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Project Summary / Përmbledhje e projektit 
Project summary: The overall aim of the ResearchCult project is to 
support enhancement of research culture in Kosovo higher 
education institutions by supporting development of policies and 
good practices as well as establishing and installing new regulations, 
structures and mechanisms in project beneficiary institutions in 
Kosovo. The project aims the following specific objectives: 
 Assessing current state of research capacities in Kosovo higher 

education sector; 

 Increasing research stimulation and support by establishing 
university offices/centers and their strategic plans to support 
constant research activities among their institutions; 

 Enhancing university strategy for publication of scientific 
research work through developing and approving internationally 
recognized standards for scientific journals, as well as 
establishing inter-institutional scientific journals in the key 
research priorities in Kosovo; 

 Promoting research work through annual research joint scientific 
conference; 

 Improving research quality and standards by developing 
research ethics and integrity regulation and establishing 
research ethics committees in higher education institutions; 

 Facilitating regular access to research publication and 
establishing an online open access platform/database for 
accumulating research knowledge; 

 Increasing research publication opportunities through building 
capacities among young researchers in preparing research 
articles as per international criteria and requirements for 
publication of research work; 

Përmbledhje e projektit: Qëllimi i përgjithshëm i projektit 
ResearchCult është të mbështesë rritjen e kulturës së kërkimit në 
institucionet e arsimit të lartë në Kosovë duke mbështetur zhvillimin 
e politikave dhe praktikave të mira, si dhe krijimin dhe instalimin e 
rregulloreve, strukturave dhe mekanizmave të rinj në institucionet 
përfituese të projektit në Kosovë. Projekti synon objektivat specifike 
të mëposhtëm: 
 Vlerësimi i gjendjes aktuale të kapaciteteve kërkimore në sektorin 

e arsimit të lartë në Kosovë; 

 Rritja e stimulimit dhe mbështetjes së kërkimit duke themeluar 
zyra / qendra universitare dhe planet e tyre strategjike për të 
mbështetur aktivitete të vazhdueshme kërkimore midis 
institucioneve të tyre; 

 Përmirësimi i strategjisë universitare për publikimin e punës 
kërkimore shkencore përmes zhvillimit dhe aprovimit të 
standardeve të njohura ndërkombëtare për revistat shkencore, si 
dhe krijimin e revistave shkencore ndërinstitucionale në 
prioritetet kryesore të kërkimit në Kosovë; 

 Promovimi i punës kërkimore përmes konferencës shkencore të 
përbashkët vjetore; 

 Përmirësimi i cilësisë dhe standardeve të kërkimit duke zhvilluar 
rregulloret për etikën dhe integritetin kërkimor, si dhe krijimin e 
komiteteve të etikës kërkimore në institucionet e arsimit të lartë; 

 Lehtësimi i qasjes së rregullt në publikimin e hulumtimit dhe 
krijimin e një platforme / baze të dhënash në internet për qasje të 
hapur për akumulimin e njohurive kërkimore; 

 Rritja e mundësive për publikimin e hulumtimeve përmes ngritjes 
së kapaciteteve tek kerkuesit e rinj në përgatitjen e artikujve për 
hulumtime sipas kritereve ndërkombëtare dhe kërkesave për 
botimin e punës kërkimore; 
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Reference meeting points: 

 Introductory remarks   

Mihone Kerolli Mustafa, IBCM 

 Presentation of the ResearchCult Project, its results and challenges 

Bujar Gallopeni, Project Coordinator 

 Open discussion on strategy and good practice to achieve the project objectives and 
results 

All participants 


