (42% dhe 48%
përkatësisht).
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Figura 20. A ekziston korrupsioni në fakultetin tuaj?

Ata që deklaruan se në fakultetin e tyre ka prani të korrupsionit u pyetën më tej lidhur me formën
me të cilën shfaqet ai. Rezultatet tregojnë se forma më e përmendur nga studentët është ajo përmes
ndërhyrjes nga të tretët, qofshin familjarë apo të afërm. Në vend të dytë renditet mënyra e ryshfetit
dhe në vend të tretë forma përmes punonjësve të tjerë të administratës apo sekretarisë mësimore. Sa
i takon kësaj çështje, studentët e Universitetit të Tiranës nuk kanë dallime mes fakulteteve, ata të
gjithë bëjnë të njëjtën renditje, ndonëse në Fakultetin Juridik dhe atë të Ekonomisë mënyra e parë e
shfaqjes së korrupsionit është përmendur më shpesh krahasuar me fakultet e tjera.
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Figura 21. Nëse po, në cilën formë shfaqet korrupsioni në fakultetin tuaj? (mund të qarkoni më shumë se
një alternativë)

Lidhur me përgjigjen që japin te pyetja mbi praninë e korrupsionit në fakultet, studentët u pyetën se
ku e bazojnë më shumti përgjigjen e tyre. Nga anketa vërehet se mazhoranca (69%) e studentëve të
Universitetit të Tiranës e mbështesin gjykimin e tyre mbi bazën e bisedave në rrethin shoqëror.
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Ndërkaq rreth 22% shprehen se japin përgjigje duke konsideruar përvojën personale dhe vetëm 5%
kanë burim kryesor të informimit median. Renditja e burimeve kryesore të informimit nuk ndryshon
në asnjë fakultet.
Biseda me shokët/shoqet
Total (N=414)

Përvojë personale

Informacion nga media

69%

F. i Gjuhëve të Huaja (N=58)

22%

53%

F. i Histori-Filologjisë (N=52)

29%

F. i Shkencave Sociale (N=49)

19%

57%

F. Juridik (N=106)

39%
68%

F. i Ekonomisë (N=149)

5% 4%
10%

75%

7%
6%
4%

24%

77%

Tjetër

6% 3%

15%

3% 5%

Figura 22. Ku e bazoni përgjigjen tuaj më së shumti?

Ata që vlerësimin mbi praninë e korrupsionit e mbështesin te përvoja personale pyeten më tej mbi
format e rastisjes. Rezultatet tregojnë se pjesa më e madhe e rasteve kanë të bëjnë me favorizimin
lidhur me vlerësimin për lëndën (64%). Në rend të dytë vjen marrje e lëndës pa frekuentim. Marrja e
një liste notash, vërtetimi apo dokumenti nga sekretaria mësimore është përmendur në 24% të
rasteve, ndërkaq regjistrimi përtej afatit në një provim nga sekretaria mësimore apo stafi
administrative është renditur e katërta (19%). Gjithashtu në numër të vogël rastesh është përmendur
edhe formë tjetër e përfitimit jo të drejtë. Kujtojmë se ky është një fenomen që mund të shfaqet në
disa mënyra dhe jo vetëm njërën nga ato që përmendet.
Favorizim në vlerësimin për lëndën

64%

Marrje e lëndës pa frekuentim

39%

Marrjen e një liste notash, vërtetimi apo
dokumenti nga sekretaria mësimore

24%

Regjistrimin përtej afatit në një provim nga
sekretaria mësimore/stafi administrativ
Tjetër

19%
5%

Figura 23. (nëse C3=Përvojë personale) Në cilën prej formave të listuara të ka rastisur? (mund të qarkoni
më shumë se një alternativë)

Më tej studentët që u përgjigjen më sipër u pyeten se çfarë mënyrash kanë përdorur për të arritur
me sukses përfitimin e mësipërm. Bazuar në të dhënat e anketës, të anketuarit përmendin më shumë
mënyrën e angazhimit të afërmve të vetë (39%), ndërkohë në vend të dytë vjen mënyra e kontaktimit
të të afërmve të marrësit (30%). Kontaktimi direkt i pedagogut dhe angazhimi i stafit administrativ
apo atij të sekretarisë mësimore janë dy mënyrat e tjera më të përmendura.
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Nëpërmjet shokëve/miqve/të afërmve të mi

39%

Nëpërmjet shokëve/miqve/të afërmve të
marrësit

30%

I jeni drejtuar direkt pedagogut

21%

Nëpërmjet stafit administrativ/sekretarisë
mësimore të shkollës

21%

Tjetër

3%

Figura 24. (nëse C3=Përvojë personale) Çfarë mënyrash keni përdorur për të praktikuar format e
mësipërme? (mund të qarkoni më shumë se një alternativë)

Sipas anketës “favorizimi në vlerësimin për lëndën” është mënyra më e shpeshtë ku përfshihen shokët
apo shoqet e të intervistuarve (e përmendur 62%). Marrja e lëndës pa frekuentim është mënyra e
dytë më e shpeshtë që studentët kanë parë të përfshihen miqtë e tyre në bankat e universitetit.
Regjistrimi përtej afatit si dhe marrja e një dokumenti nga sekretaria mësimore rezultojnë gjithashtu
të përmendur shpesh (18% dhe 13%). Nga ana tjetër vetëm 5% e të anketuarve deklarojnë se miqtë e
tyre nuk janë përfshirë në asnjë formë korruptive, duke nënkuptuar se korrupsionin që “nuhasin” në
fakultetin e tyre e marrin përtej rrethit të tyre shoqëror.
F. i Ekonomisë
(N=145)

F. Juridik
(N=106)

F. i Shkencave
Sociale (N=44)

F. i HistoriFilologjisë (N=49)

F. i Gjuhëve
të Huaja (N=56)

Total
(N=400)

Favorizim në vlerësimin për lëndën

61%

63%

66%

67%

54%

62%

Marrje e lëndës pa frekuentim

29%

38%

39%

16%

29%

31%

23%

15%

18%

10%

13%

18%

18%

8%

9%

6%

16%

13%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

19%

11%

14%

12%

23%

16%

4%

7%

2%

6%

4%

5%

Regjistrimin përtej afatit në një provim nga
sekretaria mësimore/stafi administrativ
Marrjen e një liste notash, vërtetimi apo
dokumenti nga sekretaria mësimore
Tjetër
Nuk e di
Jo, nuk janë përfshirë në asnjë formë
korruptive

Figura 25. (Nëse C1=1) Për aq sa keni dijeni, a janë përfshirë miqtë/shoqet/shokët tuaj në një nga format e
mëposhtme? (mund të qarkoni më shumë se një alternativë) – sipas fakultetit

Studentët e Universitetit të Tiranës u pyetën nëse kanë marrë oferta për ndonjë formë abuzive e cila
drejton për nga korrupsioni në fakultet. Në përgjithësi, duhet theksuar se rreth 3 në 4 studentë (76%)
deklarojnë se nuk ka pasur asnjë situatë të tillë drejtuar personit të tyre. Pjesa tjetër, që rakordon me
24% të të anketuarve që janë shprehur për këtë pyetje, përmendin më së shumti ofertën për një notë
më të lartë (11%), ndërsa oferta e dytë më e përmendur listohet marrja e një vërtetimi qoftë edhe
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listë notash në fakultet (7%). Gjithashtu përmendet regjistrimin përtej afatit për në provim dhe marrja
e një informacioni jashtë rregullave.
F. i Ekonomisë
(N=313)

F. Juridik
(N=196)

F. i Shkencave
Sociale (N=140)

F. i HistoriFilologjisë (N=129)

F. i Gjuhëve
të Huaja (N=154)

Total
(N=932)

Një notë më të lartë

7%

17%

10%

11%

14%

11%

Marrja e një vërtetimi

8%

5%

14%

5%

5%

7%

Regjistrim në një provim përtej afatit

5%

3%

5%

2%

7%

5%

Marrja e një informacioni jashtë rregullave

4%

4%

8%

6%

3%

5%

Tjetër

2%

0%

1%

0%

0%

1%

79%

76%

74%

77%

74%

76%

Jo, nuk ka pasur asnjë situatë të tillë

Figura 26. Në cilën nga situatat e listuara jeni gjendur gjatë viteve të studimit? A ke patur oferta për: (mund
të qarkoni më shumë se një alternativë) – sipas fakultetit

Studentët që deklaruan se kanë marrë ofertë për njërën nga format më sipër u pyetën se çfarë është
kërkuar në shkëmbim. Sipas anketës rezulton se në pjesën më të madhe të rasteve kërkohet para ose
të holla në shkëmbim (45%). Është përmendur po ashtu edhe dhënia e një dhurate në shkëmbim të
ofertës së marrë (16%). Renditet e treta në bazë të numrit të herëve që është përmendur kërkesa për
“favore (qoftë edhe favor seksual)” (13%).
F. i Ekonomisë
(N=58)

F. Juridik
(N=58)

F. i Shkencave
Sociale (N=36)

F. i HistoriFilologjisë (N=19)

F. i Gjuhëve
të Huaja (N=42)

Total
(N=213)

Para/të holla

33%

52%

50%

47%

45%

45%

Një dhuratë

21%

10%

11%

21%

19%

16%

Favor (qoftë
edhe favor seksual)

14%

16%

8%

16%

12%

13%

Tjetër

36%

14%

28%

5%

19%

23%

Asgjë

7%

12%

6%

11%

7%

8%

Figura 27. Çfarë të është kërkuar në shkëmbim? (mund të qarkoni më shumë se një alternativë) – sipas
fakultetit

Rreth 18% e studentëve të Universitetit të Tiranës shprehen se ka pasur drejt tyre presion direkt apo
indirekt përpara dhe gjatë periudhës së provimeve. Lidhur me këtë çështje Fakulteti i Ekonomisë
“kryeson” listën, pasi 25% e studentëve të këtij fakulteti kanë deklaruar të njëjtën gjë. Ndërkohë
studentët e Fakultetit Juridik janë më pak (14%) krahasuar me ata të fakulteteve të tjera të
Universitetit të Tiranës.
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Po
Total (N=918)

Jo

18%

82%

F. i Gjuhëve të Huaja (N=157)

15%

85%

F. i Histori-Filologjisë (N=125)

14%

86%

F. i Shkencave Sociale (N=135)
F. Juridik (N=197)
F. i Ekonomisë (N=304)

18%

82%

14%

86%

25%

75%

Figura 28. A ka patur ndonjëherë presion direkt apo indirekt ndaj jush përpara dhe gjatë periudhës së
sezonit të provimeve? – sipas fakultetit

Duke u thelluar në këtë çështje vihet re se studentët e masterit shkencor (MSc) e ndjejnë një presion
të tillë më pak krahasuar me studentët e niveleve të tjera, sidomos me ata në master profesional
(MP). Gjithashtu vihet re sikur ka një lidhje me notën mesatare, ku ata që kanë notë të lartë
deklarojnë më shumë lidhur me presionet gjatë sezonit të provimeve. Po ashtu, rreth 16% e atyre të
vitit të parë shprehin të njëjtën, ndërsa për rastin e atyre jo në vitin e parë të studimeve e njëjta
kategori është 21%.

Viti i
Nota
studimit mesatare

Niveli i
studimit

Po

Jo

Total (N=918)

18%

82%

Bachelor (N=539)

18%

82%

MSc (N=267)
MP (N=112)

16%
24%

84%
76%

Nën notën 7 (N=182)

17%

83%

Nota 7-8.9 (N=499)

18%

82%

Nota 9-10 (N=212)

20%

80%

Viti i parë (N=540)
Jo viti i parë (N=376)

16%
21%

84%
79%

Figura 29. A ka patur ndonjëherë presion direkt apo indirekt ndaj jush përpara dhe gjatë periudhës së
sezonit të provimeve? – sipas dimensioneve

Sa i takon llojit të presionit të ushtruar nga pedagogu, më i përmendur është presioni psikologjik
(53%). Në këtë kategori përfshihen presioni verbal, krijimi i gjendjes së frikës përpara dhe gjatë
provimit. Në rend të dytë studentët e Universitetit të Tiranës përmendin presionin e lidhur me notën
(15%), ku përfshihen deklarime si “do të ngelni të gjithë” apo “askush nuk do të marrë këtë lëndë” etj.
Më tej, e përmendur në 8% të rasteve është “vështirësim maksimal i provimit”, ku përfshihen pohime
si “teza tej mase të ngarkuara”, “përfshirja në provim të rasteve të pashpjeguar në mësim” etj. Më tej
përmendet se presioni i pedagogut konsiston në kërkesë për para apo të holla (6%), blerjen e tekstit
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(3%), dhe kurse private (2%). Gjithsesi studentët kanë përmendur shumë lloje të tjera presionesh
(12%).
Presion psikologjik

53%

Lidhur me notën

15%

Vështirësim maksimal

8%

Para / të holla
Blerja e tekstit
Kurse private
Tjetër

6%
3%
2%
12%

Figura 30. Nëse po, në çfarë forme është shfaqur ky presion? (shprehe sa më shkurt)

5.5 Perceptimi mbi korrupsionin
Në këtë seksion të raportit trajtohet moduli i katërt i pyetësorit. Ky modul trajton dhe hedh dritë
lidhur me perceptimin mbi korrupsionin që kanë studentët e Universitetit të Tiranës.
Në fillim u pyetën të vlerësojnë lidhur me korrupsionin duke u mbështetur në ndjesi të përgjithshme
për institucione të përzgjedhura. Rezultatet e anketës tregojnë se studentët e Universitetit të Tiranës
perceptojnë qeverinë e vendit si institucionin më të korruptuar (vlerësojnë “7=plotësisht i
korruptuar”) krahasuar me institucionet apo grupet shoqërore të listuar. Duke shkuar në detaje, për
qeverinë janë shprehur me vlerësimin maksimal (pra që është e korruptuar) rreth 64% e të
anketuarve, ndërkohë vetëm 2% e perceptojnë qeverinë si aspak të korruptuar. Mbështetur në këtë
renditje, opozita e vendit vlerësohet si “plotësisht e korruptuar” rreth 60% e studentëve që morën
pjesë në sondazh. Më tej por me një diferencë shumë të vogël listohet sistemi gjyqësor, për të cilin
rreth 59% e të anketuarve shprehin një gjykim të rëndë për gjendjen e korruptuar. Megjithatë duhet
theksuar se një pjesë të anketuarve (rreth 12%) mendojnë se studentët janë plotësisht të korruptuar,
ndërsa nga ana tjetër qëndrojnë rreth 15% e të anketuarve të cilët shprehen se studentët janë
plotësisht të ndershëm ose nuk janë aspak të korruptuar. Renditja vijon me sistemin e shëndetësisë
(50%), sistemin arsimor në tërësi (32%), drejtuesit e fakultetit (17%, ndërsa 10% nuk japin një
vlerësim), fakulteti (16%), pedagogët e fakultetit (13%) dhe studentët e fakultetit (12%). Siç shihet, të
anketuarit vlerësojnë se sistemi arsimor në tërësi është më i korruptuar se sa dimensionet apo
aspektet e arsimit pranë tyre. Mirëpo duhet theksuar gjithashtu se të intervistuarit shohin fakultetin e
tyre në tërësi si deh drejtuesit e tyre më pak të ndershëm krahasuar me pedagogët apo vetë
studentët.
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Figura 31. Duke folur në përgjithësi, të lutem vlerëso sipas gjykimit tënd se sa i korruptuar është/janë: (1 =
aspak i korruptuar dhe 7 = plotësisht i korruptuar)

Mbështetur në përgjigjet e grumbulluara për këtë pyetje ndërtohet indikatori i korrupsionit për
secilin nga dimensionet e listuar. Indikatori është një tregues që luhatet nga vlera 0 deri në vlerën
100, ku 0 është “aspak i korruptuar” ose i ndershëm dhe 100 “plotësisht i korruptuar”. Mbështetur në
këtë metodologji, të dhënat tregojnë se sistemi gjyqësor dhe qeveris së bashku me opozitën
figurojnë të jenë dimensionet më të korruptuara ndërmjet atyre që kanë vlerësuar studentët në këtë
studim, duke e ngarkuar me 87 dhe 86 pikë nga 100 gjithsej. Me një diferencë gati të pandjeshme,
në vend të katërt renditet sistemin e shëndetësisë (84 pikë). Më tej me 76 pikë renditet sistemi i
arsimit në tërësi, me një diferencë nga sistemi gjyqësor prej 11 pikëve më pak. Në anën tjetër të kësaj
renditje, të anketuarit vendosin studentët e fakultetit te më pak të korruptuarit. Megjithatë edhe në
këtë rast perceptimi për korrupsionin është shumë pranë mesit të shkallës (47 pikë).
Këto rezultate theksojnë se me përjashtim të vetes së tyre, studentët e Universitetit të Tiranës
perceptojnë një nivel të lartë korrupsioni për të gjithë dimensionet dhe personalitet e paraqitur
meqenëse çdo vlerësim kapërcen mesin e shkallës së indikatorit.
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Figura 32. Indikatori i korrupsionit

Rezultatet e mësipërme i konvertojmë në shkallë nga 1 deri në 7 dhe llogaritet mesatare për secilin
dimension dhe kategori. Në këtë llogaritje përjashtohen ata që nuk japin vlerësim (nuk e di apo pa
përgjigje). Gjetjet tregojnë se në agregat, sistemi gjyqësor vlerësohet si më i korruptuari, por kur të
dhënat disagregohen sipas fakultetit vihet re se studentët e Fakultetit Juridik shprehin një vlerësim
më “tolerant” krahasuar me shokët e tyre në fakultetet e tjera. Vërehet se për qeverinë, opozitën,
sistemin e shëndetësisë së bashku me atë të arsimit në tërësi nuk ka dallime shumë të rëndësishëm
kur rezultatet krahasohen mesa fakulteteve.
Sa i takon drejtuesve të fakultetit studentët e Fakultetit të Histori-Filologjisë perceptojnë më pak
korrupsion ndaj tyre, sesa studentët e fakulteteve të tjerë (sidomos ata të Ekonomisë). Studentët e
Fakultetit Juridik perceptojnë më shumë se sa studentët në fakultetet e tjera se fakulteti i tyre është i
korruptuar, ndërsa studentët nga Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Shkencave Sociale perceptojnë
më pak. Po ashtu, studentët nga Juridiku i shohin pedagogët e tyre si dhe studentët e fakultetit më
të korruptuar, krahasuar me vlerësimin që japin studentët në fakultetet e tjera. Ndërkohë studentët e
Gjuhëve të Huaja e shohin shokun dhe shoqen (studentët e fakultetit të tyre) shumë më pak të
korruptuar sesa studentët e regjistruar në fakultetet e tjera. Më tej, studentët me rezultatet jo të larta
(nën notën 7) shprehen qartësisht më “agresiv” duke vlerësuar drejtuesit e fakulteteve si më të
korruptuar krahasuar me studentët e tjerë. Vërehet gjithashtu se studentët e nivelit bachelor të
shprehin një vlerësim më të ulët (më pak të korruptuar) krahasuar me studentët në nivelin master. E
njëjta me këtë të fundit, pra që perceptojnë më shumë korrupsion, gjendet në rastin e vajzave
(kundrejt meshkujve), të atyre që nuk janë në marrëdhënie pune (kundrejt atyre që punojnë), ata që
kanë mbaruar shkollën e mesme në kryeqytet dhe jo në vit të parë të studimeve (kundrejt atyre në
vitin e parë bachelor).
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Figura 33. Duke folur në përgjithësi, të lutem vlerëso sipas gjykimit tënd se sa i korruptuar është/janë: (1 =
aspak i korruptuar dhe 7 = plotësisht i korruptuar) – sipas fakultetit

Krijimi i një portali apo aplikacioni ku studentët apo kushdo tjetër mund të raportojë fakte lidhur me
rastet abuzive është mënyra më e përmendur nga studentët (53%) kur shtrohet çështja e zgjidhjes së
problemit të korrupsionit në fakultetin ku studiojnë. Krijimi dhe mbështetja e një institucioni të
posaçëm për korrupsionin në arsimin e lartë është e dyta më e përmendur në këtë kontekst (43%).
Më tej përmendet përfshirja e këshillave studentorë dhe angazhimi i institucioneve shtetërore (32%
secila). Në të vërtetë nuk paraqiten të njëjtat rezultate kur flitet sipas fakulteteve. Me fjalë të tjera,
studentët e fakulteteve të ndryshëm japin vlerësime jo të ngjashme sa i takon mënyrës për zgjidhjen
e problemit të rasteve abuzive në fakultet. Vihet re se studentët e Fakultetit të Ekonomisë janë më të
shumtë që përmendin krijimin e portalit apo aplikacionit për raportime sesa studentët e tjerë.
Studentët e Fakultetit të Histori-Filologjisë konsiderojnë se krijimi dhe mbështetja e një institucioni të
posaçëm për korrupsionin në arsimin e lartë është më e rëndësishme se sa krijimi i një portali për
raportime të fakteve. Ndërkohë studentët e regjistruar në Fakultetin e Shkencave Sociale përmendin
më shpesh përfshirjen e këshillave studentorë sesa krijimin e një institucioni të posaçëm. Në këtë
pikëpamje studentët e Fakultetit të Ekonomisë së bashku me ata nga Fakulteti Juridik dhe i Gjuhëve
të Huaja, mendojnë se angazhimi i institucioneve shtetërore në problemin e korrupsionit të fakultet
është më i rëndësishëm sesa përfshirja e këshillave studentorë. Ka edhe mënyra të tjera të
përmendura por që janë jo të rëndësishme të listohen pasi vetëm 3% e studentëve kanë shprehur një
gjë të tillë.
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Figura 34. A mendoni se për zgjidhjen e problemit të korrupsionit në fakultetin ku studion duhet: (mund të
zgjidhni më shumë se një alternativë) – sipas fakultetit

Studentët që morën pjesë në anketim u pyetën nëse kanë informacion për kuadrin ligjor shqiptar
dhe detyrimet ndërkombëtare në luftën kundër korrupsionit dhe rezultatet tregojnë se në total gati
tre në katër studentë (75%) ose kanë pak ose aspak informacion (44% dhe 31% përkatësisht). Nga
ana tjetër vetëm 5% e studentëve shprehen se kanë “shumë informacion” lidhur me këtë dhe pjesa
tjetër prej rreth 21% shprehen se kanë mjaftueshëm informacion. Studentët më pak të informuar sa i
takon kësaj çështje figurojnë (sipas renditjes duke nisur nga më të shumtët) ata nga Fakulteti i
Gjuhëve të Huaja (77%, ku 28% e tyre nuk kanë informacion), Fakulteti i Histori-Filologjisë (78%),
Shkencat Sociale (69%), Juridiku (62%) dhe në fund Fakulteti i Ekonomisë (49%). Në rendin e kundërt
të kësaj renditje tregon se cilët studentë janë më të informuar.
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Figura 35. A keni informacion për kuadrin ligjor shqiptar dhe detyrimet ndërkombëtare në luftën kundër
korrupsionit? – sipas fakultetit
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Mbështetur në të dhënat e anketës, studentët e nivelit master shkencor figurojnë që janë më të
informuar lidhur me çështjen e kuadrit ligjor shqiptar dhe detyrimet ndërkombëtare në luftën kundër
korrupsionit, krahasuar me studentët e nivelit bachelor dhe sidomos ata në nivelin master
profesional. Vihet re gjithashtu se me rritjen e rezultateve në studime, rritet edhe niveli i informimit të
studentëve sa i takon këtij aspekti. Konkretisht, vetëm 22% e studentëve me mesatare nën notën 7
thotë se kanë shumë ose mjaftueshëm informacion, ndërkohë për ata me mesatare nga 7 deri në 9
mendojnë të njëjtën gjë rreth 31%, ndërsa ata që janë mbi notën 9 si mesatare e rezultateve në
studime shprehen njësoj rreth 41%.
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Figura 36. A keni informacion për kuadrin ligjor shqiptar dhe detyrimet ndërkombëtare në luftën kundër
korrupsionit? – sipas nivelit të studimeve dhe notës mesatare

Rreth një në katër studentë (24%) shprehen se Kodi i Etikës në fakultetin e tyre respektohet
plotësisht, ndërkohë që rreth 58% thonë se Kodi i Etikës zbatohet “ndonjëherë ose me raste”. Nga ana
tjetër rreth 13% deklarojnë se ky kod etike nuk respektohet dhe, për më shumë, gati 5% e studentëve
thonë që Kodi i Etikës jo vetëm që nuk respektohet por ai nuk ekziston në fakultetin e tyre. Më tej,
rreth një në pesë studentë (20%) nga Fakulteti Juridik shprehet se Kodi i Etikës në fakultetin e tyre
nuk respektohet dhe kjo është më e madhe sesa e njëjta kategori te fakultetet e tjera. Te Fakulteti i
Gjuhëve të Huaja janë më të shumët studentët që deklarojnë se në fakultetin e tyre nuk ka Kod Etike
(11%), krahasuar me shokët e tyre në fakultetet e tjera. Fakulteti i Ekonomisë duket sikur reflekton një
rezultat më të mirë në këtë aspekt, pasi pjesa dërrmuese dhe më e madhe se te fakultetet e tjera
thonë se Kodi i Etikës në fakultetin e tyre zbatohet plotësisht ose me raste (27% dhe 60%
përkatësisht). Për më tepër, studentët e nivelit bachelor janë më të shumtë që mendojnë se Kodi i
Etikës respektohet plotësisht krahasuar me studentët e nivelit master. Gjithashtu, studentët me
mesatare nën notën 7 janë më të rrallë që shprehin të njëjtën gjë kur krahasohen me studentët me
notë mesatare më të lartë. Gjithashtu studentët meshkuj janë më të shumtë që deklarojnë se kodi i
etikës nuk respektohet në fakultet kundrejt studentëve femra (23% të meshkujve kundrejt 11% të
vajzave).
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Figura 37. Në fakultetin tënd me aq sa di ti, a respektohet Kodi i Etikës? – sipas fakultetit

Të pyetur nëse studentët kanë një zyrë përkatëse në fakultet ku mund të drejtohen në rastet kur
vërejnë sjellje abuzive, rezultatet tregojnë se një në dy studentë (50%) deklarojnë se nuk kanë
informacion lidhur me një gjë të tillë. Ndërkohë që rreth 39% e të anketuarve mohojnë ekzistencën e
saj, rreth 11% e të studentëve të Universitetit të Tiranës deklarojnë se ka një të tillë në fakultet. Në
Fakultetin e Gjuhëve të Huaja rreth 17% e studentëve thonë se është një zyrë që i dedikohet atyre që
duan të shprehin një sjellje abuzive, ndërsa në fakultetet e tjera kjo kategori e studentëve (që
shprehin të njëjtën gjë) është më e vogël. Nga ana tjetër, krahasuar me studentët e fakulteteve të
tjera, për rastin e Fakultetit të Histori-Filologjisë dhe atij Juridik janë më të shumtë studentët që e
mohojnë ekzistencën e një zyre përkatëse në fakultetin e tyre së cilës mund t’i drejtohen për rastet
kur vërehen sjellje abuzive. Për më shumë, studentët e nivelit bachelor janë më të shumtë që
deklarojnë se nuk dinë gjë lidhur me këtë dhe po ashtu studentët jo me rezultatet të shkëlqyera (jo
me mesatare notën 9-10). Krahasuar me studentët maturantë nga rrethet, ata që kanë mbaruar në
kryeqytet janë më të shumtë që e mohojnë ekzistencën e një zyre me funksion të tillë në fakultet
(përkatësisht 42% kundrejt 37%), ndërkohë rreth 45% e studentëve meshkuj shprehen njësoj në një
kohë që studentët femra janë rreth 37%.
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Figura 38. A ka në fakultetin tuaj një zyrë përkatëse të cilës mund t’i drejtoheni në rastet kur ju vëreni sjellje
korruptive? – sipas fakultetit
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Në vijim pyetet se në cilin institucion do të drejtohej studenti nëse vëren një sjellje korruptive në
fakultet. Kujtojmë se një pyetje e ngjashme është trajtuar në modulin e ndërgjegjësimit të
korrupsionit (skenari 2). Mirëpo përmes kësaj pyetje synohet të kontrollohet sërish pyetja e modulit
të dytë dhe të nxirret në pah nëse studentët arrijnë të ndryshojnë përgjigje kur pyeten duke u dhënë
alternativa në përgjigje. Sipas rezultateve të studimit vërehet se një pjesë jo e vogël (rreth 139
presona) deklarojnë se nuk do të drejtoheshin askund për ta raportuar sjelljen abuzive. Kjo mbështet
dhe konfirmon edhe një herë përgjigjen e dhënë te pyetja lidhur me skenarin2. Ky rezultat i studimit
përforcon më tej qëndrueshmërinë e përgjigjeve dhe tregon se sjellja e të anketuarve ka konsistencë
nga fillimi deri në fund. Kthehemi sërish te pyetja lidhur me institucionin ku do të drejtohej, sipas
rezultateve studentët përmendin më shpesh “përgjegjësin e departamentit ku ndodh shkelja” (37%),
më pas dekanin (29%), zëvendës dekanin e fakultetit (11%), kancelarin e fakultetit (4%) dhe një pjesë
arrijnë të përmendin vende të tjera siç është emisionet televizive apo bërja publike në rrjetet sociale
dhe internet (7%).
Nëse thellohemi në vëzhgimin e rezultateve, vihet re se studentët e Fakultetit Juridik përmendin më
shpesh “trokitjen” te dera e dekanit (42%) sesa te përgjegjësi i departamentit (28%). Ndërkohë ata
nga Fakulteti i Shkencave Sociale arrijnë të përmendin më shumë “mënyra të tjera” (12%).
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Figura 39. Cili është institucioni/net ku do drejtoheshit në rastet kur vëreni një sjellje korruptive në Fakultet?
(mund të qarkoni më shumë se një alternativë) – sipas fakultetit
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6 VËREJTJE PËRFUNDIMTARE

Është me rëndësi të nënvizohet fakti se korrupsioni në jetën akademike ka shumë forma dhe se ky
studim nuk i mbulon të gjitha. Ashtu siç trajtohet te shtojca e këtij materiali, korrupsioni mund të
vështrohet sipas pozicionit të palës që merr pjesë: dhënës dhe marrës. Parimisht palë që marrin pjesë
në situatat abuzive në sistemin e arsimit të lartë mund të jetë: ministria dhe zyrtarët e saj; drejtuesit e
institucioneve të arsimit të lartë si rektorët, dekanët etj.; administrata e universitetit; pedagogët dhe
studentët. Korrupsion ka të bëjë edhe me rastin e publikimit të diplomave jo zyrtarisht të njohura
apo dhënia e titujve shkencorë pa respektuar kriteret akademike. Pavarësisht këtyre, ky raport hedh
dritë vetëm mbi qëndrimin dhe perceptimin e studentëve kundrejt korrupsionit në universitet.
Në përmbledhje të këtij studimi duhet të theksohet se studentët e Universitetit të Tiranës tregojnë
një integritet të lartë lidhur me dënimin e rasteve korruptive si në anën e pedagogut në rolin e
marrësit ashtu edhe në anën e studentit si dhënës. Parimisht ata i dënojnë të dy palët në këtë
bashkëveprim. Në këtë mënyrë studentët tregojnë se korrupsioni në jetën studentore nuk vjen për
shkak të mungesës së ndërgjegjësimit se korrupsioni dhe diskriminimi janë rrezik për
shoqërinë. Këtë e shprehin edhe kur bëhet fjalë për tejkalimin e pengesave në studime me forcat e
tyre dhe jo përmes ndërhyrjeve të tjera abuzive. Përkundër kësaj, studentët pranojnë se sjelljet
korruptive janë të pranishme në shoqërinë shqiptare edhe pse e shohin veten si rol të
rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Më tej, sipas tyre të gjithë faktorët e shoqërisë mund
të luajnë rol me rëndësi të madhe në luftën kundër korrupsionit.
Megjithatë, sipas studimit, studentët perceptojnë nivel të lartë korrupsioni në sistemin arsimor dhe
fakultetin e tyre, si dhe pjesa dërrmuese e studentëve nuk janë të gatshëm të raportojnë sjellje
korruptive. Kjo e fundit vjen përgjithësisht për shkak se nuk kanë besim në zgjidhjen e problemit si
dhe në frikën se do të penalizohen si pasojë e raportimit të bërë prej tyre. Mungesa e vullnetit dhe
frika për të raportuar rastet abuzive përbëjnë një shtysë për rritjen e mëtejshme të korrupsionit.
Rezultatet e studimit sugjerojnë drejtuesit e institucionit, në mënyrë të veçantë, si dhe organe të tjera
në universitet, siç janë grupimet e organizuara të studentëve, të promovojnë dhe nxisin studentët
në luftën kundër korrupsionit duke u shprehur atyre mbështetje kur ata raportojnë raste
korruptive. Kjo sigurisht duhet të bashkëshoqërohet me veprime që sjellin te studentët rritjen e
besimit. Me fjalë të tjera, drejtuesit e institucionit duhet të japin “prova” që rastet e kallëzuara ndiqen
me vëmendje në mënyrë të plotë e pa shkëputje dhe në fund nxirren përgjegjësit e të dënohen. Në
funksion të kësaj, mund të konsiderohen aktivitete apo takime me këtë fokus; ngritja e Këshillave të
Etikës në rang Fakulteti siç është parashikuar në Kodin e Etikës – Draft të hartuar nga Këshilli Rinor;
fushata sensibilizimi përmes të cilave studentët vihen në dijeni jo vetëm për mënyrat si mund të
raportojnë raste abuzive, por njëherësh të prezantohen me shembuj dhe raste nga e kaluara. Ky
mund të konsiderohet si elementi më i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit në Universitetin e
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Tiranës. Veç kësaj studentët e Universitetit të Tiranës e thonë qartë se në përpjekjen për të luftuar
korrupsionin duhet konsideruar një portal apo aplikacion ku mund të raportohen fakte lidhur
me korrupsionin në universitet.
Shohim gjithashtu të nevojshme fuqizimin e Kodit të Etikës në fakultetet e Universitetit të Tiranës
duke e shndërruar këtë dokument të rëndësishëm jo vetëm me një funksion udhëzues por edhe
rregullator siç shpjegohet gjerësisht në Kodin e Etikës – Draft të hartuar nga Këshilli Rinor i
Ambasadës Amerikane në Shqipëri. Vënia në jetë e Këshillave Studentorë besojmë se do të
ndihmonte dhe përmirësonte në shumë aspektete mbarëvajtjen dhe mbështetjen e zërit të
studentëve në UT. Më tej, rritja e transparencës në procesin e listimit të studentëve fitues të cikleve
dhe degëve respektive të studimit në përputhje me kriteret përkatëse duke bërë publike rankimin
nga i pari tek i fundit pasi janë bërë publike edhe numri i kuotave për secilën degë, sidomos në
përzgjedhjen e studentëve në nivelin master.
Pavarësisht se studimi kishte në fokus vetëm Universitetin e Tiranës, në një farë mënyre rezultatet e
tij mund të shikohen në rang edhe më të gjerë se vetëm kaq.
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SHTOJCË

6.1 Diskutime mbi korrupsionin në universitet
Në funksion të qartësimit problematikës së korrupsionit në universitet si dhe në ndihmë të aktorëve që
luftojnë këtë fenomen shumë autorë kanë ofruar diskutime dhe analiza. Ashtu si në rastin tonë, rëndësia e
studimeve të ngjashme ngrihet nga zgjerimi i shkallës së korrupsionit në arsimin e lartë dhe qëllimi i tij
është të zhvillojë rekomandime praktike për përmirësimin e efektivitetit të politikës anti-korrupsion në
universitete. Sipas Barjasic (2008) kushtet në të cilat ndodh korrupsioni në universitet janë:





Mungesa e ndërgjegjësimit se korrupsioni dhe diskriminimi janë rrezik për shoqërinë,
“Ryshfeti” konsiderohet i pranueshëm nga shoqëria,
Frika dhe mungesa e vullnetit për të raportuar rastet e korrupsionit dhe
Qëndrimi i përgjithshëm i shoqërisë ndaj këtyre problemeve.

Brenda sistemit të arsimit të lartë nuk ka vetëm një formë të korrupsionit. Në të marrin pjesë aktorë dhe
institucione të ndryshme dhe pozicioni i tyre kundrejt situatës korruptive ndryshon në varësi të
rrethanave. Sipas Heyneman dhe Anderson (2007), aktorët që marrin pjesë në korrupsionin mund t’i
kategorizojmë në dy palë: njëra palë që jep/blerës dhe pala tjetër që merr/shitës. Në këtë pikëpamje ata
deduktojnë se ministria e arsimit është “shitës” i akreditimit dhe reformave për rektorët si “blerës” dhe i
prokurimeve për ofruesit. Shpesh, në vende jo të zhvilluara, bie në sy ministria është në pozicionin
“marrës” në situatat e reformimeve dhe të hartimit të ligjeve, ku përballë ka si “dhënës” institucionet
private. Rektorët nga ana tjetër janë “shitës” për studentët sa i takon hyrjes në fakultet, shërbimet e
librarisë, bursat e studimit dhe lehtësi të tjera lidhur me procesin e studimeve; janë shitës edhe për sa i
takon pranimit në punë të personelit të institucionit. Më tej, administrata është “marrës” ndaj studentëve
sa i takon çështjeve lidhur me strehimin (konviktet), hyrjen në universitet dhe provime, lehtësi në marrjen
e dokumenteve të ndryshme (diploma dhe vërtetime), bursat e studimit etj. Pedagogët janë marrës ndaj
studentëve sa i takon shitjes së librave dhe vlerësimeve në studime dhe tërheqje e studentëve në kurse
private. Po ashtu pedagogët janë dhënës dhe marrës (në varësi të situatës) në procesin e arritjes së
titujve. Kjo na jep pamjen e një tërësie marrëdhëniesh dhe lidhjes mes aktorëve dhe situatave të
ndryshme, gjë që nuk është e thjeshtë të vëzhgohet secila prej tyre.
Diskutuesit në përpjekje për të nxjerr një ekspoze të korrupsionit në botë kanë vënë re se ky
fenomen figuron në forma të ndryshme. Në vendet e zhvilluara përgjithësisht korrupsioni në arsimin
e lartë raportohet kryesisht në aspektin e plagjiaturës dhe të mashtrimit, por në vende jo të zhvilluara
ky lloj korrupsioni shfaqet më shumë në natyrën e ryshfetit (Osipian, 2008). Megjithatë është vënë
theksi se ndërmjet vendeve të ndryshëm, ku korrupsioni në universitet është i përhapur, rol të
rëndësishëm luan shoqëria dhe vlerat shoqërore si dhe vullneti i politikëbërësve për të transformuar
edhe administratën publike nëse është e nevojshme (Petrov & Temple, 2004).
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Korrupsioni nuk prek vetëm një person, një institucion arsimor apo vetëm një vend. Ai është
fenomen nga i cili nuk vuajnë edhe vendet e zhvilluara. Mund të ilustrohet me atë që po ndodh në
Australi. Në prill të vitit 2015, programi “Four Corners” i Korporatës Transmetuese Australiane tregoi
shembuj se si standardet e universiteteve australiane po komprometohen nëpërmjet praktikave
korruptive, kryesisht si rezultat i presionit mbi ta për të rekrutuar studentët e huaj dhe për të siguruar
që ata të kalojnë provimet. E gjitha në mënyrë që të marrin fonde shumë të nevojshme. Shembujt e
dhënë rendisnin përfshirjen e agjentëve mashtrues të rekrutimit, plagjiaturë të përhapur, mashtrim
dhe shfrytëzim. Në vitin 2014 u shfaq një histori që tregonte se si mashtrimi dhe korrupsioni brenda
dhe jashtë shërbimeve të emigracionit të Australisë u mundësuan mijëra studentë të huaj për të
marrë viza të përhershme të qëndrimit, duke rezultuar kështu me papunësinë e të diplomuarve
australianë.
Korrupsioni duket se është i shfrenuar edhe në Rusi. Në shtator 2014 u raportua situatë alarmante e
korrupsionit në arsimin e lartë modern rus. Ky korrupsion merrte formën e mashtrimit në provimet
hyrëse, duke paguar një ryshfet për të lehtësuar procesin e pranimeve, duke u dhënë ryshfet profesorëve
për nota më të mira etj. Aty u përmend se aq i madh ishte korrupsioni sa personat që u përballën me
korrupsionin dhe vlerësimi për masën e tij mund të krahasohet me buxhetin e një vendi të vogël të
federatës. Natyrisht, Afrika e ka pjesën e saj t të korrupsionit në arsimin e lartë. Në përgjigje të kësaj
problematike, UNESCO ka krijuar një portal që rendit të gjitha institucionet e njohura të arsimit të lartë në
rajone të ndryshme të botës. Ndërkohë që kjo është e dobishme, një qasje më agresive do të kishte qenë
krijimi i një liste të zezë të institucioneve “fantazmë” të njohur dhe të identifikuar për të gjithë.
(Mohamedbhai, 2015)
Në studimin e Transparency International (2012) zhvilluar me fokus të rinjtë dhe korrupsionin në Hungari,
raporton një kontradiktë mes pikëpamjes dhe realitetit. Të anketuarit janë përgjigjur se ndershmëria (e
kundërta e korrupsionit) nuk shpërblen. Edhe pse mund të kenë më shumë sukses njerëzit e gatshëm të
thonë jo të vërtetën, të bëjnë dredhi dhe të vjedhin, përsëri të anketuarit e kundërshtojnë më shumë
korrupsionin krahasuar me atë të shoqërisë në tërësi. Gjithsesi pjesa më e madhe e publikut mbështet
pohimin sipas të cilit ndershmëria është më e rëndësishme krahasuar me interesat personale.
Korrupsioni në një vend shoqërohet me vlerësime të ulëta për figurat me rëndësi të shoqërisë dhe në
rastet kur për tu marrë shembull dhe frymëzuar nuk ekzistojnë. Më tej studimi thekson se rinisë i
jepet shumë rëndësi në luftën kundër korrupsionit, por ajo nuk është në gjendje të arrijë rezultatet sa
kohë askush nuk i intereson se çfarë mendon shtera e të rinjve. Kundrejt rezultateve jo shumë
premtuese të këtij studimi, të rinjtë mund të konsiderohen më së shumti të ndershëm pasi është
vërejtur se ata nuk kryejnë veprime korruptive në shkëmbim të rezultateve në studime apo të
lehtësive të tjera. Për më shumë, vetëm një në katër të rinj hungarez është i gatshëm të raportojë një
rast të dyshuar korrupsioni. Gjithnjë sipas studimit, shumica e të rinjve nuk do ta raportonte një gjë
të tillë pasi për shkak se mendojnë që raportimi i rastit të dyshuar nuk do të kishte ndikim dhe se
kanë frikë të bëjnë një gjë të tillë. Me pak përjashtime, këto gjetje u raportuan edhe nga studimi mbi
të rinjtë dhe korrupsionin në Kamboxhi (Transparency International, 2015).
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Gjithashtu studiuesit e fenomenit të korrupsionit në universitet kanë shkuar një hap më tej. Ata kanë
formuluar sugjerime për zgjidhjen e problemit të korrupsionit në institucionet e arsimit të lartë. Në
këtë kontekst, për rastin e Barjasic (2008) rezultatet kryesore të studimit janë identifikimi i shkaqeve
të ryshfetit dhe mjeteve më të njohura të korrupsionit në universitete, masat organizative dhe
praktike për përmirësimin e efektivitetit të politikës anti-korrupsion (formimi i stabilitetit, orientimi i
studentëve, fakultetit, stafit të universitetit në aktivitetet kundër korrupsionit, duke përfshirë
përmbajtjen në arsimin e lartë të materialeve mësimore në lidhje me politikën kundër korrupsionit).

6.2 Pyetësori
MODULI I: TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
A1

Të lutem qarko gjininë tënde në krah:

1 Femër
2 Mashkull

A2
A3

A je aktualisht në marrëdhënie pune (me kohë të

1 Po

plotë apo të pjesshme për të cilën paguhesh)?

2 Jo

Familja jote banon në një zonë

1 Urbane
2 Rurale

A4

A5

Shkollën e mesme e ke përfunduar në:

1 Berat

7 Korçë

2 Dibër

8 Kukës

3 Durrës

9 Lezhë

4 Elbasan

10 Shkodër

5 Fier

11 Tiranë

6 Gjirokastër

12 Vlorë

Shkolla jote e mesme është:

1 Publike dhe e përgjithshme

(diploma jote e shkollës së mesme është nxjerrë nga një

2 Publike dhe profesionale

shkollë...)

3 Private dhe e përgjithshme
4 Private dhe profesionale

A6

Cila është nota jote mesatare duke konsideruar të
gjithë rezultatet e tua në universitet deri më tani?

A7

(shkruaj notën): _________

Fakulteti ku studion është:

1 Fakulteti i Ekonomisë

(qarko numrin përkrah fakultetit tënd)

2 Fakulteti Juridik
3 Fakulteti i Shkencave Sociale
4 Fakulteti i Histori-Filologjisë
5 Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

A8

Niveli i studimeve që ndjek

1 Bachelor
2 Master Shkencor
3 Master Profesional

A9

Viti i studimeve
(shkruaj vitin studimeve)
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MODULI II: NDËRGJEGJËSIMI
B1

Ju lutem jepni opinionin tuaj se sa dakord jeni për pohimet më poshtë duke konsideruar rastin e
Shqipërisë. Përdor shkallën nga 1 në 5 ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord (9=Nuk e di/Pa
përgjigje). (Qarko shifrën në krah të pohimit)
Sa e pranueshme është:
1

2

3

4

5 (9)

1

2

3

4

5 (9)

1

2

3

4

5 (9)

1

2

3

4

5 (9)

1

2

3

4

5 (9)

A. ...të shkelësh ligjin për të ndihmuar familjen dhe miqtë
B. ...nëse dikush bën diçka që mund të jetë e jashtëligjshme, por kjo bën
që familja jote të jetojë më mirë
C. ...t’i japësh dhurata apo para doktorit ose infermiereve për një
përkujdesje më të mirë shëndetësore
D. ...studenti japë një dhuratë apo para pedagogut për një notë/provim
E. ...pedagogu të pranojë para apo dhuratë nga studenti për një
notë/provim
B2

Skenari1:

1 Do të përpiqesh në maksimum (pa ndërhyrje

Ty të duhet një notë e lartë për një provim pasi ka të

të tjera) për të marrë provimin, edhe pse

bëjë me një lëndë të rëndësishme për profesionin tënd

mund të mos kesh sukses

të ardhshëm. Në këtë rast, cila nga alternativat është më
e mundshme për ty?

2 Do të kërkosh ndihmë te shoku/shoqja jote
për ndihmë në përgatitjen për provim
3 Do të bësh të pamundurën për të marrë një
notë të lartë qoftë edhe duke paguar apo
dhënë dhuratë pedagogut

B3

B4

Skeanri2:

1 Po, madje kam raportuar në të kaluarën

Në të ngjan të përballesh me një veprim korruptiv (le

2 Po, do ta raportoja

të themi që një pedagog të kërkon para për një notë më

3 Jo gjithnjë. Varet nga rasti

të mirë/kaluar lëndën), do ta raportoje?

4 Jo, nuk do ta raportoja.

Nëse jo, më së shumti pse nuk do ta raportoje?

1 Kam frikë nga raportimi pasi nuk do mbrohesha
nga askush
2 Mendoj se raportimi i korrupsionit nuk është
efektiv
3 Nuk di procedurën si bëhet raportimi i korrupsionit
4 Nuk do të raportoj askënd. Nuk është puna ime.

B5

Në bindjen tënde personale, a mendon se është përgjithësisht e pranueshme në Shqipëri:
(përdor shkallën 1-5, ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord)
A. …ndershmëria dhe bindja ndaj ligjit janë më të rëndësishme sesa
përfitimi i avantazheve për veten, familjarët dhe miqtë
B. …të rinjtë në Shqipëri mund të luajnë një rol të rëndësishëm në luftën
kundër korrupsionit dhë të promovojnë integritetin dhe ndershmërinë
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4

5 (9)

1

2

3

4

5 (9)
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në komunitetin ku jetojnë
C. …ryshfeti, nepotizmi, favoritizmi, klientelizmi janë shumë të rrënjosura

1

në Shqipëri. Të rinjtë nuk mund ta ndryshojnë këtë status-quo.
B6

2

3

4

5 (9)

A mendon se mungesa e integritetit apo ndershmërisë (duke nënkuptuar korrupsionin) është një
problem i madh (është shumë i dëmshëm) për:
(përdor shkallën 1-5, ku 1 është aspak dakord dhe 5 plotësisht dakord)

B7

A. Vendin tonë

1

2

3

4

5 (9)

B. Rininë si unë

1

2

3

4

5 (9)

C. Familjen tënde dhe miqtë

1

2

3

4

5 (9)

D. Sistemin arsimor në tërësi

1

2

3

4

5 (9)

E.

1

2

3

4

5 (9)

Fakultetin ku studioj unë në veçanti

Sipas mendimit tënd, sa i rëndësishëm është faktori i mëposhtëm në

1=Aspak i rëndësishëm

rolin e tij për të luftuar korrupsionin në shoqërinë shqiptare?

5=Plotësisht i rëndësishëm

A. Familja jote

1

2

3

4

5 (9)

B. Rrethi miqësor (miq/shokë/shoqe)

1

2

3

4

5 (9)

C. Sistemi arsimor në tërësi

1

2

3

4

5 (9)

D. Fakulteti ku studion në veçanti

1

2

3

4

5 (9)

E.

Njerëz të famshëm (VIP)

1

2

3

4

5 (9)

F.

Udhëheqësit politik

1

2

3

4

5 (9)

G. Sfera e biznesit

1

2

3

4

5 (9)

H. Media (TV, radio, shtypi i shkruar)

1

2

3

4

5 (9)

I.

1

2

3

4

5 (9)

Rrjetet sociale

MODULI III: KORRUPSIONI NË FAKULTET
C1

A ekziston korrupsioni në fakultetin tuaj?

1 Po
2 Jo (kalo te pyetja C7)
3 Nuk e di (kalo te pyetja C7)

C2

Nëse po, në cilën formë shfaqet korrupsioni A. Me anë të ryshfetit;
në fakultetin tuaj? (mund të qarkoni më shumë B.

Me anë të ndërhyrjes nga të tretët, qofshin familjarë

se një alternativë)

apo të afërm;
C.

Me anë të punonjësve të tjerë të
administratës/sekretarisë mësimore në fakultet;

D. Tjetër, _____________________
C3

(Nëse C1=1)

1 Përvojë personale

Ku e bazoni përgjigjen tuaj më së shumti?

2 Biseda me shokët/shoqet
3 Informacion nga media (TV, radio, shtypi)
4 Tjetër

C4

(nëse C3=Përvojë personale)

A. Favorizim në vlerësimin për lëndën

Në cilën prej formave të listuara të ka B.

Marrje e lëndës pa frekuentim;

rastisur? (mund të qarkoni më shumë se një C.

Marrjen e një liste notash, vërtetimi apo dokumenti

Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri
Përgatitur nga Edmond ÇERA

faqe 51

alternativë)

nga sekretaria mësimore;
D. Regjistrimin përtej afatit në një provim nga
sekretaria mësimore/stafi administrativ.
E.

C5

(nëse C3=Përvojë personale)

Tjetër: _________

A. Nëpërmjet shokëve/miqve/të afërmve të mi;

Çfarë mënyrash keni përdorur për të B.

Nëpërmjet shokëve/miqve/të afërmve të marrësit;

praktikuar format e mësipërme? (mund të C.

I jeni drejtuar direkt pedagogut;

qarkoni më shumë se një alternativë)

D. Nëpërmjet stafit administrativ/sekretarisë mësimore
të shkollës;
E.

C6

(Nëse C1=1)

Tjetër, specifiko____________

A. Favorizim në vlerësimin për lëndën

Për aq sa keni dijeni, a janë përfshirë B.

Marrje e lëndës pa frekuentim;

miqtë/shoqet/shokët tuaj në një nga format C.

Marrjen e një liste notash, vërtetimi apo dokumenti

e mëposhtme?

nga sekretaria mësimore;

(mund të qarkoni më shumë se një alternativë)

D. Regjistrimin përtej afatit në një provim nga
sekretaria mësimore/stafi administrativ.
E.

Tjetër: _________

F.

Nuk e di

G. Jo, nuk janë përfshirë në asnjë formë korruptive
C7

C8

Në cilën nga situatat e listuara jeni gjendur A. Një notë më të lartë
gjatë viteve të studimit? A ke patur oferta B.

Regjistrim në një provim përtej afatit

për:

C.

Marrja e një informacioni jashtë rregullave

(mund të qarkoni më shumë se një alternativë)

D. Marrja e një vërtetimi (listë notash apo tjetër)
E.

Tjetër, _____________

F.

Jo, nuk ka pasur asnjë situatë të tillë

(Nëse C7≠F)

A. Para/të holla

Çfarë të është kërkuar në shkëmbim?

B.

Një dhuratë

(mund të qarkoni më shumë se një alternativë)

C.

Favor (qoftë edhe favor seksual)

D. Tjetër, ___________
C9

A ka patur ndonjëherë presion direkt apo

1 Po

indirekt

2 Jo (kalo te Moduli IV)

ndaj

jush

përpara

dhe

gjatë

periudhës së sezonit të provimeve?
C10

Nëse po, në çfarë forme është shfaqur ky
presion? (shprehe sa më shkurt)

_____________________________________

MODULI IV: PERCEPTIMI MBI KORRUPSIONIN
D1

Duke folur në përgjithësi, të lutem vlerëso sipas gjykimit tënd se
sa i korruptuar është/janë:
(1 = aspak i korruptuar dhe 7 = plotësisht i korruptuar)
A. Qeveria e vendit
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D2

B. Opozita

1

2

3

4

5

6

7 (9)

C. Sistemi gjyqësor

1

2

3

4

5

6

7 (9)

D. Sistemi i shëndetësisë

1

2

3

4

5

6

7 (9)

E.

Sistemi arsimor në tërësi

1

2

3

4

5

6

7 (9)

F.

Fakulteti ku studion

1

2

3

4

5

6

7 (9)

G. Pedagogët e fakultetit

1

2

3

4

5

6

7 (9)

H. Drejtuesit e fakultetit

1

2

3

4

5

6

7 (9)

I.

1

2

3

4

5

6

7 (9)

Studentët e fakultetit ku studion

A mendoni se për zgjidhjen e problemit të A. Angazhimi i institucioneve shtetërore
korrupsionit në fakultetin ku studion duhet:

B. Përfshirja e Këshillave Studentorë

(mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)

C. Krijimi dhe mbështetja e një institucioni të
posaçëm për korrupsionin në arsimin e lartë
D. Krijimi i një portali/aplikacioni ku studentët apo
kushdo tjetër mund të raportoj fakte për raste
korruptive
E.

D3

Tjetër

A keni informacion për kuadrin ligjor shqiptar A. Kam shumë informacion;
dhe detyrimet ndërkombëtare në luftën B. Kam mjaftueshëm informacion;
kundër korrupsionit?

C. Kam pak informacion;
D. Nuk kam informacion.

D4

Në fakultetin tënd me aq sa di ti, a respektohet

1 Po, plotësisht

Kodi i Etikës?

2 Ndonjëherë, me raste
3 Jo, nuk respektohet
4 Nuk ka Kod Etike fakulteti ku studioj

D5

D6

A ka në fakultetin tuaj një zyrë përkatëse të

1 Po

cilës mund t’i drejtoheni në rastet kur ju

2 Jo

vëreni sjellje korruptive?

3 Nuk e di

Cili është institucioni/net ku do drejtoheshit A. Dekanit
në rastet kur vëreni një sjellje korruptive në B. Zv. Dekanit
Fakultet? (mund të qarkoni më shumë se një C. Përgjegjësit të Departamentit ku është vënë re
alternativë)

shkelja
D. Kancelari i Fakultetit;
E.

Tjetër_________________

F.

Askund

G. Nuk e di
@

Nëse dëshironi të merrni rezultatet e këtij
studimi, vendosni e-mailin tuaj:

__________________________@_______________

Ju faleminderit!
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