
I. Propozimi bazë i menazhmentit të Universitetit të Prishtinës për t'u rekomanduar nga 
Senati i UP

Bazat akademike të të dhënave të cilat do të jenë themelore për kontrollin e kualitetit në vlerësimin 
e kërkimeve shkencore në Universitetin e Prishtinës, për t'u përdorur për

• transparencën në rekrutimin dhe avansimin e stafit akademik dhe

• përsoshmërinë e kërkimeve në studimet e doktoratës
janë

1. Scopus (Elsevier) (https://www.scopus.com)
2. Web of Science (Thomson Reuters) (https://webofknowledge.com)

Përkohësisht, do të shqyrtohen edhe punimet shkencore të indeksuara në bazat vijuese, plotësuese, 
akademike të të dhënave:

3. WorldWideScience (http://www.worldwidescience.org)

4. Microsoft Academic Search (http://academic.research.microsoft.com)
5. ERIC: Educational Resource Information Center (http://www.eric.ed.gov)

6. Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org)
7. WorldCat (http://www.worldcat.org)

8. SSRN: Social Science Research Network (http://www.ssrn.com)
Rekomandohet që punimet e publikuara në revistat e indeksuara në bazat akademike nën numrat 
rendorë 1 dhe 2 dëshmojnë mbi kualitetin e kërkimeve përkatëse shkencore. 

Për një dëshmi të tillë punimet shkencore të publikuara në revista shkencore të indeksuara në bazat 
tjera akademike të të dhënave, përveç atyre nën numrat rendorë 1 dhe 2 (përfshirë ato nga pika II në
vazhdim), duhet t'i plotësojnë të gjitha kushtet vijuese:

• të mos jenë të botuara në rajon (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi, Serbi, Bosnë dhe 
Hercegovinë)

• të mos jenë punime konferencash

• të mos jenë në lista botuesish ose revistash të dyshimta (shih, p.sh., 
https://scholarlyoa.com/publishers)

II. Propozimet shtesë të Këshilleve Shkencore-Mësimore të njësive akademike të UP
Këshillet Shkencore-Mësimore të njësive akademike të UP propozojnë që, përveç bazave 
akademike të të dhënave nga pika I, të shqyrtohen edhe punimet e publikuara në revistat shkencore 
të indeksuara në bazat vijuese.

Fakulteti Filozofik

• Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com)

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

• H-Soz-Kult (http://www.hsozkult.de)

• Scimago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com)

• EBSCOhost (https://www.ebscohost.com/academic)

• PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

• ProQuest (http://www.proquest.com/libraries/academic/databases)

• Wiley Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com)

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
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• MathSciNet (http://www.ams.org/mrlookup)

• zbMATH (https://zbmath.org)

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

Fakulteti i Filologjisë

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

• ULAKBIM – National Academic Network and Information Center 
(http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi)

• ASOS - Academia Social Science Index (http://asosindex.com)

• Index Copernicus International (http://en.indexcopernicus.com)

Fakulteti Juridik

• LexisNexis (http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page)

• WestLaw (http://www.westlaw.com)

• Low Library (http://lawlib.wlu.edu/LJ)

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

• ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus)

• Index to Foreign Legal Periodicals 
(https://www.law.berkeley.edu/library/iflp/periodicals.html)

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

Fakulteti i Inzhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

• Scimago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com)

• IEEE Xplore Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org)

• ACM Digital Library (http://dl.acm.org)

• dblp: Computer Science Bibliography (http://dblp.uni-trier.de)

• Index Copernicus International (http://en.indexcopernicus.com)

• BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (https://www.base-search.net)

Fakulteti i Inzhinierisë Mekanike

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

• IEEE Xplore Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org)

• CrossRef (http://www.crossref.org)

• University Library of Regensburg (http://www.uni-regensburg.de/library)

• DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (https://portal.dnb.de)

• zbMATH (https://zbmath.org)

• Road Directory of Open Access Scholarly Resources (http://www.issn.org)

• Hrvatska znanstvena bibliografija (https://bib.irb.hr)

• Index Copernicus International (http://en.indexcopernicus.com)

• Virtual Library of Slovenia (http://www.cobiss.si/cobiss_eng.html)
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Fakulteti i Mjekësisë

• PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

• Scimago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com)

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

• Global Impact Factor (http://globalimpactfactor.com)

• Google Scholar (https://scholar.google.com)

• Index Copernicus International (http://en.indexcopernicus.com)

• EBSCOhost (https://www.ebscohost.com/academic)

• Directory of Research Journals Indexing (http://www.drji.org)

• University Library of Regensburg (http://www.uni-regensburg.de/library)

III. Propozimet mbi revistat shkencore rajonale
Përjashtimisht, për arsye të natyrës kombëtare të kërkimeve shkencore nga fushat e tyre, dy njësi 
akademike propozojnë të rekomandohen edhe punimet shkencore të publikuara në revistat 
shkencore rajonale vijuese.

Fakulteti Filozofik

• Diskutime, Instituti për Studimeve Evropiane, Universiteti i Tiranës, Tiranë dhe Qendra për 
Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, Shkup

Fakulteti i Filologjisë

• Seminari Ndërkombëtar i Gjuhës, i Letërsisë dhe i Kulturës Shqiptare, Fakulteti i 
Filologjisë, Universiteti i Prishtinës (http://filologjia.uni-pr.edu/Seminari.aspx)

Menazhmenti i UP do të marrë në shqyrtim të gjitha vërejtjet eventuale të dërguara me 
shkrim në email adresën rektorati  @uni-pr.edu.

mailto:rektorati@uni-pr.edu
http://filologjia.uni-pr.edu/Seminari.aspx
http://www.uni-regensburg.de/library
http://www.drji.org/
https://www.ebscohost.com/academic
http://en.indexcopernicus.com/
https://scholar.google.com/
http://globalimpactfactor.com/
http://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

