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1. Mbiemri:                   SAQIPI 
2. Emri:                              Blerim 

3. Data e lindjes:              20 Dhjetor 1977 

4. Shkollimi formal:  

 
Institucioni  
[Nga  - Deri] 

Shkalla ose diploma e fituar: 

Universiteti Jyvaskyla, Finlandë 
2009-2014  

Doktoratë në Shkencat e Edukimit 
- Tema:  Zhvillimi i profesionalizmit të mësimdhënies dhe 

reforma arsimore  
- Studimet dytësore: Politikat arsimore  

Universiteti Lethbridge, Alberta, 
Kanadë, 2004 – 2006  

Master i Edukimit  
- Fokus i përgjithshëm në: Hulumtimet në arsim; 

Mësimdhënie & Vlerësim 
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 
Filologjisë 
1996 – 2002  

Mësimdhënës i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze 

5.  Shkathtësitë gjuhësore:  (1 – shkëlqyeshëm; 5 - bazik) 

Gjuha Leximi Të folurit Shkrimi 
Shqipe 1 Gjuhë amtare 1 
Angleze 1 1 1 

Serbo-kroate 3 3 3 

6. Kualifikimet kyqe:   
- Shkathtësi të zhvillimit dhe menaxhimit të Projekteve  

- Aftësi e dëshmuar për hartimin e politikave arsimore dhe legjislacionit në fushën e 
arsimit  

- Aftësi për të hartuar dhe zbatuar programe të ndërtimit të kapaciteteve në arsim  

- Përvojë në zhvillimin dhe reformën arsimore 

- Aftësi në vlerësimin e projekteve arsimore  

 
 



7. Përvoja profesionale  

Data  
Nga – Deri  

Organizata Pozita  Përshkrimi 

2003 – 
vazhdon 

(bashkëpun
ëtor deri më 

2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universiteti i 
Prishtinës/Fakult
eti i Edukimit  

Asistent/Profesor 
Asistent (nga 2016) 
 
Dekan (nga 1 Tetor 
2020) 

Kurset/lëndët: 
• Metodat e hulumtimit në arsim 
• Ndryshimet në arsim 
• Zhvillimi profesional i mësimdhënësve 
• Metodat kualitative të hulumtimit 
• Bazat e hulumtimit në arsim 

 
 
Menaxhimi i projekteve:  
Koordinator i projektit Erasmus Plus (609906)/Grantmbajtës ‘Drejt cilësisë së 
shkollimit të mësimdhënësve për të zhvilluar profesionalizmit në profesionin e 
mësimdhënies në Kosovë’ (2020-2023). 
 
Koordinator i Projektit TEMPUS 544023 “Modernizimi i Shkollimit të 
Mësimdhënësve në Universitetin e Prishtinës”; Grantmbajtës: Universiteti i 
Prishtinës (2013 – 2016)   
 
Koordinator i projektit të financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Finlandës 
– Projekti për përmirësimin e shkathtësive pedagogjike të mësimdhënësve dhe 
drejtorëve të shkollave të arsimit profesional (10 shkolla profesionale) (2011 – 
2012) 
 
Koordinator i Projektit TEMPUS 144667 “Hartimi i Programeve Master në 
Udhëheqje Arsimore & Mësimdhënie dhe Kurrikulë”. (2009 – 2010) 
 
 

Korrik 2015 
- vazhdon 

Banka Botërore Konsulent për arsim Konsulent në implementimin e projektit "Përmirësimi i sistemit të arsimit në 
Kosovë” përmes aranzhmanit të kredisë.  

Prill 2015 – 
Dhjetor 
2019 

IBI International 
(Kontraktor i 
USAID-it) 

Ekspert i vlerësimit Vlerësimi i projektit ‘Transformational Leadership Program’ financuar nga USAID 
dhe Qeveria e Kosovës.  



Shtator 
2015 – 
Qershor 

2016 

GiZ përmes 
Qendrës për 
Arsim të Kosovës  

Ekspert i arsimit  Asistencë profesionale në hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-
2021. 

2011- 
Shkurt 2014 

Projekti i BE-s 
IPA 2009 
‘Trajnimi i 
Mësimdhënësve 
dhe Ndërtimi i 
Kapaciteteve të 
Drejtorëve të 
Shkollave 

Ekspert  Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të zhvillimt profesional të mësimdhënësve 
 
Mbikqyrja e implementimit të programit të zhvillimit profesional për 1000 
mësimdhënës në funksion të realizimit të Kurrikulës së Re shkollore të vitit 2011. 
 
Angazhimet tjera përfshinë: Menaxhimin e procesit dhe kontribut në hartimin e 
moduleve dhe materialeve të trajnimit për: Mësimdhënien dhe mësimnxënien & 
Vlerësimin. 
  

Tetor 2013 – 
Dhjetor 
2014 

GiZ përmes 
Qendrës për 
Arsim të Kosovës 

Ekspert Planifkimi dhe implementimi i një Programi të Zhvillimit të kapaciteteve të 
menaxhmentit të mesëm në Ministri të Arsimit dhe në Drejtori Komunale të 
Arsimit; Fusha e Trajnimit: Menaxhim dhe Komunikim.  

Maj 2014-
Gusht 2014  

Projekti i 
financuar nga 
Ministria 
Gjermane e 
Bashkëpunimit 
Ekonomik dhe 
Zhvillimit 

Vlerësues i jashtëm Vlerësimi i projektit “Prospect – Integrimi i komunitetit RAE në sistemin e arsimit 
në Kosovë” implementuar nga KFOS.  

Prill 2008 – 
Dhjetor 
2013 

Banka Botërore 
Projekti IDEP në 
MASHT 

Ekspert Konsulent për zhvillimin e sistemit të licencimit të mësimdhënësve dhe sistemit të 
vlerësimit të jashtëm të nxënësve  
 
Angazhimi përfshin hartimin e Udhëzimeve Administrative dhe Politikave; 
Zhvillimi dhe realizimi i programeve për zhvillim të kapaciteteve në fushat e 
zhvillimit profesional të mësimdhënësve, vlerësimi i mësimdhënësve dhe 
menaxhimi i proceseve të vlerësimit të jashtëm si dhe ndërtimin e kapaciteteve 
për menaxhim të sistemit të vlerësimit në Kosovë. 
 
 



Qershor 
2011 – 
Shtator 
2013  

 
 

 
Maj 2014 – 

vazhdon 

Projekti i Arsimit 
Themelor - 
USAID  

Ekspert Konsulent për fushën e Zhvillimit të Mësimdhënësve dhe Menaxhmentit Shkollor  
 
Zhvillimi i mësimdhënësve: 

• Ndërtimi i kapaciteteve të Drejtorive Komunale të Arsimit për të 
planifikuar dhe menaxhuar zhvillimin profesional të mësimdhënësve 

• Zhvillimi dhe fuqizimi i Kornizës së Zhvillimit Profesional me Bazë në 
Shkollë 

 
Menaxhmenti i shkollës: 

• Hartimi i Programit të Trajnimit për Këshillat e Shkollave. 
• Këshillim për qështjet e menaxhmentit shkollor duke përfshirë rishikimin e 

kornizës ligjore për zgjedhjen e drejtorëve të shkollave 
• Hartimi i manualit për trajnimin e Komisioneve Përzgjedhëse për drejtorët 

e Shkollave. 
 

Vlerësimi: 
• Hartimi i Manualit të reformimit të vlerësimit për t'iu përshtatur reformës 

kurrikulare të orientuar në kompetenca. 
 

Korrik 2011 
– Tetor 2011 

Projekti i 
financuar nga 
Ministria 
Gjermane e 
Bashkëpunimit 
Ekonomik dhe 
Zhvillimit 

Bashkëvlerësues  
 
Kontraktuar përmes 
Asociacionit për 
Ndihmë Psiko-
sociale Fëmijëve dhe 
Familjes 

Vlerësimi i projekitit “E drejta e komunitetit RAE në arsim në Kosovë” 

Tetor 2011 – 
Tetor 2012 

EU IPA 2008 
Projekti SWAp  

Konsulent 
afatshkurtër 

Hartimi dhe realizimi i një programi trajnues për një grup të drejtorëve të 
shkollave në praktikat e mentorimit 
 
Hartimi i instrumenteve për akreditimin e programeve të zhvillimit profesional të 
mësimdhënësve 
 

Qershor 
2008 – 
Shtator 
2008 

Banka Botërore 
projekti EPIP në  
MASHT 

Konsulent  Udhëheqës i ekipit në realizimin e studimit “Braktisja në shkollat e Kosovës”  



Maj – 
Nëntor 2010 

EU IPa 2008 
Projekti SWAp 

Konsulent 
afatshkurtër 

Studimi mbi nevojat e Drejtorive Komunale të Kosovës për zhvillim të 
kapaciteteve për realizimin e funksioneve të reja në kontekst të decentralizimit të 
kompetencave në fushën e arsimit   
 

2005-2007  
 

OSBE  Zyrtar i Projekteve Hartimi dhe menaxhimi i projekteve për cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë 

Dhjetor 
2006 – 

Shkurt 2007 

Banka Botërore, 
Projekti EPIP 
(MASHT) 

Konsulent vendor Anëtar i ekipit vlerësues për vlerësimin e Granteve Shkollore për zhvillimin e 
cilësisë së arsimit 

Janar 2002 
– Gusht 

2004  

Agjencioni 
Kanadez për 
Zhvillim 
Ndërkombtar 
(CIDA) 
 
Projekti KEDP 

Ndihmës në projekt Mbështetje për zbatimin e programit për zhvillimin profesional të mësimdhënësve 
“Mësimdhënia me Nxënësin në Qendër” 
 
Mbështetje në themelim in e Fakultetit të Edukimit, Universiteti i Prishtinës  



8. Publikimet   
Artikuj në revista shkencore  
 
Saqipi, B. & Rexhaj, Xh. (2020). Moving from survival to development: Experiences in Kosovo from 
developing academic identity in a transitional context (Kalimi nga mbijetesa në zhvillim: përvoja e 
Kosovës në zhvillimin e identitetit akademik gjatë tranzicionit). European Journal of Education, 55 (4), 
https://doi.org/10.1111/ejed.12425. 
 
Saqipi, B. (2020). Using activity systems theory to understand change in developing teacher as 
researcher at master level studies (Përdorimi i teorisë së sistemeve të aktivitetit për të kuptuar 
reformën në zhvillimin e mësimdhënësit si hulumtues në nivel të studimeve master). International 
Journal of Learning and Change, Vol 12 (1), pp 1-14.  
 
Gjelaj, M., Kacaniku, F. & Saqipi, B. (Autor korrespondent) (2020). Understanding mentoring role as a 
step towards improving quality of teacher education: Kosovo experience (Të kuptuarit e rolit të 
mentorimit si hap drejt përmirësimit të cilësisë së aftësimit të mësimdhënësve: përvoja e Kosovës). 
International Journal of Education Economics and Development, Vol 11 (2), pp. 188-203. 
 
Saqipi, B. (2019) Teacher education policy discourse in the midst of system reorganisation and policy 
transfer: lessons for small and developing countries (Diskursi i politikave të fushës së mësuesisë në 
mes të riorganizimit të sistemit dhe transferit të politikave: mësimet për shtetet e vogla dhe në 
zhvillim), International Journal of Management in Education, Vol. 13, No. 1, pp. 28–39. 
 
Saqipi, B. (2019). Understanding the relation between policy discourse and re-conceptualizing 
curriculum: Kosovo’s perspective on new meaning of context (Të kuptuarit e lidhjes midis diskursit të 
politikave dhe rikonceptualizimi i kurrikulës: perspektiva e Kosovës për kuptimin e ri të kontekstit. 
CEPS Journal, Vol (2), 33-52. 
 
Kacaniku, F., Gjelaj, M., & Saqipi, B. (2019). Context guided instruction to develop reflection 
competence of education professionals (Mësimdhënia e reflektimit tek profesionistët e edukimit duke u 
bazuar në kontekst). Review of Education, Psychology and Cultural Studies, Vol 41 (1). pp 48-67.  

Zabeli, N., Anderson, J., Saqipi, B. (Autor korrespondent) (2018). Towards Development and 
Implementation of Learner-Centred Education in Kosovo (Drejt zhvillimit dhe implementimit të 
mësimdhënies me nxënësin me qendër në Kosovë). Journal of Social Studies Education Research, 
Vol 9 (4), pp. 49-64. 

Alo, E., Slin, H., Saqipi, B., & Vogrinc, J. (2018). Effective professional development of teachers in the 
context of school reform (Zhvillimi profesional efektiv në kontekst të reformës shkollore). International 
journal of management in education. Vol 12, Nr. 2.  
 
Vula, E., Avdyli, Rr., Berisha, V., Saqipi, B., Elezi, Sh. (2017). Impakti i strategjive metakognitive dhe 
proceseve vetë-rregulluese në zgjidhjen e problemeve matematikore me fjalë. International electronic 
journal of elementary education. Volumi 10, Numri 1.  
 
Saqipi, B., & Vogrinc, J. (2016). Developing research skills in pre-service teacher education (Zhvillimi 
i kompetencës së hulumtimit tek studentët që përgatiten për mësimdhënës). Didactica Slovenica, Vol 
31 (2). 
 
Saqipi, B., Asunta, T. & Korpinen, E. (2014). Understanding the context of developing teacher 
professionalism in countries in transition – the case of Kosovo (Të kuptuarit e kontekstit të zhvillimit të 
profesionalizmit të mësimdhënësve në vendet në tranzicion – rasti i Kosovës). Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, Nr. 112, Shkurt 2014, fq 635-646. Punimi mund të shkarkohet nga:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814012282 
 
Saqipi, B. (2013). Të ndryshosh shkollat për kohrat në ndryshim: Perspektiva e mësimdhënies në 
Kosovë. Revista Shqiptare e Studimeve Arsimore, Vol 1, Nr. 2. 
http://www.cde.edu.al/sites/default/files/biblioteka/Revista%20Shqiptare%20E%20Studimeve%20Arsi
more%202.pdf 

https://doi.org/10.1111/ejed.12425
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814012282
http://www.cde.edu.al/sites/default/files/biblioteka/Revista%20Shqiptare%20E%20Studimeve%20Arsimore%202.pdf
http://www.cde.edu.al/sites/default/files/biblioteka/Revista%20Shqiptare%20E%20Studimeve%20Arsimore%202.pdf


 
Vula, E. & Saqipi, B. (2015). Hulumtimi në veprim dhe zhvillimi i mësimdhënësve në Kosovë. Turkish 
Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). Volume 6, Issue 4, October 2015. 
 
Vula, E., Berisha, F., & Saqipi, B. (2015). Zbatimi i mentorimit  të mësimdhënësve në shkollat e 
Kosovës: Potenciali dhe sfidat për qëndrueshmëri. CEPS Journal, Vol 5, Nr. 4. 
(http://www.cepsj.si/doku.php?id=en:cepsj) 
 
Vula, E., Saqipi, B., Karaj, T., & Mita, N., (2012). Ecja drejt shkollimit të mësimdhënësve të orientuar 
drejt praktikës dhe hulumtimeve: Sfidat e Kosovës dhe Shqipërisë. Excellence in Higher Education. 
Vol 3, Nr. 1. (Link: ehe.pitt.edu/ojs/index.php/ehe/article/download/42/45) 
 
Vula, E., & Saqipi, B. (2009). Arsimi në Kosovë – dilema midis përcjelljes së trendeve moderne dhe 
rimëkëmbjes nga e kaluara. International Studies in Education. Volumi 10, Nr. 1.  

 
Libra dhe kapituj në libra 
 
White, C., & Saqipi, B. (Eds) (2020). Intercultural Education: Kosovo Stories of Struggle and 
Resilience. Dalaware (US): Vernon Press. ISBN: 978-1-64889-101-4. 
 
Raiker, A., Rautiainen, M. & Saqipi, B. (Eds.) (2019). Teacher Education and the Development of 
Democratic Citizenship in Europe (Aftësimi i mësimdhënësve dhe zhvillimi i qytetarisë demokratike në 
Europë). London: Routledge. 
 
Saqipi, B. (2019). The evolving concept of democracy in the Kosovo education system: Reflections on 
the role of teacher education (Kapitulli 8). In A. Raiker, M. Rautiainen, and B. Saqipi (Eds). Teacher 
Education and the Development of Democratic Citizenship in Europe. London: Routledge.  
 
Vogrinc, J. & Saqipi, B. (2019). Research in education sciences: conceptual and methodological 
perspectives (Hulumtimi në shkencat e edukimit: perspektiva konceptuale dhe metodologjike). Tirana 
(Albania): ALBAS.  
 
Saqipi, B., & Hoti, D. (2019). Teacher education in Kosovo (Shkollimi i mësimdhënësve në Kosovë). 
Në Karras, K.G., & Wolhuter, C.C. (Eds). (2018). International handbook of teacher education 
worldwide (2th ed., Vol. 2). Nicosia: HM Studies. 
 
Elmedina Nikoçeviq-Kurti, E., & Saqipi, B. (2020). Exploring the contribution of mentor’s feedback on 
development of student-teacher’s lesson planning skills and instructional strategies. In J. Vogrinc and 
I. Devetak (Eds). Contemporary topics in education IV. Published by Faculty of Education, University 
of Ljubljana , pp. 179-194. (Mund ta lexoni në: http://www.pef.uni‐lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/).   
 
Saqipi, B. & Vogrinc, J. (Ed.) (2017). The prospects of reforming teacher education (Mundësitë e 
reformimit të përgatitjes së mësimdhënësve). Prishtinë: Libri Shkollor (ISBN: 978-9951-23-085-9).  
 
Saqipi, B. & Vogrinc, J. (2017). Understanding the framework of pre-service teacher education policy 
(Të kuptuarit e kornizës së formësimit të politikave të aftësimit të mësimdhënësve të rinj). Në B. 
Saqipi dhe J. Vogrinc (Ed). Mundësitë e reformimit të përgatitjes së mësimdhënësve. Prishtinë: Libri 
shkollor (ISBN: 978-9951-23-085-9).   
 
Saqipi, B. (2014). Developing teacher professionalism and identity in the context of large scale 
education reform (Zhvillimi i profesionalizimit të mësimdhënësve në kontekst të reformës së thellë 
arsimore – rasti i Kosovës/Disertacion Doktorate). Journal of Teacher Researcher 2/2014, Jyvaskyla 
(Finlandë): Tuope. ISSN 1238-4631; ISBN 978-952-5066-73-9. 

 
9. Prezantime në konferenca 
Prezantim në konferencën (sesioni pranveror) 2018 e Shoqatës së Përgatitjes së Mësimdhënësve në 
Europë (ATEE) me temë: The metaphors of developing teacher educator capacities (Metofora e 



zhvillimit të kapacitetit të profesorëve të edukimit). http://atee2018bialystok.uwb.edu.pl/wp-
content/uploads/2017/12/ATEE_2018_Spring-Conference-Booklet-1.pdf 

Prezantim në konferencën vjetore ECER (European Conference on Education Research) 2018 me 
temë:  Educational Research on Kosovo Education: A Systematic Literature Review 1970-2017 
(Hulumtimet mbi sistemin e arsimit në Kosovë: Shqyrtim sistematik i literatures 1970-2017). 
https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44587/  

Prezantim në konferencën vjetore ECER (European Conference on Educational Research) 2017 me 
temë: Fuqizimi i mësuesit si hulumtues: Zbatimi i teorisë së aktivitetit të sistemeve për të kuptuar sfidat 
e standardizimit (http://www.eera-ecer.de/ecer programmes/conference/22/chair/99632/ 

Prezantim në konferencën vjetor ATEE (Association of Teacher Education in Europe Conference) 
2017 me temën ‘Sfidat e qasjes së ngritjes së standardeve në rritjen e cilësisë së përgatitjes së 
mësimdhënësve’ (https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorV1pIRGxVNmZ3UmM/view). 

Prezantim në konferencë vjetore ECER (European Conference on Educational Research) 2015 me 
temën "Tranzicioni i zhvillimit profesional përmes zhvillimit të mësuesit si hulumtues: Krahasimi i 
Sllovenisë dhe Kosovës" (http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/network/486/).   

Prezantim (bashkëautorë) në konferencën vjetore ECER (European Conference on Educational 
Research) 2014 me temën “Zhvillimi i arsimit profesional për punësueshmëri – përvoja e zhvillimit të 
shkollimit të mësimdhënësve në Kosovë” 
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/network/447/ 
 
Prezantim në konferencën vjetore “Teacher Education Policy in Europe 2014 (Zagreb)” me temën 
“Përvoja e eliminimit të fragmentimit të shkollimit të mësimdhënësve dhe ngritjes së nivelit të 
profesionalizmit të mësimdhënësve – rasti i Kosovës” (http://www.ufzg.hr/wp-
content/uploads/2014/05/TEPE_2014_Conference_Programme.pdf) 
  
Prezantim në konferencën FERA 2013 (Asociacioni Finlandez i Hulumtimeve në Arsim) me temën 
"Krijimi i identitetit të vlerësimit tek studentët që janë drejtuar në profesionin e mësuesit; 21-23 Nëntor 
2013. Linku: https://www.jyu.fi/edu/kasvatustieteen-paivat-2013/in-english/program/sessio-3-perjantai-
22.11.2013-klo-8.30-10.00 
  
Prezantim në konferencën vjetore të ‘Teacher Education Policy in Europe 2008 (Lublana)’ me temën 
“Shkollimi i Mësimdhënësve në Kosovë – Influencat ndërkombtare në formësimin edhe pengesat e 
funksionalizimit të tyre në kontekstin vendor”  http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/papers/Saqipi.pdf 
 
Prezantim në konferencën e parë ndërkombtare të arsimit shqiptar “Sfidat dhe mundësitë e qasjes së 
zhvillimit profesional me bazë në shkollë – rasti i Kosovës” (bashkëautorësi)”. Tiranë, 7-8 Dhjetor 
2012.  
 
10. Trajnimet e certifikuara  
Përfudimi me sukses i kursit 10 javor “Zhvillimi i të menduarit kritik në procesin e mësimdhënies 
(teknikat e mësimdhënies dhe vlerësimit modern)” ofruar në formën nga distanca nga Universiteti 
Oregon (financuar nga Ambasada e SHBA-ve), Qershor 2013 – Shtator 2013.  

Përfundimi me sukses i kursit 1 vjeqar “Zhvillimi i shkathtësive hulumtuese për hulumtuesit e rinj” 
ofruar përmes projektit IPA 2010 dhe implementuar nga ZSI Austria dhe Universiteti i Vjenës (2012 – 
2013). 

 

11. Përvojë tjetër relevante  
Anëtar i Bordit të revistës shkencore CEPS (Centre for Education Policy Studies) në Slloveni (e 
indeksuar në SCOPUS) 

Bashkëautor i raportit të referencimit të Kornizës së Kualifikimeve të Kosovës (referencimi me 
Kornizën Europiane të Kualifikimeve), viti 2016 (Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve): 

https://akkks.rks-gov.net/uploads/kosovo_eqf_referencing_report_2016.pdf 

Anëtar i Këshillit Shkencor të Institutit Pedagogjik të Kosovës (2015 - 2017).  

http://atee2018bialystok.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/ATEE_2018_Spring-Conference-Booklet-1.pdf
http://atee2018bialystok.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/ATEE_2018_Spring-Conference-Booklet-1.pdf
https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44587/
http://www.eera-ecer.de/ecer%20programmes/conference/22/chair/99632/
https://drive.google.com/file/d/0B6UtG3P_IgorV1pIRGxVNmZ3UmM/view
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/network/447/
http://www.ufzg.hr/wp-content/uploads/2014/05/TEPE_2014_Conference_Programme.pdf
http://www.ufzg.hr/wp-content/uploads/2014/05/TEPE_2014_Conference_Programme.pdf
https://www.jyu.fi/edu/kasvatustieteen-paivat-2013/in-english/program/sessio-3-perjantai-22.11.2013-klo-8.30-10.00
https://www.jyu.fi/edu/kasvatustieteen-paivat-2013/in-english/program/sessio-3-perjantai-22.11.2013-klo-8.30-10.00
http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/papers/Saqipi.pdf
https://akkks.rks-gov.net/uploads/kosovo_eqf_referencing_report_2016.pdf


Anëtar i Këshillit Shtetëror të Licencimit të Mësimdhënësve në Kosovë (MASHT) - nga vitit 2008 deri 
në vitin 2014 - si trup përgjegjës për hartimin e politikave të zhvillimit të mësimdhënësve në Kosovë. 

Person kontakti për projektin e Këshillit të Europës “Promoting Inclusive Education in Balkans” për 
politikat e sistemit të arsimit në Kosovë (2013-2015). 
Pjesëmarrës në procesin e hartimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK 2011 – 2016) dhe 
ekspert në hartimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2021. 

Pjesëmarrës në projektin Europian “Tuning Educational Structures in Europe (Harmonizimi i 
Strukturave Arsimore në Europë)” 2007-2008 që rezultoi me hartimin e manualit referues për hartimin 
e programeve të shkollimit të mësimdhënësve në nivel Europian 
(http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas/education.html).  
 
Anëtar i ekipit për hartimin e politikave për integrimin e arsimit të lartë në Kosovë në procesin e 
Bolonjës në kuadër të projektit të MASHT financuar nga BE  
(http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Broshura%20_ang_.pdf) 
 
Pjesëmarrës në konferenca ndërkombtare: Forumi i cilësisë së EUAs në Romë në 2007; Konferenca e 
Asociacionit Europian për Arsim Ndërkombtar në Norvegji 2007; Konferenca e Dekanëve organizuar 
nga Qendra Europiane për Menaxhim Strategjik të Universiteteve (Barcelonë 2008); Konferenca e 
Bankës Botërore për zbatimin e vlerësimit për të përmirësuar cilësinë e arsimit, në Eschborn, 
Gjermani, Tetor 2011, etj.  
 
 
 

http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas/education.html

