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KODI I ETIKËS

1. HYRJE
Neni 1
Kodi i Etikës i Kolegjit ILIRIA (në tekstin e mëtejmë: Kodi i Etikës) ka për qëllim udhëheqjen e
sjelljes së komunitetit akademik të Kolegjit (në tekstin e mëtejmë: ILIRIA).
Anëtarët e komunitetit akademik përfshijnë staf, studentë dhe kontraktues (në tekstin e mëtejmë:
Anëtarët e Komunitetit Akademik) dhe Kodi i Etikës zbatohet për marrëdhëniet e tyre
ndërnjerëzore dhe marrëdhëniet e tyre me ILIRIA si një institucion.
Kodi i Etikës është një kontratë morale e bërë ndërmjet Anëtarëve të Komunitetit Akademik për
të forcuar lidhjen dhe bashkëpunimin e tyre dhe për të përmirësuar reputacionin e ILIRIA.
Kodi i Etikës është në varësi të ligjit dhe kontratave të punës, prandaj nuk duhet të interpretohet
se kufizon çdo të drejtë të dhënë në këtë mënyrë.
Statusi i studentit u jep studentëve të gjitha të drejtat e dhëna me Ligjin e Kosovës për Arsimin e
Lartë, Statutin e ILIRIA, dhe rregullore të tjera specifike që kanë përparësi ndaj Kodit të Etikës.
Neni 2
Kodi i Etikës mbron më së shumti vlerat e integritetit, bashkëpunimit, përgjegjësisë, njohurisë
dhe lirisë akademike.

2. INTEGRITETI
Neni 3
Integriteti personal i të gjithë Anëtarëve të Komunitetit Akademik është thelbësor për
veprimtaritë mësimdhënëse dhe hulumtuese dhe për sigurimin e kushteve të përshtatshme për
punë dhe studim.
Anëtarët e Komunitetit Akademik, në maksimumin e aftësive të tyre, do të shmangin situatat që
japin baza për ILIRIA në ndershmërinë dhe besueshmërinë e tyre, dhe veçanërisht ata do të
shmangin konfliktin e interesit.
Një konflikt interesi lind kur interesat personale të një Anëtari të Komunitetit Akademik janë
keqpërcaktuar me detyrimet dhe detyrat e tyre profesionale.
Një konflikt interesi mund të lindë edhe në kryerjen e detyrave të Anëtarëve të Komunitetit
Akademik si anëtarë të organeve të ndryshme të ILIRIA.
Neni 4
Pajtueshmëria me parimin e integritetit në marrëdhëniet ndërnjerëzore midis Anëtarëve të
Komunitetit Akademik përfshin, për shembull, sa vijon:
- duke refuzuar të ofrojë, marrë ose kërkojë ndonjë favor ose dhuratë me qëllim të ndikimit ose
ryshfetit;
- duke refuzuar të ofron, pranon ose kërkon dhurata të çdo lloji;
- duke refuzuar të japin shërbime të paguara për studentët, të afërmit e tyre ose bashkëshortët;
- duke refuzuar të notojnë në mënyrë të pavarur ose të marrin pjesë në një komision për studentët
që janë të afërm ose partnerë intim të mësimdhënësit (anëtar i stafit).
Neni 5

Parimi i integritetit të procedurës administrative përfshin, për shembull:
- Procedurat e sakta për përzgjedhjen, zgjedhjen dhe emërimin e anëtarëve të Komunitetit
Akademik;
- kryerja e të gjitha detyrave të ekspertëve në interes të ILIRIA. Personat që punojnë në
departamentet mbështetëse të ILIRIA nuk do të përdorin pozicionin e tyre për përfitime
personale.
Neni 6
Parimi i integritetit në hulumtimin shkencor dhe punën e ekspertëve përfshin, për shembull:
- vetëm personat që marrin pjesë në një pjesë të veprës mund të konsiderohen autorët e saj;
- respektimi i të drejtës së autorit dhe citimi i rreptë i referencave në çdo punim. Citimi i
referencave gjithashtu kërkohet nëse studiuesit përdorin punën e studentëve në hulumtime të
mëtejshme;
- sigurimin e përdorimit të duhur të fondeve të destinuara për hulumtime dhe renditjen e
burimeve të financave në dokumentet që vijnë nga hulumtimi i sponsorizuar;
- pajtueshmërinë me standardet specifike etike kur hulumtimi përfshin njerëz ose kafshë.
Neni 7
Anëtarët e Komunitetit Akademik veprojnë në interes të ILIRIA dhe shmangin të gjitha
aktivitetet që diskreditojnë dhe / ose në ndonjë mënyrë dëmtojnë reputacionin e ILIRIA.

3. BASHKËPUNIMI
Neni 8
Aktivitetet brenda bashkësisë akademike përfshijnë bashkëpunim të pavarur nga hierarkia dhe
mosha dhe gjinia e një personi.
Parimi i bashkëpunimit përfshin, për shembull:

- Mirësjellje dhe respekt;
- Ndihmë; ndihma mund të jepet nga Anëtarët e Komunitetit Akademik me kualifikimet e
duhura, detyrat e punës së të cilave e lejojnë atë;
- Ndihmë për Anëtarët e Komunitetit Akademik me nevoja të veçanta;
- Respektimi i dallimeve gjuhësore, fetare, kombëtare, sociale, gjinore dhe ndryshime të tjera
midis Anëtarëve të Komunitetit Akademik;
- Mbrojtja e të dhënave dhe informacionit konfidencial në të gjitha format e bashkëpunimit.

4. PËRGJEGJËSIA
Neni 9
Statusi i një Anëtari të Komunitetit Akademik kërkon Anëtarin që të marrë përgjegjësinë e plotë
për veprimin e tij ose të saj ose ndonjë lëshim të tij/saj.
Neni 10
Një qëndrim i përgjegjshëm për punën përfshin përmbushjen plotësisht dhe rregullisht të
detyrimeve të punës, si dhe marrjen e iniciativës dhe marrjen e detyrave të tjera nëse është e
nevojshme.
Mësimdhënësit dhe hulumtuesit tregojnë gjithashtu një qëndrim të përgjegjshëm për punën
përmes një angazhimi për hulumtime dhe duke ndjekur menjëherë dhe përmirësuar arritjet
shkencore në fushat e tyre përkatëse edhe kur nuk ka efekt të drejtpërdrejtë në promovimin e tyre
profesional ose në të ardhurat.
Përgjegjësia e Anëtarëve të Komunitetit Akademik gjithashtu nënkupton:
- mbrojtjen dhe trajtimin e saktë të pasurisë së të tjerëve;
- në përputhje me rregullat e shtëpisë, siç janë, për shembull, parkimi i ndaluar dhe pirja e
duhanit e ndaluar dhe konsumimi i alkoolit dhe substancave të paligjshme në pronë të
fakulteteve.

5. NJOHURITË
Neni 11
Një detyrë e Anëtarëve të Komunitetit Akademik është të krijojnë një atmosferë konstruktive për
promovimin e njohurive të të gjithë anëtarëve. Në veçanti, ata do të përpiqen për përsosmëri në
studim, mësimdhënie dhe hulumtim dhe përsosmëri në punën e ekspertëve.
Promovimi i njohurive si vlerë përfshin, për shembull:
- zgjedhja e metodave për vlerësimin e njohurive dhe aftësive që përputhen me objektivat e
kursit;
- shmangia e diskutimeve të tepërta mbi temat që nuk lidhen me përmbajtjen e ligjëratave,
ushtrimeve ose seminareve;
- pranimi i diskutimit ekspert ose shkencor kur studentët ose anëtarët e stafit ofrojnë një arsyetim
të bazuar për alternativa të mundshme.

5. LIRIA AKADEMIKE
Neni 12
Liria akademike ka të bëjë me të drejtën hapësinore të pakufizuar të Anëtarëve të Komunitetit
Akademik për të shprehur lirshëm mendimet e tyre shkencore dhe eksperte në ligjërata, ushtrime,
seminare, konferenca, tryeza të rrumbullakëta, intervista dhe në forma të tjera të paraqitjes
publike, si dhe në libra, punime dhe punë të tjera me shkrim.
Anëtarët e Komunitetit Akademik do të shmangin si në vijim kur shprehin mendimet e tyre:
- propagandë politike ose fetare në ambientet e fakulteteve;
- fyerjet e Anëtarëve të Komunitetit Akademik ose ndonjë personi tjetër ose institucioni;
- përhapjen e racizmit, nacionalizmit, fashizmit apo përmbajtjeve të tjera të papërshtatshme.

6. KOMISIONI I ETIKËS
Neni 13
Shkeljet e Kodit të Etikës do të dërgohen para Komisionit të Etikës që përfshin:
- 3 anëtarë të stafit mësimdhënës;
- 1 anëtar nga stafi mbështetës
- 1 anëtar student.
Rektori nuk do të jetë anëtar i Komisionit të Etikës, por mund të veprojë si organizator i
takimeve.
Komisioni i Etikës zgjedh Kryetarin dhe Zëvendëskryetarin me shumicë votash për kohëzgjatjen
e mandatit të tij dy vjeçar.
Sekretariati do të sigurojë mbështetje administrative për Komisionin e Etikës.
Neni 14

6.1 Detyrat e Komisionit të Etikës:
- të pranojnë iniciativa dhe të japin propozime për ndryshime në Kodin e Etikës;
- të diskutojë mbi shkeljet e raportuara të Kodit të Etikës dhe të propozojnë procedura të
mëtejshme në lidhje me shkeljet;
- të përpilojë raporte vjetore për Senatin e ILIRIA.
- të gjykojnë ankesat ndaj vendimeve të Nën-komisionit (ëve) të Fakultetit
Neni 15
Ankesat kundër Vendimeve të Nën-komisionit të Etikës së Fakultetit
Komisioni Qendror i Etikës ILIRIA shërben si shkalla e fundit e ankesave në Vendimet e Nënkomisionit të Etikës së Fakultetit
Ankesat kundër vendimeve të Nën-komisionit të Fakultetit mund të referohen nga të gjithë palët
që janë subjekt i procedurës

6.2 Nën-komisioni i Etikës së Fakultetit
Neni 16
Shkeljet e Kodit të Etikës së Fakultetit do të dërgohen para Nën-Komisionit të Etikës që
përbëhet nga:
- 1 anëtarë të stafit mësimdhënës;
- 1 anëtar nga stafi mbështetës
- 1 anëtar student.
Dekani nuk do të jetë anëtar i Komisionit të Etikës, por mund të veprojë si organizator i
takimeve.
Komisioni i Etikës zgjedh Kryetarin me shumicë votash për kohëzgjatjen e mandatit të tij dy
vjeçar.
Fakulteti do të sigurojë mbështetje administrative për Komisionin e Etikës.
Neni 17

6.3 Detyrat e Nën-Komisionit të Etikës:
- të pranojnë iniciativa dhe të japin propozime për ndryshime në Kodin e Etikës të Fakultetit;
- të diskutojë mbi shkeljet e raportuara të Kodit të Etikës të Fakultetit dhe të propozojnë
procedura të mëtejshme në lidhje me shkeljet;
- të përpilojë raporte vjetore për Këshillin e Fakultetit.

7. PROCEDURA PËR SHKELJET E KODIT TË ETIKËS
Neni 18
Shkeljet e Kodit të Etikës i adresohen Komisionit të Etikës dhe i paraqiten me shkrim
Sekretariatit të Fakultetit dhe ILIRIA.
Një raport për një shkelje përmban emrin e personit në shkelje, emrin e personit që raporton
shkeljen dhe përshkrimin e veprimeve që konsiderohet se nuk kanë qenë në përputhje me Kodin
e Etikës.

Komisioni i Etikës mund të mos përfill ndonjë raport anonim; sidoqoftë, personi që raporton
mund të shprehë një dëshirë për anonimitet që Komisioni i Etikës do të japë.
Komisioni i Etikës mund të veprojë me iniciativën e tij për të hetuar shkeljet.

Neni 19
Pas marrjes së një raporti, Komisioni i Etikës fton për një takim personat e implikuar ose
përfaqësuesit e organeve që paraqesin raportin.
Komisioni i Etikës mund të ftojë për një mbledhje çdo person që, sipas mendimit të tij, mund të
ketë informacione të rëndësishme për rastin.
Personat mund të mbeten anonimë sipas kërkesës së tyre.
Takimet dhe puna e përditshme e Komisionit të Etikës nuk janë të hapura për publikun.
Anëtarët e Komisionit të Etikës dhe personat e ftuar për një mbledhje nuk do të zbulojnë të
dhënat dhe informacionin e përmendur në mbledhje.
Komisioni i Etikës do të paraqesë të gjithë informacionin domethënës në raportin përfundimtar, i
cili do të vihet në dispozicion të të gjithë Anëtarëve të Komunitetit Akademik (në formë
elektronike) nëse konstatohet shkelje e Kodit të Etikës.
Neni 20

Pas përfundimit të hetimit, Komisioni i Etikës do të paraqesë raportin përfundimtar duke
përfshirë çdo masë të propozuar për menaxhimin e ILIRIA, i cili do të diskutojë masat e
propozuara.

8. DISPOZITAT PERFUNDIMTARE
Neni 21
Kodi i Etikës së ILIRIA hyn në fuqi në ditën pas datës së miratimit të saj nga Senati.
PRISHTINË,

Kryetar, Komisioni i Etikës,
_________________________________________

