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Plani vjetor i punës së Parlamentit Studentor të UUHP-së për
vitin akademik 2019/2020



Parlamenti Studentor me date 08.10.2018 mori pjesë në tryezën e organizuar nga

OSBE - Misioni në Kosovë, me temën "Bisedë në rreth "ne" dhe "ata" mes

studentëve të Universitetit dhe të rinjve që përfaqësonin religjione të ndryshme".

Në ketë tryezë rrethore, diskutuam për ngjashmëritë dhe dallimet në stilin e jetës së

studentëve, promovimin e pranimit dhe mirëkuptimin reciprok.

Gjatë bisedës në tryezë, ne shprehëm mendimet tona për gjendjen tonë në

Universitet, sa i përket dallimit sipas religjioneve



Në kuadër të planprogramit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, studentët nga drejtimi i Shkenca

të Pyjeve si dhe Agroniznes, së bashku me stafin akademik realizuan dy vizita studimore me date 04.11.2018

Pjesa e parë e vizites për drejtimin e Agrobiznesit u realizua te Ndërrmarrja biznesore “Agroproduct” me seli

në Komunën e Istogut. Një storie suksesi për të marrë shembull se edhe në Republikën tonë mund të kemi

suksese gjatë aktivitetit biznesor me punë të ndershme.

Një shqiptar i kthyer nga diaspora shqiptare (Zvicrra) ka krijuar një ndërrmarrje me aktivitet prodhues, 

përkatësisht grumbullimin e bimëve aromatike dhe mjeksore dhe frutave malore, ku në këtë kompani janë

rreth 3700 punëtorë (me standarde europiane) të punësuar në gjitha fazat nga grumbullimi

deri te përpunimi në të gjitha regjionet e Kosovës.

Pjesa e dyte e visitës u realizua në fidanishten pyjore të Institutit Pyjor të Kosovës në Arabërdë, Pejë.

Aty studentët u pritën nga stafi i Institutit pyjor ku u njoftuan për së afërmi me proceset e prodhimit të

fidaneve pyjore që nga trajtimi i farës, mbjellja, kujdesimi i fidaneve, aspekti shëndetësor si dhe përgaditja e 

tyre për transport deri tek vendi i pyllëzimit.

Studentët parashtruan disa pyetje ku morën përgjegje profesionale nga stafi i Institutit Pyjor të Kosovës.



Me date 06.11.2018 Fakulteti i Edukimit vizitoi Sahat Kullën , Muzeun Arkeologjik në Prizren.

Në krye me kryetarin e Parlamentit Studentor, Milot Krasniqi, kryetarin e Këshillit të Fakultetit të Edukimit, Fatlind

Tredhaku si dhe Anëtares së Këshillit të këtij fakulteti, Arbnore Gashi, disa studentë vizituan Sahat Kullën - Muzeun

Arkeologjik në Prizren.

Studentët u njoftuan që Muzeu trajton materialin arkeologjik nga lokalitete arkeologjike të regjionit të Prizrenit, gjegjësisht

nga komuna e Prizrenit, Dragashit, Rahovecit dhe Suharekës.

Historiku

Muzeu Arkeologjik është vendosur në hapësirat e hamamit, të ndërtuar në fundin e shekullit XV, respektivisht në vitin 1498. 

Ndërtuesi i këtij hamami supozohet të jetë Shemsudin Ahmed Beu. Në mungesë të burimeve të shkruara, nuk dihet se deri në

cilin vit është përdorur si hamam, por dihet se hamami nuk ka kryer funksionin e tij fillestar në mesin e shek. XIX kur mbi

hapësirën e ngrohtë është ndërtuar Kulla e Sahatit nga ana e Eshref Pashë Rrotullit. Gjatë hulumtimeve arkeologjike të bëra

në vitin 2003 në anën jugore të objektit janë konstatuar mbetjet e hapësirës së ftohtë (pjesa hyrëse) të hamamit mbi të cilën

është ndërtuar objekti i banimit. Në bazë të këtij fakti mund të konstatohet se hamami ishte pjesërisht i rrënuar që në shek. 

XIX.

Kjo ishte vizita e parë e Parlamentit Studentor në këtë objekt kulturor në qytetin historik të Prizrenit. Këto vizita tashmë do të

marrin karakter edukativo-arsimor dhe do të jenë rutinë e Parlamentit



Studentët e Fakultetit Juridik, të ndarë në dy grupe, me date 06.11.2018 dhe 07.11.2018, vizituan Gjykatën

Themelore të Prizrenit.

Studentët e Fakultetit Juridik, të prirë nga kryetari i Këshillit të Fakultetit Juridik, Lindon Behluli si dhe anëtarës së

këtij Këshilli, Albana Shala, vizituan Gjykatën Themelore në Prizren.

Studentët gjatë vizitës u njohën për së afërmi me punën që bënë kjo gjykatë dhe gjyqtarët brenda departamenteve.

Në Gjykatë të dy grupet të Fakultetit, i mirëpriti zëdhënësja për informim, znj, Afërdita Kicaj.

Po ashtu, u diskutua për të rejat që ka sjellë reformimi i sistemit gjyqësor, si mundësitë për takime direkte me 

kryetarin e gjykatës dhe pjesëmarrje aktive të publikut.

Studentët e Universitetit të Prizrenit, Fakultetit Juridik kanë një traditë të vizitave në këtë Gjykatë, duke falenderuar

njëkohësisht për bashkëpunimin.



Me date 13.11.2018  studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në krye me Kryetarin e Parlamentit

Studentor, z.Milot Krasniqi dhe me Kryetarin e Këshillit të këtij Fakulteti, Ermal Krasniqi si dhe, anëtaren e 

Këshillit, Arita Zogjani vizituan Shkollën Digjitale.

Shkolla digjitale është e fokusuar të ofrojë nivelin më të lartë të kualitetit në mësimdhënie dhe shërbim ndaj

klientëve.

Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike u njoftuan që Shkolla Digjitale është kurs i akredituar nga

MASHT për zhvillimin e aftësive në Shkenca Kompjuterike dhe Programim me planprogram të bazuar në nivele që

zgjat 3 vite.

Vlen të theksohet që Shkolla Digjitale ka ofruar praktikë më mundësi punësimi për studentët e Fakultetit të

Shkencave Kompjuterike.



Me date 14.11.2018  në Universitetin e Prizrenit, përkatësisht në Fakultetin e Ekonomisë, në bashkëpunim ndërmjet Parlamentit

Studentor dhe Këshillit Studentor të Fakultetit të Ekonomisë, ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Prof.Dr.Besim Beqaj, ligjëroi

temën "Si të hyjmë në Biznes"

Në këtë organizim mori pjesë edhe pronari i ndërmarrjes më të suksesshme në Prizren dhe më gjerë, pronari i "Abi Çarshia", z.Alajdin

Fusha.

Të ftuar ishin shumë të respektuar profesorë dhe studentë, ku patën rastin t'i dëgjojnë këta mysafirë.

Për fjalë rasti, u ftua profesori shumë i respektuar, prof. Dr. Artan Nimani, i cili theksoi që është nder për studentët që të dëgjojnë nga

ministri Beqaj për fillimin e një biznesi.

Ministri Beqaj pati një porosi për studentët e pranishëm, që të besojnë në vetvete për të krijuar ndonjë vend pune për të tjerët, e jo për

të hyrë në punë vetëm për vete. Kjo nënkupton që çdo studentë që ka vullnet për hapjen e ndonjë biznesi do ta ketë përkrahjen e plot 

nga ministria e Inovacionit.

Poashtu, pronari i ndërrmarrjes më të suksesshme prizrenase "Abi Çarshia" , z. Fusha tregoi sfidat e tij gjatë themelimit të kësaj

ndërmarrjeje, duke përçuar shumë mesazhe për studentët.

Parlamenti Studentor dhe Këshilli i Studentëve të Fakultetit Ekonomik do të mbetet promotor i organizimeve të karakterit shkencor të

cilat janë dobiprurëse për studentët e Universitetit tonë.



Për nder të 110 vjetorit të Kongresit të Manastirit, Këshilli i Studentëve të Fakultetit të Edukimit në

bashkëpunim me Parlamentin Studentor organizuan një orë të pasur letrare.

Sot Fakulteti i Edukimit organizoi një orë mjaft të pasur letare, ku u shpalosën të gjitha kulturat që

lidhën me datën e Kongresit të Manastirit.

Dekani i Fakultetit të Edukimit, Prof. Asoc. Dr. Fahredin Shabani, gjatë fjalimit tregoi historikun e 

kësaj date të rëndësishme.

Poashtu, Prof. Ass. Dr. Ragip Gjoshi kumtoi rëndësinë e përdorimit të një alfabeti të vetëm.

Ora letrare u përcjell edhe me valle, ku performuan SHKA "Bajram Curri”. Si dhe një recital i

përgatitur me studentë nga Fakulteti i Edukimit ku recituan: Leonora Kryeziu, Pranvera Krasniqi, 

Pranvera Qarri, dhe Arianit Shoshaj.

Kryetari Fatlind Tredhaku, dhe anëtarja e Këshillit të studentëve Arbnore Gashi në emër të Këshillit

Studentor të Fakultetit të Edukimit falenderuan të gjithë pjesëmarrësit që ndanë kohën e tyre për këtë

orë letrare.



Në vazhdën e aktiviteteve për nder të festave të Nëntorit 2018, Parlamenti Studentor së bashku

me Këshillin e Studentëve të Fakultetit të Edukimit, sot dhuroi balona me flamurin kuq e zi për

fëmijët në qytetin e Prizrenit.

Si simbolikë festive u bënë homazhe edhe tek Lidhja e Prizrenit, tek shtatoret e atyre që i

paraprinë shpalljes së Pavarsisë së Shqipërisë.🇦🇱

Parlamenti Studentor së bashku me Këshillet Studentore do të vazhdojë të bëjë organizimin

aktiviteteve që kanë karakter kombëtar dhe edukativo-arsimor.



Me date 13.12.2018 përfaqësuesit e Parlamentit Studentor, vizituan Qendrën e personave me Sindrom Down në

Prizren (Down Syndrome Prizren), me ç'rast u pritën shumë ngrohtë nga ta.

Një thënie profetike thotë "buzëqeshja është lëmoshë" dhe ne sot u munduam të dhurojmë pak buzëqeshje për një

shtresë kaq të ndishme të shoqërisë, që fatkeqsisht janë të lënë anash dhe u mungon përkujdesja institucionale.

Në këtë qendër u njoftuam nga afër me aktivitetet që zhvillohen aty dhe pamë që këtyre personave nuk u mungon

talenti. Ata kishin përgatitur punime dore si kartolina, qirinjë dhe dekorime të ndryshme, të cilat shiten nga qendra si

mënyrë e vetë financimit për t'i mbuluar shpenzimet e qendrës. Ne që ishim prezent vendosëm të blejmë nga një

punim dore prej tyre dhe gjithashtu u kordinuam me drejtuesit e qendrës që ditëve në vijim, ta zhvillojmë një aktivitet

në Universitet për shitjen e këtyre punimeve në mënyrë që tu ndihmojmë atyre që të krijojnë disa të hyra edhe pse

simbolike, por me shpresë që ky aktivitet i yni të ngrisë vetëdijen qytetare për krijimin e më shumë mundësive që

këta persona të socializohen sa më shumë dhe të marrin trajtimin e duhur.

Përmes këtij postimi gjithashtu ftojmë të gjithë studentët dhe stafin akademik dhe administrativ të Universitetit që t'i

bashkangjiten kësaj iniciative me mundësitë e tyre, sepse çdo ndihmë sado e vogël nga ne, për këtë Qendër ka vlerë

të madhe.

Me respekt, Parlamenti Studentor!



Me date 14.01.2019 Parlamenti Studentor mbajti 2 takime informuese rreth përdorimit të

SMU(SEMS-it) me studentët e vitit të parë të të gjitha njësive akademike, me ligjerues Arianit

Berishën (Senator dhe njëkohësisht kryetar i organizatës Alternativa Studentore-Prizren).

Pjesëmarrja e studentëve ishte masovike, ndërsa ne dëshmuam edhe kësaj here që jemi në

shërbim të tyre sa herë që është nevoja.

Përmes këtij aktiviteti shfrytëzuam rastin që të mishërohemi edhe më shumë me studentët e 

viteve të para dhe me brengat e tyre.

Ne jemi të hapur për bashkëpunim me të gjithë ju për çdo lloj problemi që ju paraqitet, e që në

kohë të afatit të provimeve nuk janë të pakta.



Me date 09.02.2019 Senatori nga radhët e PS të UPZ, Arianit Berisha, në cilësinë e nënkryetarit, 

ka qenë pjesë e delegacionit të Unioni i Studentëve të Kosovës që kanë vizituar Gjermaninë me 

ç'rast janë hapur dyert e bashkëpunimit në mes të dy unioneve nacionale të studentëve.

Vlen të theksohet se studentët e UPZ po përfaqësohen denjësisht në Unionin e Studentëve të

Kosovës, duke dhënë kështu një kontribut të çmuar në ndërkombëtarizimin e projekteve

studentore.

Me respekt, Parlamenti Studentor!



Për nder të ditës së 7 Marsit, ditës së mësuesit, Këshilli i Studentëve të Fakultetit të Edukimit

organizuan një ligjerate frytdhënëse për gjuhën shqipe.

Ligjërues ishte Prof. Ass. Dr. Ragip Gjoshi, i cili para studentëve tregoi historikun e gjuhës dhe

rrjedhojat e shkollës së parë shqipe në Korçë. Pa hezituar ai tregoi për udhën e bekuar të

shkronjave shqipe, të cilat i kemi pasuri sot.

Përzemërsisht falenderojmë studentët pjesëmarrës dhe, falenderim i veçantë, për profesorin

Ragip, që na dha aq informacione të nevojshme për ne.



Më 5 Mars 2019 për nder të Epopesë së UÇĶ-së,

Parlamenti Studentor vizitoi Prekazin historik të bacës Adem dhe familjes së tij, në nderim të

sakrificës së tyre, vepër kjo që ngriti në këmbë gjithë popullin shqiptar për të iu bashkangjitur

luftës së shenjtë për liri dhe gjithashtu bëri jehonë në gjithë botën.

Si çdo vit tjetër edhe këtë vit ne shkuam në vendin ku i ka rrënjët liria, për tu frymëzuar kështu

që të mos bëjmë gabime eventuale gjatë rrugëtimit tonë, të formësimit akademik dhe intelektual, 

në mënyrë që nesër të kontribuojmë me një ideal të pastër dhe t’i jetësojmë ëndrrat shekullore të

popullit tonë



Më 7 Mars në Ditën e Mësuesit nën organizimin e Këshillit Studentor të Fakultetit të Edukimit

dhe Këshillit të Fakultetit të Edukimit në bashkepunim me Parlamentin Studentor vizituam

Shkollen e Pare Shqipe ne Korçe.

Pas kësaj vizituam dhe Universitetin " Fan Noli " ku u pritem nga Dekani i Fakultetit te

Edukimit dhe Profesoresha e Historisë.

Dekani i nderuar na njoftoi mbi funksionimin e ketij Universiteti dhe drejtimet qe i ka ky

Universitet poashtu Profesoresha e nderuar na tregoi nje historik te shkurter per 

kontributdhenesit te cilet bene shume per te hapur shkollen e pare shqipe në Korçe ne vitin

1887 qe ishin nga te gjitha trevat shqiptare.

Pas përfundimit të vizitës në Korçe vizituam qytetin e Voskopojes nje qytet antik ku shikuam

nga afer monumentet qindra vjeqare te ketij qyteti.



Me date 08.03.2019 në ambientet e Universitetit, organizata inovative Makerspace Prizren në

bashkëpunim me Këshillet e Studentëve të Fakultetit Ekonomik dhe atë të Fakultetit të

Shkencave Kompjuterike, organizuan një ligjëratë informuese për studentët.

Përfaqësuesit e Makerspace prezantuan para studentëve sesionin informues "Start-up 

competition" që do të zhvillohet me 23 dhe 24 mars.

Këta përfaqësues i njoftuan studentët se "Start-up competition" është garë dy (2) ditore që do të

organizohet për t'iu mundësuar të rinjëve të Prizrenit që me ide inovative të fitojnë grant në

vlera deri në 4000 euro për të filluar biznesin e tyre dhe i njoftuan studentët për mënyrën se si të

aplikojnë për grant që iu mundëson hapjen e një biznesi të caktuar.

Falenderojme përfaqësuesit Makerspace për këtë ligjëratë informuese dhe për gatishmërinë për

t'i ndihmuat studentët me kompeticione të tilla.



11.03.2019

Homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në Landovicë, Atmaxhë dhe në Jeshkovë me rastin e 11 

Marsit, Ditës së Betejës së Jeshkovës.

Mirënjohje e përjetshme për më të shtenjtit tanë, të cilët nuk kursyen as jetën që ne sot t'i

gëzojmë këto ditë lirie.

Lavdi të gjithë të rënëve për liri!

Duke nderuar dëshmorët ne fillimisht nderojmë veten tonë.



Më datë 11.03.2019 studentët e Fakultetit Ekonomik, të prirë nga Kryetarja e Këshillit të

Studentëve të Fakultetit Ekonomik, Fjolla Kryeziu si dhe Anëtari i Këshillit Profesorëve të këtij

Fakulteti, Burim Kastrati, kanë realizuar vizitë studimore në Kompaninë “Frutex”, kompani kjo

ndër më të sukseshmet në Kosovë.

Studentët u pritën nga pronari i kompanisë, z.Shaqir Palushi i cili mbajti një ligjeratë të

dobishme për studentë.

Studentët gjatë vizitës studimore patën mundësinë të fitojnë një përvojë praktike nga afër, me 

ç'rast u njohën me metodat e procesit të prodhimit, analizat kimike dhe laboratorike gjatë

procesit të prodhimit si dhe me organizimin e shpërndarjes në tregun vendor dhe atë

ndërkombëtar.

Parlamenti Studentor do të vazhdojë me vizita të tilla studimore sepse ato ndikojnë në

zhvillimin e aftësive praktike dhe profesionale, me ç’rast studentët përcjellin nga afër

funksionet dhe proceset e punës në kompani të ndryshme.



Unioni i Studentëve të Kosovës me dae 12.03.2019 vizitoi Universitetin "Ukshin Hoti" në kuadër të projektit "Java e 

Informimit" në Universitete, te cilin po e zhvillon në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë.

Ne kuader te kesaj vizite fillimisht u zhvillua takimi me kryetarin e PS, Milot Krasniqi dhe Prorektorin per 

maredhenie me jashte, Prof.Asoc.Dr Kadri Kryeziu, ku nder tjerash u diskutuan mundesite dhe nevojat e 

bashkepunimit ne mes te USK dhe menaxhmenteve te universiteteve.

Poashtu, u mbajte ligjerate informuese rreth Unionit te Studenteve te Kosoves, nga nenkryetari i USK-se, z.Arianit

Berisha, i cili njekohesisht eshte edhe Senator ne Universitetin tone.

Me pas dinamika e ketij projekti vazhdoi me dy punetorite e zhvilluara me studente permes te cilave USK u informua

nga afer me kerkesat e studenteve dhe nevojat e tyre me te cilat u zotua se do te merret intensivisht deri ne realizimin

dhe permbushjen e tyre.

Parlamenti Studentor falenderon Unionin e Studentëve të Kosovës per gatishmerine e treguar per te qendruar afer

studentëve të UPZ-se dhe shpreson qe ky bashkepunim tashme i nisur do rezultoje me suksese ne te ardhmen.



Më datë 15.03.2019, nën organizimin e Parlamentit Studentor dhe Këshillit të Studentëve të

Fakultetit Juridik, në krye me Lindon Behluli,kryetar i Këshillit si dhe Albana Shala anëtare e 

këtij Këshilli, studentët e Fakultetit Juridik vizituan Kuvendin e Republikës së Kosovës. Aty u 

pritën nga Ministri i Kulturës Rinisë dhe Sportit, si dhe nga disa deputetë e zyrtarë të Kuvendit. 

Ndër tjerash ata u njoftuan nga afër me punën dhe procedurat e Kuvendit të Republikës së

Kosovës.

Poashtu, në përfundim kryetari i Parlamentit Studentor Milot Krasniqi falenderoi Ministrin, 

deputetët si dhe zyrtarët e Kuvendit për pritjen dhe informacionet e dhëna lidhur me 

mbarëvajtjen e punës së Kuvendit.

Parlamenti Studentor do të vazhdojë të ofrojë vizita të tilla studimore për studentët, në mënyrë

që të jemi sa më afër pjesës praktike, e cila është shumë e nevojshme dhe ndikon

drejtëpërsëdrejti në cilësinë e studimeve tona.



Më datë 18.03.2019, nën organizimin e Parlamentit Studentor dhe Këshillit të Studentëve të

Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, të prirë nga Milot Krasniqi kryetar i PS, Ermal Krasniqi

kryetar i Këshillit të Studentëve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike si dhe Arita Zogjani

anëtare e këtij Këshilli, e realizuan një vizitë studimore në Institutin Inkos. Vizita u realizua në

kuadër të lëndës "Sistemi Informativ në Biznes", e cila ligjerohet nga Prof. Ass. Dr. Naim Baftiu. 

Profesori në fjalë i shoqëroi studentët gjatë kësaj vizite ku edhe mbajti një ligjeratë, duke ju

mundësuar kështu studentëve që të shohin nga afër pjesën praktike, të gjërave që i mësojnë

teorikisht gjatë ligjeratave.

Parlamenti Studentor do të vazhdojë të ofrojë vizita të tilla studimore për studentët, në mënyrë

që të jemi sa më afër pjesës praktike, e cila është shumë e nevojshme dhe ndikon drejtpërsëdrejti

në cilësinë e studimeve tona.



Më datë 28.03.2019, nën organizimin e Parlamentit Studentor dhe Këshillit të Studentëve të

Fakultetit të Filologjisë, të prirë nga Milot Krasniqi kryetar i PS, Arafat Qafleshi kryetar i

Këshillit të Studentëve të Fakultetit të Filologjisë realizuan vizitë studimore në Ulpianë, në

Institutin Albanologjik si dhe në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë. Gjatë këtyre vizitave

studentët u informuan për së afërmi për gjetjet arkeologjike në Ulpianë, librat dhe revistat e 

para në Institut si dhe karakteristikat e Bibliotekës Kombëtare, e cila ka një arkitekturë të rrallë. 

Dekani i Fakultetit të Filologjisë, prof. asoc. dr Shkëlqim Millaku shoqëroi studentët në Institut

Albanologjik dhe Bibliotekë Kombëtare.

Parlamenti i Studentëve të Universitetit "Ukshin Hoti" do të vazhdojë me vizita studimore të

karakterit hulumtues e shkencor që janë në dobi të studentëve.



Me date 01.04.2019 Kryetari i Parlamentit Studentor Milot Krasniqi, së bashku me disa anëtarë

të kryesisë priti në takim homologen e tij Xhyljeta Xhymshiti, kryetaren e PS nga Universiteti i

Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, së bashku me disa anëtarë të Kryesisë të këtij Universiteti.

Gjatë këtij takimi kryetari, Milot Krasniqi para tyre prezantoi përbërjen e Universitetit si dhe

problematikat që i kanë studentët në këtë Universitet.

Poashtu, së bashku u dakorduam për organizimin e disa aktiviteteve të ndryshme në të ardhmen

që janë në interes për studentët. Homologët nga Shkencat e Aplikuara, u njohën me kampusin e 

Universitetit tonë, karakteristikat dhe veçantitë e tij.



Me date 04.04.2019 Kryetari i Parlamentit Studentor Milot Krasniqi priti në takim përfaqësuesit

e KFOR-it Zviceran LMT lidhur me gjendjen aktuale në Universitet.

Në këtë takim përfaqësuesit e KFOR-it u njoftuan rreth mbarëvajtjes së punës në Universitet.

KFOR-i zviceran këtë vizitë e realizoi me qellim që të ketë njohuri rreth gjendjes aktuale në

Universitet.Në fund këta përfaqësues pasi u njoftuan me te gjitha proceset që janë duke ndodhur

në Universitet, premtuan se të gjitha shqetësimet tona do ti adresojnë në institucionet

përgjegjëse.



Me date 04.04.2019 Aksionit të Parlamentit Studentor "Bëje dhuratën që nuk të kushton asgjë" 

të dhurimit të gjakut ju përgjigjën afro 100 studentë. Jashtë të gjitha pritshmërive studentët

befasuan sot në numër kaq të madh, për të përmbyllur kështu njërin ndër aksionet më të mëdha

të dhurimit të gjakut në rajonin e Prizrenit dhe më gjerë.

Studentët e Universitetit "Ukshin Hoti" po dëshmojnë në vazhdimësi se kur bëhet fjalë për

aktivitete të tilla për bamirësi dhe humanizëm ata janë të gatshëm të kontribuojnë pa kursyer

asgjë nga vetja.

Ju falenderojmë që po na bëni krenarë fillimisht neve si organizatorë pastaj gjithë popullin.

Në këtë aksion na u bashkangjitën edhe një pjesë e stafit administrativ.

Vetëm ta mendosh se shpesh herë nga një dozë gjaku varet jeta e dikujt, mjafton për tu ndjerë i

privilegjuar me mundsinë që na është dhënë për të organizuar një aksion të tillë. Falenderojmë

përzemërsisht secilin dhurues të ditës së sotme dhe stafin e Qendrës Kombëtare të Transfuzionit

të Gjakut.



Me date 06.04.2019 Parlamenti Studentor bëri homazhe tek varri i Dëshmorit Prof.Xhemajli

Berisha si dhe mori pjesë në Akademinë Përkujtimore kushtuar 30 vjetorit jubilar të rënies në

altarin e lirisë, të Dëshmorit të Kombit, Prof. Xhemajli Berisha, e cila është organizuar nën

patronatin e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në bashkëpunim me Shoqatat e dalura nga

lufta e UÇK-së.

Gjithashtu gjatë kësaj Akademie, Presidenti i Republikës së Kosovës dekoroi Dëshmorin me 

titullin 'Hero i Kosovës'.



Me date 06.04.2019 Parlamenti Studentor në krye me Milot Krasniqi kryetar i PS si dhe disa

anëtarë të kryesisë, së bashku me Xhyljeta Xhymshitin,kryetare e Parlamentit Studentor të

Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj si dhe disa anëtarë të kryesisë të këtij

Universiteti, vizituan familjen e Enis Bullakut nga Klina e cila jeton në kushte shumë të rënda

dhe, ku djali i tyre 3 vjeqar Muhamed Bullaku vuan nga disa sëmundje të rënda ku i nevojitet

trajtim mjekësor jashtë vendit.

Gjatë kësaj vizite i dorëzuam shumën e mbledhur të hollave gjatë aktivitetit humanitar në

ndihmë të Muhamedit që ështê mbajtur në këto dy Universitete që sado pak ta ndihmojmë

Muhamedin.



Më datë 08.04.2019 u organizua aksioni "Pastro Qytetin Tënd " në kuadër të Javës Ekologjike, 

këtij aksioni ju bashkuan edhe studentët e Parlamentit Studentor.

Parlamenti Studentor filloi aksionin duke pastruar oborret e Fakulteteve në Universitetin

"Ukshin Hoti" dhe vazhduan aksionin edhe në Shadervan.

Vlen të ceket që këtij aksioni ju bashkangjit Prorektori për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë

Prof.asoc.Arif Riza, Prof.ass.Faruk Bojaxhiu si dhe Ass.Liridon Buçaj.

Qëllimi i këtij aksioni vetëdijësues dhe sensibilizues duhet të ndryshojë mentalitetin tonë që të

mos mbajmë pastërti vetëm në oborret tona, por edhe në të gjitha hapësirat publike.☘️.



Me date 08.04.2019 Parlamenti Studentor për nder të 20 vjetorit të rënies së dëshmorit Ismail 

Kryeziu bëri homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në Landovicë, në lagjen "Arbana" tek

shtatorja e tij si dhe morrën pjesë në Akademinë përkujtimore që u mbajt në Shtëpinë e Kulturës

" Xhemajli Berisha ".

Mirënjohje e përjetshme për më të shtenjtit tanë, të cilët nuk kursyen as jetën që ne sot t'i

gëzojmë këto ditë lirie.

Lavdi të gjithë të rënëve për liri!

Duke nderuar dëshmorët ne fillimisht nderojmë veten tonë.



Me date 10.05.2019Kryetari i organizates me te madhe studentore ne UPZ dhe njekohesisht Senatori nga

radhet e studentëve, z.Arianit Berisha, po merr pjese ne takimin e 76-te te Bordit te Unionit te Studenteve te

Europes, qe po mbahet ne Sofia te Bullgarise. Ai ne kete takim po e perfaqeson Unionin e Studentëve te

Kosoves, ne cilesine e nenkryetarit te ketij organi.

Ne jemi krenarë me perfaqesimin dinjitoz te perfaqesuesve te Parlamentit Studentor ne arenen vendore dhe

ate nderkombetare dhe kjo tashme eshte nje tradite qe po vazhdon.



Me date 23.05.2019 Parlamenti Studentor mori pjesë në organizimin e Down Syndrome 

Kosova, ku për herë të parë ka perfomuar në Kosovë grupi i vallëzimit "Larondina " nga

Britania e Madhe.

Kënaqësi e madhe të jesh në mesin e tyre



Me date 24.05.2019 në kuadër të garave kombëtare të organizuara nga USAID- Programi Drejtesia vlen, 

dje morën pjesë të gjitha Universitetet Publike, përkatësisht pesë Fakultetet Juridike. Në këtë garë nga

Universiteti i Prizrenit morën pjesë 15 studentë të Fakultetit Juridik së bashku me kryetarin e Parlamentit

Studentor, Milot Krasniqi, u.d Dekanin e Fakultetit Juridik prof.ass. Dr. Halim Bajraktari, koordinatorin

Ass. Dardan Vuniqi dhe prof. Naim Spahiu.

Studentët e Fakultetit Juridik u shpërblyen me vendin e parë për shkresën më të mirë në rolin e Prokurorit.

Ndërsa në garën e përgjithshme e zunë vendin e dytë.

Falenderim i veçantë për profesorët e lëndëve garuese.

"Drejtësia në jetën dhe sjelljen e shtetit është e mundur vetëm pasi së pari ajo banon në zemrat dhe shpirtrat

e qytetarëve"



Me date 31.05.2019 studentët e Fakultetit Juridik, të prirë nga kryetari i Këshillit të Fakultetit

Juridik, Lindon Behluli, vizituan Prokurorinë Themelore në Prizren.

Studentët gjatë vizitës u njohën për së afërmi me punën që bënë kjo prokurori si dhe prokurorët

brenda departamenteve.

Në Prokurori studentët e këtij fakulteti, i mirëpriti zëvendës kryeprokurorja znj

Ariana Shajkovci.

Po ashtu, u diskutua për të rejat që ka sjellë reformimi i sistemit prokurorial.

Studentët e Universitetit të Prizrenit, Fakultetit Juridik kanë një traditë të vizitave në këtë

Prokurori, duke falenderuar njëkohësisht për bashkëpunimin.



Me rastin e 1 Qershorit - Ditës së fëmijëve, Këshilli i Studentëve të Fakultetit të Edukimit, 

vizituan fëmijët në qendrën burimore "Nëna Terezë".

Nën organizimin e Këshillit të Studentëve të Fakultetit të Edukimit, të prirë nga Fatlind

Tredhaku - Kryetar i Këshillit të Studentëve, Arbnore Gashi - anëtare e këtij Këshilli, Pranvera

Qarri - senatore nga radhët e Parlamentit.

Si dhe nga kryetari i Parlamentit Studentor, Milot Krasniqi, me anëtarët e tjerë, ky aktivitet mori

një karakter human.

Gjatë viztës, studentët u takuan me fëmijët e kësaj Qendre, duke iu shpërndarë disa dhurata, me 

qëllim që këta fëmijë të ndjehen më të lumtur për ditën e tyre.

Fëmijët, duke qenë padyshim e tashmja, dhe sigurisht e ardhmja, janë gjithmonë arsyeja

primare e festave. Buzëqeshja në fytyrat e tyre, mos mungoftë asnjëherë!



Me date 04.06.2019 Parlamenti Studentor për nder së Festës së Fitër Bajramit vizitoi

Bashkësinë Islame në Prizren.

Duke uruar që kjo festë e sakrificës të na gjejë të bashkuar, mëshirues, falës dhe të

solidarizuar ndaj njëri tjetrit dhe që këto virtyte që janë porosi hyjnore të na përcjellin gjatë

gjithë jetës.

Paqja dhe mëshira e Zotit të Gjithëmëshirshëm qoftshin mbi ju dhe familjet tuaja.



Me date 05.06.2019 studentët e Fakultetit Ekonomik, të prirë nga Kryetarja e Këshillit

Studentor Fjolla Kryeziu dhe anëtarët e këtij Këshilli kanë vizituar Administratën Tatimore të

Kosovës, dega në Prizren, me ç’ rast janë pritur nga Drejtori Malush Krasniqi.

Studentët kanë parë nga afër funksionimin e ATK-së, derisa patën mundësinë të dëgjojnë edhe

një ligjeratë rreth detyrave dhe përgjegjësive të këtij institucioni, i cili konsiderohet të jetë vital 

në përmirësimin Ekonomik të vendit.

Gjatë kësaj vizite u bë e ditur se ATK-ja luan edhe rolin e përmbaruesit edhe rolin e 

ekzekutuesit, pasi siç u tha, institucioni është përgjegjës në mbledhjen e të hyrave të brendshme

nga tatimet, ku bëjnë pjesë edhe tatimi mbi vlerën e shtuar, në të ardhurat personale dhe tatimi

në të ardhurat e korporatave.



Me date 15.08.2019 kryetari i Parlamentit Studentor Milot Krasniqi zhvilloi takim me 

përfaqësuesit e KFOR-it Zviceran LMT lidhur me gjendjen aktuale në Universitet.

Në këtë takim përfaqësuesit e KFOR-it u njoftuan rreth mbarëvajtjes së punës në Universitet.

KFOR-i zviceran këtë takim e realizoi me qëllim që të ketë njohuri rreth gjendjes aktuale në

Universitet.Në fund këta përfaqësues pasi u njoftuan me te gjitha proceset që janë duke 

ndodhur në Universitet, premtuan se të gjitha shqetësimet tona do ti adresojnë në institucionet

përgjegjëse.



Me date 30.10.2019 me rastin e bashkëpunimit të Këshillit Studentor të Fakultetit të

Edukimit dhe Qendrës Burimore "Nëna Tereza", sot nën organizimin e Këshillit të

Studentëve të Fakultetit të Edukimit, të prirë nga Fatlind Tredhaku - Kryetar i Këshillit të

Studentëve, Arbnore Gashi dhe Rrezarta Osmanollaj anëtare të Këshillit Studentor, si dhe

nga kryetari i Parlamentit Studentor, Milot Krasniqi, me anëtarët e tjerë, ky aktivitet

edukativo-arsimor pati një dobi shumë të madhe. Së pari për studentët tanë pasi kaluan ca

orë me fëmijët me nevoja të veçanta, sepse edhe këta fëmijë duhet përfshirë në shkollat tona

publike.

Gjatë aktivitetit studentët dhe nxënësit u ndanë ne grupe të përziera ku më pas disa nga arti e 

disa nga punëdorja bënë ca punime që na lanë porosi që të kuptojmë se nuk ishin ndryshe

nga ne por të njëjtë.

Fëmijët, duke qenë padyshim e tashmja, dhe sigurisht e ardhmja, janë gjithmonë arsyeja

primare e lumturisë sonë. Buzëqeshja në fytyrat e tyre, mos mungoftë asnjëherë!



Me date 01.11.2019  kryetari i Parlamentit Studentor Milot Krasniqi zhvilloi takim me 

përfaqësuesit e KFOR-it Zviceran LMT lidhur me gjendjen aktuale në Universitet si dhe me mos

akreditimin e këtij institucioni.

Në këtë takim përfaqësuesit e KFOR-it u njoftuan rreth mbarëvajtjes së punës në Universitet.

KFOR-i zviceran këtë takim e realizoi me qëllim që të ketë njohuri rreth gjendjes aktuale në

Universitet.Në fund këta përfaqësues pasi u njoftuan me te gjitha proceset që janë duke ndodhur

në Universitet, premtuan se të gjitha shqetësimet tona do ti adresojnë në institucionet

përgjegjëse.



Sot me date 29.11.2019 permbyllem aksionin e mbledhjes se gjerave ushqimore, mjeteve
financiare dhe veshmbathjeve, per personat ne nevoje te prekur nga termeti ne 
Shqiperi.
Duke respektuar organet me kompetente per keto qeshtje, ne keto ndihma te
grumbulluara i dorezuam ne Forcen e Sigurise se Kosoves respektivisht ne shoqaten
"Jetimat e Ballkanit".
Gjate ketij aksioni simbolik u deshmua edhe nje here zemergjeresia dhe solidariteti i
ketij populli fisnik.
Ajo qe vlen te theksohet eshte fakti se studentët perseri hoqen dore nga te hollat e 
pakta, me te cilat sigurojne ushqimin dhe udhetimin ditor, per te kontribuar per 
vellezerit dhe motrat e prekura nga termeti ne Shqiperi.



Me date 17.12.2019 Këshilli i Studentëve të Fakultetit Ekonomik ishin për vizitë studimore

në Terminalin Doganor në Prizren. Këshilli i Studentëve u mirëpriten nga drejtori Bujar

Haxhidauti. Aty patën rastin të njoftohen së afërmi me punën dhe statistikat e importit dhe

eksportit.

Këto vizita do të jenë gjithmonë në radhë të parë, që studentët ta shohin në praktikë atë që

mësojnë si teori.



Me date 28.12.2019 u mbajt takimi i parë i aktivitetit "Diskutim Letrar", ku pjesëmarrësit u 

njoftuan mes vete, shkëmbyen preferenca dhe dhanë sygjerime. Dashuria për librin është ajo

çka i shtyu studentët e Këshillit të Filologjisë të organizonin këtë aktivitet dhe po ashtu, e 

njejta dashuri mblodhi dhe shumë studentë të tjerë nga drejtime të ndryshme të Universitetit.

Një falenderim i veçantë shkon për U.d. dekanin e Fakultetit të Filologjisë Prof. ass. dr. Ragip

Gjoshi dhe Ass.Dorinë Rakaj që ishin të pranishëm në hapjen e këtij aktiviteti.

Në fund studentët u dakorduan që takimet e tilla të shpeshtohen dhe të punojnë edhe më shumë

në këtë aspekt. Parlamenti studentor do të jetë i gatshëm gjithnjë për projekte të tilla që janë në

shërbim tê Universitetit si dhe studenteve.


