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Rekomandim
i Komisionit
Recommandation
de la Commission
11 mars
2005
idudatës
11.03.2005
concernant la charte européenne du chercheur
për
Kartën Europiane për Kërkuesit Shkencorë
et un code de conduite pour le recrutement
dhe
Kodin e Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve
des chercheurs
La commission
des Communautés
Européennes,
Komisioni
i Komuniteteve
Europiane
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son artiDuke pasur parasysh Traktatin themelues të Komunitetit Europian, e
cle 165
sidomos Nenin 165 të tij
considérant ce qui suit:
Duke qenë se,
(1) La Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000 1, de créer
(1) me
1 janar
20001, Komisioni
e konsideroi
nevojshëm
krijimin
e
l’Espace
européen
de la recherche
commetëaxe
central des
actions
një
Hapësire
Europiane tëdans
Kërkimit,
si shtyllën
veprifutures
de la Communauté
ce domaine,
danskryesore
le but de të
renforcer
et de structurer
la politique
européenne
de recherche.
meve
të ardhshme
të Komunitetit
në këtë
fushë, me qëllim forcimin
dhe
strukturimin
e
politikës
europiane
për
kërkimin
shkencor.
(2) Le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif
pour
la Communauté de devenir d’ici 2010 l’économie de la connaissance la plus
(2) Këshilli
Europian
i Lisbonës
i ka vendosur
compétitive
et la plus
dynamique
du monde.Komunitetit objektivin
që të bëhet deri në vitin 2010 ekonomia bazuar mbi njohuritë, më
(3) Le Conseil a abordé les questions relatives à la profession et à la carkonkurruese dhe dinamike në botë.
rière des chercheurs au sein de l’Espace européen de la recherche,
2
, et se félicite
dans sakarésolution
du 10 novembre
(3) Këshilli
adresuar çështje
që lidhen2003
me profesionin
dheen
meparticulier
karrierën
de
ce
que
la
Commission
ait
l’intention
d’œuvrer
à
l’élaboration
d’une
e kërkuesve brenda Hapësirës Europiane të Kërkimit në Rezolutën

e 10 nëntorit 20032 dhe ka mirëpritur sidomos synimin e Komisionit
11

COM(2000)
e dates
18.1.2000.
COM
(2000) 66 final
du 18.1.2000.

2

JO C 282 du 25.11.2003, pp 1-2. Résolution du Conseil du 10 novembre 2003 sur la profession
GZ C 282 e datës 25.11.2003 fq. 1-2. Rezolutë e Këshillit datë 10.11.2003 (2003/C 282/01
et
la profesionin
carrière des chercheurs
au sein
de l’Espace européen de la recherche (résolution 2003/
për
dhe karrierën
e kërkuesve
CBrenda
282/01).
Hapësirës Europiane për Kërkimin).
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charte
européenne
chercheur
et d’un
code
de conduite
pour le
për
të punuar
drejt du
zhvillimit
të një
Karte
Europiane
për Kërkuerecrutement
chercheurs.
sit
Shkencorëdes
dhe
një Kodi Sjelljeje për Rekrutimin e Kërkuesve.
(4) Le risque de pénurie de chercheurs 3 identifié en particulier dans cer3
sidomos pour
në dis(4) Rreziku
i identifikuar
përreprésentera
mungesën eune
kërkuesve
taines disciplines
clés,
menace, sérieuse
la
iplina
kyçe,
do
të
paraqesë
një
rrezik
të
rëndë
për
fuqinë
novatore
puissance innovatrice de l’UE, pour le capital de connaissances et
të
BE-së,
trashëgiminë
dijeve dhedans
rritjen
produktivitetit
të
pour
la croissance
de laeproductivité
uneproche
avenir, et në
pourardhmen
e afërt
si edhe mund të
pengojë
arritjen
e objektivave
të
rait entraver
l’accomplissement
des
objectifs
de Lisbonne
et de BarLisbonës
dhe
Barcelonës.
Për
pasojë,
Europa
duhet
që
të
përmirëcelone. En conséquence, l’Europe doit se rendre nettement plus
attrayante
pour les
chercheurs et doitaftësinë
renforcer
la participation
des
sojë
në mënyrë
të konsiderueshme
e vet
për të tërhequr
femmes chercheurs
en favorisant
la mise
en place des
conditions
kërkuesit
shkencorë dhe
për të forcuar
pjesëmarrjen
e kërkueseve
nécessaires
pour des carrières
plus
durables et
attractives
femra
duke ndihmuar
në krijimin
e kushteve
tëplus
nevojshme
përpour
kar4
4
ellesmë
en R&D
.
riera
të qëndrueshme
dhe interesante për to në K-ZH (Kërkim

Zhvillim).
(5) dhe
L’existence
de ressources humaines suffisantes et bien développées
en R&D est cruciale pour l’avancement de la connaissance scienti(5) Ekzistenca
e burimeve
njerëzore të
mjaftueshme
të mirëzhvilfique et le progrès
technologique,
pour
améliorer ladhe
qualité
de la vie,
luara
në K-ZH
janë themeli
i përparimit
në fushën
e njohurive
shkenassurer
le bien-être
des citoyens
européens
et renforcer
la compéticore,
tivitépërparimit
de l’Europe.teknologjik, rritjes së cilësisë së jetës, sigurimit të
mirëqenies së shtetasve Europianë dhe fuqizimit të konkurruesh-

(6) De nouveaux instruments pour le développement de la carrière des
mërisë
në Europë.
chercheurs
devraient être introduits et mis en application, contribuant ainsi à l’amélioration des perspectives de carrière pour les
(6) Duhet
të futen
dhe të vihen në zbatim instrumente të reja për zhvilchercheurs
en Europe.

limin e karrierës së kërkuesve, duke kontribuar në këtë mënyrë për

(7) L’existence de perspectives de carrière plus avantageuses et plus
përmirësimin e perspektivës së karrierës për kërkuesit shkencorë
visibles amène également le public à adopter une attitude plus posinë Europë.
tive à l’égard de la profession de chercheur, et encourage ainsi davantage de jeunes à entamer une carrière dans la recherche.

(7) Ekzistenca e perspektivës për karrierë më të mirë dhe më të duk(8) shme
L’objectif
politique
ultime depër
la présente
est de
kontribuon
gjithashtu
krijimin erecommandation
një qëndrimi pozitiv
të
contribuer
au
développement
d’un
marché
européen
du
travail
publikut kundrejt profesionit të kërkuesit, dhe rrjedhimisht shtyn
më tepër të rinj që të përqafojnë një karrierë në fushën e kërkimit.
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COM (2003) 226 final et SEC(2003) 489 du 30.4.2003.
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COM
(2003)
226 finale dhe SEC (2003) 489 e datës 30.04.2003.
SEC
(2005)
260.
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SEC (2005) 260.

(8) Qëllimi
i epërm
i këtijpour
Rekomandimi
ështëauqësein
të kontribuoattrayant,
ouvertpolitik
et durable
les chercheurs,
duquel les
cadres
permettent
de recruter
et de
jeconditions
në zhvillimin
e një
tregu pune
tërheqës,
të conserver
hapur dhedes
të cherqëncheurs de grande
valeur,
dans des environnements
favorisant
l’effidrueshëm
europian
për kërkuesit
shkencorë, në të
cilin kushtet
cacitétëdes
performances
et ladhe
productivité.
bazë
lejojnë
rekrutimin
mbajtjen e kërkuesve me cilësi
të
lartë
në
ambiente
që
favorizojnë
njëd’offrir
punë aux
të efektshme
(9) Les États membres devraient s’efforcer
chercheurs dhe
des
produktivitet.
régimes de développement de carrière durables à toutes les étapes
de la carrière, quels que soient leur situation contractuelle et le par(9) Shtetet
Anëtare duhet
të përpiqen
qëd’assurer
t’ju ofrojnë
siscours professionnel
choisi
en R&D, et
que kërkuesve
les chercheurs
teme
të qëndrueshme
zhvillimit të karrierës
për të
gjithafaisant
fazat,
sont traités
comme destë
professionnels
et considérés
comme
pavarësisht
nga situata
e tyre kontraktuale
dhe rruga
në K-Z që
partie intégrante
des institutions
au sein desquelles
ils travaillent.
zgjedhur
dhe
duhet të përpiqen
kërkuesit
shkencorë
të
(10)kanë
Malgré
les efforts
considérables
des Étatsqë
membres
pour
éliminer les
trajtohen
si
profesionistë
dhe
si
pjesë
përbërëse
e
institucioneve
obstacles administratifs et juridiques à la mobilité géographique et
në
të cilat punojnë.
intersectorielle,
il subsiste encore un grand nombre de ces entraves.
(11) Toutes les formes de mobilité devraient être encouragées dans le
(10)
Edhe pse Shtetet Anëtare kanë bërë përpjekje domethënëse për
cadre d’une politique globale des ressources humaines en R&D au
të kapërcyer pengesat ligjore dhe administrative lidhur me lëvizshniveau national, régional et institutionnel.
mërinë gjeografike dhe ndërsektoriale, shumë prej këtyre penge(12)save
Toutes
les formes
de mobilité doivent être entièrement reconnues
mbeten
përsëri.
dans les systèmes d’évaluation et d’avancement de carrière pour les
chercheurs,
afintë
degjitha
garantir
que ecette
expériencesicontribue
favora(11) Duhet
të nxiten
format
lëvizshmërisë
pjesë e një
poliblement
à
leur
développement
professionnel.
tike gjithëpërfshirëse të K-Zh në nivel kombëtar, rajonal dhe insti(13) tucional.
Le développement d’une politique cohérente de carrière et de mobilité pour les chercheurs 5 qui rejoignent ou quittent l’Union européenne
examiné
en tenant compte
dans
(12) Vlera
e tëdevrait
gjitha être
formave
të lëvizshmërisë
duhetdeqëlatësituation
njihet plotëles pays
en développement
et dans
régionse àngritjes
l’intérieur
à l’exsisht
në vlerësimin
e karrierës
dhe les
sistemet
në et
karrierë
térieur
de l’Europe,
afin que kësisoj
le développement
des capacités
de
për
kerkuesit,
duke garantuar
që kjo lloj përvoje
të ndikojë
recherche
de
l’Union
européenne
ne
s’effectue
pas
aux
dépens
des
pozitivisht për zhvillimin e tyre profesional.
pays ou régions moins développés.

(13) Zhvillimi i një karriere të qëndrueshme dhe politikat e lëvizjes së
kërkuesve5 nga dhe në Bashkimin Europian, duhet të merret në
5
5

COM(2004) 178 final du 16.3.2004.

COM (2004) 178 finale e 16.03.2004.
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mbajtur
parasysh
situatën
vendet nëdevraient
zhvillim
(14) konsideratë
Les bailleursduke
de fonds
ou les
employeurs
desnë
chercheurs
êtrerajonet
responsables,
tant
que recruteurs,
d’offrir
aux që
chercheurs
dhe
brendaen
dhe
jashtë
Europës, në
mënyrë
forcimi ides
kaprocédurestëde
sélection
et deBashkimit
recrutement
qui soient
paciteteve
kërkimit
brenda
Europian
të mosouvertes,
ndodhë
transparentes
et comparables
à l’échelle
në
dëm të vendeve
apo rajoneve
më pakinternationale.
të zhvilluara.
(15) La société devrait apprécier plus pleinement les responsabilités et
(14) Financuesit
apo punëdhënësit
e kërkuesve,
në cilësinëdans
e tyre
si rekle professionnalisme
dont témoignent
les chercheurs
l’exécurutues
kanë
përgjegjësinë
t’i
japin
kërkuesve
procedura
rekrutimi
tion de leur travail aux différentes étapes de leur carrière et dans leur
dhe
hapura,
transparente
dhe
të krahasueshme
rôle përzgjedhjeje
multiple en tanttëque
travailleurs
du savoir,
dirigeants,
coordiname
atodendërkombëtare.
teurs
projet, directeurs, surveillants, mentors, conseillers de carrière ou spécialistes de la communication scientifique.
(15)
duhet
të vlerësojë në
mënyrë
më të que
plotë
(16) Shoqëria
La présente
recommandation
part
du principe
lespërgjegjësitë
employeurs
dhe
profesionalizmin
që
kërkuesit
demonstrojnë
në primordiale
kryerjen e
ou les bailleurs de fonds des chercheurs ont l’obligation
detyrës
sëau
tyre
në faza
tëexigences
ndryshmede
tëlakarrierës
së tyre
dhe nërégiorolin
de veiller
respect
des
législation
nationale,
enale
tyreou
shumëfaqësh
si
punonjës
të
njohurive,
drejtues,
koordinues
sectorielle respective.
projekti, menaxherë, mbikëqyrës, udhëheqës, këshillues karriere
(17) La présente recommandation fournit aux États membres, aux
apo komunikues shkencorë.
employeurs, aux bailleurs de fonds et aux chercheurs un instrument
précieux pour prendre, à titre volontaire, d’autres initiatives visant à
(16) Ky Rekomandim niset nga parimi që punëdhënësit apo financuesit
améliorer et à consolider les perspectives de carrière des chercheurs
edans
kërkuesve,
kanë detyrimin parësor që të garantojnë se përml’Union européenne, et à instaurer un marché du travail ouvert
bushin
kërkesat
përkatëse kombëtare, rajonale apo sektoriale.
pour les
chercheurs.
(18) Les
principes généraux
les conditions
de punëdhënësve,
base énoncés dans
la
(17)
Ky Rekomandim
u jep etShteteve
Anëtare,
finanprésente recommandation sont le fruit d’un processus de consultacuesve
dhe kërkuesve një instrument të vlefshëm për të ndërmartion publique à laquelle les membres du groupe de pilotage Resrë, mbi baza vullnetare, nisma të mëtejshme për përmirësimin dhe
sources humaines et mobilité ont été pleinement associés,
konsolidimin e perspektivës së karrierës së kërkuesve në Bashkimin
Europian dhe për krijimin e një tregu të hapur pune për kërkuesit
Recommande:
shkencorë.
1. Les États membres s’efforcent de prendre les mesures nécessaires
(18) pour
Parimet
e përgjithshme
dhe kërkesat
e parashtruara
në cherkëtë
assurer
que les employeurs
et les bailleurs
de fonds des
Rekomandim,
janë
rezultatet
e
një
procesi
konsultimi
publik
tek
cheurs développent et maintiennent un environnement de recherchei
cili
kanë
qenë de
të travail
atashuar
anëtarët
e Grupit
Drejtues
për Burimet
et une
culture
propices,
dans
lesquels
les chercheurs
et les
Njerëzore dhe Lëvizshmërinë.
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REKOMANDOHET:
équipes de recherche sont évalués, encouragés et soutenus, et dispo-

sent de l’aide matérielle et immatérielle nécessaire pour pouvoir
1. Që Shtetet Anëtare të përpiqen të ndërmarrin hapat e nevojshme
mener à bien leurs tâches et réaliser leurs objectifs. Dans ce contexte,
për t’u siguruar se punëdhënësit apo financuesit e kërkuesve zhvilil convient d’accorder une priorité particulière à l’organisation des
lojnë dhe ruajnë një ambient mbështetës për veprimtarinë kërkiconditions de travail et de formation au début de la carrière des chermore
dhe
kulturë
pune,
individët
grupet l’attrait
e kërkimit
të
cheurs,
carnjë
elle
contribue
auxkuchoix
futursdhe
et renforce
d’une
vlerësohen,
të
nxiten
dhe
të
mbështeten
si
edhe
të
pajisen
me
macarrière en R&D.
terialet e nevojshme dhe mbështetjen jomateriale që t’u mundë2. sojë
Les États
s’efforcent
de prendre,
selon
les besoins,
les mesuatyremembres
përmbushjen
e objektivave
dhe
detyrave.
Në këtë
konres cruciales pour assurer que les employeurs ou bailleurs de fonds
tekst, përparësi të veçantë duhet t’i jepet organizimit të kushteve të
des chercheurs améliorent les méthodes de recrutement et les systèpunës dhe të trajnimit në fazën fillestare të karrierës së kërkuesve,
mes d’évaluation de carrière afin de créer un système de recrutement
pasi ajo kontribuon në zgjedhjet e ardhshme dhe në bërjen sa më
et de développement de carrière qui soit plus transparent, ouvert, équitërheqëse të një karriere në K-Zh.
table et reconnu au niveau international, en tant que condition préalableShtetet
à un véritable
marché
européen
pour lessachercheurs.
2. Që
Anëtare
të përpiqen
qëdu
tëtravail
ndërmarrin,
herë është e
nevojshme,
hapat
kryesore
për
t’u
siguruar
se
punëdhënësit
3. Lorsqu’ils formulent et adoptent leurs stratégies et systèmes en ose
vue
financuesit
e kërkuesve
përmirësojnë
e rekrutimitles
dheÉtats
sisde développer
des carrières
durables metodat
pour les chercheurs,
temet
e
vlerësimit
të
karrierës
në
mënyrë
që
të
krijojnë
një
sistem
membres tiennent dûment compte et s’inspirent des principes générekrutimi
dhe
zhvillimi de
të base
karrierës
i cili është më
transparent,
i haraux et des
conditions
qui constituent
la charte
européenne
pur,
i barabartë
i pranuar
ndërkombëtarisht,
si një parakusht
du chercheur
etdhe
le code
de conduite
pour le recrutement
des chercheurs
et qui
exposés
en europian
annexe. për kërkuesit shkencorë.
për
një treg
tësont
mirëfilltë
pune
4. Që
LesShtetet
États membres
de transposer
ces principes
généraux
3.
Anëtare –s’efforcent
gjatë hartimit
dhe miratimit
të strategjive
dhe
et
ces
conditions
de
base
relevant
de
leurs
responsabilités
dans des
sistemeve për zhvillimin e karrierave të qëndrueshme për kërkuesit
cadres réglementaires
ou dans
normes
shkencorë
– të marrin nationaux
parasysh ashtu
siçdes
duhet
dhe et
të orientations
udhëhiqen
sectorielles
et/ou
institutionnelles
(chartes
et/ou
codes
lesEurochernga parimet e përgjithshme dhe kërkesat, referuar sipour
Karta
cheurs). Ce faisant, ils devraient prendre en considération la grande
piane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodi i Sjelljes për Rekrutimin e
diversité des lois, réglementations et pratiques qui, dans les difféKërkuesve Shkencorë, përshkruar në Aneks.
rents pays et les différents secteurs, déterminent le parcours, l’organisation
et Anëtare
les conditions
de travail
carrière en
R&D.
4. Që
Shtetet
të përpiqen
që d’une
të shndrrojnë
këto
parime dhe
kërkesa
të
përgjithshme
brenda
fushës
së
tyre
të
përgjegjësisë
në
5. Les États membres prennent ces principes généraux et ces conditions
kuadrot
rregullues
ose standardet
sektorale dhe/ose
de basekombëtare
comme faisant
partie intégrante
des mécanismes
instituinstitucionale
dhe
udhëzimet
(kartat
dhe
/
ose
kodet
për kërkuetionnels d’assurance de la qualité, en les considérant
comme
moyen
sit shkencorë). Gjatë kësaj periudhe, ata duhet të marrin parasysh
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larminë
madhe
të ligjeve,
rregullavepour
dheles
praktikave,
të financecilat në
d’établiredes
critères
de financement
régimes de
ment nationaux/régionaux,
et en
les adoptant
pour lespërcaktojnë
procédures
vende
të ndryshme dhe në
sektorë
të ndryshëm
d’audit,organizatën
de contrôle et
d’évaluation
organismes
publics.në K-Zh.
rrugën,
dhe
kushtet e des
punës
së një karriere
6. Që
LesShtetet
États membres
leurs efforts
en vue de
surmonter
5.
Anëtarepoursuivent
t’i konsiderojnë
këto parime
dhe
kërkesales
të
obstacles
juridiques
et
administratifs
qui
continuent
à
entraver
la
përgjithshme si një pjesë përbërëse të mekanizmave të kontrollit
mobilité,
y
compris
les
obstacles
relatifs
à
la
mobilité
intersectorielle
institucional të cilësisë, duke i konsideruar ato si mjetet për përcaket à lae mobilité
et dans les
fonctions,kombëtar/
en tenant
timin
kritereveentre
të financimit
për différentes
skemat e financimit
compte de l’élargissement de l’Union européenne.
rajonal, si edhe duke i miratuar ato për proceset e auditimit, moni7. torimit
Les États
membres
s’efforcent
de veiller publike.
à ce que les chercheurs bénédhe
vlerësimit
të organizmave
ficient de la couverture adéquate en matière de sécurité sociale selon
6. Që
tëDans
vazhdojnë
përpjekjet
e tyre për
të kapërcyleurShtetet
statut Anëtare
juridique.
ce contexte,
il convient
d’accorder
une
er
pengesat
e vazhdueshme
ligjore dhe
lidhur àme
attention
particulière
à la possibilité
de administrative
transférer les droits
la
lëvizshmërinë,
përfshirë
ato
që
lidhen
me
lëvizshmërinë
ndërsekretraite, statutaires ou complémentaires, pour les chercheurs qui chantoriale
dhe lëvizshmërinë
ndërmjet
dhe
brenda
të
gent d’emploi
au sein des secteurs
public
et privé
dansfunksioneve
un même pays,
ndryshme,
duke
parasysh
zgjerimin
e Bashkimit
Europian.
ainsi que pour
lesmarrë
chercheurs
qui vont
travailler
dans un autre
pays au
sein de l’Union européenne. Ces régimes devraient garantir que les
7. Që
Shtetet Anëtare të përpiqen të garantojnë që kërkuesit shkenchercheurs qui changent d’emploi ou interrompent leur carrière ne
corë
të pas
gëzojnë
statusin
e duhursociale
të mbulimit
nga
Sigurimet
perdent
leurs droits
de sécurité
de manière
injustifiée.
Shoqërore, sipas statusit të tyre ligjor. Brenda këtij konteksti, një vëLes Étatsemembres
place les structures
8. mendje
veçantë mettent
duhet t’ienkushtohet
bartjes sëdetëmonitorage
drejtave tënécespensaires
pour
réexaminer
régulièrement
la
présente
recommandation,
et
sionit, qoftë ligjore apo plotësuese, për ata kërkues që lëvizin brenpour déterminer dans quelle mesure les employeurs, les bailleurs de
da sektorit publik dhe atij privat në të njëjtin vend dhe gjithashtu
fonds et les chercheurs ont appliqué la charte européenne du chercheur
për ata që lëvizin përtej kufijve brenda Bashkimit Europian. Këto
et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs.
regjime duhet të garantojnë se kërkuesit shkencorë që, gjatë jetës
9. së
Les
critères
pour mesurer
ce degré
d’application
établis
et
tyre
ndryshojnë
punën ose
ndërpresin
karrierënseront
nuk do
të vuaconvenus
avec
les
États
membres
dans
le
cadre
des
travaux
menés
jnë në mënyrë të padrejtë nga humbja e të drejtave lidhur me sigpar le Groupe
de pilotage Ressources humaines et mobilité.
urimet
shoqërore.
10. Les États membres, en tant que représentants au sein des organisa8. Që Shtetet Anëtare, të ngrenë strukturat e nevojshme monitoruese
tions internationales créées au niveau intergouvernemental, tiennent
për të rishikuar këtë Rekomandim rregullisht, si edhe për të matur
dûment compte de la présente recommandation lorsqu’ils proposent
se deri në ç’masë punonjësit, financuesit dhe kërkuesit e kanë vënë
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në
zbatim
Kartën
Europiane
për
Kërkuesit
dhe Kodinlese activités
Sjelljes për
des
stratégies
et prennent
des
décisions
concernant
de
ces organisations.
Rekrutimin
e Kërkuesve.
11. Që
La présente
recommandation
destinée aux
membres
9.
kriteri për
këtë matje të est
përcaktohet
dheÉtats
bihet
dakordmais
me
doit
également
servir
d’instrument
pour
encourager
le
dialogue
Shtetet Anëtare brenda kontekstit të punës së ndërmarrë nga Gruainsi que le dialogue entre les chercheurs, les parties prepisocial,
Drejtues
për Burimet Njerëzore dhe Lëvizshmërinë.
nantes et la société dans son ensemble.
12. Që
LesShtetet
États membres
sont
invités
à informer
la Commission,
dans la
10.
Anëtare në
rolin
e tyre
si përfaqësuese
në organizatat
mesure
du
possible,
d’ici
au
15
décembre
2005
et
annuellement
ndërkombëtare të ngritura në nivel ndërqeveritar, të marrin par
siç
la suite,
de toutekëtë
mesure
qu’ils prennent
le suivi de
présente
duhet
parasysh
Rekomandim
gjatëpour
propozimit
të la
strategjive
recommandation.
Ils sont également
l’informer
des premiers
dhe
marrjes së vendimeve
që kanë tëinvités
bëjnëàme
veprimtaritë
e atyre
résultats
obtenus
grâce
à
l’application
de
la
recommandation
et à lui
organizatave.
communiquer des exemples de bonnes pratiques.
11. Ky Rekomandim u adresohet Shteteve Anëtare, por nxirret edhe si
13. La présente recommandation sera réexaminée périodiquement par la
një instrument për të nxitur dialogun social si edhe dialogun ndërCommission dans le cadre de la méthode ouverte de coordination.
mjet kërkuesve, aktorëve të përfshirë dhe shoqërisë së gjerë.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.
12. Brenda mundësive, Shtetet Anëtare ftohen që të informojnë KomisPar
la Commission
ionin deri më 15.12.2005 dhe më pas çdo 1 vit në
lidhje
me masat
Potočnik
që ato kanë marrë përveç këtij Rekomandimi, dhe Janez
ta informojnë
Membre de la Commission
Komisionin mbi rezultatet e para të aplikimit të tij si edhe të japin
shembuj të praktikave të mira.

13. Ky Rekomandim të rishikohet periodikisht nga Komisioni në kuadër
të Metodës së Hapur të Koordinimit.
Nënshkruar në Bruksel me 11 mars 2005
Për Komisionin
Janez Potocnik
Anëtar i Komisionit
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ANEKS
ANNEXE
Seksioni
Section 11
Karta Europiane
për
Kërkuesit
Shkencorë
La charte europeenne du chercheur

La charte
européenne
chercheur
est un ensemble
de principes
généraux
Karta
Europiane
për du
Kërkuesit
Shkencorë
është tërësia
e parimeve
të
et de conditionsdhe
de base
qui spécifie
les rôles,
les responsabilités
et les prépërgjithshme
kërkesave
të cilat
specifikojnë
rolet, përgjegjësitë
rogatives
des chercheurs
etshkencorë
des employeurs
et/ou
bailleurs dedhe/ose
fonds des
dhe
të drejtat
e kërkuesve
si edhe
të punonjësve
të
chercheurs 6. Elle a pour
objectif
d’assurer
que
les
relations
entre
les cherfinancuesve të tyre6.
cheurs et les employeurs ou bailleurs de fonds soient de nature à favoriser
Qëllimi i Kartës është që të garantojë se natyra e marrëdhënies ndërmla réussite en ce qui concerne la production, le transfert, le partage et la difjet
kërkuesve
dhe punëdhënësve
apo financuesve
të tyre ështëeteàfavorfusion
des connaissances
et du développement
technologique,
favoshme
për
një
punë
të
suksesshme
në
lindjen,
transferimin,
përdorimin
riser le développement de carrière des chercheurs. La charte
reconnaît
eégalement
përbashkët
përhapjen
e njohurive
zhvillimit
teknologjik,
la dhe
valeur
de toutes
les formesdhe
de të
mobilité
comme
moyen
si
edhe
për
zhvillimin
e
karrierës
së
kërkuesve.
Karta
njeh
gjithashtu
d’améliorer le développement professionnel des chercheurs.
vlerën
e të perspective,
gjitha formave
të lëvizshmërisë
si një
mjet
përles
rritjen
e zhvilDans cette
la charte
constitue un
cadre
pour
chercheurs,
limit
profesionalettëles
kërkuesve
les employeurs
bailleursshkencorë.
de fonds, qui les invite à agir de façon
Në
këtë
kuptim,
Karta
përbën
një
kuadër dans
për kërkuesit,
responsable et en tant que professionnels
leur milieupunëdhënësit
de travail, et
dhe
financuesit,en
i cili
i fton
ata les
të veprojnë
me përgjegjshmëri dhe si
à se reconnaître
tant
que tels
uns les autres.
profesionistë
brenda
mjedisit
të tyre tëdans
punës,
dhe européenne,
që ta njohinànjëri
La charte s’adresse
à tous
les chercheurs
l’Union
toutjetrin
të tillë.deKarta
adresohet
të gjithë
në Bashkimin
Eutes les siétapes
leur ju
carrière,
et couvre
touskërkuesve
les domaines
de recherche
ropian,
të gjitha
fazat
karrierës
së tyreprivé,
dhe mbulon
të gjitha fushat
dans le në
secteur
public
etedans
le secteur
indépendamment
de la
7
enature
kërkimit
në sektorët publikë
privatë,
nga natyra
, dupavarësisht
statut juridique
de leure
de l’engagement
ou de dhe
l’emploi
7
employeurapo
ou du
type d’organisation
ou d’établissement
lesquels
lesi
emërimit
punësimit
, statusi ligjor
i punëdhënësitdans
të tyre
apo lloji
travaux sontapo
effectués.
Elle tient
des rôles
cherorganizatës
institucionit
në tëcompte
cilin kryhet
puna.multiples
Ajo merrdes
parasysh

rolet e shumëfishta të kërkuesve, të cilët emërohen jo vetëm për të kryer kërkimin dhe/ose për të kryer zhvillimin e veprimtarive kërkuese por
6
6

7

7
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Voir définition à la section 3.

Shih përkufizimin në Seksionin 3.

Voir
définition
à la section
3.
Shih
përkufizimin
në Seksionin
3.

që janë gjithashtu
të përfshirë
mbikëqyrjen,
drejtimin
cheurs,
qui sont engagés
non në
seulement
pour udhëheqjen,
mener des travaux
de
recherche
et/ou pour
effectuer
des activités de développement, mais interapo në kryerjen
e detyrave
administrative.
viennent également comme directeurs de thèse/stage ou mentors ainsi
que
la gestion
ou les tâches
administratives.
Kartadans
bazohet
në supozimin
se kërkuesit
shkencorë ashtu edhe punëdhënësit
e kërkuesve
kanëainsi
detyrimin
që të
La
chartedhe/ose
part dufinancuesit
principe que
les chercheurs
que lesparësor
employeurs
et/ou
bailleurs
de
fonds
des
chercheurs
ont
l’obligation
primordiale
d’asgarantojnë zbatimin e legjislacionit përkatës kombëtar ose rajonal.
surer
lesgëzojnë
exigences
la législation
nationale,
Dukequ’ils
qenë respectent
se kerkuesit
njëde
status
dhe të drejta
të cilatrégionale
janë, në
ou
sectorielle
respective.
Lorsque
les
chercheurs
bénéficient
d’un
statut
et
disa këndvështrime, më të favorshme se ato të parashikuara në këtë
de droits plus favorables, à certains égards, que ceux prévus dans la
Kartë, kushtet e kësaj të fundit, nuk duhet të përdoren për të zvogëluar
charte, les dispositions de cette dernière ne doivent pas être invoquées
statusin dhe të drejtat e përfituara tashmë. Kërkuesit shkencorë ashtu
pour restreindre le statut et les droits déjà acquis.
edhe punëdhënësit dhe financuesit të cilët aderojnë tek kjo Kartë do të

Les
chercheurs
ainsi que të
lesdrejtat
employeurs
et les bailleurs
de fondsqë
quinjihen
adhèrespektojnë
gjithashtu
themelore
si edhe parimet
rent à la charte doivent également respecter les droits fondamentaux
et
prej Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian8.
observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne 8.

8

8

Journal officiel C 364 du 18.12.2000, p.1-2.

Gazeta Zyrtare C 364, 18.12.2000 fq 001-0022.
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Parime
Përgjithshme
dhe Kërkesa
të zbatueshme
Principestëgénéraux
et conditions
de base applicables
për
Kërkuesit:
aux chercheurs:
Liria
e Kërkimit
Liberté
de recherche
Kërkuesit
shkencorë
duhet
ta orientojnë
punën
e tyre për
Les chercheurs
devraient
centrer
leurs travaux
de recherche
surtëlemirën
bien dee
njerëzimit
dhe
për
të
zgjeruar
kufijtë
e
njohurive
shkencore,
ndërsa
l’humanité et l’extension des frontières de la connaissance scientifique,
gëzojnë
lirinë e mendimit
dhedetëpensée
shprehjes
si edhe lirinë ainsi
e identifikimit
tout en jouissant
de la liberté
et d’expression,
que de la
të
metodave
me anë les
të të
cilave zgjidhen
problemet,
sipas praktikave
liberté
de déterminer
méthodes
qui permettent
la résolution
des problèmes,
selon les
pratiques
et principes éthiques qui sont reconnus.
dhe
parimeve
etike
të njohura.
Megjithatë,
duhet
që
kërkuesit
të reconnaître
njohin edhe
kësaj
lirie,
Les chercheurs doivent néanmoins
leskufizimet
limites à ecette
liberté
të
cilat munddetëdécouler
lindin si de
pasojë
e rrethanave
të veçanta
veprimsusceptibles
circonstances
particulières
detë
recherche
tarisë
kërkimore
(përfshirë
mbikëqyrjen/udhëheqjen/drejtimin)
(notamment sur le plan de la supervision, l’orientation et la gestion) ouose
de
kufizimet
p.shpar
përexemple
arsye buxhetore
ose infrastrukturore
contraintesoperacionale,
opérationnelles,
pour des raisons
de budget ou
d’infrastructure
particulièrement
dans
le secteur
industriel,
pour des
ose,
sidomos nëou,
sektorin
industrial për
arsye
të mbrojtjes
së pronësisë
raisons de protection
de la nuk
propriété
limites
ne doivent
intelektuale.
Megjithatë,
duhetintellectuelle.
që kufizime Ces
të tilla
të bien
ndesh
cependant
pas
s’opposer
pratiques
et të
principes
éthiquesshkencorë
reconnus,
me
praktikat
dhe
parimetaux
e njohura
etike,
cilave kërkuesit
auxquels
chercheurs doivent adhérer.
duhet
t’u les
përmbahen.
Principes Etike
éthiques
Parimet
Les chercheurs
adhérer praktikat
aux pratiques
éthiques
et aux
Kërkuesit
duhetdoivent
të respektojnë
e njohura
etikereconnues
si edhe parimet
principes
éthiques
fondamentaux
de
mise
dans
leur(s)
discipline(s),
ainsi
themelore etike të disiplinës/disiplinave të tyre si edhe të standardeve
qu’auxashtu
normes
étayéesnë
parKode
les différents
codes d’éthique
natioetike,
siç éthiques
dokumentohen
Etike të ndryshme
kombëtare,
naux,
sectoriels
ou
institutionnels.
sektoriale apo institucionale.
ResponsabilitéProfesionale
professionnelle
Përgjegjësia
Les chercheurs
pleinement
d’assurer
que leurs
travaux de
Kërkuesit
duhets’efforcent
të bëjnë çdo
përpjekje që
të garantojnë
se veprimtaria
sont utiles
à la
société et ne
passedes
erecherche
tyre kërkimore
është
e dobishme
përreproduisent
shoqërinë dhe
nukrecherches
duplikon
effectuées
ailleurs
précédemment.
kërkime të kryera gjetiu. Ata duhet të shmangin plagjaturën e çdo
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llojiévitent
dhe tëtout
respektojnë
parimineterespectent
pronësisë intelektuale
dhe
pronëIls
type de plagiat
le principe de
la të
propriété
intellectuelle
et de latëpropriété
conjointe
dessedonnées
cas de
sisë së përbashkët
të dhënave
në rast
kërkimien
kryhet
nërecherche
bashkëeffectuée
collaboration
avec undhe/ose
ou plusieurs
directeurs
de thèse/stage
punim meennjë/disa
mbikëqyrës
kërkues
të tjerë.
Nevoja për
et/ou
d’autres
chercheurs.
La nécessité
de valider
les observations
noutë vlerësuar
vëzhgimet
e reja
duke treguar
se ekspertimentet
janë
të
velles
en
montrant
que
les
expériences
sont
reproductibles
ne
devrait
pas
riprodhueshme, nuk duhet të interpretohet si plagjarizëm, në rast se të
être
interprétée
comme
ducitohen
plagiat, hapur.
à condition
que les
données
à confirdhënat
konfirmohen
dhe
Kerkuesit
duhet
të garantojnë
mer soient explicitement citées.
se në rast se një pjesë e punës së tyre delegohet, personi tek i cili puna

Les
chercheurs
veillent à ce qu’en
cas deatë.
délégation d’un quelconque
delegohet,
ka kompetencën
që ta kryejë
aspect de leur travail, le délégataire ait la compétence nécessaire.

Qëndrimi profesional
Attitude professionnelle

Kërkuesit shkencorë duhet t’i njohin qëllimet strategjike që rregullojnë chercheurs
mjedisin e devraient
tyre të kërkimit
dhe
mekanizmat
financimit
dhe
Les
avoir pris
connaissance
dese objectifs
stratégiques
leur të
environnement
de recherche
ainsi que
les mécanisduhet régissant
të kërkojnë
gjitha miratimet
e nevojshme
përpara
se të
mes
financement,
devraientburimet
demander
toutes les
nisinde
kërkimin
apo tëetaksesojnë
e dhëna.
Ataautorisations
duhet t’i innécessaires
avant de commencer
leurs travaux
de recherchekur
ou d’accéder
formojnë punëdhënësit,
themeluesit
ose mbikëqyrësit
projekti i
aux
ressources
fournies.
tyre kërkimor shtyhet në kohë, ripërcaktohet ose përfundon, ose të
njoftojnë
nëinformer
rast se aileurs
përfundon
më herët
apo nësede
pezullohet
për
Ils
devraient
employeurs,
leurs bailleurs
fonds ou leur
çdo lloj arsyeje.
directeur
de thèse/stage lorsque leur projet de recherche est retardé, redéfini ou achevé, ou prévenir si leur projet doit être terminé plus rapidement
ou
être suspendu
pour quelque
que ce soit.
Detyrimet
kontraktuale
dheraison
ligjore
Kërkuesit shkencorë në të gjitha nivelet duhet të familjarizohen me
rregullat kombëtare, sektoriale ose institucionale që rregullojnë trajnimin
dhe/oseàkushtet
punës.doivent
Këtu përfshihen
Drejtat
e Pronësisë
Les
chercheurs
tous leseniveaux
être au faittëdes
réglementations
Intelektualesectorielles
dhe kërkesat
kushtet e çdo
sponsorilesapo
financuesi,
nationales,
ou dhe
institutionnelles
régissant
conditions
de
formation
et/ou
travail.
Cela comprend
la réglementation
entëmatière
de
pavarësisht
ngade
natyra
e kontratës
së tyre.
Kerkuesit duhet
veprojnë
droits
de propriété
intellectuelle
et duke
les exigences
et conditions
de tout
në përputhje
me rregullore
të tilla
dhënë rezultatet
e dëshiruara
sponsor
ou
bailleur
de
fonds,
indépendamment
de
la
nature
de
leur
(për shembull, tezë, publikime, patenta, raporte, zhvillim i produkteve
contrat.
Les chercheurs
adhèrent à cesnë
réglementations
en fournissant
les
të reja, etj)
ashtu siç parashikohen
kushtet dhe afatet
e kontratës
résultats
requis
(par
exemple
thèse,
publications,
brevets,
rapports,
déveapo të dokumentit ekuivalent.
Obligations contractuelles et légales
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Përgjegjësia
financiare
loppement de produits
nouveaux, etc.) comme stipulé dans les modalités
du contrat ou du document équivalent.
Kërkuesit shkencorë duhet të jenë të vetëdijshëm se janë të
përgjegjshëm përpara punëdhënësve të tyre, financuesve apo orgaResponsabilité
nizmave të tjera publike ose private si edhe, në një masë më të madhe
në
etik, drejt
shoqërisë
si një e tërë.
kërkuesit
e finanLesplanin
chercheurs
doivent
être conscients
du Në
faitveçanti,
qu’ils sont
responsables
cuar
nga
fondet
publike janë
gjithashtu
përgjegjës
për përdorimin
me
envers
leurs
employeurs,
bailleurs
de fonds
ou d’autres
organismes
publics outëprivés
et sont également
responsables,
pour des
efikasitet
paraveconnexes
të taksapaguesve.
Për pasojë,
ata duhet të veprojnë
motifs
davantage
éthiques,e envers
la sociétéfinanciar
dans sontëensemble.
En parnë
përputhje
me parimet
një menaxhimi
duhur, transparticulier,
chercheurs
par des fonds
publics
sont
ent
dhe les
efikas
si edhe tëfinancés
bashkëpunojnë
me çdo
auditim
të également
autorizuar
responsables
l’utilisation
de punëdhënësit/financuesit
l’argent des contribuables.ose
En
të
kërkimit të de
tyre,
qoftë ky iefficace
kryer nga
conséquence,
ils
devraient
adhérer
aux
principes
de
gestion
financière
nga komitetet etike. Metodat e mbledhjes dhe analizës, rezultatet dhe,
saine, transparente et efficace et coopérer pour tout audit de leur recherkur
është me vend hollësitë e të dhënave duhet të jenë të hapura për
che par des personnes autorisées, qu’il soit entrepris par leurs
shqyrtim të brendshëm dhe të jashtëm, sa herë është e nevojshme dhe
employeurs/bailleurs de fonds ou par des comités d’éthique.
siç kërkohet nga autoritetet e duhura.
Les méthodes de collecte et d’analyse des données, les résultats et, le
cas échéant,
le détail
données devraient être accessibles à des fins
Praktikat
e mira
në des
kërkim
d’examen interne et externe, chaque fois que nécessaire et à la demande
Kërkuesit
shkencorë
duhet që gjithmonë të miratojnë praktika të sigdes autorités
compétentes.
urta pune, në përputhje me legjislacionin kombëtar, përfshirë marrjen
eBonnes
masave
të nevojshme
shëndetin
sigurinë si edhe për rikuperpratiques
dans lepër
secteur
de la dhe
recherche
im nga katastrofat e teknologjisë së informacionit per shëmbull, duke
Les chercheurs
devraient
à tout moment
adopter
des méthodes
përgatitur
strategji
mbështetëse.
Ata duhet
gjithashtu
të jenëde
të travail
familsûres,
conformes
à
la
législation
nationale,
et
notamment
prendre
les
préjarizuar me kërkesat ligjore aktuale kombëtare në lidhje me mbrojtjen
cautions nécessaires pour garantir la santé et la sécurité et pour surmone të dhënave dhe me kërkesat për ruajtjen e konfidencialitetit dhe të
ter les conséquences des catastrophes liées aux technologies de
marrin të gjitha masat për t’i përmbushur ato në çdo kohë.
l’information, par exemple en établissant des stratégies de backup appropriées. Ils devraient également être au fait des exigences légales natioPërhapja,
shfrytëzimi
i rezultateve
nales en vigueur
concernant
la protection des données et la protection de
la confidentialité, et entreprendre les démarches nécessaires pour y satisTë
gjithë
kërkuesit
faire
à tout
moment.duhet të sigurohen, në përputhje me marrëveshjet
e tyre kontraktuale se rezultatet e kërkimit të tyre janë përhapur dhe
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shfrytëzuar
për shembull,
komunikuar, transferuar në mjedise të
Diffusion
et exploitation
desjanë
résultats
tjera kerkimore ose, nëse është me vend, janë komercializuar. Kërkue-

Tous les chercheurs devraient veiller, conformément à leurs dispositions
sit më të vjetër, në veçanti, pritet që të marrin kryesimin për të garancontractuelles, à ce que les résultats de leurs travaux de recherche soient
tuar se kërkimi është i frytshëm dhe se rezultatet ose shfrytëzohen në
diffusés et exploités, en étant par exemple communiqués, transférés vers
mënyrë komerciale ose janë bërë të aksesueshme për publikun (ose të
d’autres organismes de recherche ou, le cas échéant, commercialisés. Les
dyja) sa herë
që është e mundur.
chercheurs
expérimentés,
en particulier, devraient jouer un rôle pilote en
assurant que la recherche porte ses fruits et que les résultats font l’objet
Angazhimi
publik
d’une
exploitation
commerciale ou sont mis à la disposition du public (ou
les deux à la fois) chaque fois que l’occasion se présente.

Kërkuesit shkencorë duhet të sigurohen që veprimtaritë kërkimore të
bëhen të njohura për shoqërinë e gjërë në një mënyurë të tillë që ato të
Engagement
vis-à-vis
de la société
kuptohen nga
jo specialistët,
duke e përmirësuar kësisoj të kuptuarit e
shkencës
nga ana
e publikut.
drejtëpërdrejtë
me publikun
do
Les
chercheurs
devraient
veillerPërfshirja
à ce que eleurs
activités de recherche
soient
t’i
ndihmojë
kerkuesit
që
të
kuptojnë
më
mirë
interesin
e
publikut
në
përportées à la connaissance de la société dans son ensemble de telle sorte
parësitë puissent
për shkencën
dhe teknologjinë,
por edhe shqetësimet
e publikut.
qu’elles
être comprises
par les non-spécialistes,
améliorant
ainsi
la compréhension de la science par la société. L’engagement direct avec
le
grand public me
aidera
les chercheurs à mieux comprendre l’intérêt de la
Marrëdhënia
mbikëqyrësit
société pour les priorités en science et technologie, ainsi que ses préocKerkuesit në fazën e tyre të trajnimit duhet të vendosin një marrëdcupations.
hënie të strukturuar dhe të rregullt me mbikëqyrësin / mbikëqyrësit e
tyre dhe me përfaqësuesin (it) e fakultetit/departamentit në mënyrë që
Relation avec les directeurs de thèse/stage
të përfitojnë sa më mirë nga marrëdhënia me ta. Këtu përfshihet mbajtja
e tëchercheurs
dhënave për
gjithë
e punës
dheétablir
gjetjetdes
e kërkimit,
Les
en të
phase
deecurinë
formation
devraient
relationsmarrja
structurées
et
régulières
avec
leurs
directeurs
de
thèse/stage
et
leurs
reprée përshtypjeve me anë të raporteve dhe seminareve, përdorimi i këtyre
sentants
facultaires/départementaux
à tirer
le meilleur
profite
përshtypjeve
dhe puna në përputhje de
memanière
kalendarin,
afatet,
rezultatet
de
leurs
relations
avec
ceux-ci.
pritshme dhe/ose rezultatet e kërkimit, siç janë miratuar më parë.
Cela consiste notamment à consigner tous les progrès réalisés et résultats
Mbikëqyrja
detyrat
drejtuese
de
recherche dhe
obtenus,
à recevoir
un retour d’information au moyen de
rapports et de séminaires, à exploiter ce feedback et à travailler en respecKerkuesit e vjetër duhet t’i kushtojnë një vëmendje të veçantë rolit të
tant les programmes convenus, les jalons fixés, les prestations à fournir et
tyrerésultats
të shumëfishtë
si mbikëqyrës,
les
de recherche
à obtenir. udhëheqës, këshillues karriere, dre-
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jtues,
koordinatorë
projekti,
menaxherë dhe komunikues shkence. Ata
Supervision
et tâches
de gestion
duhet t’i kryejnë këto detyra me standardet më të larta profesionale.
Les chercheurs expérimentés devraient consacrer une attention particuNë lidhje me rolin e tyre si mbikqyrës ose udhëheqës të kërkuesve,
lière à leur rôle multiple en tant que directeurs de thèse/stage, mentors,
kerkuesit e vjetër duht që të ndërtojnë një marrëdhënie konstruktive
conseillers de carrière, chefs, coordinateurs de projet, directeurs ou spédhe
pozitive me kerkuesit në fazat e para, në mënyrë që të vendosin
cialistes de la communication scientifique. Ils devraient s’acquitter de ces
kushtet
për transferimin
e njohurive
dhe përles
njëplus
zhvillim
të mëtejshëm
tâches selon
les standards
professionnels
élevés.
En ce qui
econcerne
të suksesshëm
të de
karrierës
së kërkuesve.
leur rôle
directeur
de thèse/stage ou de mentor de chercheurs, les chercheurs expérimentés devraient bâtir une relation cons-

Zhvillimi
profesional
nëchercheurs
vazhdimësi
tructive et positive
avec les
en début de carrière, afin de mettre
en place les conditions nécessaires au transfert efficace des connaissanKërkuesit shkencorë në të gjitha fazat e karrierës së tyre duhet të
ces et au bon développement de la carrière des chercheurs.
përpiqen vazhdimisht që të përmirësojnë veten duke përditësuar
rregullisht dhe duke i zgjeruar aftësitë dhe zotësitë e tyre. Kjo mund
Développement professionnel continu
të arrihet me një sërë mjetesh që përfshijnë, por nuk janë të kufizuara
tek
trajnimet
formale,
seminaret,
konferencat
të mësuarit
në rrugë
A tous
les étapes
de leur
carrière, les
chercheursdhe
devraient
chercher
à s’aelektronike
[e-learning].
méliorer continuellement en actualisant et en développant régulièrement
leurs capacités et compétences. Divers moyens permettent d’y parvenir,
notamment, mais pas exclusivement la formation de nature formelle, ainsi
que les ateliers, les conférences et l’apprentissage en ligne.
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Principes généraux et conditions de base applicables aux
Parime të Përgjithshme dhe Kërkesa të zbatueshme
employeurs et aux bailleurs de fonds
për Punëdhënësit dhe Financuesit:
Reconnaissance
de la profession
Njohja
e Profesionit
Tous
les chercheurs
engagés
dans
une carrière
de recherche
devraient
être
Të
gjithë
kërkuesit që
janë të
angazhuar
në karrierën
në fushën
e kërreconnus comme professionnels et être traités en conséquence. Cette
kimeve shkencore, duhet të njihen si profesionistë dhe të trajtohen si
reconnaissance devrait commencer au début de leur carrière, c’est à dire
të tillë. Kjo duhet të nisë që në fillimin e karrierës së tyre, pra në nivel
au niveau du troisième cycle, et devrait englober tous les niveaux, indépasuniversitar dhe duhet të përfshijë të gjitha nivelet, pavarësisht nga
pendamment de leur classification au niveau national (par exemple
klasifikimi
i tyre në nivel kombëtar (psh. Punonjës, student pasuniversiemployé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire d’un
tar,
kandidat
doktoral, (për shembull, punonjës, student pasuniversitar,
doctorat, fonctionnaire).
kandidat për doktoraturë, bursist i pasdoktoraturës, nëpunës civil).
Non-discrimination

Mos diskriminimi
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs ne pratiquent
Punëdhënësit dhe/ose financuesit e kërkuesve nuk do t’i diskriminojnë
aucune discrimination entre les chercheurs fondée sur le sexe, l’âge, l’okërkuesit
shkencorë
në ndonjë
mënyrë,lambi
bazënou
e gjinisë,
moshës,
origjirigine ethnique,
nationale
ou sociale,
religion
la croyance,
l’orientanës
kombëtare
osele sociale,
fesël’opinion
ose besimit,
orientimit
seksual,
tion etnike,
sexuelle,
la langue,
handicap,
politique,
la situation
gjuhës,
paaftësisë,
mendimit
politik
apo
gjendjes
sociale
dhe
ekomonike.
sociale ou économique.

Mjedisi
i kërkimit
Environnement
de la recherche
Punëdhënësit
dhe / ose financuesit e kërkuesve duhet të sigurohen që
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs devraient veiller
të
krijohet
një
mjedis sademë
stimulues
punën kerkimore
apo për
à créer l’environnement
recherche
oupër
de formation
à la recherche
le
trajnimin
kërkimor,
mjedis
cili duhet të ofrojë
mjetetete possibilités
përshtatshme,
plus stimulant
et offrant
les iéquipements,
installations
les
mjediset,
mundësitë,
përfshirë
në distancë
rrjete
plus adéquats,
notamment
pour labashkëpunimin
collaboration à distance
par lenë
biais
de
kërkimore
të garantojnë
e rregullave
kombetare
ose
réseaux de dhe
recherche,
et veillerrespektimin
au respect des
réglementations
nationasektoriale
lidhur me
shëndetin
dheetsigurinë
gjatëdans
veprimtarisë
kërkiles ou sectorielles
relatives
à la santé
à la sécurité
la recherche.
Les
bailleurs
de
fonds
devraient
veiller
à
ce
que
les
ressources
appropriées
more. Financuesit duhet të garantojnë se në mbështetje të programit
soient
fournies
à l’appui
du programme
de travail convenu.
të
miraturar
të punës,
jepen
burimet e përshtatshme.
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Kushtet
e Punës
Conditions
de travail
Punëdhënësit
dhe/ose
financuesit
sigurohen
se kushtet
e puLes employeurs
et/ou bailleurs
de duhet
fonds të
devraient
veiller
à ce que
les
conditions
de travail
pour lespërfshirë
chercheurs,
compris
leskufizuara,
chercheurs
hannës
për kërkuesit
shkencorë,
ata yme
aftësi të
ofrojnë
dicapés,
le cas
échéant la që
flexibilité
jugée essentielle
pour
ku
është offrent
e mundur,
fleksibilitetin
konsiderohet
si thelbësor
përfaire
kryaboutir
lessukses
travaux
conformément
à la législation
nationale
erjen
me
tëde
njërecherche
pune kërkimore
në përputhje
me legjislacionin
en vigueurkombëtar
et aux conventions
collectives nationales
ou sectorielles.
Ils
ekzistues
dhe me marrëveshjet
kolektive kombëtare
ose sekdevraient
viser
à
fournir
des
conditions
de
travail
qui
permettent
aux
chertoriale. Ata duhet të synojnë që të ofrojnë kushte pune të cilat i lejojnë
cheurs tant féminins que masculins de combiner la famille et le travail, les
si
kërkuesit ashtu edhe kërkueset që të ndërthurin familjen dhe punën,
enfants et la carrière 9. Une attention particulière devrait être prêtée, entre
fëmijët dhe karrierën9. Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar, inter alia,
autres, à l’horaire variable, au travail à temps partiel, au télétravail et aux
orarit të ndryshueshëm të punës, punës me kohë të pjesshme, pushicongés sabbatiques, ainsi qu’aux dispositions financières et administramit
së dielës si edhe
dispozitave
të tjera
të domosdoshme financiare
tivestëindispensables
régissant
ce type
de dispositions.
dhe administrative që rregullojnë këto lloj marrëveshjesh.
Stabilité et continuité d’emploi

Qëndrueshmëria dhe punësimi i përhershëm
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que le traPunëdhënësit dhe/ose financuesit duhet të sigurohen se puna e
vail des chercheurs ne soit pas miné par l’instabilité des contrats de trakërkuesve nuk cënohet nga destabiliteti i kontratave të punësimit dhe
vail, et devraient donc s’engager dans la mesure du possible à améliorer
duhet
për pasojë që sa të jetë e mundur, të angazhohen për të përla stabilité des conditions d’emploi pour les chercheurs, appliquant et
mirësuar
qëndrueshmërinë
kushteve
të punës
për kerkuesit,
pra
respectant
ainsi les principese et
conditions
fixés dans
la directive
deduke
l’UE
10
vepruar
në
përputhje
me
parimet
dhe
afatet
që
parashtrohen
ne
Direkconcernant le travail à durée déterminée .
tivën e BE-së për Punësimin me afat të paracaktuar10.

99

10

10
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Shih
SEC
(2005)260,
260,Women
Femratand
dheScience:
Shkenca:Excellence
Përsosmëria
novacioni
– Barazia
gjinore
Voir
SEC
(2005)
anddhe
Innovation
– Gender
Equality
in
në shkencë.
Science
(Femmes et sciences: Excellence et Innovation - L’égalité des sexes dans le monde
scientifique).
Direktiva synon që punonjësit me afat të paracaktuar të mos trajtohen me kushte

Directive
1999/70/CE
du 28 juin
1999 concernant
CES, UNICE
më pak të
favorshmedu
se Conseil
sa punonjësit
e përhershëm,
për të l’accord-cadre
shmangur abuzimet
që et
CEEP
sur
le
travail
à
durée
déterminée
(JO
L
175
du
10.7.1999),
qui
vise
à
éviter
que
les tralindin nga përdorimi i kontratave të njëpasnjëshme me kohë të paracaktuar; për të
vailleurs
à durée
déterminée
soientpër
traités
d’une manière
moins
favorable que
lespër
travailleurs
përmirësuar
aksesin
në trajnime
punonjësit
me afat
të paracaktuar
dhe
të
àgarantuar
durée indéterminée
comparables,
à prévenir
les abus
découlant
l’utilisation
de contrats
se këta punonjës
informohen
sa herë
qe dalin
vendede
bosh
me kontrate
të
àpërhershme.
durée déterminée
successifs,
à améliorer
l’accès
la formation
pour les travailleurs
durée
Direktiva
e Këshillit
1999/70/EC
nëàlidhje
me “Marrëveshjen
Kuadër àpër
déterminée,
et à të
assurer
que les travailleurs
à durée
déterminée
informés
des postes
punën me afat
paracaktuar”
rënë dakord
nga ETUC,
UNICE soient
dhe CEEP
miratuar
më
à20.06.1999.
durée indéterminée vacants.

Financimi dhe
pagat
Financement
et salaires
Punëdhënësit
financuesit
e kërkuesve
duhet
tëque
garantojnë
Les
employeurs dhe/ose
et/ou bailleurs
de fonds
devraient veiller
à ce
les chercheurs
jouissent
de conditions
et tërheqëse
attrayantesfinancimi
sur le plan
du
se kërkuesit
gëzojnë
kushte tëéquitables
drejta dhe
dhe/
financement
des salaires,
assorties
dispositionstëadéquates
et
ose paga meet/ou
përfitime
të drejta
dhe të de
përshtatshme
sigurimeve
équitables
matière depërfitimet
sécurité sociale
(y compris l’assurance
maladie et
shoqërore en
(përfshirë
për sëmundje
dhe ato prindërore,
les
allocations
parentales,
droits à lagjatë
retraite
et les indemnités
de chôtë drejtat
e pensionit
dhelespërfitimet
papunësisë)
në përputhje
mage)
conformément
à
la
législation
nationale
en
vigueur
et
aux
convenme legjislacionin ekzistues kombëtar dhe me marrëveshjet kolektive
tions collectives nationales ou sectorielles. Ces mesures doivent inclure
sektoriale ose kombëtare. Kjo duhet të përfshijë kerkuesit në të gjitha
les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, y compris les chercheurs
fazat e karrierës, përfshirë kerkuesit në fazat e para, në përputhje me
en début de carrière, en correspondance avec leur statut juridique, leurs
statusin e tyre ligjor, performancën dhe nivelin e kualifikimeve dhe/ose
performances et leur niveau de qualifications et/ou de responsabilités.
përgjegjësive.

Équilibre entre les sexes 11

Barazia gjinore11

Les
employeursdhe/ose
et/ou bailleurs
de fonds
viser
d’un
Punëdhënësit
financuesit
duhetdevraient
të synojnë
të l’instauration
kenë një ekuilibër
équilibre représentatif entre hommes et femmes à tous les niveaux du
mes gjinive në të gjitha nivelet e personelit, përfshirë ata në nivel
personnel, y compris au niveau des directeurs de thèse/stage et des gesmbikëqyrës dhe drejtues. Kjo duhet të arrihet mbi bazën e një politike që
tionnaires. Cet équilibre devrait s’obtenir au moyen d’une politique d’éofron mundësi të barabarta gjatë rekrutimit dhe në fazat e mëtejshme të
galité des chances au moment du recrutement et aux étapes ultérieures de
karrierës,
dukepour
mosautant
patur sur
përparësi
ndaj de
cilësisë
dheetkritereve
la
carrière,megjithatë,
sans prévaloir
les critères
qualité
de comtë
aftësisë.
Për
të
garantuar
trajtim
të
barabartë,
komisionet
e përzgjedpétence. Pour que l’égalité de traitement soit assurée, les comités
de
hjes duhetettëd’évaluation
kenë një barazi
të përshtatshme
gjinore.
sélection
devraient
refléter un
équilibre adéquat entre
hommes et femmes.

Zhvillimi i karrierës

Développement
de carrière
Punëdhënësit dhe/ose
financuesit e kërkuesve duhet të hartojnë,

preferohet
brenda
kuadrit
të menaxhimit
të burimeve
të tyre
njerëzore,
Les
employeurs
et/ou
bailleurs
de fonds devraient
élaborer,
de préférence
një strategji
të zhvillimit
të karrierës
për kërkuesit
në secilën
dans
le cadrespecifike
de leur gestion
des ressources
humaines,
une stratégie
spé-

fazë të karrierës së tyre, pavarësisht nga situata e tyre kontraktuale,
përfshirë kerkuesit me kontrata me afat kohor të paracaktuar. Ajo

11

11

Voir SEC (2005) 260, Women and Science: Excellence and Innovation – Gender Equality in
Shih SEC
(2005)
Femrat
dhe Shkenca:
Përsosmëria
novacioni
BaraScience
(Femmes
et 260,
sciences:
Excellence
et Innovation
- L’égalité dhe
des sexes
dans le–monde
scientifique).
zia gjinore në shkencë.
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duhet
edhe mundësinë
e bashkëpunimit
udhëheqësit
cifiquetë
depërfshijë
développement
de carrière pour
les chercheursme
à toutes
les étapescilët
de leur
carrière,
quelle dhe
que soit
leur situation
contractuelle,
y compris
të
japin
mbështetje
udhëheqje
për zhvillimin
personal
dhe
pour
les
chercheurs
sous
contrat
à
durée
déterminée.
Cette
stratégie
profesional të kërkuesve, kësisoj, duke i motivuar ata dhe duke i ulur
devrait inclure
disponibilité
mentors qui
pour
fournir
pasiguritë
në tëlaardhmen
tyredes
profesionale.
Tëinterviennent
gjithë kerkuesit
duhet
të
un
appui
et
une
orientation
en
faveur
du
développement
personnel
et
profamiljarizohen me dispozita dhe marrëveshje të tilla.
fessionnel des chercheurs, permettant ainsi de les motiver et contribuant
à réduire
toute insécurité quant à leur avenir professionnel. Tous les cherVlera
e lëvizshmërisë
cheurs devraient être informés de ces dispositions et accords.
Punëdhënësit dhe / ose financuesit duhet ta njohin vlerën e lëvizshmërisë
gjeografike,
ndër sektoriale, ndër disiplinore dhe virtuale12 si
Valorisation
de la mobilité
edhe të lëvizshmërisë ndërmjet sektorit publik dhe atij privat si një
Les employeurs
et/ou
bailleurs
de fondsshkencore
doivent reconnaître
la valeur
de
mjet
i rëndësishëm
i rritjes
së njohurive
dhe të zhvillimit
prola mobilité
géographique,
intersectorielle,
interdisciplinaire,
transdiscifesional
në çdo
fazë të karrierës
së kërkuesit.
Për rrjedhojë, ata
duhet t’i
plinaire et virtuelle 12, de même que la mobilité entre le secteur public et
përfshijnë mundësi të tilla në strategjinë specifike të zhvillimit të karle secteur privé, comme étant un important moyen d’accroître le savoir
rierës dhe ta vlerësojnë e njohin plotësisht çdo përvojë lëvizshmërie
scientifique et le développement professionnel à toutes les étapes de la
brenda sistemit të rritjes në karrierë dhe të vlerësimit të saj.
carrière d’un chercheur. En conséquence, ils devraient instaurer de telles
options dans la stratégie de développement de carrière, et valoriser et
Kjo
kërkon pleinement
gjithashtu toute
përfshirjen
e instrumenteve
të nevojshme
reconnaître
expérience
de mobilité dans
leur systèmeadde
ministrative
për të lejuar
si të granteve ashtu edhe të përfitiprogression/évaluation
debartjen
la carrière.
meve të sigurimeve shoqërore, në përputhje me legjislacionin vendas.
Cela requiert également la mise en place des instruments administratifs
Aksesi tek trajnimi për punën kerkimore dhe rritja në vazhdim
indispensables pour permettre la transférabilité des bourses et des disposiPunëdhënësit dhe/ose financuesit duhet të sigurohen që kërkuesve në
tions en matière de sécurité sociale, conformément à la législation nationale.
çdo fazë të karrierës së tyre, pavarësisht nga gjendja e tyre kontraktuale, t’ju jepet mundësia për rritje profesionale dhe për të përmirësuar
Accès à la formation à la recherche et au développement continu
aftësitë e tyre për t’u punësuar nëpërmjet përdorimit të masave për
zhvillimin
e vazhdueshëm
të aftësive
zotësive.
Les employeurs
et/ou bailleurs
de fondsdhe
devraient
veiller à ce que tous les
Masa
të tillaà toutes
duhetles
të étapes
vlerësohen
për aksesueshmërinë,
chercheurs,
de leurperiodikisht
carrière et indépendamment
de leur
situation contractuelle,
se voient në
offrir
des me
opportunités
de développepranueshmërinë
dhe efikasitetin
lidhje
përmirësimin
e zotësive,
ment professionnel
et d’amélioration de leur capacité d’insertion profesaftësive
dhe punësimit.
12
12
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Collaboration
à distance në
pardistancë
les réseaux
électronique.
D.m.th bashkëpunimi
nëpërmjet
rrjeteve elektronike.

Aksesi
ndaj
sionnelle
en këshillimit
ayant accèspër
auxkarrierën
mesures en faveur du développement
continu du savoir-faire et des compétences.
Punëdhënësit dhe/ose financuesit duhet të sigurohen se këshillimi
Ces karrierën
mesures dhe
devraient
faire
d’unenë
évaluation
régulière
afin de
për
ndihma
përl’objet
vendosjen
punë qoftë
në instituciodéterminer
dans
quelle
mesure
elles
sont
accessibles,
mises
en
applicanet përkatëse apo nëpërmjet bashkëpunimit me struktura të tjera, t’ju
tion et efficaces pour améliorer le savoir-faire, les compétences et la capaofrohet
kërkuesve shkencorë në të gjitha fazat e karrierës së tyre, pacité d’insertion professionnelle.
varësisht nga situata e tyre kontraktuale.
Accès
aux services
d’orientation
de carrière
Të
drejtat
e Pronësisë
Intelektuale
Les employeurs
et/oufinancuesit
bailleurs de
fonds
devraient veiller
à ce que
les
Punëdhënësit
dhe/ose
duhet
të garantojnë
se kerkuesit
në çdo
chercheurs,
à toutes
lesiétapes
leur carrière
et indépendamment
leur
fazë
të karrierës
së tyre,
marrinde
përfitimet
e shfrytëzimit
(nëse ka) tëde
rezulsituation
contractuelle,
se
voient
offrir
des
conseils
d’orientation
de
cartateve të tyre në K-Zh nëpërmjet mbrojtjes ligjore dhe, sidomos, nëpërmrière et une aide pour trouver un emploi, soit dans les institutions concerjet mbrojtjes së duhur të të Drejtave të pronësisë Intelektuale, përfshirë të
nées soit par le biais d’une collaboration avec d’autres structures.
drejtat e autorit. Politikat dhe praktikat duhet të specifikojnë se çfarë të
drejtash u takojnë kërkuesve dhe/ose kur është me vend, punëdhënësve
Droits
të
tyre de
apopropriété
palëve tëintellectuelle
tjera, përfshirë organizatat e jashtme komerciale ose
industriale,
ashtuet/ou
siç mund
të parashikohet
në marrëveshjet
të
Les employeurs
bailleurs
de fonds devraient
veiller àspecifike
ce que les
bashkëpunimit
apo nëles
lloje
të tjera
chercheurs, à toutes
étapes
demarrëveshjesh.
leur carrière, retirent les bénéfices de
l’exploitation (le cas échéant) de leurs résultats de R&D, grâce à une proBashkëautorësia
tection juridique et notamment par une protection adéquate des droits
de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur.
Bashkëautorësia duhet të shihet pozitivisht nga institucionet gjatë
Les politiques
et pratiques
devraient
spécifier
droits reviennent
aux
vlerësimit
të personelit,
si provë
e një
qasjejequels
konstruktive
për kryerjen
chercheurs
et/ou,
le
cas
échéant,
à
leurs
employeurs
ou
à
d’autres
parties,
e veprimtarisë kërkimore. Për pasojë, duhet që Punëdhënësit dhe/ose
y compris des
commerciales
industrielles
selon
financuesit
të organisations
zhvillojnë strategji,
praktikaou
dhe
proceduraexternes,
në mënyrë
që
les éventuelles dispositions d’accords spécifiques de collaboration ou
t’ju ofrojnë kërkuesve, përfshirë ata në fazat e para të karrierës, kushtet
d’autres types d’accords.
e nevojshme bazë në mënyrë që ata të gëzojnë të drejtën që të njihen dhe të renditen dhe/ose citohen, në kontekstin e kontributeve të
Co-auteur
tyre
aktuale, si bashkëautorë të studimeve, patentave etj ose të publikojnë
e punës
së tyre kërkimore
në mënyrë
të pavarur
Lors derezultatet
l’évaluation
du personnel,
les institutions
devraient
réserverprej
un
mbikëqyrësit
të tyre.
accueil favorable
à la collaboration entre auteurs, qui témoigne d’une
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Mbikëqyrja
approche constructive à la réalisation de la recherche. Les employeurs
et/ou bailleurs de fonds devraient donc développer des stratégies, des
Punëdhënësit dhe/ose financuesit duhet të sigurohen që të identifikopratiques et des procédures pour fournir aux chercheurs, y compris en
het
qartësisht
personi
të cilit kërkuesi
faza të hershme,
të mund
t’i
début
de carrière,
les conditions
cadresnënécessaires
pour avoir
le droit
referohet
për kryerjen
detyrave
të tijcité,
profesionale
dhe ide
cilileurs
i informon
d’être reconnu
et d’êtreenommé
et/ou
dans le cadre
contrikërkuesit
në
përputhje
me
rrethanat.
butions réelles, en tant que co-auteurs de documents, de brevets, etc, ou
Marrëveshje
të tilla
duhet
që të përcaktojnë
se mbikqyrësit
de publier leurs
propres
résultats
de rechercheqartësisht
indépendamment
de leurse
propozuar
janë
mjaftueshëm
ekspertë
për
të
drejtuar
punën
kerkuese,
directeurs de thèse/stage.
kanë kohën, njohuritë, përvojën, ekspertizën dhe angazhimin që t’i
ofrojnë
të trajnuarit mbështetjen e duhur dhe të ofrojnë progresin e
Supervision
nevojshëm dhe rishikimin e procedurave, si edhe mekanizmat e nevoLes employeurs
bailleurs de fonds devraient veiller à ce que soit
jshëm
të dhënieset/ou
së përshtypjeve.
clairement indiquée une personne de référence que les chercheurs en
début de carrière peuvent consulter pour l’exécution de leurs tâches proMësimdhënia
fessionnelles, et devraient informer les chercheurs en conséquence.
Mësimdhënia është një mjet thelbësor për strukturimin dhe
Ces dispositions devraient clairement déterminer que les directeurs de
përhapjen
e njohurive
dhe për
duhet tëenkonsiderothèse/stage proposés
possèdent
une rrjedhojë
expertise suffisante
matière de
het
një mundësi
me vlerë
në ont
rrugën
e karrierës
së kërkuesve.
supervision
de la recherche,
qu’ils
le temps,
la connaissance,
l’expéMegjithatë,
mundësitë
për
mësimdhënie
nuk
duhet
të
jenë
të
rience, l’expertise et l’engagement nécessaires pour pouvoir offrir le soutepërta
dheaunuk
duhetent’iformation,
pengojnë
kërkuesit
shkencorë,
sidotien adéquat
chercheur
et qu’ils
prévoient
les procédures
mos
në fillim
karrierës
së tyre, për
të kryer veprimtaritë
tyre
nécessaires
en të
matière
d’avancement
et d’examen,
ainsi que les emécanismes
de
feedback
nécessaires.
kërkimore. Punëdhënësit dhe/ose financuesit duhet të garantojnë se detyrat lidhur me mësimdhënien shpërblehen në mënyrën e
duhur
dhe merren parasysh në sistemet e vlerësimit dhe se koha që
Enseignement
anëtarët më të vjetër të personelit i kushtojnë trajnimit të kërkuesve
L’enseignement est un moyen essentiel pour structurer et diffuser les
në
fazat e para, duhet të konsiderohet si pjesë e angazhimit të tyre
connaissances et devrait être donc considéré comme une option de
në mësimdhënie.
grande valeur dans le parcours professionnel des chercheurs. Néanmoins,
Trajnim i përshtatshëm duhet të ofrohet për veprimtaritë e mësimdles responsabilités en tant qu’enseignant ne devraient pas être excessives
hënies
dhe instruktimit
si pjesë
zhvillimit profesional
kërkuesve.
et ne devraient
pas empêcher
lesechercheurs,
surtout en të
début
de carrière, de mener leurs activités de recherche.
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Sistemet
e vlerësimit
Les
employeurs
et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que les
tâches d’enseignement soient convenablement rémunérées et soient priPunëdhënësit dhe/ose financuesit duhet të përdorin për të gjithë
ses en considération dans les systèmes d’évaluation, et que le temps
kërkuesitpar
shkencorë,
përfshirë
kërkuesitexpérimentés
e vjetër, sisteme
vlerësimi des
për
consacré
les membres
du personnel
à la formation
të matur punën
e tyre
në être
mënyrë
periodike
chercheurs
en début
deprofesionale
carrière devrait
pris en
comptedhe
danstransparle cadre
ente
me
anë
të
një
komiteti
të
pavarur
(
në
rastin
e
kërkuesve
të vjetër,
de leur charge à l’enseignement. Une formation appropriée devrait
être
preferohet
ndërkombëtar).
fournie
pourkomitet
les activités
d’enseignement et de formation en tant que parProcedura
tilla
vlerësimi duhet
të marrin mirë
kreativitetin e
tie
intégraletëdu
développement
professionnel
desparasysh
chercheurs.
përgjithshëm të punës kërkimore dhe rezultatet e kësaj pune, si për shembull botime,
patenta, menaxhim i kërkimit, mësimdhënie, drejtim, udSystèmes
d’évaluation
hëheqje, bashkëpunim kombëtar ose ndërkombëtar, detyra administraLes
bailleurs de fonds
devraientdhe
introduire
pour tous
les
tive,employeurs
veprimtari et/ou
për ndërgjegjësimin
e publikut
lëvizshmëri,
të cilat
chercheurs, y compris les chercheurs expérimentés, des systèmes d’évaduhet të merren në konsideratë në kontekstin e përparimit në karrierë.
luation afin que leurs performances professionnelles soient évaluées de
façon régulière et transparente par un comité indépendant (et de préféAnkimimi/apelimi
rence international dans le cas des chercheurs expérimentés).
Punëdhënësit
/ ose financuesit
e kërkuesve
duhet de
të l’ensemngrenë,
Ces
procédures dhe
d’évaluation
devraient dûment
tenir compte
në de
përputhje
me rregullat
kombëtare,
të përshtatshme,
ble
leur créativité
dans la recherche
et deprocedura
leurs résultats
de recherche,
mundësisht
nëpërmjet
një
personi
të
paanshëm
(si
Avokati
i Popullit)
par exemple publications, brevets, gestion de la recherche, enseignement
përconférences,
t’u marrë me
ankesat / apelimet
kërkuesve,
përfshirë atonationale
që kanë
et
supervision,
fonction ede
mentor, collaboration
të bëjnë
me konfliktet
ndërmjet
mbikëqyrësve
dhe
në fazat
ou
internationale,
tâches
administratives,
activités
dekërkuesve
sensibilisation
du
public
et
mobilité,
et
devraient
entrer
en
considération
dans
le
cadre
de
l’ae hershme. Procedura të tilla duhet t’i ofrojnë të gjithë stafit kërkimor
vancement
de carrière. dhe informale për të zgjidhur konfliktet e puasistencë konfidenciale
nës, mosmarrëveshjet dhe ankesat, me qëllim nxitjen e trajtimit të drejtë dhe tëetbarabartë
Plaintes
recours brenda institucionit dhe të përmirësimit të cilësisë
së përgjithshme të mjedisit të punës.
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient établir des procédures
appropriées conformément aux règles et aux réglementations nationales,
Pjesëmarrja në organizmat vendimmarrëse
éventuellement sous la forme d’une personne impartiale (du type médiateur)
afin de traiter
les plaintes/recours
des chercheurs,
concerPunëdhënësit
dhe/ose
financuesit e kërkuesve
duhety compris
të pranojnë
se
nant
les
conflits
entre
le
ou
les
directeurs
de
thèse/stage
et
les
chercheurs
është krejtësisht e ligjshme dhe vërtetë e dëshirueshme, që kerkuesit
en
début de carrière.
procédures
devraient fournir
à l’ensemble
të përfaqësohen
në Ces
organet
vendimmarrëse
dhe këshilluese
për du
të
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cilat
ata punojnë,
në mënyrë
që të mbrojnë
dhe të et
nxisin
interesat
personnel
de recherche
une assistance
confidentielle
informelle
poure
résoudre
les conflits
au travail,
les litiges et les
réclamations,
dans le
tyre
individualë
dheliés
kolektive
si profesionistë
si edhe
të kontribuojnë
13 au sein de l’institubutmënyrë
de promouvoir
unfunksionimin
traitement juste
et équitable
në
aktive në
e institucionit
.
tion et d’améliorer la qualité globale du milieu de travail.

Rekrutimi
Participation aux organes de décision
Punëdhënësit dhe/ose financuesit duhet të garantojnë se standardet
për
dhe pranimin
e kërkuesve
shkencorë,
në fillimet
Les hyrjen
employeurs
et/ou bailleurs
de fonds
devraientsidomos
reconnaître
qu’il este
tout à faitsë
légitime,
et même
souhaitable,
que lesdhe
chercheurs
soient
reprékarrierës
tyre, janë
të specifikuara
qartësisht
duhet të
lehtësojnë
sentés dansaksesin
les organes
appropriés
d’information,
consultation
et që
de
gjithashtu
për grupet
në disavantazh
osedepër
ata kërkues
décision
des
institutions
pour
lesquelles
ils
travaillent,
afin
de
protéger
et
i rikthehen karrierës në punën kërkimore, përfshirë mësuesit (të çdo
promouvoir
leurs
intérêts
individuels
et
collectifs
en
tant
que
professionniveli) të cilët i rikthehen karrierës së punës kërkimore. Punëdhënësit
13
nels, et de
contribuereactivement
fonctionnement
de l’institution
.
dhe/ose
financuesit
kërkuesveau
duhet
të respektojnë
parimet e para-

shtruarta në Kodin e Sjelljes për Rekrutimin e Kërkuesve Shkencorë sa
Recrutement
herë
që emërojnë apo rekrutojnë kërkues shkencorë.
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que soient
clairement spécifiées les normes d’entrée et d’admission pour les chercheurs, particulièrement en début de carrière, et devraient également faciliter l’accès aux groupes désavantagés ou aux chercheurs qui reviennent
à une carrière de chercheur, y compris les enseignants (de tout niveau)
revenant à une carrière de chercheur.
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient adhérer aux principes
exposés dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs
lorsqu’ils nomment ou recrutent des chercheurs.

13
13
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ANë
cetkëtë
égard,
voir aussi
la gjithashtu
directive 2002/14/CE
l’Union
européenne.
kontekst
shih
Direktivën de
e BE-së
2002/14/EC.

Section 2 2
Seksioni
Code de
conduite
pour
le recrutement
des chercheurs
Kodi
i sjelljes
për
rekrutimin
e Kërkuesve
Shkencorë

Le code
de conduite
pour le erecrutement
des chercheurs
en un
Kodi
i Sjelljes
për Rekrutimin
Kërkuesve konsiston
në njëconsiste
sërë parimesh
ensemble
de principes
généraux etqëdeduhet
conditions
de base
quipunëdhëdevraient
dhe
kërkesash
të përgjithshme
të ndiqen
nga
être appliqués
les employeurs
et/ou bailleurs
de fonds lorsqu’ils
nomnësit
dhe/ose par
financuesit
gjatë emërimit
ose rekrutimit
të kërkuesve
ment ou recrutent
des chercheurs.
Ces
principes
et conditions
shkencorë.
Këto parime
dhe kërkesa
duhet
të respektojnë
vleradetëbase
tilla
devraient
garantir
le
respect
de
valeurs
telles
que
la
transparence
du
prosi transparenca e procesit të rekrutimit si edhe trajtimi i barabartë i
cessus de recrutement et l’égalité de traitement de tous les candidats,
të gjithë aplikuesve, duke mbajtur sidomos parasysh zhvillimin e një
notamment dans la perspective de l’établissement d’un marché européen
tregu të qëndrueshëm europian të punës, dhe të jenë plotësuese ndaj
du travail attrayant, ouvert et durable pour les chercheurs. Ils sont comatyre që janë parashtruar në Kartën Europiane për kërkuesit shkencorë.
plémentaires aux principes et conditions de base décrits dans la charte
Institucionet
dhe
punëdhënësit
që veprojnë
nëemployeurs
përputhje adhérant
me Kodinau
e
européenne du
chercheur.
Les institutions
et les
Sjelljes
do
të
demonstrojnë
qartazi
angazhimin
e
tyre
për
të
vepruar
code de conduite témoigneront ouvertement de leur engagement à agir
në
mënyrë
të përgjegjshme
dhe të respektuar
dhe des
përconditions
t’ju garantuar
d’une
manière
responsable et respectable,
et à fournir
cadkërkuesve
kushte
bazë
të
ndershme,
me
synimin
e
qartë
për të kon-à
res équitables aux chercheurs, dans l’intention manifeste de contribuer
tribuar
për përparimin
e Hapësirës
për Kërkimin.
l’avancement
de l’Espace
européen Europiane
de la recherche.

Principestë
généraux
et conditions
base constituant
le code
de conduite
Parime
Përgjithshme
dhedeKërkesat
për Kodin
e Sjelljes
Rekrutimi
Recrutement
Procedurat e rekrutimit që duhet të zbatohen nga punëdhënësit
Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient
établir des procédures
dhe/ose financuesit duhet
të jenë të hapura14, efikase, transparente,
de recrutement ouvertes 14, efficaces, transparentes, favorables, compambështetëse dhe të krahasueshme ndërkombëtarisht, si edhe të përrables à l’échelle internationale, et adaptées aux types de postes publiés.
shtatura për llojet e pozicioneve që publikohen.
14

14

Të gjithë instrumentet e disponueshëm duhet të përdoren, sidomos burimet ndërkom-

Tous
lesose
instruments
disponibles
devraient
être utilisés,
notamment
les ressources
bëtare
globale në
ueb si Portali
i Lëvizshmërisë
i Kërkuesve
mbarë
Europiane:internationales
ou
mondialement
accessibles
basées
sur
le
WEB,
tel
le
portail
sur
la mobilité des
http://europa.eu.int/eracareers.
chercheurs: http://europa.eu.int/eracareers.
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Postimet
duhet
të japin
një përshkrim
të gjerë
të njohurive
dhe të
Les annonces
devraient
donner
une description
étendue
des connaissances et compétences
ne devraient
pastëêtre
spécialisées
aftësive
të kërkuara,requises,
dhe nuk et
duhet
të jenë aq
specializuara
sa au
të
point
de
décourager
les
candidats
recevables.
Les
employeurs
devraient
dekurajojnë aplikantët e përshtatshëm. Punëdhënësit duhet të fusin
inclure
une description
des të
conditions
de travail
et des droits,
y compris
një
përshkrim
të kushteve
punës dhe
të të drejtave,
përfshirë
persles
perspectives
de
développement
de
carrière.
En
outre,
le
délai
séparant
pektivën për zhvillimin e karrierës.
la publication de l’offre d’emploi ou de l’appel de candidatures et la date
Akoma më tej, koha e lejuar ndërmjet postimit të vendit bosh ose të
limite de réponse doit être réaliste.
thirrjes për aplikime dhe afatit të fundit për aplikime, duhet të jetë realiste.
Sélection

Përzgjedhja
Les comités de sélection devraient rassembler des expertises et des compétences diverses, refléter un équilibre adéquat entre hommes et femmes et, si
Komitetet
e përzgjedhjes duhet të sjellin së bashku ekspertiza dhe afnécessaire et possible, inclure des membres issus de différents secteurs
tësi
të ndryshme
dhe të kenë
një numër
të barazuar
ndërmjet
(public
et privé) et disciplines,
provenant
notamment
d’autres
pays, etgjinive
possédhe,
kur
është
e
mundur
dhe
me
vend,
të
përfshijnë
anëtarë
nga
sekdant l’expérience appropriée pour évaluer le candidat. Dans la mesure
du postorë
disiplina
të ndryshme
dhe devrait
privatë),
ata nga
sible,dhe
un large
éventail
de pratiques(publikë
de sélection
êtrepërfshirë
utilisé, telles
que
l’évaluation
par des
externeseetduhura
les entretiens
tête-à-tête.
Les memvende
të tjera
dheexperts
me përvojat
për tëen
vlerësuar
kandidatin.
bresherë
des që
comités
convenablement
Sa
ështëdee sélection
mundur,devraient
duhet tëêtre
përdoret
një gamëformés.
e gjerë praktikash përzgjedhjeje si për shembull vlerësimi i ekspertëve të jashtëm
Transparence
dhe
intervistat ballë për ballë. Anëtarët e paneleve të përzgjedhjes
duhet të trajnohen siç duhet.
Les candidats devraient être informés, avant la sélection, du processus de
recrutement et des critères de sélection, du nombre de postes disponibles
Transparenca
et des perspectives de développement de carrière. A l’issue du processus
de sélection,duhet
ils devraient
égalementpërpara
être informés
des points
et des
Kandidatët
të informohen,
përzgjedhjes,
nëforts
lidhje
me
points faibles de leur candidature.
procesin e rekrutimit dhe kriteret e përzgjedhjes, numrin e pozicioneve

të lira dhe perspektivën për rritjen në karrierë. Ata duhet të informohen
Jugement du
mérite
gjithashtu
pas
procesit të përzgjedhjes në lidhje me pikat e forta dhe të
dobta
të
aplikimeve
të tyre.
Le processus de sélection
devrait prendre en considération la totalité de
l’expérience 15 acquise par les candidats. Tout en se concentrant sur leur
15
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Voir également la charte européenne du chercheur: Systèmes d’évaluation, section 1 du présent document.

potentiel
global
en tant
chercheurs, il doit aussi prendre en compte
Vlerësimi
bazuar
tek que
meritat
leur créativité et leur degré d’indépendance.

Procesi i përzgjedhjes duhet të marrë parasysh që të gjitha përvojat15 e
Cela
signifie que
le mérite
être jugétek
tantpotenciali
sur le plan
qualitatif
que
kandidatëve.
Edhe
pse medevrait
përqendrimin
i tyre
i përgjithsur
le
plan
quantitatif,
en
mettant
l’accent
sur
les
résultats
remarquables
shëm si kërkues shkencor, duhet të merret gjithashtu parasysh kreativobtenus dans un parcours professionnel diversifié et pas uniquement sur
iteti i tyre dhe niveli i pavarësisë.
le nombre de publications. En conséquence, l’importance des indicateurs
Kjo nënkupton se merita duhet të gjykohet për nga ana cilësore ashtu
bibliométriques devrait être correctement pondérée au sein d’un éventail
edhe nga ajo sasiore, duke u përqendruar në rezultate të shkëlqyera
plus large de critères d’évaluation, tels que l’enseignement, la supervibrenda
rruge
të larmishme
të karrierës
dhe jo vetëm
në numrin
sion,
le një
travail
d’équipe,
le transfert
de connaissances,
la gestion
de lae
publikimeve.
Për
pasojë,
rëndësia
e
treguesve
bibliometrikë
duhet
të
recherche, l’innovation et les activités de sensibilisation du public. Pour
vihet
me kujdes
brenda një
mëparticulière
të gjerë kriteresh
les
candidats
issusnë
duekuilibër
secteur industriel,
unekuadri
attention
devrait
vlerësimi,
si
për
shembull
mësimdhënia,
mbikëqyrja,
në grup,
être accordée à toute contribution à des brevets, activitéspuna
de développetransferimi
i njohurive, menaxhimi i kërkimit dhe novacionit dhe vepment
ou inventions.
rimtaritë për ndërgjegjësimin e publikut. Për kandidatët me përvojë në
fushën industriale,
një vëmendje
veçantë duhet
Variations
dans la chronologie
desecurriculum
vitaet’i kushtohet kontributeve për patenta, zhvillime ose shpikje.
Les interruptions de carrière ou les variations dans l’ordre chronologique
des
curriculum
ne devraient
pas être
pénalisées mais
Variacione
nëvitae
rendin
kronologjik
të curriculum
vitaeêtre considérées comme le développement d’une carrière, et donc comme une contriNdërprerjet
e karrierës précieuse
apo variacionet
në rendin kronologjik
të CV-së
bution
potentiellement
au développement
professionnel
des
chercheurs
un parcours professionnel
multidimensionnel.
Lesne
candinuk duhet vers
të penalizohen,
por të konsiderohen
si evolucion
kardats
doncsiautorisés
à soumettre
des curriculum
basés
rierë,devraient
dhe për être
pasojë,
një kontribut
potencial
i vlefshëmvitae
për rritjen
sur
des
preuves,
reflétant
un
ensemble
représentatif
de
réalisations
de
profesionale të kërkuesve drejt një karriere shumëdimensionale. etPra,
qualifications
appropriées
pourtëleparaqesin
poste sollicité.
kandidatët duhet
të lejohen
CV të bazuara në prova, të
cilat paraqesin një gamë përfaqësuese të arritjeve dhe të kualifikimeve
Reconnaissance
të përshtatshmede
përl’expérience
pozicionin de
përmobilité
të cilin kryhet aplikimi.
Toute expérience de mobilité, par exemple un séjour dans un autre
Njohja e përvojës së lëvizshmërisë
pays/région ou dans un autre établissement de recherche (public ou
privé),
ou un changement
discipline
ou de
secteur,në
soit
dans
le cadre
Çdo përvojë
lëvizshmërie,depër
shembull,
qëndrimi
një
vend/rajon
de
la
formation
initiale
de
recherche
soit
à
un
stade
ultérieur
de
la
carrière
tjetër ose në një tjetër mjedis kërkimor (publik ose privat) ose ndryshide chercheur, ou encore une expérience de mobilité virtuelle, devrait être
15

Shih gjithashtu Kartën Europiane për Kërkuesit Shkencorë: Sistemet e Vlerësimit në
Seksionin 1 të këtij dokumenti.
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mi
nga një disipline
ose précieuse
sektor në një
tjetër, qoftë
pjesë e një trajnimi
considérée
comme une
contribution
ausidéveloppement
professionnel
du chercheur.
fillestar
kërkimor
apo e një karriere në një fazë të mëvonshme, apo përvoja virtuale e lëvizshmërisë duhet të konsiderohet si një kontribut i
vlefshëm
për zhvillimin
profesional të një kërkuesi.
Reconnaissance
des qualifications
Les employeurs
et/ou bailleurs de fonds devraient prévoir l’évaluation
Njohja
e kualifikimeve

appropriée des qualifications universitaires et professionnelles de tous
Punëdhënësit
financuesit
duhet të bëjnë
vlerësiminnotamment
e duhur të
les chercheurs,dhe/ose
y compris
les qualifications
non formelles,
dans le contexte
de la mobilité
internationale
et professionnelle.
Ils
kualifikimeve
akademike
dhe profesionale,
përfshirë
kualifikimet joakdevraient të
s’informer
acquérir une
compréhension
complète
règles,
ademike
të gjithëetkërkuesve
shkencorë,
sidomos
brenda des
kontekstit
deslëvizshmërisë
procédures etndërkombëtare
des normes régissant
la reconnaissance
de cestëqualifitë
dhe profesionale.
Ata duhet
inforcations
et,
par
conséquent,
explorer
le
droit
interne
en
vigueur,
les convenmohen dhe të kuptojnë plotësisht rregullat, procedurat dhe standardet
tions
et les règles
spécifiques
relatives
à la ereconnaissance
de ces
që
rregullojnë
njohjen
e kualifikimeve
të tilla
kësisoj, të eksplorojnë
qualifications par toutes les voies disponibles 16.
ligjin ekzistues vendas, konventat dhe rregullat specifike për njohjen e
këtyre kualifikimeve nëpërmjet kanaleve ekzistuese16.
Ancienneté

Vjetërsia
në punë
Les niveaux de qualifications requis devraient correspondre aux nécessités du poste
et ne pastëêtre
définis comme
un obstacle
l’entrée.
La reconNivelet
e kërkuara
kualifikimeve
duhet
të jenëànë
përputhje
me
naissance
et
l’évaluation
des
qualifications
devraient
avoir
pour
axe
nevojat e pozicionit dhe nuk duhen vendosur si pengesë për pranim.
central dhe
de juger
les réalisations
de la personne
plutôt que sa situation
ou
Njohja
vlerësimi
i kualifikimeve
duhet të përqendrohet
në vlerësila réputation de l’institution au sein de laquelle elle a acquis ses qualifimin e arritjeve të personit dhe jo të rrethanave të tij/saj apo të repucations. Puisque les qualifications professionnelles peuvent être acquises
tacionit të institucionit ku janë marrë këto kualifikime. Meqënëse
au début d’une longue carrière, le modèle du développement professionkualifikimet profesionale mund të arrihen në një fazë të hershme të
nel tout au long de la vie devrait également être reconnu.
një karriere të gjatë, duhet të njihet gjithashtu edhe mënyra e rritjes
profesionale në vazhdim.

16
16

Consulter http://www.enic-naric.net/ pour de plus amples informations sur le réseau NARIC
(Réseau des centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique des diplômes)
Shih http://www.enic-naric.net/ për të mësuar informacione më të hollësishme mbi
et le réseau ENIC (Réseau européen des centres d’information).

Rrjetin NARIC (Njohja Kombëtare Akademike e Qendrave të Informacionit).

28

Emërimet
e post-doctorat
personave pas doktoraturës
Nominations
Institucionet
që emërojnë
kërkues
doktoralë
duhet tëd’un
përcaktojnë
Les institutions
qui nomment
despost
chercheurs
titulaires
doctorat
devraientdhe
établir
des règles
clairespër
et des
orientations
explicites pour
le
rregulla
udhëzime
të qarta
rekrutimin
dhe emërimin
e tyre,
recrutement
et kohëzgjatjen
la nominationmaksimale
des chercheurs
post-doctorat,
compris të
la
duke
përfshirë
dhe objektivat
për yemërime
duréeKëto
maximale
et les
objectifs
de cesqë
nominations.
Ces orientations
tilla.
udhëzime
duhet
gjithashtu
të marrin parasysh
kohën e
devraient tenir
compte du
passé dans
de précédentes
nominations
shpenzuar
në emërime
tëtemps
mëparshme
postdoktorale
në institucione
të
post-doctorat
dans
d’autres
institutions,
et
du
fait
que
le
statut
post-doctjera dhe të marrin në konsideratë se statusi postdoktoral duhet
të jetë
torat devrait être transitoire, dans le but premier d’offrir des possibilités
kalimtar,
me qëllimin parësor të ofrimit të mundësive shtesë të zhvilsupplémentaires de développement professionnel pour une carrière de
limit profesional për një karrierë në fushën kerkimore, në kontekstin e
chercheur dans le cadre de perspectives d’avancement à long terme.
perspektivës së karrierës afatgjatë.
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Seksioni
Section 33
Përkufizime
Définitions

Chercheurs
Kërkuesit
Për qëllime të këtij Rekomandimi, do të përdoret përkufizimi Frascati
La présente recommandation
recourt à la définition internationalement recon17
i punës kërkimore
, që është i njohur ndërkombëtarisht. Për pasojë,
nue de Frascati 17. En conséquence, les chercheurs sont décrits comme des:
kerkuesit përshkruhen si,

«spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances,
de produits, detëprocédés,
et de
à la
“Profesionistë
përfshirë de
në méthodes
konceptimin
dhesystèmes
krijimin nouveaux
e dijeve tëet reja,
gestion des projets concernés.»

produkteve, proceseve, metodave dhe sistemeve dhe në menaxhimin e
Plus spécifiquement,
la recommandation concerne toutes les personnes
projekteve
lidhur me to.”
professionnellement occupées dans la R&D à n’importe quel stade de leur
18
, indépendamment
de leur
classification.
Cette
carrière
Më
specifikisht,
ky Rekomandim
lidhet
me të gjithë
atadéfinition
persona comptë anrend
toute
activité
dans
les
domaines
de
la
«recherche
fondamentale»,
de
gazhuar profesionalisht në K-Zh në çdo fazë të karrierës18, pavarësisht
la «recherche stratégique», de la «recherche appliquée», du «développenga klasifikimi.
ment expérimental» et du «transfert des connaissances», y compris l’inKjo përfshin çdo veprimtari të lidhur me ‘kërkimin bazë’, ‘kërkimin stratnovation et les activités de conseil, de supervision et d’enseignement, la
egjik’, kërkimin e aplikuar, zhvillimin eksperimental dhe ‘transferimin e
gestion de la connaissance et des droits de propriété intellectuelle, l’exnjohurive’
përfshirë
kapacitetet
inovatore
këshilluese,
mbikëqyrëse
ploitation des
résultats
de la recherche
ou dhe
le journalisme
scientifique.
dhe ato të mësimdhënies, menaxhimin e njohurive dhe të drejtat mbi
Une distinction
est établie
entre le chercheur
en début
carrièreose
et les
pronësinë
intelektuale,
shfrytëzimin
e rezultateve
tëde
kërkimit
të
chercheurs expérimentés:
gazetarisë shkencore. Bëhet një dallim ndërmjet kërkuesve në fazë të
hershme dhe kërkuesve me përvojë:

17

17

18
18
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Manuel
Frascati,
OCDE, 2002
(Proposed
Standard
Practice
Surveys
on Research
and ExpeNë: Praktika
Standarde
e Propozuar
për
sondazhet
mbi for
punën
kërkimore
dhe zhvillimin
rimental
Development).
eksperimental,
Manuali Frascati, OECD, 2002.

COM (2003) 436
18.07.2003:
Kërkuesit
HEK: Njëeuropéen
profesion,- Les
shumë
karriera.
Communication
deIladatës
Commission
au Conseil
et aunë
Parlement
chercheurs
dans
l’espace européen de la recherche: une profession, des carrières multiples - COM (2003) 436
du 18.7.2003.

19
19
•• LeTermi
në faza
të hershme
i referohet
kërkuesve
termeKërkues
«chercheur
en début
de carrière»
fait référence
auxgjatë
chercheurs
cours
premières
années
(équivalent
plein
katër au
viteve
të des
paraquatre
(Ekuivalenti
i atyre
me kohë
të plotë)
të
temps)
de
leur
activité
de
recherche,
y
compris
la
période
de
forveprimtarisë së tyre kërkimore, përfshirë periudhën e trajnimit
mation
de chercheur.
për kërkimin.

• Les «chercheurs expérimentés» 20 sont définis comme étant des
20
• chercheurs
Kërkuesitayant
shkencorë
me quatre
përvojëans
përkufizohen
si kërkues
kur
au moins
d’expérience dans
la recherkanë
të paktënplein
katërtemps)
vjet përvojë
kërkim
(Ekuivalenti
i atyre
che
(équivalent
après në
avoir
obtenu
un diplôme
universitaire
donnant
desëdoctorat
dans
pays dans
me kohëleur
të plotë)
qëaux
prejétudes
marrjes
diplomës
së le
universitetit
lequel
diplôme
universitaire
a été obtenu,
ou des chercheurs
që u le
jep
atyre akses
për studimet
e doktoraturës,
në vendindéjà
në
titulaires
d’un
doctorat,
quel
que
soit
le
temps
consacré
à obtenir
të cilin grada shkencore/diploma është marrë apo kerkuesit
që
ceediplôme
de doctorat.
kanë fituar
më parë gradën e doktoraturës, pavarësisht nga

koha që i është dashur për ta fituar atë.
Employeurs

Punëdhënësit

Dans le cadre de la présente recommandation, le terme «employeurs» fait
référence
à toutes
les institutions
publiques
ou privées
qui emploient
des
Në
kontekstin
e këtij
rekomandimi
“punëdhënësi”
i referohet
të gjithë
chercheurs
sur
une
base
contractuelle
ou
qui
les
accueillent
en
vertu
d’auatyre institucioneve publike ose private që punësojnë kërkues me kontres types
de icontrats
ou nominations,
relations finantratë
apo që
marrin nën
lloje të tjera notamment
kontratash sans
apo marrëveshjesh,
cières directes. Ce dernier cas concerne en particulier les instituts
përfshirë
ato pa marrëdfhënie të drejtëpërdrejtë financiare. Kjo e fundit
d’enseignement supérieur, les départements de faculté, les laboratoires,
ka të bëjë sidomos me institucione të arsimit të lartë, departamente të
les fondations ou les organismes privés dans lesquels les chercheurs suifakultetit, laboratorë, fondacione ose organizma privatë ku kerkuesit
vent leur formation de recherche ou effectuent leurs activités de recherche
ose
kryejnë
trajnimin
për punën
kerkimore
sur la
base du
financement
fourni par
un tiers. ose kryejnë veprimtaritë
mbi bazën e financimeve të kryera nga një palë e tretë.

Financuesit
“Financues” i referohet të gjithë organizmave21 që ofrojnë financim
(përfshirë paga, pag, bursa, grante and bursa pasuniversitare) për institucione kërkimore publike dhe private, përfshirë institucionet për
19
19

20

20
21

Voir Programme de travail - Structurer l’Espace européen de la recherche - Ressources humaiShih Programin e Punës Strukturimi i Hapësirës Europiane të Kërimit; Burimet Njerëzore
nes et mobilité - Actions Marie Curie, édition septembre 2004, page 41.

dhe Lëvizshmëria Veprimet Marie Curie, edicioni shtator 2004, 41.

Idem,
42.
Idem,page
fq 42.

Komuniteti do të përpiqet të verë në zbatim angazhimet e parashtruara në këtë Rekomandim për përfituesin e financimit në kontekstin e Programit/Programeve Kuadër për
veprimtarinë Kërkimore, Zhvillimin Teknologjik dhe Veprimtaritë Demonstrative.
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arsimin
lartë.
Në këtë rol ata mund të përcaktojnë si një kusht kryesor
Bailleurse de
fonds
për dhënien e financimit, që institucionet e financuara të kenë dhe
të
Le terme «bailleurs de fonds» fait référence à tous les organismes 21 qui
venë në zbatim strategji, praktika dhe mekanizma sipas parimeve të
fournissent un financement (y compris les traitements, prix, subventions
përgjithshme dhe kërkesave të parashtruara në këtë Rekomandim.
et bourses) aux instituts de recherche publics et privés, notamment les
instituts d’enseignement supérieur. A ce titre, ils pourraient stipuler
Emërimi
ose Punësimi
comme condition
primordiale de financement que les institutions financées
devraient
établir
appliquer apo
des stratégies,
pratiques
et mécanisKjo i referohet llojit tëetkontratës
pagesës ose
të bursës
pasunimes
efficaces
conformément
aux
principes
généraux
et
conditions
de
base
versitare, grantit ose bursës së financuar nga një palë e tretë përfshirë
exposés dans la présente recommandation.
22
financim brenda kontekstit të Programit / Programeve Kuadër .
Nomination ou emploi
Il s’agit de tout type de contrat ou traitement, ou de bourse, subvention ou
prix financés par un tiers, y compris un financement au titre du ou des
programmes-cadres22.

21

La Communauté s’efforcera d’appliquer les engagements fixés dans la présente recommandation au bénéficiaire du financement au titre du ou des programmes-cadres pour des actions
de recherche, de développement technologique et de démonstration.

22

Le ou les programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technoloProgrami
për veprimtarinë Kërkimore, Zhvillimin Teknologjik dhe Veprimtaritë
gique
et de Kuadër
démonstration.

22

Demonstrative.
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