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Të dashur  studentë, miq dhe dashamirë të 
Universitetit “Ukshin Hoti” të Prizrenit.

Misioni parësor i Universitetit të Prizrenit është 
arsimimi dhe edukimi cilësor i të rinjve. Këtë mi-
sion të shenjtë synojmë ta arrijmë duke krijuar 
kuadro të mirëfillta, të cilët do të jenë promotorë  
të  ndryshimeve si në vend, ashtu edhe jashtë tij. 
Rektorati dhe stafi akademik i këtij Universiteti, 
para së gjithash, mbajnë përgjegjësi për krijimin 
e sistemeve të reja të vlerave, në veçanti në arsim, 
shkencë dhe  kulturë, të cilat paraqesin shtyllën 
kryesore për zhvillim dhe prosperitet të gjener-
atave të ardhshme. Universiteti i Prizrenit është 

institucion i ri ( 01.10.2010), por gurët e parë në  
themelimin e këtij Universiteti  janë vendosur  
që me  hapjen e shkollës së lartë pedagogjike në 
vitin 1962. Ky Universitet, veprimtarinë e tij e 
zhvillon në dy cikle të studimeve: themelore dhe 
ato të masterit me një program, ndërsa vitin e 
ardhshëm akademik synojmë të hapim disa pro-
grame master e më vonë edhe ato të doktoratës. 
Vlen të përmendet se në këtë Universitet janë të 
përfshirë studentë të tre komuniteteve,  prandaj 
edhe  mësimi zhvillohet në tre gjuhë: shqip, tur-
qisht dhe boshnjakisht. Universiteti ynë ju ofron 
të gjithë qytetarëve shërbime dhe mundësi stu-

dimi për të qenë si ekspertë të kualifikuar. 
Rritja e cilësisë  së shërbimeve  akademike, për-
sosja e nivelit të mësimdhënies dhe e kërkimeve 
shkencore janë synim i Universitetit tonë. Synim 
dhe përpjekje e vazhdueshme e menaxhmentit 
dhe  stafit akademik të këtij Universiteti, si çdo 
institucioni arsimor, është që tu ofrojë  të gjithë 
studentëve një shërbim cilësor. Rritja e cilësisë 
së shërbimit, përsosja e nivelit të  mësimdhënies  
dhe kërkimit shkencor  arrihet nëpërmjet  komu-
nikimeve të vazhdueshme  me studentët.  
Të dashur studentë, Universiteti ynë është pro-
motor i përfaqësimit studentor duke nxitur 
funksionimin e Parlamentit studentor si organ 
i pavarur i studentëve dhe përfshirjen e tyre në 
procesin e vendimmarrjes. Prandaj pjesëmarrja  
juaj aktive në debate publike, kontribuon në zh-
villimin e Universitetit si pjesë më progresive dhe 
më avangarde e shoqërisë sonë.
Drejtuesit e Universitetit, një rëndësi të veçantë  
do t’i kushtojnë bashkëpunimit me Universitetet 
e tjera, si nga vendi, rajoni dhe me gjerë. Univer-
siteti ynë bashkëpunon edhe me institucionet e 
tjera  arsimore si dhe sektorin privat për nevojat 
e realizimit të punës praktike të studentëve tanë, 
ku njëkohësisht edhe hulumtohen mundësitë 
e krijimit të vendeve të punës për studentë të 
diplomuar të Universitetit tonë.
Po ashtu, rëndësi të posaçme do t’i kushtojmë  
organizimit të aktiviteteve  dhe manifestimeve  
shkencore, simpoziumeve , tribunave, debat-
eve me ç’rast  disa prej tyre do të realizohen në 
bashkëpunim me institucionet e tjera arsimore  
nga vendi dhe jashtë tij. 

Ju dëshiroj suksese të gjithëve!

Me respekt,
Prof. Dr. Zahadin Shemsidini
U. d. Rektor i Universitetit “Ukshin Hoti” 
të Prizrenit

Universiteti do të ketë një administratë profesionale dhe efikase
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren, edhe 

pse një institucion i arsimit të lartë relativisht 
i ri, ka arritur që t’i përballojë me sukses të gjitha 
sfidat në fazën e parë të funksionimit. Përpos suk-
seseve në fushat akademike, Universiteti e ka edhe 
një administratë kompetente që ofron shërbime 
profesionale, administrative dhe teknike shumë 
kualitative. Në fazën e parë themeluese, për shkak 
të kufizimeve që janë vendosur nga institucionet 
qendrore përkatëse, nuk kemi mundur që të shto-
jmë numrin e punëtorëve administrativë në shër-
bimet përkatëse, përfshirë edhe ato studentore, 
mirëpo sivjet do të shtojmë numrin e punëtorëve 
në administratë, në bazë të nevojave në secilin re-
sor. Pasi që kanë përfunduar me sukses Zgjedhjet 
e Përgjithshme, të parat në këtë Universitet, që nga 
viti i ri akademik 2014/2015, Fakultetet do të kom-
pletohen dhe do të funksionojnë në mënyrë të pa-
varur ashtu si e parasheh Statuti i Universitetit. Në 
bazë të kësaj, studentët më nuk do të kenë nevojë të 
presin nëpër sportele, por do t’i kryejnë shërbimet 
në fakultetin  e tyre. Përtej kësaj, angazhimi ynë 
është që sistemi online i menaxhimit, i cili tanimë 
është në funksion, të përsoset edhe më, dhe kjo 
do të ofrojë edhe më afër dhe do të lehtësojë shër-
bimet dhe do të minimizojë burokracinë. Përpos 
kompletimit me staf profesional dhe akademik në 
secilin resor, jemi duke punuar intensivisht edhe 
në kompletimin e bazës nënligjore, duke hartuar 
të gjitha rregulloret përkatëse në mënyrë që të 

përgatitemi në çdo aspekt që të funksionojmë me 
pavarësi të plotë organizative dhe buxhetore, siç e 
parashohin ligjet në fuqi, krahas pavarësisë aka-
demike që gëzon Universiteti. Për të gjitha këto ju 
siguroj që ka angazhim permanent nga menax-
hmenti dhe  të gjithë punonjësit e Universitetit 
dhe kemi mbështetjen edhe të institucioneve qen-
drore dhe në veçanti të Qeverisë së Republikës 
së Kosovës. Sa i përket infrastrukturës, siç shihet 

Kampusi i Universitetit e ka marrë një pamje të 
mrekullueshme, me një infrastrukturë moderne, 
që siguron një ambient të favorshëm për studentët 
tanë. Për të gjithë ne mbetet që të punojmë me 
përkushtim, që të ruajmë këtë Universitet dhe që 
ta zhvillojmë edhe më shumë drejt sukseseve në të 
ardhmen. 
Mr.sc. Adem Sallauka – Sekretar i Përgjithshëm i 
UPZ-së
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Universiteti ynë e përmbylli një vit akade-
mik të suksesshëm në të gjitha fushat, falë 

përkushtimit të të gjithë punonjësve të Universitet-
it, si stafit akademik, po ashtu edhe stafit admin-
istrativ. Vitin akademik 2013/2014, e kemi nisur 
për së mbari, me një ceremoni madhështore kur ka 
diplomuar gjenerata e parë e studentëve e Univer-
sitetit tonë. Falë punës vetëmohuese është krijuar 
një bindje gjithëpërfshirëse e qytetarëve, e institu-
cioneve vendore akademike dhe e institucioneve 
ndërkombëtare se në këtë Universitet ka pasur punë 
dhe rezultate dhe ato janë për t’u vlerësuar. Këto të 
arritura janë edhe falë mbështetjes gjithëpërfshirëse 
që ka pasur dhe vazhdon të ketë ky Universitet dhe 
u jemi mirënjohës të gjithëve.
Rezultate konkrete janë arritur në të gjitha fushat. 
Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, janë 
nënshkruar dhjetëra marrëveshje me universitetet 
e ndryshme të botës, si: Indi, Spanjë, Turqi, Gjerm-
ani dhe me vende të tjera evropiane. Aktualisht 
jemi në kontakt me disa universitete prestigjioze 
evropiane me të cilat do të arrijmë marrëveshje 
për bashkëpunim. Në vitet e ardhshme akademike 
studentët tanë do të kenë mundësi të bëjnë vizita 
studimore dhe të vijojnë studimet Master dhe të 
Doktoratës në universitetet partnere. Gjatë kësaj 
periudhe janë bërë shumë punë edhe në aspektin 
e zgjerimit të infrastrukturës mësimore. Krahas 
dy amfiteatrove supërmoderne që janë vënë në 
funksion, në vitin e ardhshëm akademik do të jetë 
në shfrytëzim të studentëve edhe një godinë e re  
moderne, e cila është ndërtuar me të gjitha pajisjet 
përcjellëse më bashkëkohore që mundëson zhvil-
limin e procesit mësimor në mënyrë interaktive. 
Godinat e vjetra do të rinovohen, ndërsa jemi në 
kontakt me Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe 
kemi marrë zotimin e tyre për ndërtimin e godinave 
të reja në Kampus që do të jenë në funksion të zhvil-
limit të procesit mësimor në Universitetin tonë. Po 
ashtu është punuar intensivisht edhe në ngritjen e 
cilësisë. Universiteti i Prizrenit merr pjesë të shumë 

projekte të TEMPUS-it që financohen nga Komi-
sioni Evropian, por edhe në projekte të tjera për 
cilësi. Tani kemi Strategjinë për zhvillimin e cilësisë 
dhe janë hartuar shumë rregullore dhe kode për 
etikë, që shumë universitete me përvoja shumë më 
të mëdha dhe më të gjatë nuk kanë arritur t’i bëjnë. 
Tanimë kanë përfunduar vitin e parë akademik stu-
dentët në nivelin Master në drejtimin “Trashëgimi 
Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit”, një projekt 
që bashkëfinancohet me Komisionin Evropian dhe 
që realizohet në bashkëpunim me dhjetëra univer-
sitete evropiane dhe nga rajoni. Ky Projekt synon 
që potencialin e madh që ka Prizreni dhe rajoni për 
turizëm ta vërë në funksion të zhvillimit ekonomik. 
Menaxhmenti, së bashku me dekanët e fakulteteve, 
është duke punuar për hapjen e programeve të reja 
në nivelin Baçelor dhe Master. Të gjitha obligimet 
tona që janë kërkuar nga institucionet përkatëse për 
akreditim i kemi kryer dhe presim që të akredito-

hen disa programe të reja  posaçërisht në nivelin 
Master, që studentët tanë të mos humbin ndonjë 
vit, por që menjëherë në vitin e ri akademik të vijo-
jnë studimet në shkallën e tretë. Jemi duke punuar 
që viti akademik 2014/2015 t’i gjejë fakultetet me 
administratë përcjellëse dhe shërbimet për studentë 
të decentralizohen. Në këtë mënyrë do të ofrohen 
shërbime më cilësore administrative dhe studentët 
nuk do të kenë nevojë të presin nëpër sportele. Të 
gjitha këto dëshmojnë se kemi përpjekje serioze 
dhe të pandashme për të avancuar këtë Universitet 
edhe më lart, për të ngritur cilësinë dhe për të ndih-
muar studentët tanë, kuadrot tona dhe shtetin tonë 
që të ketë sa më shumë cilësi, sa më shumë kuadro 
në tregun e punës, që do të mund të përballojnë 
kërkesat e tyre. Universiteti “Ukshin Hoti” e ka ar-
ritur cakun, por duhet të punojmë edhe më shumë 
që ky Universitet të vazhdojë të korrë suksese në 
vitet në vijim. 

Universiteti përmbyll një vit akademik të suksesshëm

Në sajë të angazhimeve për të siguruar trans-
parencë të plotë në punë, kemi vendosur që ta 

botojmë Buletinin Informativ të Universitetit tonë. 
Transparenca, siç përdoret në shkencat shoqërore 
dhe në kontekstin shoqëror në përgjithësi, nënkup-
ton të qenët i hapur, komunikimin dhe dhënien e 
përgjegjësisë. Që një institucion publik të funksiono-
jë në mënyrë demokratike duhet të jetë transparent 
në punën e vet. Në këtë kuadër, Universiteti është 
i hapur plotësisht për publikun e gjerë dhe e gjithë 
puna dhe vendimmarrja bëhet me transparencë të 
plotë. Që kjo të realizohet, ne kemi mekanizmat që 
çdo gjë të transmetohet me kohë te publiku. Në çdo 
kohë, çdo vendim që konsiderohet se është në interes 
të studentëve, profesorëve, punonjësve dhe publikut 
të gjerë, publikohet në mjetet e informimit publik, 
në mediet lokale dhe ato qendrore, në ueb-faqen e 
Universitetit, përkatësisht në tabelat e shpalljeve, në 
ato elektronike dhe në ato standarde. Këto veprime 
janë ndërmarrë për të qenë të hapur dhe të qartë 
në vendimet dhe punën tonë që të ruajmë besu-
eshmërinë. Besojmë se në sajë të angazhimit të me-
naxhmentit dhe gjithë punonjësve të Universitetit, e 
kemi arritur në masë të madhe. Qëllimi i publikimit 
të këtij Buletini është që të ofrojë një përmbledhje 
dhe pasqyrim të ngjarjeve dhe vendimeve që janë 
marrë në Universitetin tonë brenda periudhës së 

caktuar. Ndërkaq, studentët dhe të gjithë të interesu-
arit mund të kenë qasje në çdo dokument të Univer-
sitetit që lejohet me legjislacionin në fuqi. 
Çka nënkupton qasja në dokumente publike?
Qasja në dokumentet publike – nënkupton të drejtën 
që çdo qytetar në çfarëdo kohe, gjatë orarit të rregullt 
të punës, ka të drejtën të kërkojë dhe të qaset në të 
gjitha dokumentet publike që kanë të bëjnë me pro-
nën, legjislacionin, vendimet e qeverisë dhe institu-

cioneve publike, vendimet e gjykatave, etj.. Si e tillë 
qasja në dokumentet publike shihet si gurthemeli 
kryesor i vendosjes dhe funksionimit të demokra-
cisë pasi siguron mundësinë që vetë qytetari të hu-
lumtojë dhe të vendosë para përgjegjësisë organet e 
ndryshme të qeverisjes dhe institucioneve duke fil-
luar nga niveli më i lartë i qeverisë e deri në nivelin 
e zyrave lokale. (Ligji për qasje në dokumentet pub-
like nr.03/L-215, është aprovuar nga Kuvendi me 
07.10.2010)
Të nderuar lexues, ky është numri i parë i Buletinit 
Informativ të Universitetit dhe kam pasur nderin 
dhe kënaqësinë që të punoj me të gjithë ata që kanë 
kontribuar që kjo të realizohet me sukses. Ndërsa, 
një falënderim i veçantë shkon për menaxhmentin e 
UPZ-së, që na kanë dhënë mbështetje maksimale që 
kjo të realizohet. 
Që të jemi sa më të suksesshëm në këtë drejtim, janë 
të mirëseardhura sugjerimet, vërejtjet, kritikat dhe 
propozimet eventuale, të cilat do të analizohen me 
kujdes dhe do të merren në trajtim për numrin e ar-
dhshëm. 
Ju dëshiroj lexim të këndshëm!

Me nderime,
Ramadan Baraliu – zyrtar për Informim
Email: ramadan.baraliu@uni-prizren.com

Buletin Informativ, për një Universitet edhe më transparent

Redaksia e Buletinit: Kryeredaktor: Ramadan Baraliu, Redaktor: Mejdi Elezi, Dizajni dhe thyerja grafike: Tarik Hani, Lektor: Hasan Mujaj, Fotografia: Tarik Hani dhe Xhevat Kallaba, Kontakti: 
buletiniupz@uni-prizren.com, Tel.: 029/242 140 - Adresa: Rruga e Shkronjave Nr. 1 - Republika e Kosovës / Prizren, Shtypi: Vertigo - Prizren



4

Prof. ass. dr. Arif Riza, dekan i Fakultetit Ju-
ridik, një kuadër i shkolluar në universitete 

perëndimore, pas marrjes së kësaj detyre, e ka 
nisur me përkushtim punën që në këtë fakultet 
ta ngrisë cilësinë në bashkëpunim me kolegët, në 
punë ekipore. Ai ka theksuar se që nga viti akade-
mik 2014/2015, në të gjitha lëndët obliguese, nga 
viti i parë deri në vitin e katërt, do të ketë ush-
trime, aty ku ka mundësi edhe praktikë dhe në 
këtë mënyrë do të kemi ngritje të cilësisë. “Sfidë 
mbetet organizimi i praktikës së studentëve në 
institucionet shtetërore; ky është një problem për 
shkak të infrastrukturës ligjore. Megjithatë, unë 
mendoj se këtë verë do të bëjmë disa marrëveshje 
me institucionet shtetërore për ushtrime prak-
tike, p.sh.: Me Këshillin Gjyqësor, me Këshillin 
Prokurorial, me Odën e Avokatëve dhe me kuv-
endet komunale.”, ka theksuar Riza. Ai ka shtuar 
se që nga ky vit do të bëjnë rishikimin e Kuari-
kulave dhe për vitin akademik 2015/2016, do të 
ketë një reformë të vërtetë të Fakultetit Juridik, 
ku në vitin III do të ketë profilizime dhe do të 
ketë katedra përkatëse. 
Dekani i Fakultetit Juridik ka spikatur se po pu-
nohet intensivisht në hapjen e drejtimeve të reja 
në nivelin Master. Ai ka bërë të ditur se nga par-
aardhësi i tij, ushtruesi i detyrës së dekanit është 
përgatitur një Program Master në “Integrime 
Evropiane dhe Administratë Publike”, por gjatë 
vizitës së Komisionit për Akreditim, ndërkom-
bëtarët kërkuan që të hiqet pjesa “Administratë 
publike”. “Mandej, u bënë vërejtje të mëdha dhe 
jam detyruar të bëj ndryshime si në lëndë, syla-
buse dhe staf akademik. Pas ndërhyrjes, men-
doj se ky drejtim (“Integrimet Evropiane”) do të 
akreditohet dhe, që nga viti akademik 2014/2015, 
studentët e Fakultetit Juridik do të vijojnë stu-
dimet në Master”, ka vënë në pah ai.
Riza ka theksuar se është duke u punuar edhe në 
hapjen e drejtimeve të reja në nivelin Master në 
këtë Fakultet. “Ne në Këshillin e Fakultetit e kemi 
autorizuar prof. dr. Enver Buçaj që të përgatisë 
programin, përkatësisht sylabuset, që në vitin 

akademik 2015/2016 të hapim drejtimet: Penal, 
Kriminalistikë dhe Kriminologji. Ndërsa gjatë 
vitit tjetër do të bëjmë përgatitje për hapjen e një 
drejtimi  Financiar dhe Sigurimit Social, pasi një 
drejtim të tillë nuk e ka as rajoni.”, ka theksuar 
dekani i Fakultetit Juridik. 
Ai ka shprehur zotimin e tij se do të angazho-
het për pavarësi të plotë të Fakultetit. “Pra që 
Fakulteti ynë të ketë ekip profesional, profesorë 
me doktoratura dhe të ketë një ekip administrativ 
i përbërë nga: një asistente për dekan, një jurist, 
një referent për çështje të Baçelorit, një referent 
për çështje të Masterit, një referent për çështje të 
financave, një referent për çështje informatike, 
një referent për kontakte ndërkombëtare, ku do 
t’i ndihmojë studentët dhe këshillojë për mar-
rëveshjet që i kemi ne, t’i i ndihmojë të fitojnë 
bursa ndërkombëtare, një referent për Cilësi dhe 
që përgatit Kuarikulat, përkatësisht që merret me 

akreditim.”, ka theksuar ai. 
Ky Fakultet ka arritur që në kuadër të Univer-
sitetit të bëjë disa marrëveshje me universitete 
ndërkombëtare për të pranuar studentë nga Ko-
sova. Riza ka theksuar se do tu japin rëndësi të 
veçantë marrëveshjeve ndërkombëtare me uni-
versitetet e tjera. “Unë mendoj që nga semestri 
dimëror studentët do të shkojnë në studime ja-
vore, mujore, ose semestrale në universitete ev-
ropiane apo të Turqisë”, ka thënë ai. 
Sa i përket numrit të studentëve që sivjet pritet të 
pranohen në këtë Fakultet, ai ka thënë se kjo var-
et nga Ministria e Arsimit, duke shtuar se këtë vit 
për herë të parë do të bëhet pranimi i studentëve 
me provime pranuese optike, kjo është e kush-
tueshme, por do të jetë shumë korrekte. “Në fund 
ju uroj studentëve shumë suksese, që të kujdesen 
për ngritjen e cilësisë së tyre e jo për ngritjen e 
numrave.”, është shprehur ai.

Riza: Në Fakultetin Juridik do t’i japim hapësirë praktikës dhe 
do të hapen programe të reja në Master

Dermaku: Fakulteti i Shkencave Kompjuterike ofron programe, që 
janë në hap me kohën
Në Universitetin tonë është edhe Fakulteti i 

Shkencave Kompjuterike, i cili ofron stu-
dime në dy drejtime: Drejtimi i Teknologjisë së 
Informacionit dhe Telekomunikimit dhe Drejtimi 
Dizajn i Softwerit. Ky Fakultet ofron arsimim uni-
versitar  cilësor në shkencat kompjuterike në për-
puthje me trendet aktuale në këtë lëmi.
Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, 
prof. ass. dr. Artan Dermaku, një kuadër që vjen 
nga universitetet më prestigjioze evropiane, i 
dëshmuar në shkencë, ka theksuar se ky Fakultet 
ka dy programe moderne dhe të pakrahasueshme 
në rajon me një staf shumë të zellshëm dhe të 
përkushtuar, e para së gjithash profesional. 
Dermaku ka spikatur se janë duke punuar me 
përkushtim për hapjen e drejtimeve të reja në 
këtë Fakultet dhe posaçërisht për hapjen e stu-
dimeve në nivelin Master. “Ne kemi dërguar për 
riakreditim një program Master, shpresojmë në 
përgjigje pozitive. Gjithashtu jemi në bisedime 
edhe me Univ. St.Patrick nga Dublini në Irlandë 
që të bashkëthemelojmë një Master Program në 
ICT”, ka theksuar dekani i Fakultetit të Shkencave 
Kompjuterike dhe ka shtuar se janë duke punuar 
që të profilizojnë studimet bachelor edhe me të 
paktën dy drejtime të reja. 
Dermaku ka vënë në pas se përveç programeve të 
reja do të fillojnë me hulumtime shkencore dhe do 
të organizohen projekte dhe takime shkencore në 

nivel vendi dhe rajoni.  Ai ka thënë se ky Fakultet 
ofron programe shumë kualitative dhe që janë në 
hap me kohen. “Studentët e mirë do të jenë profe-
sionalisht shumë të përgatitur si për jetën akade-
mike , edhe atë profesionale.”, ka nënvizuar ai.
Dekani i FSHK-së ka shtuar se Universiteti i Priz-

renit do të identifikohet me  Fakultetin e Shken-
cave Kompjuterike dhe do të jetë shembull për të 
gjitha fakultetet e tjera me suksesin që do të ketë, 
ndërsa  vërejtjet ose mangësitë eventuale me kohë 
do të mënjanohen.
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Berisha: Fakulteti Ekonomik po i realizon objektivat me sukses

Fakulteti i Edukimit vazhdon të përgatisë mësimdhënës

Dekani i Fakultetit Ekonomik në Uni-
versitetin “Ukshin Hoti” të Prizrenit, 

prof. ass. dr. Bekim Berisha, ka thënë se ky 
Fakultet është duke i realizuar me sukses ob-
jektivat bazuar në programet ekzistuese të 
studimeve. Ai ka bërë të ditur se janë duke 
punuar intensivisht për hapjen e studimeve 
në nivelin Master në këtë Fakultet, që pritet të 
fillojnë sivjet pas procesit të akreditimit. “Në 
kuadër të Fakultetit Ekonomik janë përgati-
tur dy programe studimore për nivelin Mas-
ter, njëri Master në Administrim Biznesi dhe 
tjetri Master në Kontabilitet dhe Auditim. 
Për programin e parë është kryer vlerësimi 
nga ana e përfaqësuesve ndërkombëtarë të 
Agjencisë për Akreditim të Kosovës, ndërsa 
për të dytin është caktuar vizita e vlerësuesve me 
datë 5 qershor 2014 dhe vendimi përfundimtar do 
të bëhet në fillim të muajit korrik.”, ka bërë të di-
tur dekani i Fakultetit Ekonomik. Ai ka theksuar se 
viteve në vijim do të hapen edhe programe të reja në 
nivelin Master. “Për shkak se në vitin e tretë të stu-
dimeve në programin Administrim Biznesi ekzis-
ton edhe profili në Agrobiznes, në bashkëpunim të 
ngushtë me koordinatorin e këtij programi, prof. 
ass. dr. Isuf Lushi, e kemi përgatitur edhe drejtimin 
e ri për studime Master në Agrobiznes, i cili do të 
fillojë nga viti i ardhshëm akademik 2015/2016, me 
ç’rast studimet themelore do ta rrumbullakësojnë 
vazhdimësinë e studimeve me programet master 
në të gjitha drejtimet në Fakultetin Ekonomik.”, ka 
theksuar dekani Berisha dhe ka shtuar se nga me-
naxhmenti i kaluar ishte neglizhuar puna në har-
timin e programeve të studimeve Master, si vazh-
dimësi e studimeve Bachelor, me ç’rast studentët e 
diplomuar të Fakultetit Ekonomik nuk kanë pasur 
mundësi t’i vazhdojnë studimet në këtë Fakultet 
dhe kështu kanë humbur një vit. Ai ka shtuar se në 
këtë Fakultet i është kushtuar rëndësi e veçantë kry-
erjes së praktikës nga ana e studentëve, të cilët janë 
sistemuar nëpër kompani të ndryshme në rajonin 
e Prizrenit. “Në bashkëpunim me Aleancën Kos-
ovare të Bizneseve çdo vit i sistemojmë studentët 

e vitit të tretë të drejtimit Menaxhment Ndërkom-
bëtar dhe Administrim Biznesi nëpër kompani pri-
vate dhe institucione të tjera për ta ushtruar pjesën 
praktike të studimeve. Mbetet të bëhet ende më 
shumë në drejtim të sistemimit të studentëve të vitit 
të tretë për pjesën praktike edhe nëpër institucione 
të tjera brenda dhe jashtë Kosovës, në mënyrë që të 
përfitojnë eksperienca praktike ndërkombëtare që 
të jenë sa më shumë të informuar se si zbatohen në 
praktikë njohuritë teorike të përftuara në fakultet 
gjatë studimeve të tyre”, ka thënë ai. 
Berisha ka theksuar se Fakulteti Ekonomik po bën 
përpjekje për t’u funksionalizuar edhe në kuptimin 
e administrimit, por edhe në plotësimin e stafit 
akademik. Sipas tij njëkohësisht pas përmbylljes 
së këtij procesi, një mori aktivitetesh do të zhvillo-
hen në periudhat e ardhshme e të cilat në mënyrë 
të theksuar do ta ngrisin edhe cilësinë e studimeve, 
por edhe mundësitë për studentë që të pajisen 
me informacione të fundit nga fusha studimore e 
tyre dhe se kjo njëherit nënkupton se do të bëhet 
një azhurnim i të gjitha programeve studimore, 
përmbajtja e lëndëve dhe metodat interaktive të 
ligjërimit të kombinuara me aspekte praktike. 
“Në të ardhmen do të nënshkruajmë marrëveshje 
bashkëpunimi me Shoqatën e Kontabilistëve dhe 
Auditorëve të Kosovës për pranimin e ndërsjellë të 
provimeve të dhëna në Fakultetin e Ekonomik dhe 
kjo do të formalizohet shumë shpejt, nga e cila përfi-

time të drejtpërdrejta do të kenë studentët e 
drejtimit Administrim Biznesi, të cilët nuk 
do të kenë nevojë t’u nënshtrohen provimeve 
profesionale në këtë institucion, por ato do 
t’u pranohen në bazë të transkriptit të notave. 
Gjithashtu këto ditë do ta bëjmë një vizitë 
studimore në Turqi ku me Fakultetin Ekono-
mik të Trakias do ta nënshkruajmë një mar-
rëveshje, e cila do tua mundësojë studentëve 
tanë ta kryejnë pjesën praktike nëpër kom-
pani me të cilat ky Universitet ka marrëveshje 
bashkëpunimi, duke u pajisur me eksperien-
ca ndërkombëtare në fushën e kontabilitetit, 
auditimit, menaxhimit, marketingut, etj.. 
Po ashtu do të bëjmë marrëveshje edhe me 
njërën nga katër kompanitë më të mëdha në 

botë në fushën e auditimit, të cilat do t’i trajnojnë 
për pjesën praktike një grup të konsiderueshëm të 
studentëve tanë, duke ua mundësuar ta përcjellin 
nga afër një proces auditimi me standard ndërkom-
bëtar të auditimit. Por, ka edhe aktivitete të tjera të 
cilat do t’i zhvillojmë në të ardhmen që do të bëhen 
të ditura me kohë”, ka vënë në pah Berisha.

Fakulteti i Edukimit (në të kaluarën Shkolla 
e Lartë Pedagogjike) ka një traditë shumë 

-vjeçare në përgatitjen e mësimdhënësve (në 
gjuhën shqipe, turke dhe atë boshnjake) në 
të gjitha drejtimet, si ato lëndore: Gjuhë dhe 
Letërsi Shqipe, Gjuhë dhe Letërsi Angleze, 
Matematikë dhe Informatikë, Fizikë-Kimi për 
Shkollën e Mesme të Ulët, po ashtu mësimd-
hënës në Programin Fillor për ciklin fillor. Me 
hapjen e Universitetit të Prizrenit, prof. ass. dr. 
Ismet Temaj, ka thënë se përsëri vazhdon tra-
dita e Fakultetit të Edukimit me të njëjtat pro-
grame në tri gjuhët si dhe pasurohet për herë të 
parë me një program të ri: Programin Parafillor. 
“Në këtë vit e kemi gjeneratën e tretë, por vitin 
e fundit MASHT-i ka  lejuar hapjen e konkursit 
vetëm për Programin Fillor dhe Parafillor.”, ka 
shtuar ai. Ai ka thënë se në këtë Fakultet vitin e 
ardhshëm do të diplomojë gjenerata e parë dhe 
janë duke punuar për hapjen e studimeve në 
nivel Master, për të gjitha programet ngjashëm 
me Fakultetin e Edukimit në Universitetin e 
Prishtinës. Temaj ka shtuar se janë duke punuar 
për arritjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit 
me institucione relevante kombëtare dhe ato 
ndërkombëtare, që pritet të realizohen në të ar-
dhmen. 

Ai ka thënë se do të 
punojnë me stafin 
në rishikimin dhe 
përmirësimin e 
planprogrameve të 
të gjitha lëndëve 
ngase është 
vërejtur se disa 
lëndë janë më të 
ngarkuara ndërsa 
në disa vërejnë se 
ka pak të përfshi-
ra. „Sidomos do 
t‘i rishikojmë me 
kujdes të veçantë 
lëndët: Gjuhë am-
tare, Matematikë, 
si dhe praktikën 
pedagogjike.“, ka theksuar Temaj. Sa i përket 
numrit të studentëve që do të pranohen sivjet, 
dekani i Fakultetit të Edukimit ka thënë se kjo 
varet nga Ministria e Arsimit, por ka shtuar se 
mendojnë të propozojnë që të ketë numër të 
njëjtë të studentëve si vitin e kaluar. „Provimi 
pranues do të jetë nga gjuha dhe matematika, 
prandaj maturantët do të ishte mirë të bëjnë një 
përsëritje të shkurtër nga këto lëndë të Shkollës 

së Mesme të Lartë.“, ka porositur ai. Dekani i 
Fakultetit të Edukimit, prof. ass. dr. Ismet Temaj, 
ka theksuar se sfidë mbetet organizimi sa më i 
mirë i stafit akademik dhe atij administrativ, që 
studentët të kenë mësimnxënie më cilësore dhe 
shërbime më të mira.
Temaj ka shtuar se dëshiron pavarësi të fakultet-
it të plotësuar me staf akademik dhe adminis-
trativ të kualifikuar.   

Porosia për maturantët 
Dekani i Fakultetit Ekonomik ka edhe një po-
rosi për maturantët që të përgatiten sa më mirë 
për provimin pranues, për dy arsye: “E para, se 
konkurrenca këtë vit do të jetë dyfish më e mad-
he në krahasim me vitin e kaluar, sepse janë dy 
gjenerata që diplomohen në shkolla të mesme 
dhe e dyta se  këtë vit do të ketë lehtësime fi-
nanciare për studentët e vitit të parë. Po ashtu 
maturantët e kanë në qytetin e tyre një institu-
cion kredibil dhe të qëndrueshëm për studime 
cilësore me më pak shpenzime dhe me më 
shumë kohë për mësim sesa të studiojnë në 
qytete apo vende tjera.”, ka porositur Berisha. 
“Uroj që ky vit i ri akademik të jetë vit i konso-
lidimit të plotë të njësive akademike në mënyrë 
që studentëve t’u ofrohen shërbime cilësore 
dhe me kohë. Të hartohen programe të reja në 
bashkëpunim të plotë me industrinë për t’i re-
alizuar përfitimet e përbashkëta.”
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Studimet Master në “Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim të 
Turizmit” në partneritet me universitetet evropiane
Në vitin akademik 2013/2014, në Univer-

sitetin tonë kanë filluar studimet Mas-
ter në drejtimin “Trashëgimi Kulturore dhe 
Menaxhim i Turizmit”, ku aktualisht i vijo-
jnë studimet 30 studentë. Ky projekt finan-
cohet nga Komisioni Evropian dhe UPZ dhe 
realizohet në bashkëpunim me Universite-
tet dhe Institucionet e tjera partnere: Uni-
versiteti G.d’Annunnzio”Chieti-Pescara-Itali, 
Universiteti “Aleksandër Moisiu” – Shqipëri,  
Universiteti i Durrësit-Shqipëri, Instituti 
Catala’D’Arquelogia Classica-Itali, Instituti i 
Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” - 
Shqipëri, Antiquity of Southeastern Europe Re-
search Centre, University of Warsaw, Univer-
siteti ”Luigj Gurakuqi” në Shkodër - Shqipëri, 
SWIMAO Network Napoli – Itali, WUS- Ko-
sova, University Telematica “Leonardo da Vin-
ci”, Torrevecchia Teatina, Abruzzo – Itali, Alma 
Mater Studiorum Universita’Di Bologna, UNI-
BO, Rimin- Itali. 
Përfitues të programit janë studentët, Univer-
siteti i Prizrenit, komuna e Prizrenit, rajoni i 
Prizrenit, Kosova dhe shoqëria e gjerë. 

Qëllimi i programit - Programi “Master në 
Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Tu-
rizmit” është program multidisiplinar i dedi-
kuar për studentët, të cilët, pas mbarimit të 
studimeve në këtë program, do të merren 
me menaxhimin e trashëgimisë kulturore, të 
trashëgimisë arkitekturore, të pasurive turis-
tike  si dhe të qendrave historike.
Qëllimi i këtij programi është që të ofrojë ar-
simim dhe dije  në zhvillimin e resurseve 
të nevojshme njerëzore për mobilizimin e 
trashëgimisë kulturore dhe të menaxhimit të 
turizmit në kuadër të zhvillimit të gjithëm-
barshëm  socioekonomik të Kosovës.
Programi ofron arsimim substancial për ngritje 
e kuadrove profesionale nga fusha e turizmit dhe 
e trashëgimisë kulturore me aftësi të veçuara 
menaxherike për mobilizimin dhe shfrytëzi-
min e këtyre resurseve në rrafshin lokal dhe 
ndërkombëtar. Studentët do të përvetësojnë 
njohuri thelbësore  nga fusha e menaxhmentit, 
nga menaxhimi i projekteve dhe nga aspektet 
ligjore të lidhura me trashëgiminë kulturore 
dhe menaxhimin e turizmit.

Rezultatet e pritshme
Pas diplomimit studentët si kuadro profesion-
ale do të mbërrijnë: aftësi, shkathtësi  dhe dije 
mbi trashëgiminë kulturore dhe menaxhimin 
e turizmit; aftësi për të kuptuar diversitetin e 
trashëgimisë kulturore dhe do të mbërrijnë 
shkathtësi praktike në lidhje me menaxhimin e 
kësaj trashëgimie dhe  të turizmit; të kuptojnë 
aspektet qenësore të menaxhimit të veprimeve 
në mes vizitorëve dhe të vendeve turistike dhe 
të trashëgimisë kulturore duke i njoftuar ata 
me vlerat e tyre turistike dhe të trashëgimisë; të 
përdorin dijen dhe punën e tyre në mënyrë etike 
brenda fushës së menaxhimit të trashëgimisë 
kulturore dhe të  praktikave të qëndrueshme 
në menaxhimin e turizmit; të interpretojnë leg-
jislacionin vendor në lidhje me trashëgiminë 
kulturore dhe menaxhimin e saj; të zhvillojnë 
hulumtime të gjera dhe projekte nga fusha e 
menaxhimit të trashëgimisë kulturore dhe të 
turizmit.

Ligjëruesit - Në implementimin e programit 
marrin pjesë edhe profesorë ndërkombëtarë, të 
cilët vijnë nga partnerët e programit  që është 
theksuar më lart. Po ashtu në program janë të 
angazhuar profesorë edhe nga Universiteti i 
Prishtinës edhe pse ky Universitet nuk është 
partner në program.

U mbajt Edicioni II i Panairit të Karrierës
Në kuadër të projektit për përkrahje zhvil-

limit të qëndrueshëm të strukturave të sig-
urimit të cilësisë në Universitetin “Ukshin Hoti” 
në Prizren, përkrahur nga Komisioni Evropian 
përmes Programit të TEMPUS, më 28.05.2014, 
është organizuar Edicioni i Dytë i Panairit të 
Karrierës në UPZ. Në këtë panair kanë marrë 
pjesë disa kompani nga rajoni i Prizrenit, ndërsa 
qindra studentë nga UPZ kanë komunikuar me 
ta për mundësitë që ofrojnë për punësim. 
Prof. ass. dr. Gani Gjini, ka thënë se në mënyrë 
që të asistojë në arritjen e misionit dhe vizionit 
të vet për të ardhmen, UPZ ka dizajnuar strat-
egjitëtë e sigurimit të cilësisë. Strategjia kri-

jon bazën për procedurat e brendshme dhe të 
jashtme të sigurimit të cilësisë në Universitet. 
Universiteti “Ukshin Hoti” është i angazhuar të 
ofrojë të gjitha paisjet për të përkrahur studentët 
në mësimnxënie, avancim të karrierës, nevojat 
shoqërore dhe në veçanti në kohezionin sho-
qëror. Në këtë kontekst duhet theksuar se kom-
panitë me promovimin e aktiviteteve të veta, u 
ofrojnë mundësi karriere studentëve ose shansin 
për të fituar eksperiencë të vyer që mund të zba-
tohet në një karrierë sidomos në sektorin privat. 
Kurse nga ana tjetër studentët mund të marrin 
informacione për punësimi dhe të mësojnë për 
aftësitë e kërkuara për vende të caktuara pune. 

Përfundimi i Suksesshëm i studimeve univer-
sitare hap një botë sfidash dhe mundësish për 
studentët e diplomuar dhe të motivuar duke 
përfshirë të gjithë spektrin vendor dhe ndërkom-
bëtar si atë publik dhe atë privat. 

Mësimdhënia dhe aktivitetet janë zhvilluar 
normalisht 

Behgjet Brajshori, udhëheqës i programit, ka 
theksuar se deri më tani  programi studimor 
është zhvilluar sipas dinamikës së paraparë. 
“Tani ka përfunduar edhe semestri II i vitit 
I të studimeve, të cilat do të zgjasin dy vjet. 
Janë zhvilluar disa vizita studimore në Itali 
me pjesëmarrje të personelit mësimor. Vizitat 
kanë rezultuar të jenë shumë të suksesshme 
për pjesëmarrësit. Me qëllim të promovimit 
të programit, janë prodhuar broshura dhe 
materiale të tjera, të cilat janë ekspozuar në 
ambientet e jashtme dhe të brendshme të 
hapësirës universitare. Profesorët e caktuar 
kanë sjellë në bibliotekën e Universitetit lit-
eraturë adekuate falas, e nevojshme për stu-
dentët”, ka theksuar ai. Brajshori ka shtuar se 
ky program do të përfundojë në tetor të vitit 
2015 ndërsa për program të ri është e nevo-
jshme që të aplikohet përsëri.
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Në Fakultetin Ekonomik, Drejtimi Adminis-
trim Biznesi, në vitin e tretë, studentët kanë 

mundësi të përcaktohen për të vazhduar studimet 
në drejtimin Kontabilitet ose Agrobiznes, apo për 
të ndjekur një specializim shtesë në njërën nga  
këto dy drejtime, krahas studimit gjithëpërfshirës 
në Administrim Biznesi që ndjekin studentët në 
vitin e parë dhe të dytë. Secili prej këtyre dy drej-
timeve e ka rëndësinë e vet, por, meqë jam duke 
ushtruar detyrën e koordinatorit të drejtimit Agro-
biznes në këtë Fakultet, dua të flas për rëndësinë 
e këtij programi. Vendimi i marrë nga ju për të 
ndjekur studimet në Agrobiznes, tregon se ju keni 
bërë një zgjedhje  të mirë të jetës suaj. Ky vlerësim 
juaji, na obligon dhe rrit përgjegjësitë tona për të 
zhvilluar më tej përparësitë, standardet dhe cilës-
inë e edukimit në fushën e agrobiznesit. Studimet 
në këtë drejtim, do t’u mundësojnë përgatitje dhe 
arsim shkencor profesional në fushën e agrobi-
znesit, zhvillim rural, menaxhim të ndërmarrjeve, 
etj.. Zhvillimi ekonomik i dy dekadave të fundit 
në vendin tonë është shoqëruar me ndryshime 
strukturore në të gjithë sektorët e ekonomisë. Këto 
ndryshime kanë pasur një dinamikë të ndryshme 
në sektorë të ndryshëm për një numër të madh ar-
syesh. Referuar kësaj problematike, bazuar në do-
mosdoshmërinë e këtij Drejtimi si edhe plotësimit 
të nevojave në rritje të biznesit  për menaxherë,  
kemi një shtysë të qenësishme për të organizuar 
studimet në drejtimin e Agrobiznesit. Gjithashtu e 
kemi përgatitur një program për nivelin Master në 
Agrobiznes, që pas procesit të akreditimit, beso-
jmë se do të fillojmë në vitin akademik 2015/2016. 
Studentët do të kenë mundësi që të vijojnë stu-
dimet në këtë drejtim edhe në Master dhe në të 
ardhmen edhe në doktoratë. 
Objektiva e këtij drejtimi është që të përgatisë spe-
cialistë të aftë të fushës përkatëse, përmes kurri-
kulës së studimeve, e cila synon të ofrojë për stu-

dentët njohje të teorisë agro-ekonomike, njohje 
dhe përdorim shumë të mirë të metodave sasiore 
të studimit, si dhe një formim profesional. Të pa-
jisë këta specialistë me teknikat, instrumentet dhe 
metodat më bashkëkohore (sasiore dhe cilësore), 
përmes të cilave ofrohen zgjidhje për probleme 
të agrobiznesit dhe menaxhimit, me të cilat për-
ballen sipërmarrjet në këtë fushë , të tilla si: me-
naxhimi i ndërmarrjeve, administrimi i tyre; 
menaxhimi ekonomik dhe financiar i fermave 
bujqësore dhe agrobizneseve në përgjithësi; zhvil-
limi i qëndrueshëm rural dhe mbrojtja e resurse-
ve. Mundësitë e punësimit të të diplomuarve nga 
ky drejtim janë të shumta, pasi që ata pos që janë 
ekonomistë të mirëfilltë, kanë njohuri shtesë apo 
kanë kryer edhe një vit në Agrobiznes. Mundësitë 
e punësimit pasi të diplomoni në këtë drejtim 

janë si në ministri & institucione; në institucio-
net kërkimore shkencore; në sistemin bankar, në 
sistemin e tatimit dhe  taksave, në sektorin e fi-
nancave, kontabilitet të ndërmarrjeve private, në 
institucionet e tjera financiare, në agjencitë e zh-
villimit rural, në drejtoritë e bujqësisë në komuna, 
në shërbimin statistikor, në ferma, kooperativa & 
shoqatat e fermerëve, në të gjitha nivelet e pushtet-
it lokal, në arsim (të gjitha nivelet), në ndërmarrjet 
e prodhimit & shpërndarjes së inputeve, në ndër-
marrjet e përpunimit të ushqimeve për blegtori-
në, në industritë e përpunimit të produkteve me 
origjinë bimore & shtazore, në agjencinë kombë-
tare të mjedisit, në shërbim këshillimor (të gjitha 
nivelet), në administratat e komunave, në ndër-
marrje & subjekte private, etj..
Prof. ass. dr. Isuf Lushi

Drejtimi në Agrobiznes, vlerë e shtuar në Universitetin tonë

Mësimi Praktik në vitin akademik  2013/2014 u mbajt me sukses
Edhe këtë vit akademik (2013/2014) Mësimi 

Praktik i Fakultetit të Edukimit të Universiteti 
të Prizrenit “UKSHIN HOTI” u mbajt dhe u krye 
me sukses. Praktika është mbajtur në tri gjuhë: sh-
qip, boshnjakisht dhe turqisht. Mësimi praktik edhe 
sivjet u mbajt ndryshe nga vitet e mëhershme, jo 
gjatë gjithë javës por vetëm dy ditë në javë për stu-
dentët e vitit II, të hënën dhe të premten si dhe për 
vitin III, të hënën dhe të enjten. Ky ishte një ndry-
shim nga vitet e mëhershme, por ndryshim i qëllu-
ar që u zbatua edhe sivjet me një përpikëri edhe më 
të madhe. Ky ndryshim ju mundësoi studentëve që 
gjatë mbajtjes së Mësimit Praktik të mos i ndërpre-
jnë ligjëratat në Fakultet, si dhe mbikëqyrja e pro-
fesorëve të jetë më e rregullt dhe e shpeshtë, duke 
mos i ndërprerë ligjëratat e tyre. Kjo mënyrë e or-
ganizimit të Mësimit Praktik ju ka mundësuar pro-
fesorëve të Fakultetit t’i realizojnë plan–programet e 
tyre. Njëkohësisht edhe mësimdhënësit (mësuesit) 
mentorë nuk e humbën kontrollin-mbikëqyrjen 
ndaj nxënësve të tyre. Me këtë formë të re të mba-
jtjes së Mësimit Praktik mbeten të kënaqur edhe 
drejtoritë e shkollave, të cilat e  kaluan me lehtësi 
Mësimin Praktik pa pasur rrëmujë të përditshme 
gjatë mbajtjes së Mësimit Praktik. 
Para shpërndarjes së studentëve nëpër shkolla janë 
kryer bisedat paraprake sipas marrëveshjes së nën-
shkruar ndërmjet dekanit të Fakultetit të Edukimit 
dhe Zyrës së Lartë Komunale të Arsimit (DKA). Me 
nënshkrimin e marrëveshjes për Mësimin Praktik 

me drejtorët e shkollave janë sistemuar studentët, 
sipas viteve dhe programeve, sipas listave që janë 
përgatitur më herët në bazë të kritereve të parapara 
për Mësimin Praktik. Bashkëpunimi me DKA-të 
me drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit men-
torë, lirisht mund të thuhet se askund nuk kemi 
hasur në pengesa të çfarëdo natyre qofshin. Kemi 
pasur vetëm bashkëpunim për zgjidhjen e ndon-
jë problemi të paraqitur në mes të studentit dhe 
mësimdhënësit mentor. Studentët kryesisht kanë 
pasur nga një mësimdhënës ose edukator mentor, 
por, ka pasur raste kur edhe nga disa studentë kanë 
qenë te një mësimdhënës mentor, sidomos në Priz-
ren në paralelet në gjuhën turke e boshnjake, për 
arsye të numrit të kufizuar të klasave. Profesorët 
mbikëqyrës nga Fakulteti, në bazë të raporteve të 
sjella me shkrim janë shprehur, se kudo nëpër shkol-
la, nga drejtorët janë mirëpritur, e këta me përvojën 
e tyre disavjeçare kanë treguar sjellje profesionale 
gjatë tërë kohës së Mësimit Praktik. Në fund mund 
të themi se Mësimi Praktik i Fakultetit të Edukimit 
gjithnjë e më shumë po tregohet i avancuar dhe i 
riformuar me menaxhmentin e ri të stafit akademik 
të UPZ-së. Ngase kjo po vërehet te shumë studentë 
me një përkushtim më të madh në interesimin e 
mësimnxënies profesionale, këtë mendim e kanë 
dhënë edhe mësimdhënësit mentorë, si dhe profe-
sorët mbikëqyrës të Fakultetit të Edukimit. 
Deri më tani mësimdhënësit (edukatorët) - men-
torë janë të kënaqur më sjelljet e studentëve nëpër 

shkolla, por ka raste të rralla kur studentët nuk për-
gatiten për orë, nuk i plotësojnë fletoret sipas dora-
cakut, sidomos kur profesorët mbikëqyrës fare nuk 
i vizitojnë ata, madje as edhe raportet përfundim-
tare që janë të obliguara nuk i plotësojnë në fund të 
Mësimit Praktik. 
Atëherë për të ardhmen është mirë të planifikohet 
një formë e stimulimit dhe ndëshkimit për ata, të 
cilët nuk u përmbahen rregullave të mbikëqyrjes të 
Mësimit Praktik. P.sh: të bëhet pagesa e rrugës sipas 
kritereve të Ministrisë së Transportit 0,16 cent për 
kilometër dhe dreka 5 Euro. Kjo mbikëqyrje nga 
disa profesorë të Fakultetit, nëse mund të thuhet jo 
e rregullt, është reflektuar te studentët në forma të 
ndryshme. 

Koordinatori i Mësimit Praktik
Abdyl Simitçiu
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Në Universitetin publik “Ukshin Hoti” të Priz-
renit, më datën 15.05.2014,  zhvilloi punimet 

Konferenca shkencore për nder të veprimtarisë 
shkencore të akademik Idriz Ajetit. Dhjetëra 
profesorë e autorë nga Kosova, Shqipëria, Maqe-
donia dhe SHBA-ja, kumtuan studimet e tyre 
në këtë konferencë, duke e ngritur në piedestal 
veprën dhe figurën e akademik Idriz Ajetit. Në 
hapjen solemne të kësaj konferenceje, një fjalë 
rasti mbajti edhe Prof. dr. Zahadin Shemsidini, u. 
d. rektor i UPZ-së, dhe në mes tjerash tha: “Uni-
versiteti “Ukshin Hoti”  i Prizrenit po e përmbyll 
edhe këtë vit akademik me një konferencë të për-
masave ndërkombëtare në fushën e filologjisë. 
Konferenca që po e hapim sot shquhet për dy 
veçori themelore: trajton njërën prej fushave më 
të rëndësishme të dijes kombëtare, albanologjisë 
dhe organizohet për nder të personalitetit më 
të madh të shkencave filologjike: Akademik Id-
riz Ajetit”, theksoi Shemsidini. Ndërkaq, ai shtoi 
se vendimi për të organizuar një konferencë të 
këtillë tashmë nuk lidhet me moshën e studiuesit 
që po hyn në vitin 97 të jetës së tij, por me vetë 
zhvillimin e albanologjisë dhe të institucioneve 
të saj në Kosovë dhe më gjerë. Prandaj, kjo na 
obligon që  në hapje të kësaj Konference shken-
core të themi disa fjalë vlerësimi për jetën dhe 
veprën e tij.
Ndërkaq, profesor Asllan Hamiti, nga  Katedra e 
Gjuhës dhe e Letërsisë Shqiptare në Universite-
tin publik të Shkupit, theksoi se është detyrë sa 
shkencore aq edhe kulturore e kombëtare të or-
ganizohen tubime për veprimtarët tanë të shquar 
dhe se me këtë Universiteti “Ukshin Hoti” i Priz-
renit jep një ndihmesë të madhe për të ndriçuar 
veprimtarinë shumëplanëshe të akademik Id-
riz Ajetit. Profesor Idriz Ajeti është gjuhëtar, 
shkencëtar, pedagog, themelues e udhëheqës i in-
stitucioneve të larta arsimore e shkencore të Ko-
sovës, pishtar i përhapjes së dijes e të përparimit, 
figurë qendrore në ngritjen e kuadrove shqiptare 
në ish-Jugosllavi, në përpjekjet për përafrimin e 
shqipes, duke vendosur në kryen e piramidës sh-
qipen standarde”, theksoi ai.
Ai më tutje tha se shpreson se në këtë Konferencë 
shkencore ndërkombëtare që po e mbajmë sot në 

97-vjetorin e lindjes së akademik Idriz Ajetit, jo 
vetëm që do të përditësohen, do të ndriçohen e do 
të vështrohen nga shumë pikëpamje veprat e këtij 
veprimtari të shkencës dhe të kulturës shqiptare, 
por do të ketë edhe prurje të reja albanistike. Në 
këtë Konferencë, me studimet e tyre u paraqitën: 
Asllan Hamiti: Kontributi i akademik Idriz Ajetit 
për albanologji; Shaban Sinani: Një kodik i Delvi-
nës i shekujve XVII-XIX, Shkelqim Millaku: Ter-
minologjia gjuhësore në tekstet historike (nga 
klasa 5-9); Ismet Osmani:  Bashkëpërkimet e sh-
qipes me gjuhët sllave në studimet e Akademik 
Idriz Ajertit ;  Hysni Ndreu:  Gjurmë identiteti 
në poezinë bashkëkohore arbëreshe; Irena Gjoni:  
Aikonizmi në mitologjinë e bregdetit Jontian; 
Hosaflook David: Udhëtarja angleze që erdhi 
në viset shqiptare para Edith Durhamit;  Evalda 
PACI: Elemente dhe përveçime latine në veprat e 
letërsisë së vjetër shqipe; Valbona Gacce Avdul-
laj: The biblical in shapin the conscious and the 
peptic voice of Migjeni; Bahtijar Kryeziu: Akade-
mik Idriz Ajetit dhe e vërteta shkencore; Adem 
Zejnullahu: Këngët për mbrojtjen e Pavarësisë së 
Shqipërisë; Mimoza Priku:  Arbneshët e Zarës në 
vështrimin e dy studiuesve të njohur: C. Tagli-
avini-t dhe I. Ajetit; Imri Badallaj:  Kontributi i 

Idriz Ajetit në fonetikën historike të gjuhës sh-
qipe; Qemal Murati: Shqiptarët “Enciklopedinë 
maqedonase” – Trillime dhe realiteti; Odise Çaçi: 
Kulti i detit, ullirit dhe diellit, si kanë mbijetuar 
në shekuj në brigjet e Jonit Palasikot; Ragip Mu-
laku: Sami Frashëri për gjuhën dhe gjuhësinë; 
Merxhan Avdyli: Shenjat dalluese në poezinë e 
Kadaresë;  Xheladin Zymberaj:  Akademik Idriz 
Ajeti, nismëtar i Konsultës Gjuhësore të Prishti-
nës;  Ermira Ymeraj:  Komunikimi i kodit të 
flijimit në letërsi si tekst origjinal; Hasan Mujaj:  
Studiues elitar i shkencave albanologjike; Senad 
Neziri: Disa kalke të shqipes në të folmet e mi-
noriteteve në rajonin e Prizrenit; Besa Hoxha 
Beqiri: Një histori letërsie e pabotuar dhe Halim 
Haziraj: Roli i reflektimit të sonanteve rrokjefor-
muese indoeuro¬piane në gjuhën shqipe.

Në Universitetin “Ukshin Hoti” u mbajt Konferencë shkencore për nder të 
veprimtarisë shkencore të akademik Idriz Ajetit

Ambasadori i Kroacisë në Kosovë vizitoi Universitetin “Ukshin Hoti”

Ambasadori i Kroacisë në Kosovë, Zoran Vo-
dopija më 23.04.2014 ka vizituar Universitetin 
“Ukshin Hoti” në Prizren, ku është takuar me 
Prof. Dr. Zahadin Shemsidinin,  u. d. Rektor i 
UPZ-së, z. Adem Sallaukën, Sekretar i Përgjith-
shëm dhe bashkëpunëtorët e tjerë. Ata kanë 
biseduar për mundësinë e bashkëpunimit mes 
Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të 
Zarës së Kroacisë dhe dy qyteteve. 
“Arsyeja e vizitës ishte që të bisedohet për ven-
dosjen e bashkëpunimi mes dy qyteteve his-
torike me madhësi të njëjta, si Prizreni dhe 
Zara, koordinimi dhe partneriteti mes UPZ-së 

dhe Universitetit të Zarës 
dhe si të arrihet një lloj 
bashkëpunimi. Shpresoj 
se do të kem mundësinë 
që këtë çështje ta dis-
kutoj edhe me autoritet 
lokale”, theksoi amba-
sadori kroat. Ai më tutje 
shtoi se shpreson se rek-
tori do të vizitojë Zarën 
dhe të bisedojë me rek-
torin e Universitetit të 
Zarës dhe të vendosen 
themelet e bashkëpun-
imit”, ka shtuar ai.
Prof. Dr. Zahadin Shem-
sidini, u. d. rektor i UPZ-
së theksoi se bashkëpun-
imi mes qytetit të Zarës dhe Prizrenit dhe 
universiteteve të dy qyteteve do të jetë një kon-
tribut i frytshëm. “Sot kemi folur me ambasa-
dorin rreth bashkëpunimit mes dy qyteteve që 
kanë karakteristika të njëjta. Meqë Zara ka uni-
versitet dhe shumë shqiptarë jetojnë atje, kemi 

biseduar që të vendosim bashkëpunim mes 
dy universiteteve. Ky është një hap i parë dhe 
i rëndësishëm i bashkëpunimit dhe mendojmë 
se në të ardhmen do të vendosim bashkëpunim 
edhe me universitete të tjera të Kroacisë”, ka 
theksuar Shemsidini.
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Universiteti “Ukshin Hoti” dhe Universiteti i Zarës arrijnë marrëveshje bashkëpunimi
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Universiteti i Zarës së Kroacisë, 

kanë arritur marrëveshje për bashkëpunim në fushat akademike, më 
22.05.2014. 
Marrëveshja përkatëse është nënshkruar nga rektorët e të dy universiteteve, 
Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. Rektor i UPZ-së dhe Prof. Dr. Ante 
Uglesic, Rektor i Universitetit të Zarës.
Delegacioni nga UPZ, në përbërje të u. d. Rektorit dhe Sekretaritë Përgjith-
shëm, z. Adem Sallauka, është pritur ngrohtësisht nga Rektori dhe Prorek-
tori i Universitetit të Zarës, të cilët kishin prejardhje arbëreshe.
Marrëveshja e Bashkëpunimit përfshin: Shkëmbim të stafit akademik të 
fakulteteve, studentëve dhe kërkuesve shkencorë; bashkëpunim në kërkime 
shkencore, ligjërata dhe simpoziume të përbashkëta; shkëmbim i të dhënave, 
dokumenteve dhe materialit kërkues në fushën e interesit të përbashkët.
Universiteti i Zarës do ta mbështesë Universitetin “Ukshin Hoti” në Priz-
ren dhe do ta përfshijë në projekte të përbashkëta të Bashkimit Evropian në 
fushën e arsimit universitar. Gjatë kësaj vizite u arrit edhe marrëveshja që 
një student nga UPZ-ja të shkojë në Zarë këtë vit për të studiuar në fushën e 
Arkeologjisë, ndërsa  të gjitha shpenzimet do t’i mbulojë Universiteti i Zarës.

Në Universitetin “Ukshin Hoti” të Prizrenit, 
më 21.05.2014 e ka mbajtur një ligjëratë, 

Prof. Dr. Michel Cullin, profesor në Akadem-
inë Diplomatike të Vjenës dhe në shumë uni-
versitete evropiane. Profesor Cullin në UPZ ka 
ardhur me ftesë të Prof. Dr. Arif Riza, dekan i 
Fakultetit Juridik. Tema e ligjëratës ishte: Roli i 
Luftës së Parë Botërore – Ndikimi i saj në Ball-
kan dhe liberalizimi i vizave.
Profesor Cullin tha se ndihet i nderuar që po 
qëndron në Universitetin e Prizrenit, i cili edhe 
pse është Universitet i ri, po bën hapa të mëd-
henj drejt suksesit. Ai tha se është i gatshëm 
të ndihmojë këtë Universitet që të zhvillohet 
edhe më shumë. 
Dekani i Fakultetit Juridik, profesor Riza, e 
falënderoi profesor Cullinin për vizitën dhe 
ligjëratën e mbajtur në UPZ. Ai gjithash-
tu e falënderoi profesorin e nderuar për 
mbështetjen që ka dhënë për shqiptarët dhe 
posaçërisht për studentët kosovarë nëpër uni-
versitetet evropiane. Në lidhje me këtë temë një 
ligjëratë e mbajti edhe Prof. Dr. Ibrahim Gashi.

Profesori Michel Cullin mbajti 
ligjëratë në Universitetin “Ukshin 

Hoti” të Prizrenit

Ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj 
me 17.05.2014 ka mbajtur një ligjëratë në  

Universitetin  “Ukshin Hoti” në Prizren. Ky Uni-
versitet ishte themeluar në vitin 2009, në kohën 
sa ka qenë Hoxhaj ministër i Arsimit, i cili i 
mban edhe meritat kryesore për themelim. Në 
ligjëratën e tij para studentëve dhe profesorëve 
të  UPZ-së ai u ndal në qasjen pragmatiste të 
politikës së jashtme të Kosovës. Ai ka folur për 
prioritetet e Kosovës për politikë të jashtme në 
katër vjetët e ardhshëm, duke përmendur veç-
mas kompletimin e njohjeve ndërkombëtare 
dhe anëtarësimin e plotë në organizata. “Një 
nga pritjet afatshkurtra për të cilën kemi punuar 
shumë si institucione është marrja e datës për 
liberalizimin e vizave për Evropë dhe ky ven-
dim do të bëhet i ditur në javët pas zgjedhjeve të 
25 majit në Bashkimin Evropian. Ndërsa si pri-
oritete afatgjata është anëtarësimi në BE që do të 
ndodhë brenda një dekade, anëtarësimi në OKB 

para vitit 2020 dhe në NATO para 2022.”, thek-
soi ministri Hoxhaj. Ndërkaq, ai tha se UPZ në 
vitin 2009 në kohën kur ai ishte ministër i ar-
simit, ishte vetëm ide ndërsa sot është realitet. 
“Që nga themelimi, ky Universitet është trans-
formuar në një institucion modern evropian.”, 
theksoi ai.
Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. Rektor i 
UPZ-së e përgëzoi ministrin Hoxhaj për pu-
nën e mirë që po e bën në diplomaci, duke i 
dëshiruar suksese të mëtutjeshme. Ai tha se 
ministri Hoxhaj është  më meritori për theme-
limin e Universitetit të Prizrenit dhe për këtë i 
jemi mirënjohës të gjithë.
Gjithashtu edhe studentët e UPZ-së falënderu-
an ministrin Hoxhaj për punën e mirë që po e 
bën si Ministër i Punëve të Jashtme dhe mbi të 
gjitha falënderuan për kontributin vendimtar 
që ka dhënë për hapjen e Universitetit të Priz-
renit, ku ata tani studiojnë. 

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren është 
mbajtur një trajnim dyditor për studentët e 
fakulteteve përkatëse. Më datë 13 dhe 14 maj 2014 
trajnimet u organizuan në Zhvillim të Karrierës, 
Metodat Hulumtuese, Aftësitë e Prezantimit dhe 
Shkrimi Akademik. Ndërsa trajnimet u mbajtën 
nga profesorët e Universitetit të Girones, të Uni-
versitetit “Ukshin Hoti”(Prof. Dr. Gani Gjini) dhe 
nga WUS Kosova. Kjo seri e trajnimeve është mba-
jtur në kuadër të Projektit të TEMPUS-it. Menax-
hmenti i Universitetit e vlerëson lart mbajtjen e 
këtyre trajnimeve për studentët e UPZ-së, që do të 
kontribuojnë në formësimin e tyre akademik.
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Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kos-
ovës, Hashim Thaçi ka mbajtur një ligjëratë 

para studentëve të Universitetit Publik të Prizren-
it, të cilëve u ka rikonfirmuar vendimin e tij për 
përgjysmimin e pagesës prej 50 % të semestrave, 
konvikteve dhe mensës për të gjithë studentët e 
universiteteve publike.
Kryeministri Thaçi, i ka ftuar studentët që ta ndi-
hmojnë atë për të fituar edhe betejën, për Kos-
ovën Evropiane dhe të zhvilluar ekonomikisht.
“Ju ftoj të më ndihmoni, të jemi bashkë sepse 
vetëm bashkë mundemi. Fituam betejën kundër 
Serbisë për liri, fituam betejën për pavarësi, tani 
të fitojmë betejën e tretë për Kosovën Evropiane, 
të zhvillimit ekonomik, ku papunësia do të jetë 
dyfish më e vogël”, ka thënë ai.
Thaçi, po ashtu u ka premtuar studentëve se fondi 
i punësimit që do të jetë një miliard euro do të 
jetë në shërbim të të gjithë atyre bizneseve, të cilat 
do të krijojnë vende pune dhe do të rrisin pro-
dhimin.
Thaçi pati edhe shumë pyetje nga studentët dhe 
stafi akademik, si dhe ka marrë një mirënjohje 
nga Parlamenti i Studentëve.

Kryeministri Thaçi mbajti ligjëratë para studentëve

Administrata e Universitetit ndoqi trajnim në Universitetin e 
Anadollit në Eskisehir - Turqi
Një grup i zyrtarëve të administratës të Uni-

versitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, kanë 
zhvilluar vizitë trajnuese në Universitetin e An-
adollit në Eskisehir- Turqi nga data 06.04.2014 
deri më 12.04.2014. Gjatë kësaj kohe është arri-
tur edhe marrëveshje mes këtij Universiteti dhe 
Universitetit “Ukshin Hoti” për shkëmbimin e 
studentëve, e cila është nënshkruar më pas nga 
rektorët e të dy universiteteve. 
Trajnimi është zhvilluar kryesisht lidhur me 
programet, të cilat i përdorin në Universitet 
(Fakulteti me Korrespondencë) si dhe rregul-
lat, të cilat janë të zbatueshme për Universite-
tin e Anadolit. Prezantuesit ishin profesionalë 
dhe ofruan informacione në dobi të arsimit 
të lartë, të cilat mund t’i  zbatojmë në Univer-
sitetin tonë. Vizita trajnuese në Universitetin e 
Anadolit-Eskisehir ishte e suksesshme.
Më 07.04.2014, grupi është takuar me deka-

nin Prof. Dr. Kerim Banar dhe ka vizituar 
Zyrën për Marrëdhënie me Publikun dhe është 
ndjekur një prezantim për sistemin e video 
konferencave. Më 08.04.2014 është organizuar 
vizita në Qendrën e Studentëve, në Qendrën e 
Mësimit me përkrahjen e kompjuterit, ndërsa 
më 09.04.2014 është organizuar vizita në Qen-
drën e përpilimit të testeve-provimeve, vizita 
në Qendrën e gjenerimit të certifikatave dhe në 
Qendrën e shtypjes dhe shpërndarjes së librave. 
Ndërkaq, më 10.04.2014 është organizuar vizitë 
në Qendrën e Medias dhe xhirimit si dhe në 
Qendrën për organizimin e provimeve online 
dhe njohja me këshillimet akademike. Grupi 
i zyrtarëve është takuar me prorektorin e këtij 
Universiteti, prof. dr. Yucel Guney, i cili theksoi 
se Universiteti i Anadollit është i gatshëm që të 
mbështesë në të gjitha aspektet Universitetin 
“Ukshin Hoti” në Prizren. 

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti” në Priz-
ren mbështetur në dispozitat e Nenit 47, para-
grafi 1.11 dhe 1.9 të Statutit të UPZ-së Nr.04-
V-621, në mbledhjen e mbajtur më 26.03.2014 
ka themeluar Qendrën për Studimet e Gjuhëve 
të Huaja, e cila ka për  qëllimi të ushtrojë ak-
tivitete të ndryshme akademike, si: Përkthime 
profesionale, organizimin e trajnimeve (sem-
inare), kurseve profesionale, konferencave dhe 
hulumtimeve të ndryshme gjuhësore, shkencore 
dhe aktivitete të tjera. Emërtimi zyrtar do të jetë: 
“Qendra për Studime të Gjuhëve të Huaja”, ndër-
sa shkurtesa do të jetë: QSGJH.
Kjo Qendër do të funksionojë në Universitetin 
“Ukshin Hoti” në Prizren dhe me projekte të 
ndryshme edhe jashtë tij. Themelues dhe pro-
jektues të QSGJH-së janë: prof.dr.Avdulla Kar-
jagdiu dhe prof.ass.dr.Shkelqim Millaku.
Qëllimi thelbësor i Qendrës është për t’u shër-
byer studiuesve (studentëve të studimeve 
themelore, master dhe të doktoraturës) dhe të 
realizimit të projekteve të ndryshme shkencore. 
Qendra do t’i ketë organet drejtuese, sipas Rreg-
ulloresë së QSGJH-së. 

Senati themeloi  Qendrën për studime të 
gjuhëve të huaja

Në kuadër të bashkëpunimit  me institucionet 
dhe informimin e opinionit publik  për zhvil-
limet brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës, sot zv. 
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës   Gjen-
eralmajor  Rrahman Rama ka mbajtur  një ligjëratë 
me studentët e  Universitetit publik  të Prizrenit 
“Ukshin Hoti”  me temën:  Sfidat  e FSK-së në 
përmbushjen  e kapaciteteve  operacionale.
Gjeneral Rama  foli  për të arriturat  në FSK, mi-
sionin, strukturën,  kapacitetet  ekzistuese  në 
kuadër të njësive të FSK-së për periudhën pesë- 
vjeçare të funksionimit të FSK-së. Temë  tjetër  
me interes ishte  edhe sfida e kaluar,  shpërbërja e 

TMK-së dhe krijimi i FSK-së , arritja e kapaciteteve  
fillestare operacionale , përmbushja e kapaciteteve 
të plota operacionale , sfidat dhe pengesat në këtë 
proces, shpallja e KPO-ve dhe rruga tutje  apo  sfi-
dat që e presin  FSK-në në të ardhmen . Gjithashtu 
është diskutuar  për Rishikimin e Sektorit Strat-
egjik të Sigurisë në Kosovë  dhe roli i FSK-së  në të 
ardhmen. Studentët  ishin shumë të interesuar të 
dinë për FSK-në, ku dhe shtruan pyetje të shumta   
dhe njëherit u ndanë të kënaqur  me prezantimin 
që bëri  gjenerali. Ky ligjërim u ndoq nga shumë 
studentë  dhe profesorë të Universitetit publik  të 
Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Zv. Komandanti i FSK-së, Gjeneralmajor Rrahman Rama, mban ligjëratë para studentëve
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Vihen themelet e bashkëpunimit ndërmjet Universitetit “Ukshin Hoti” 

dhe Universitetit të Ruhr-it në Bochum

Në UPZ u mbajt Tribunë për Demonstratat Studentore të vitit 1981

Në vazhdën e takimeve të shumta gjatë vizitës 
zyrtare që ka   zhvilluar në Universitetin e 

Ruhr-it në Bochum, Sekretari i Përgjithshëm i 
Universitetit ‘Ukshin Hoti’ në Prizren, z. Adem 
Sallauka, ka takuar më 01.04.2014 kancela-
rin (sekretarin e përgjithshëm) të Universitetit 
të Ruhr-it, z. Gerhard Moeller.  Me z. Moe-
ller u bisedua rreth formaliteteve të fillimit të 
bashkëpunimit zyrtar në mes dy universiteteve, 
me theks të veçantë në finalizimin e marrëveshjes 
së bashkëpunimit dhe partneritetit. Nga ana e tij 
kancelari i Universitetit të Ruhr-it siguroi sekre-
tarin Sallauka për mbështetje të gjithanshme dhe 
të pa rezervë.
Në kuadër të kësaj mbështetjeje do të jetë sido-
mos inkorporimi i UPZ-së në projekte ndërkom-
bëtare si universitet partner me Universitetin e 
Ruhr-it. Kjo do të këtë një rëndësi të veçantë 
në zhvillimin e gjithëmbarshëm të Universitetit 
‘Ukshin Hoti’, sepse përmes saj do të etablohet 
fuqishëm karakteri shkencor i këtij Universiteti 
dhe do të bëhet i mundshëm bashkëpunimi 
ndërkombëtar me universitete të tjera botërore 
me të cilat Universiteti i Ruhr-it ka marrëveshje 
të tilla bashkëpunimi. Po ashtu, përmes nën-
shkrimit të kësaj marrëveshjeje bëhet i mundur 
edhe shkëmbimi i studentëve, profesorëve dhe 
personelit administrativ, që do të rezultojë me 
më shumë profesionalizëm në jetën universitare 

në Prizren. Në fokus të veçantë të bisedës ishte 
sidomos mbështetja e idesë për ndërtimin e një 
Biblioteke universitare në Prizren, e që, për zyr-
tarin më të lartë administrativ të Universitetit të 
Ruhr-it në Bochum ishte padyshim çështje me 
rendësi të veçantë dhe e cila do të mbështetet pa 
rezervë nga ana e universitetit gjerman.

Më tutje u vendos që zyrat reciproke për mar-
rëdhënie me jashtë të të dyja universiteteve 
menjëherë të nisin materializimin e ideve rreth 
nënshkrimit të marrëveshjes së partneritetit mes 
dy universiteteve, e që pritet së shpejti të nën-
shkruhet nga rektorët e dy universiteteve.

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, 
nën organizimin e organizatës studentore 

USPE, më 26.03.2014 është mbajtur Tribunë 
në kujtim të Demonstratave Studentore të 11-
26 mars 1981. Në këtë tribunë një fjalë rasti e 
mbajti edhe Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. 
d. rektor i UPZ-së. Ai theksoi se këto demon-
strata ishin vazhdimësi e përpjekjeve të popullit 
shqiptar për liri e pavarësi dhe se falë këtij kon-
tributi e sakrifice u bë i mundur  fillimi i luftës 
së armatosur dhe çlirimi i vendit dy dekada më 
pas. “Ne u jemi mirënjohës të gjithë atyre që u 
sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë që ne e 
gëzojmë sot. Brezat e rinj, po ashtu dhe ju stu-

dentë të dashur nuk duhet ta harroni këtë sakri-
ficë, por vazhdimisht ta përkujtoni sepse është 
frymëzim për punën e mëtutjeshme”, theksoi 
Shemsidini. Ai shtoi se krahas shumë të tjerëve, 
ishte edhe intelektuali e politologu i shquar pro-
fesor Ukshin Hoti, i cili doli në mbështetje të 
hapur të kërkesës së studentëve për Republikë, 
emrin e të cilit tani e mban me krenari Univer-
siteti i Prizrenit. 
Prof. Dr. Mejdi Elezi, historian, theksoi se his-
torikisht shumë shkencëtarë kanë pasur të 
drejtë, që është vërtetuar me rastin e Kosovës, 
se universiteti i vë themelet e shtetit.  “Kjo është 
dëshmi e gjallë që ka ndodhur në Kosovë”, thek-

soi ai. Profesor Elezi tha se në kohën e protes-
tave të vitit 1981 ka qenë profesor në shkollën 
e lartë pedagogjike “Bajram Curri” në Gjakovë. 
Ai kujtoi se si mediat RTP, Rilindja dhe të gji-
tha revistat u munduan t’i japin karakter social, 
dhe jo politik këtyre kërkesave mirëpo më vonë, 
filluan të zhvishen dhe të dalin kërkesat reale 
të studentëve. “Kërkesë shumë reale ishte që 2 
milionë shqiptarë të Kosovës të kenë republikën 
ashtu si edhe shtetet fqinje. Mirëpo, jo që nuk 
na dhanë, por qeveria jugosllave e eliminoi edhe 
Kushtetutën e vitit 1974, dhe kjo solli akoma 
urrejtje te populli shqiptar. Kërkesat e demon-
stratave të vitit 1981 kanë qenë shumë reale, 
por më vonë u bënë joreale, sepse erdhi deri te 
shthurja e Jugosllavisë dhe kërkesa doli për kri-
jimin e shtetit të pavarur të Kosovës, i cili dha 
shumë viktima, por u kurorëzua me sukses”, 
theksoi Elezi. 
Një fjalë rasti në këtë tribunë e mbajti edhe de-
kani i Fakultetit Juridik, Prof. Dr. Arif Riza. Ai 
evokoi kujtimet personale kur kishte qenë nxë-
nës në atë kohë. Ai kujtoi se si i kishin vendosur 
plisat në përkrahje të protestave dhe për këtë 
arsye i kishte arrestuar policia serbo-jugosllave. 
Riza bëri të ditur se si nxënës e kishin shkruar 
në vende të ndryshme fjalën “Kosova Repub-
likë”, që ishte një kërkesë edhe e demonstratave 
të kohës. Edhe profesori Naim Baftiu e mbajti 
një fjalë rasti, ku theksoi se lirinë që e gëzojmë 
sot është si rrjedhojë e punës së asaj gjenerate. 
Arlind Rifaj, anëtar i Parlamentit Studentor dhe 
organizator i kësaj tribune nga USPE, theksoi 
domosdoshmërinë e kujtimit të këtyre ngjarjeve 
të mëdha që të shërbejnë si frymëzim për të ar-
dhmen. Në fund u shfaq një film dokumentar 
për këto ngjarje historike, i cili u ndoq me kër-
shëri nga të pranishmit. 
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UPZ aksion
për pastrimin 
e qytetit
Parlamenti Studentor dhe këshillat studen-

tore të Universitetit publik “Ukshin Hoti” 
në Prizren, me mbështetje edhe të menaxh-
mentit të Universitetit, më 21.03.2014 kanë 
organizuar një aktivitet të pastrimit të qytetit, 
në Ditën e Pranverës. Ky aktivitet ka pasur për 
qëllim vetëdijesimin e të gjithë qytetarëve, që 
të përkujdesen më shumë për ambientin ku 
jetojnë. Këtë aktivitet e kanë mbështetur dhe u 
janë bashkangjitur edhe menaxhmenti, u.d. Re-
ktori Prof. Dr. Zehadin Shemsidini, Sekretari i 
Përgjithshëm i Universitetit z. Adem Sallauka, 
profesorë dhe zyrtarë të tjerë të Universitetit. 

Profesorët e UPZ-së do të bëjnë vizita 
studimore në universitetet evropiane

GIZ/CDBE dhe Universiteti “Ukshin Hoti” nënshkruajnë 
Memorandum të Mirëkuptimit

Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. Rektor i 
Universitetit “Ukshin Hoti” të Prizrenit ka 

marrë pjesë në një takim të disa universiteteve 
evropiane, organizuar në selinë e Asociacionit 
të Universiteteve Evropiane në Bruksel. Temë 
kryesore në këtë takim ishte sigurimi i cilësisë, të 
brendshme dhe të jashtme. Në këtë takim është 
marrë vendim për mbajtjen e disa workshop dhe 
vizitave studimore gjatë këtij viti në qytetet ev-
ropiane. Profesorët e Universitetit “Ukshin Hoti” 
të Prizrenit do të marrin pjesë në këto vizita stu-
dimore, si në Dublin-Irlandë, në Porto të Por-
tugalisë dhe në Banjallukë të Bosnjës dhe Her-
cegovinës. Të gjitha këto vizita studimore do të 

financohen nga Bashkimi Evropian, të cilat do të 
kenë një kontribut të vlefshëm për UPZ-në në as-
pektin e marrjes së praktikave më të mira dhe në 
ngritjen e cilësisë në Universitet. Gjatë pjesëmar-
rjes në këtë takim në Bruksel, u. d. Rektori i UPZ-
së ka nisur bisedat për fillimin e bashkëpunimit 
me disa universitete evropiane, si nga Portugalia, 
Austria, Kroacia dhe Sllovenia. Në këtë takim 
është diskutuar po ashtu edhe për anëtarësimin 
e Parlamentit Studentor të UPZ-së në Unionin e 
Studentëve Evropianë. Gjithashtu në këtë takim 
është diskutuar edhe për njohjen e diplomave të 
UPZ-së nga universitetet evropiane. 
Më, 16.03.2014

Në Prishtinë më 13.03.2014 u nënshkrua 
Memorandum Mirëkuptimi në mes të Uni-

versitetit “Ukshin Hoti”  të Prizrenit dhe GIZ/
CDBE-së. Memorandumi u nënshkrua nga u. 
d. Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” Prof. 
Dr. Zahadin Shemsidini dhe zonjës Dr. Dagmar 
Fuchs-Shmitz – drejtoreshë e programit CDBE 
në GIZ. GIZ/CDBE është duke e mbështetur 
Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknolog-
jisë/MASHT në zhvillimin dhe implementimin 
e ligjeve dhe strategjive përkatëse si dhe i adre-
son nevojat për Zhvillimin e Kapaciteteve në 
MASHT, në Drejtoritë Komunale për Arsim/
DKA si dhe në nivel të shkollës dhe komunitetit 
dhe për objektiv të përgjithshëm, GIZ/CDBE e 
ka përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë.
 Një nga qëllimet e këtij programi është edhe 
krijimi i bashkëpunimit me Universitetet në 
Kosovë për përmirësimin e kualifikimit të 
mësimdhënësve dhe të rrisë cilësinë e para-
shërbimit të realizuar nga Fakultetet e Edukimit 
për personelin mësimdhënës. Fokusi kryesor i 
memorandumit është shkëmbimi i përvojës dhe 
kontributeve ndërmjet programit GIZ/CDBE 
dhe Universitetit të Prizrenit, me një fokus të 
veçantë në bashkëpunimin e përbashkët në 
fushën e arsimit, në sferat si në vijim:
•	 Shkëmbimi i informatave dhe materialeve 

për çështjet relevante të arsimit, të tilla si 
programet ekzistuese dhe ato të ardhshme 
të arsimit (para dhe pas-shërbimit);

•	 Promovimi i hulumtimit në fushën e 
edukimit, me një theks të veçantë në për-
forcimin e bashkëpunimit ndërmjet UPZ-së 

dhe universiteteve gjermane në fushën e hu-
lumtimit në edukim;

•	 Ndarja e informatave dhe mundësisht pjesë-
marrja në organizimet vendore, rajonale dhe 
ndërkombëtare të arsimit, të tilla si takime, 
prezantime, konferenca, etj..
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U konstituua Senati i Universitetit “Ukshin Hoti” 

Universiteti “Ukshin Hoti” 
lidh marrëveshje me

 Universitetin e Trierit të 
Gjermanisë

Senati i
Universitetit 
zgjodhi 
dekanët e 
fakulteteve

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti” të 
Prizrenit i dalë pas Zgjedhjeve të Para 

të Përgjithshme mbajtur, më 12.03.2014 ka 
mbajtur mbledhjen e parë inauguruese. Në 
këtë mbledhje është zgjedhur Kryesuesi i për-
kohshëm i Senatit, Prof. Dr. Sabaudin Cena, si 
anëtar më i moshuar i Senatit. Gjithashtu në 
këtë mbledhje u formua Komisioni add-hoc 
për udhëheqjen e procedurës për zgjedhjen e 
dekanëve. Mbledhja e dytë e Senatit u  caktua 
për të premten, në orën 11:00, me rend dite: 
zgjedhjen e dekanëve të fakulteteve të UPZ-së. 
Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. rektor, në 
hapje të mbledhjes u uroi të gjithë senatorëve të 
rinj të UPZ-së, punë të mbarë. Ai ka theksuar 
se është nder të qenit në këtë pozitë. Shemsi-
dini e vlerësoi si ditë historike për UPZ-në, 
mbajtjen e kësaj mbledhjeje, duke bërë thirrje 
që të gjithë që angazhohen që të çohet përpara 
Universiteti.

Në mbledhjen e mbajtur më 14.03.2014, 
Senati i Universitetit të Prizrenit “Ukshin 

Hoti” ka zgjedhur dekanët e tre fakulteteve, të 
Ekonomikut, të Edukimit dhe të Shkencave 
Kompjuterike. Dekan i Fakultetit të Shken-
cave Kompjuterike u zgjodh prof.ass.dr. Ar-
tan Dermaku, i Fakultetit Ekonomik është 
zgjedhur, prof.ass.dr. Bekim Berisha, ndërsa 
i Fakultetit të Edukimit, prof.ass.dr. Ismet 
Temaj. Ndërsa edhe pas dy raundesh votimi, 
nuk arriti të zgjidhet dekani i Fakultetit Ju-
ridik, ngase rezultati ishte baras. Votimi ka 
qenë i fshehtë dhe procesi është zhvilluar nor-
malisht. Ndërsa më 21.03.2014, në mbledhjen 

e mbajtur në orën 11:00 Senati i Universitetit 
“Ukshin Hoti” të Prizrenit zgjodhi dekanin e 
Fakultetit Juridik, Prof. ass.dr. Arif Rizen. 

Universiteti “Ukshin Hoti”  i Prizrenit dhe Uni-
versiteti i Trierit – Gjermani, kanë arritur 

marrëveshje për bashkëpunim në fushat akade-
mike të interesit të dyanshëm. Marrëveshja është 
nënshkruar nga Prof. dr. Michael Jackel-President 
i Universitetit të Trierit dhe Prof. Dr. Zahadin 
Shemsidini, u. d. rektor i UPZ-së, gjatë vizitës që 
është zhvilluar në Gjermani në  muajin mars. Mar-
rëveshja e Bashkëpunimit përfshin: Shkëmbim  
ndërmjet fakulteteve, studentëve dhe kërkuesve 
shkencorë; bashkëpunim në kërkime shkencore, 
ligjërata dhe simpoziume të përbashkëta; shkëm-
bim i të dhënave, dokumenteve dhe materialit 
kërkues në fushën i interesit të përbashkët.
Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. rektor i UPZ-
së, e vlerësoi lart arritjen e kësaj marrëveshjeje të 
bashkëpunimit me një universitet evropian siç 
është Universiteti i Trierit në Gjermani. Ai ka thek-
suar se janë pajtuar në parim që profesorë nga ky 
Universitet të vijnë të japin mësim kur të startojnë 
studimet mastar në Fakultetin Juridik në UPZ.
12.03.2014      

UPZ-ja nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi 
me Akademinë Diplomatike të Kosovës
Universiteti Publik “Ukshin Hoti” dhe Aka-

demia Diplomatike e Kosovës(ADK), më 
03.03.2014 kanë arritur marrëveshje me qëllim të 
bashkëpunimit dhe të shkëmbimit të përvojave 
në fushën e diplomacisë dhe të marrëdhënieve 
ndërkombëtare, të drejtës ndërkombëtare dhe 
të disiplinave të tjera akademike. Marrëveshjen 
përkatëse e kanë nënshkruar Prof. Dr. Zahadin 
Shemsidini, u. d. Rektor i UPZ-së dhe Skënder 
Durmishi, drejtor i ADK-së. 
Shemsidini marrëveshjen e arritur e vlerësoi 
shumë të rëndësishme për të dy institucionet. Ai 
theksoi se Universiteti i Prizrenit dhe Akademia 
Diplomatike do të bashkëpunojnë në shkëmbi-
min e ligjëruesve, ofrimin e ligjëratave në lëmin e 

diplomacisë, të drejtës ndërkombëtare, historisë 
moderne politike, si dhe në studimin dhe hulum-
timin e temave me interes të përbashkët. Të dy in-
stitucionet do të bashkëpunojnë reciprokisht dhe 
do t’i ofrojnë njëratjetrës ndihmën e duhur gjatë 
organizimit të ngjarjeve me interes të përbashkët. 
Ndërkaq, Durmishi, pasi që shprehu kënaqësinë 
e tij që u firmos marrëveshja në fjalë, theksoi se 
me të parashihen disa forma të bashkëpunimit 
shumë të dobishme në fushën e diplomacisë, 
marrëdhënieve ndërkombëtare, etj.. “Shpreso-
jmë se do të jemi dëshmitarë të një dinamike të 
bashkëpunimit që do të përfitojnë diplomatët dhe 
stafi i ambasadave dhe në anën tjetër studentët e 
Universitetit të Prizrenit”, ka theksuar ai.

U mbajtën me sukses Zgjedhjet Studentore në UPZ
Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren më 

23.01.2014 janë mbajtur Zgjedhjet e para 
Studentore. Nga këto zgjedhje kanë dalë për-
faqësuesit e Studentëve në Këshillat Studentore në 
Fakultete dhe në Parlamentin Studentor për peri-
udhën 2014/2016. Gjithashtu studentët janë për-
faqësuar në Senatin e Universitetit dhe në Këshil-
lat e njësive akademike.
Procesi zgjedhor është monitoruar nga KQZ-ja 
dhe është zhvilluar normalisht.
Më pas, Parlamenti Studentor ka zgjedhur kry-
etar, z. Nehat Gashin, student i Fakultetit Juridik. 
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Digjitalizohet Universiteti “Ukshin Hoti”
Pas aplikimit online, të gjeneratës 

2013/2014, që nga afati i janarit, studentët 
e Universitetit “Ukshin Hoti” të Prizrenit, po 
i paraqesin provimet, përcjellin rezultatin  e 
tyre, pagesat dhe po kryejnë një sërë shërbi-
mesh të tjera, të gjitha online. Prof. Dr. Za-
hadin Shemsidini, u. d. Rektor i Universitetit 
“Ukshin Hoti” të Prizrenit dhe z. Adem Sal-
lauka, Sekretar i Përgjithshëm i këtij Uni-
versiteti, më 06.01.2014 kanë shpërndarë 
ID-kartelat për studentët e vitit të parë të 
gjeneratës 2013/2014, përmes të cilave ata do 
të mund të qasen në sistemin online.

Shemsidini e vlerësoi si hap të madh të suk-
sesit, digjitalizimin e Universitetit. Tani e 
tuje studentët më nuk do të presin në sportele 
për të bërë paraqitjen e provimeve dhe për të 
kryer shërbime të ndryshme administrative, 
por të gjitha do t’i kryejnë online. Kjo meny 
i ofron studentit qasje në të gjitha shërbimet 
që u ofrohen studentëve në sistem. Shërbimet 
kryesore të sistemit janë: Zgjedhja e lëndëve 
obligative dhe zgjedhore te mësimdhënësi 
përkatës ku ai ka ndjekur ligjëratat,  paraqitja 
e provimeve, rezultatet, pagesat dhe tran-
skripta e notave.

Në UPZ u hap edhe një bibliotekë moderne

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, 
më 01.03.2014 është bërë hapja solemne e 

një biblioteke të re. Shiritin inaugurues e kanë 
prerë, Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. Rektor 
i UPZ-së, Songul Ozan, ambasadorja e Turqisë 

në Kosovë dhe presidenti i Këshillit Përfaqësues 
Turk në Kosovë, kolonel Topaloglu.  Shemsidini 
hapjen e kësaj biblioteke e vlerësoi si shumë të 
rëndësishme për studentët e UPZ-së, pasi që ajo 
do të jetë tani në shërbim të tyre. “Kjo është një 
bibliotekë moderne, e pajisur me kompjuterë, 
internet, libra etj.”, theksoi Shemsidini. Ai falën-
deroi për bashkëpunim Këshillin Turk dhe uroi 
që bashkëpunimi i mirë do të vazhdojë edhe në 
të ardhmen si deri më tani. Ambasadorja turke 
në Kosovë, Songul Ozan, gjithashtu e vlerësoi 
lart këtë investim dhe shprehi gëzimin e saj që 
në UPZ po hapet një bibliotekë e re me ndihmën 
e Këshillit Turk. Ajo u zotua se mbështetja do të 
vazhdojë për UPZ-në edhe në të ardhmen. 
Projekti ka kushtuar gjithsej 19 mijë euro dhe 

përfshin 11 kompjuterë, 1 printer, sirtarët, 680 
libra, tavolina, ulëse, etj., investim ky nga Këshil-
li Turk.  Në ceremoninë e hapjes së bibliotekës 
ishin të pranishëm edhe Sekretari i Përgjithshëm 
i UPZ-së, Adem Sallauka, Porektorja për Mar-
rëdhënie me Jashtë, Nuran Malta dhe shumë 
mysafirë. 

Në Universitetin “Ukshin Hoti” viti 2013 ishte 
i suksesshëm
Universiteti “Ukshin Hoti” vitin 2013 e 

përmbylli me shumë suksese.  Ky vit ka qenë 
mjaft i frytshëm, ku është punuar si në zgjerimin e  
infrastrukturës, ashtu edhe në ngritjen e cilësisë. 
Gjatë kësaj kohe është bërë ratifikimi i vendimit 
të Qeverisë së Republikës së Kosovës për UPZ-
në dhe në të njëjtën kohë është aprovuar Statuti i 
Universitetit të Prizrenit nga Kuvendi i Kosovës, 
duke i dhënë legjitimitet të plotë këtij Univer-
siteti. Nga menaxhmenti dhe organet e UPZ-së 
gjithashtu është punuar edhe në hartimin e një 
sërë rregulloresh përkatëse duke plotësuar kësh-
tu edhe bazën nënligjore, ndërsa në proces të mi-
ratimit janë edhe një sërë rregulloresh të tjera.  
Viti 2013 për UPZ-në ka qenë i veçantë pasi që 
në këtë vit ka diplomuar gjenerata e parë në këtë 
Universitet, me ç’rast është organizuar një cer-
emoni madhështore.
Në këtë vit në UPZ është mbajtur Konferenca e 
Parë Shkencore Ndërkombëtare, ku kanë marrë 
pjesë rreth 500 pjesëmarrës dhe janë prezantuar 
rreth 300 punime shkencore. Në 70-vjetorin e 
lindjes së intelektualit dhe veprimtarit të shquar 
të çështjes kombëtare, Ukshin Hoti, emrin e të 
cilit e mban Universiteti i Prizrenit, është organi-
zuar një Simpozium Shkencor. Në këtë vit është 
aprovuar Strategjia për Zhvillimin e Cilësisë, e 
cila është një dokument i rëndësishëm për zhvil-
limin e UPZ-së. Gjatë këtij viti ka filluar punën 
edhe Programi Master, në “Trashëgimi Kulturore 
dhe Menaxhim të Turizmit”, i cili është projekt 
i TEMPUS-it, i financuar nga Komisioni Evro-

pian dhe Universiteti i Prizrenit dhe i organizuar 
në bashkëpunim me universitete evropiane,  nga 
Shqipëria dhe me universitetet e Kosovës. 
Në kuadër të Qendrës për Kërkime Shkencore, 
vjet është përgatitur numri i parë i Revistës 
Shkencore “ACTA PRIZRENIENSIS”, ku është 
siguruar edhe ISBN-ja dhe shumë shpejt do të 
botohet.
Gjatë vitit 2013 janë pranuar studentë të rinj në 
vitin akademik 2013/2014, ndërsa aktualisht 
UPZ-ja ka mbi 7000 studentë.
Po ashtu është bërë shtimi i numrit të stafit aka-
demik, ndërsa në 2014 në UPZ pritet të jenë mbi 
50 profesorë të rregullt. Sa i përket infrastruk-

turës gjatë vitit 2013, është rinovuar objekti i Rek-
toratit, ku do të vendoset menaxhmenti i UPZ-së. 
Gjithashtu është ndërtuar një amfiteatër mod-
ern, i cili do të jetë në shfrytëzim të studentëve. 
Gjithashtu  është ndërtuar  edhe një amfiteatër 
i ri modern në kuadër të Fakultetit Ekonomik. 
Është përfunduar ndërtimi i një objekti 4-katesh 
për Fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Gjatë 
kësaj kohe janë lidhur disa marrëveshje me uni-
versitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë 
vitit 2013 është punuar edhe në hartimin e pro-
grameve të reja, ku tre programe Bachelor dhe 
tre në nivelin Mastër, pritet të nisin punën në vi-
tin 2014.






