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merr drejtim

Në një ceremoni solemne, rektori i Universitetit “Ukshin 
Hoti”  në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, bëri hapjen zyr-
tare të studimeve në tri drejtime të reja në nivelin Master, 
në Fakultetin Ekonomik dhe atë të Shkencave Kompjuterike 

në këtë Universitet. Rektori Vataj me këtë rast u uroi suksese 
të gjithë studentëve në nivelin Master dhe theksoi se kjo u 
realizua falë punës dhe përkushtimit të njësive akademike 
përkatëse për të cilën kanë dhënë kontribut.

Në UPZ nisën punën edhe tri drejtime të reja në nivelin Master
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Prof. Dr. Ramë VATAJ - REKTOR 
Në punën time si rektor i Universitetit të 

Prizrenit “Ukshin Hoti” (më tutje UPZ), do të 
udhëhiqem nga këto parime: 
Respektimi i Ligjit për Arsimin e Lartë në Re-
publikën e Kosovës, Statutin e Universitetit 
të Prizrenit “Ukshin Hoti”, Udhëzimet 
Administrative dhe rregulloret e tjera në 
lidhje me arsimin e lartë në Republikën 
e Kosovës dhe Plani Strategjik i Arsimit 
në Kosovë 2011-2016; profesionalizmi, 
barazia, mosdiskriminimi dhe asnja-
nësia, respektimi i lirisë akademike, 
autonomia dhe njëherit përgjegjësia 
individuale dhe kolektive, transpar-
enca, puna efikase, bashkëpunimi dhe 
përgjegjësia ndaj studentëve, stafit 
akademik dhe qytetarit. 
Konsideroj se respektimi i këtyre pari-
meve gjatë punës sime 4 vjeçare, është i 
domosdoshëm për të qenë më efikas në 
realizimin e synimit tonë për ngritjen 
e cilësisë së mësimit dhe punës shken-
core në UPZ, në mënyrë që të ndjekim 
trendet e zhvillimit të universiteteve në 
regjion dhe Evropë. 
Prioritetet kryesore të zhvillimit të UPZ, 
gjatë punës sime 4 vjeçare si rektor, do të 
bazohen në këto objektiva kryesore : Zhvil-
limi dhe ngritja e cilësisë në mësimdhënie dhe 
kërkim shkencor; Ndërtimi i infrastrukturës; 
Bashkëpunimi kombëtar e ndërkombëtar dhe 
mobiliteti i mësimdhënësve dhe studentëve; Hap-
ja e programeve të reja, në përputhje me nevojat e 
vendit; Shërbime më efikase për studentët; Avan-
cimi i shërbimeve të teknologjisë informative dhe 
bibliotekare;  

Objektivi 1: Zhvillimi dhe ngritja e cilësisë në 
mësimdhënie dhe kërkim shkencor 

Sigurimi i cilësisë është koncept themelor dhe 
konsiderohet njëra ndër shtyllat kryesore të Pro-
cesit të Bolonjës. Ngritja e cilësisë bëhet duke 
ndërlidhur mësimdhënien me kërkimin shken-
cor, që është komponenti kryesor që karakterizon 
arsimin e lartë. Vlerësimi i programeve të ndry-
shme të studimeve duhet të bëhet në përputhje 
me standardet dhe udhëzimet e Asociacionit Ev-
ropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë 
(ENQA), Udhëzimet administrative, kriteret dhe 
procedurat e akreditimit të institucioneve të ar-
simit të lartë në Republikën e Kosovës, të hartu-
ara dhe miratuara nga Agjensioni i Akreditimit të 
Kosovës dhe MASHT. Prandaj duhet të zbatohen 
në përpikëri këto kritere dhe procedura për sig-
urimin e cilësisë, duke filluar nga hartimi i pro-
grameve mësimore deri te mbikëqyrja e zbatimit 
të tyre. Rol aktiv në këtë drejtim dhe bashkëpunim 
të ngushte duhet të kenë Menaxhmenti i Univer-
sitetit, i njësive akademike dhe Senati.  
 Komponent i rëndësishëm në ngritjen e cilësisë 
në mësimdhënie dhe kërkim shkencor është ndër-
timi i një sistemi të qëndrueshëm për vlerësimin e 
mësimdhënies, kualitetit të ligjërimit dhe shkallës 
së arritshmërisë nga ajo që është paraparë me plan-
ifikim. Po ashtu forcimi i aktiviteteve kërkimore-
shkencore bëhet duke siguruar mjete adekuate për 
personelin akademik që merret me kërkime shken-
core, në mënyrë që të garantohet cilësia e kërki-
meve të kryera. Në këtë aspekt do të ndihmonte 
shumë bashkëpunimi ndërkombëtar, me qëllim të 
sigurimit të përkrahjes së kërkimeve shkencore 

dhe mësimdhënies. 

Objektivi 2: Ndërtimi i infrastrukturës 

 Duke ditur që UPZ është universitet relativisht i ri, 
me gjithë ndërtimin e një objekti tërësisht të ri dhe 
renovimin e objekteve të vjetra, ka nevojë ende për 
ndërtime të reja, me qëllim të ofrimit të hapësirës 
së mjaftueshme për kokë të studentit, ashtu siç 
kërkohet me standarde ndërkombëtare. Prandaj 
synim imi është sigurimi i një mjedisi modern për 
mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkim shken-
cor, duke vendosur standarde në raport të numrit 
të studentëve, dhe infrastrukturës fizike, labora-
torëve, numrin e librave, kompjuterëve dhe pajis-
jeve tjera për programet përkatëse të studimeve. 
Objektiv imi është ndërtimi i një kampusi mod-
ern, me salla për mësim, kabinete dhe laboratorë 
të mjaftueshëm për kryerjen e procesit mësimor 
dhe sipas standardeve ndërkombëtare. Gjatë man-
datit tim synim kryesor është ndërtimi i konvik-
teve të reja të banimit dhe mensës së studentëve, 
meqenëse konviktet e vjetra nuk janë në gjendje të 
rinovohen. Bashkëpunim i ngushtë do të jetë me 
pushtetin lokal, për sigurimin e hapësirave të reja 
të ndërtimit dhe zgjerimit të kampusit universitar.

Objektivi 3: Bashkëpunimi kombëtar e 
ndërkombëtar dhe mobiliteti i mësimdhënësve 
dhe studentëve
 
 Qellim tjetër i punës sime si rektor i UPZ është 
edhe avancimi i bashkëpunimit ndërkombëtar 
dhe mobiliteti i personelit të universitetit dhe stu-
dentëve. Do të synoj konkretizimin e realizimit të 
marrëveshjeve të deritanishme me universitetet 

ndërkombëtare në regjion dhe më gjerë, si dhe 
lidhjen e marrëveshjeve të reja të bashkëpunim-

it me universitetet e ndryshme evropiane. Do 
të forcohet Zyra për Marrëdhënie me Jashtë 

që funksionon në kuadër të UPZ, me qel-
lim të përgatitjes së projekteve dhe forcimit 
të bashkëpunimit mes UPZ dhe univer-
siteteve ndërkombëtare, që të përfitojmë 
më shumë grante, përmes programeve 
të ndryshme, si TEMPUS dhe ERAS-
MUS, që financohen nga Komisioni Ev-
ropian, USAID, GIZ dhe organizma të 
ndryshëm ndërkombëtarë. Do të krijoj 
mundësi të bashkëpunimit me univer-
sitete prestigjioze ndërkombëtare, me 
qellim të shkëmbimit si të stafit aka-
demik ashtu dhe studentëve, duke zh-
villuar programe të avancuara të cilat 
përgatisin studentë që do të konkur-
rojnë në ekonominë globale të tregut 
të punës. Do të mundësoj krijimin e një 
ambienti universitar “ndërkombëtar” 

me anë të programeve të reja lëndore, 
pedagogjike dhe shkencore, në mënyrë 

që përmes shkëmbimit të stafit dhe stu-
denteve, të përfitojmë më shume nga përvo-

ja ndërkombëtare, po ashtu që përmes gjetjes 
së programeve adekuate dhe të qëndrueshme 

të arrihet një zgjerim i punës së universitetit, 
çka do ta bënte të njohur UPZ edhe jashtë kufijve 

të Kosovës. 
 Për shkak të specifikave të multikulturalitetit 
që ka UPZ, vëmendje të veçantë do t’i kushtoj 
bashkëpunimit me vendet të cilat kanë afërsi të 
kulturave kombëtare me komunitetet të cilat zh-
villojnë mësimi në UPZ në gjuhën e tyre amtare, si 
p.sh me Turqinë, Bosnjën, Malin e Zi, etj.  

Objektivi 4: Hapja e programeve të reja, në për-
puthje me nevojat e vendit 

 Për shkak të specifikave të regjionit të Prizrenit, 
si vend me tokë bujqësore dhe një pjesë shumë 
e madhe e sipërfaqes e mbuluar me pyje, plani-
fikoj që të hap fakultetin e përpunimit të prodhi-
meve bujqësore (pemëve, perimeve), zhvillimin e 
teknologjisë se verës dhe produkteve 
alkoolike si dhe hapjen e një Fakulteti të Shken-
cave Pyjore, i cili nuk ekziston te ne në Kosovë, 
ndërsa ka shume nevojë për përgatitjen e kuad-
rove te tilla. Këto programe janë shume aktuale 
dhe kuadrot që do të dalin nga këto fakultete do të 
mund të gjenin vende pune.
 
Objektivi 5: Shërbime më efikase për studentët 

 Përveç infrastrukturës fizike moderne, në cilës-
inë e jetës studentore dhe suksesit të tyre në stu-
dime, ndikon edhe ofrimi i shërbimeve adminis-
trative, profesionale dhe teknike shumë cilësore. 
Do të synoj shtimin e punëtorëve administrativë, 
në sektorët përkatës, që shërbimet për studentë 
të kryhen në fakultetet përkatëse, po ashtu do të 
punoj në përsosjen e menaxhimit të shërbimeve 
online për studentet. Angazhim të veçantë do të 
bëj që të plotësohet web faqja e universitetit edhe 
me të dhëna tjera për studentet, ku në web faqet 
e fakulteteve do të publikohen të gjitha të dhënat 
relevante për studentët, si: syllabuset e lendeve, 
oraret e ligjëratave dhe ushtrimeve, oraret e provi-
meve, dhe njoftime tjera që lidhen me studentët. 
Mësimdhënësit po ashtu do të inkurajohen për 
publikimin e materialeve mësimore për studentët 

Vizioni mbi menaxhimin e Universitetit të Prizrenit 
“Ukshin Hoti”për vitet 2014-2018 
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dhe komunikimi me studentë do të bëhet përmes 
domenit të rezervuar për secilin mësimdhënës, 
për lëndët të cilat ata i ligjërojnë. 
 Angazhimi im i veçantë do të jetë në drejtim të ar-
ritjes së marrëveshjeve të ndryshme me pushtetin 
lokal dhe institucionet tjera adekuate, që studenti i 
cili ka status të rregullt në UPZ, përmes kartelës së 
studentit, të ketë lehtësime në shërbime të ndry-
shme që mund t’i ofrohen nga komuna apo in-
stitucionet tjera (si p.sh lirime të biletave të trans-
portit urban dhe ndërurban, lirime të biletave për 
shfaqje dhe koncerte të ndryshme apo vizita të 
muzeve të qytetit, përparësi – lehtësi në marrje të 
vizave për vendet ku kërkohen vizat, etj).  

Objektivi 6: Avancimi i shërbimeve të teknolog-
jisë informative dhe bibliotekare 

 Teknologjia informative dhe e komunikimit luan 
një rol shumë të rëndësishëm në përmirësimin e 
cilësisë së shërbimeve arsimore dhe ofrimin e të 
dhënave më të reja shkencore. Sistemi Elektronik 
i Menaxhimit të të Dhënave të përsoset edhe me 
tutje, duke angazhuar staf 
profesional dhe pajisje të teknologjisë së fundit. 
Mësimi në distancë duhet të jetë diçka e zakon-
shme dhe mbajtja e ligjëratave dhe videokonfer-
encave nga profesorë të universiteteve të huaja, do 
të jetë risi për studentët dhe personelin akademik 
të UPZ.  
 Angazhimi im i veçantë do të jetë në mundësimin 

e qasjes së personelit akademik dhe studentëve 
në biblioteka elektronike, revistat shkencore ele-
ktronike dhe librave elektronik, kuptohet në 
bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Ko-
sovës dhe bibliotekat tjera në Kosovë dhe bib-
liotekave në institucionet tjera të arsimit të lartë 
në Kosovë. Angazhim tjetër do të jetë lidhja me 
bibliotekat tjera të universiteteve të regjionit, në 
mënyrë të lehtësimit të gjetjes së literaturës shken-
core për studentët e UPZ, që studimi i tyre të jetë 
më i lehtë dhe të kenë diversitet të qasjes në litera-
turë shkencore. 

PERFUNDIM 
Në katër vitet e ardhshme, përveç prioriteteve të 
cilat i kam potencuar në mënyrë të veçantë, detyrë 
parësore do të jetë përpilimi i dokumenteve dhe 
rregulloreve të tjera që do të dalin nga ndryshimi 
i Ligjit aktual për  Arsimin e Lartë në Republikën 
e Kosovës, i cili pritet të bëhet në Kuvendin e Ko-
sovës, që nënkupton dhe ndryshimin e Statutit të 
UPZ. Po ashtu do të hartohet një Strategji Afat-
mesme e Zhvillimit të UPZ, që do të përcaktonte 
kahjen e zhvillimit të universitetit për vitet e ar-
dhshme, konform nevojave të tregut të punës në 
Kosovë, disiplinat akademike që do të duhej të 
favorizoheshin, mënyrën e rritjes së rekrutimit të 
stafit permanent akademik sa më cilësor në UPZ, 
përmirësimit të infrastrukturës me qellim të rri-
tjes së cilësisë së mësimit dhe hulumtimit shken-
cor dhe për një perspektivë të zhvillimit sa më të 
mirë dhe më të qëndrueshëm në UPZ në vitet në 
vijim.

Në një ceremoni solemne, rektori i Univer-
sitetit “Ukshin Hoti”  në Prizren, Prof. Dr. 

Ramë Vataj, bëri hapjen zyrtare të studimeve në 
tri drejtime të reja në nivelin Master, në Fakulte-
tin Ekonomik dhe atë të Shkencave Komp-
juterike në këtë Universitet. Rektori Vataj me 
këtë rast u uroi suksese të gjithë studentëve në 
nivelin Master dhe theksoi se kjo u realizua falë 
punës dhe përkushtimit të njësive akademike 
përkatëse për të cilën kanë dhënë kontribut edhe 
menaxhmentet e kaluara. “Hapja e këtyre drej-
timeve, Master në Shkencat Kompjuterike dhe 
Teknologjitë e Komunikimit, Master në Konta-
bilitet dhe Auditim dhe Master në Administrim 
Biznesi, të cilat janë unike si në vend dhe rajon, 
shënon një sukses të madh për UPZ-në, duke 
specializuar kuadro konform kërkesave të tregut 
të punës dhe nevojave të vendit”, theksoi rektori 
Vataj me këtë rast. Ai shtoi se është duke punuar 
së bashku me bashkëpunëtorët e tij në menaxh-
ment dhe dekanët për hapjen e drejtimeve të reja 
dhe se do të punojnë që të ketë kontinuitet në 
studime duke ofruar edhe studime të doktoratës 
në vitet në vijim. 
Dekani i Fakultetit Ekonomik, Prof. Ass. Dr. 
Bekim Berisha, theksoi se në vitin jubilar të 
ekzistimit të Universitetit të Prizrenit “Ukshin 
Hoti”, Fakulteti Ekonomik për herë të parë po or-
ganizon studime të ciklit të dytë në dy programe 
studimore - Master në Administrim Biznesi 
dhe Master në Kontabilitet dhe Auditim si dhe 
nga ky vit edhe Master në Trashëgimi Kulturore 
dhe Turizëm dhe shtoi se në këtë mënyrë ne po 
e kompletojmë ciklin e studimeve në Fakulte-
tin Ekonomik. “Nën përkrahjen e plotë të stafit 
të ri menaxhues të Universitetit, ne po bëjmë 
përpjekje që studentëve të nivelit master t’ua 

mundësojmë përgatitjen e punimit të masterit 
nëpër kompani vendore dhe ndërkombëtare. Në 
këtë kuptim, ne e kemi një marrëveshje me Odën 
Ekonomike të Turqisë, por po përhiqemi që të 
sigurojmë Marrëveshje edhe me shtete tjera të 
Evropës dhe SHBA-ve për t’i sistemuar studentët 
nëpër kompani të ndryshme, ku do të mundë ta 
përfundojnë disertacionin për qëllime praktike. 
Në këtë mënyrë do të kemi mundësi t’i identi-
fikojmë studentët më të suksesshëm me të cilët 
pas përfundimit të studimeve do të mund të pu-
nojmë në projekte të përbashkëta kërkimore.”, ka 
theksuar dekani Berisha. 
Ndërkaq, Dekani i Fakultetit të Shkencave Komp-

juterike, Prof. Ass. Dr. Artan Dermaku, theksoi 
se Drejtimi Master në Shkencat Kompjuterike 
dhe Teknologjitë e Komunikimit është unik në 
Kosovë dhe regjion dhe është në përputhshmëri 
me programet në Bashkimin Evropian. “Ky pro-
gram i nivelit Master është mundësi e mirë për 
studentët që kanë kryer  studimet themelore në 
UPZ, në universitetet  e Kosovës dhe rajon,  pasi 
që është në përputhshmëri me tregun vendor, të 
rajonit dhe botës. Sidomos shtetet e BE-së kanë 
nevojë për ekspertë të tillë”, theksoi Dekani Der-
maku dhe shtoi se rektori ka ofruar mbështetje 
të nevojshme për zhvillim dhe përfundim të suk-
sesshëm të këtyre studimeve. 

Në UPZ nisën punën edhe tri drejtime
të reja në nivelin Master 

Mbështetur në dispozitat e nenit 48, para-
grafi 1.3 të Statutit të UPZ-së,  Nr. 04-V-

621 të datës 30 maj 2013 dhe në përputhje me 
kompetencat e Rektorit të UPZ-së, i cili pas 
konsultimit të Senatit të Universitetit të Priz-
renit “Ukshin Hoti” në mbledhjen e mbajtur, 
më 18.12.2014 kanë vendosur për të emëruar 
ushtruesin e detyrës së dekanit të Fakultetit të 
Filologjisë. 
Ushtrues detyre i dekanit për Fakultetin e 
Filologjisë është emëruar prof.ass.dr.Shkëlqim 
Millaku. 

Emërohet Dekani i Fakultetit 
të Filologjisë në UPZ

22 dhjetor 2014

15 dhjetor 2014
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Prof.dr. Mario de Matteis, profesor në Universitetin e 
Bochum-it (Ruhr-Universität Bochum) Gjermani, 

që përmes Fondacionit Herder jep mësim në Univer-
sitetin e Elbasanit dhe Universitetin e Tiranës, mbajti një 
ligjëratë në Universitetin“Ukshin Hoti” në Prizren, me 
temë: Mësimi i integruar i gjuhëve të huaja dhe lëndëve 
profesionale (Content and Language Integrated Learn-
ing- CLIL).
Profesori pasqyroi  “Politikën e Bashkimit Evropian për 
mësim të gjuhëve të huaja” dhe studimin paralel të dy 
drejtimeve me kombinim të një gjuhe të huaj dhe një 
drejtim tjetër profesional.
U theksua pilot projekti shqiptaro-gjerman i një shkolle 
të tillë në Gjimnazin “Sami Frashri” në Tiranë, që është 
filluar para 7 vitesh, ku mësimi i vetëm disa lëndëve 
profesionale mbahet në gjuhë të huaj. Kjo përvojë e 
vendeve gjermanofone mund të bartet edhe në vendet 
albanofone.
Një shembull i tillë mund të ndiqet prej ndonjë gjimna-
zi të Prizrenit apo të ndonjë qyteti tjetër në Kosovë. Ky 
është trendi i studimit në vendet e Bashkimit Evropian 
dhe kjo  mënyrë e studimit u mundëson të diplomuarve 
që të sigurojnë më lehtë vende pune. Është e rekoman-
dueshme që edhe universitetet e rajonit të zhvillojnë 
kurrikula për të ofruar mundësinë që njëkohësisht të 
studiohen dy drejtime. Profesor Mario prezantoi edhe 
konferencat dhe botimet e shumta që ka bërë kohëve 
të fundit, duke i përmbledhur këto në bibliografinë 
“Albanische Universitätsstuidien – Stuidienbibliogra-
phie”, me mbi 200 kontribute shkencore, botuar në disa 
libra të ndryshëm. Veçojmë këtu botimin e Konfer-
encës ndërkombëtare për themeluesin e albanologjisë, 
Johann Georg von Hahn,  me rastin e 200-vjetorit të 
lindjes, botuar në vitin 2012, si dhe shumë konferenca 
dhe botime të tjera në fushë të albanologjisë dhe gjer-

manistikës.
Ligjërata u ndoq me shumë vëmendje nga studentët 
dhe mësimdhënësit e Degës së Gjuhës dhe Letërsisë 
gjermane. Në fund të saj u debatua për këto tema me 
interes në procesin e studimit dhe përgatitjen profesion-
ale, për modernizim të kurrikulave etj.
Profesor Mario de Matteis u prit edhe nga rektori prof.
dr. Ramë Vataj, ku u bisedua për projekte konkrete ev-
ropiane në kuadër të programit „Horizont 2020, pjesë e 
të cilëve do të jetë edhe Universiteti i Prizrenit “Ukshin 
Hoti”.
Profesor Mario de Matteis ishte i ftuar nga prof. dr. Izer 
Maksuti, mësimdhënës në Universitetin e Tetovës, por 
që nga themelimi është profesor edhe në Departamen-
tin e Gjuhës dhe Letërsisë gjermane në universitetin 

tonë.
Ai na foli edhe për projekte të tjera të Gjermanistikës në 
UPZ, si ky i Lektoratit austriak, pjesë e OEAD – Shër-
bimit Austriak për Shkëmbim Akademik; një lektore 
austriake tanimë jep mësim në këtë Degë, si dhe për 
miratimin e projektit nga DAAD - Shërbimi Gjerman 
për Shkëmbim Akademik, për një asistent të gjuhës nga 
DAAD  prej vitit të ardhshëm, për zhvillimin e kurri-
kulës së re etj.
Profesor Maksuti theksoi edhe planifikimin akademik 
të Degës, për faktin që gati i gjithë stafi akademik i gjer-
manistikës në Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”  
ka studiuar në Austri dhe Gjermani. Ai përmendi edhe 
plane e projekt-ide të tjera  nga Dega dhe  Fakulteti i 
Filologjisë, si  Qendra e Gjuhëve të huaja etj.

Rektori Vataj priti në një vizitë Andin Hotin, djalin e Ukshin Hotit

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Marmara në Turqi 

22 nëntor 2014

Prof. Dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit “Uk-
shin Hoti”, ka pritur në një vizitë, Andin Hotin, 

djalin e intelektualit dhe atdhetarit Ukshin Hoti, 
emrin e të cilit e mban ky Universitet.
Andin Hoti e uroi rektorin Vataj për pozitën duke 
i dëshiruar suksese në punë. Me këtë rast ai thek-
soi se Universiteti që mban emrin e babait të tij 
tashmë ka marrë një rektor, i cili përpos vlerave 
akademike e intelektuale, ka edhe vlerat atdhetare, 
duke marrë parasysh që vjen nga një familje që 
ka dhënë shumë për këtë vend. Ndërkaq, Andini 

i dhuroi rektorit Vataj fotografinë e babait të tij, 
Ukshin Hoti.
Rektori Vataj e falënderoi Andin për vizitën dhe 
urimet. Ai theksoi se është motiv për punën e tij si 
rektor emri që e mban ky Universitet dhe se do të 
punoj që ky Universitet të nderojë emrin e intele-
ktualit dhe atdhetarit Ukshin Hoti, i cili pos që ka 
qenë një atdhetar i dëshmuar, me sakrificën e tij që 
ka bërë për vendin, është një intelektual dhe aka-
demik nga universitetet më prestigjioze botërore.
 

Prof. Dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit “Ukshin 
Hoti” në Prizren, i shoqëruar nga z. Soner Yildi-

rim, koordinator i Departamentit të Gjuhës Turke 
në UPZ dhe z. Rrahim Morina, Konsull i Përgjith-
shëm i Kosovës në Stamboll, kanë zhvilluar një vizitë 
treditore në Turqi, ku kanë vizituar Universitetin e 
Anadollit në Eskishehir dhe Universitetin Marmara 
në Stamboll. Me këtë të fundit gjatë kësaj vizite është 
nënshkruar edhe marrëveshje për bashkëpunim. 
Rektori Vataj dhe rektori i Universitetit Marmara, 
Prof. Dr. Emin Arat, e vlerësuan lart arritjen e kësaj 
marrëveshjeje të bashkëpunimit dhe u zotuan se do 
të kujdesen që të zbatohet në praktikë. Marrëveshja 
përfshin shkëmbimin e studentëve për nivelin mas-
tesr dhe të doktoratës, shkëmbimin e profesorëve 
dhe zbatimin e projekteve të përbashkëta. 
Rektori Vataj i ftoi përfaqësuesit e këtij universiteti 
që të vizitojnë UPZ-në ku do të bisedohet në detaje 
për konkretizimin e bashkëpunimit në të ardhmen 

në fushat përkatëse. 
Ndërsa me përfaqësues të Universitetit të Anadol-
lit është biseduar për konkretizimin e bashkëpun-
imit, pasi që kohë më parë me këtë universitet është 
nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim. Rektori 
Vataj dhe Rektori i Universitetit të Anadollit, Prof. 
Dr. Naci Gundogan, biseduan për mundësinë e 
bashkëpunimit për implementimin e programit E-
learning në UPZ dhe për shfrytëzimin e Bibliotekës 
Elektronike të këtij universiteti për studentët dhe 
profesorët e UPZ-së. 
Gjatë kësaj vizite delegacioni nga UPZ ka vizituar 
edhe Konsullatën e Republikës së Kosovës në Stam-
boll që udhëhiqet nga Konsulli z. Rrahim Morina, 
ku u njohën nga afër për punën e kësaj konsullate 
në shërbim të bashkatdhetarëve tanë në Turqi. Vlen 
të theksohet se katalizator i marrëveshjes me Uni-
versitetin Marmara ishte z. Morina, i cili ka përcjel-
lur delegacionin edhe gjatë vizitës në Eskishehir në 

Universitetin Anadolli. Konsulli Morina, ka shpre-
hur gatishmërinë të ndihmojë të gjitha universitetet 
publike  në Kosovë që kanë marrëveshje me univer-
sitetet turke, konkretizimin e tyre.

Profesori nga universiteti gjerman mban ligjëratë në Universitetin 
“Ukshin Hoti” në Prizren 24 nëntor 2014

12 dhjetor 2014
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Prof. Dr. Ramë Vataj, ka pritur në një takim kry-
etarin e komunës së Dragashit, z. Salim Jonuzi 

me bashkëpunëtorë. Në takim ishte edhe zv. ministri 
i MASHT-it, z. Usmen Baldzi. Z. Jonuzi e uroi rek-
torin Vataj për detyrën duke i dëshiruar suksese në 
punë.
Rektori Vataj i falënderoi për vizitën kryetarin Jonu-
zaj me bashkëpunëtorë. Ai kërkoi nga Komuna 
e Dragashit që të ndajë bursa për studentët nga të 
gjitha komunitetet nga kjo komunë që studiojnë në 

Universitetin “Ukshin 
Hoti” në Prizren.
Kryetari Jonuzaj theksoi 
se me gjithë buxhetin e 
vogël që ka kjo komunë 
do të përpiqen që të gje-
jnë forma për të mbështe-
tur studentët e kësaj ko-
mune që studiojnë në 
UPZ.

Redaksia e Buletinit: Kryeredaktor: Ramadan Baraliu, Redaktor: Prof.ass.Dr. Shkëlqim Millaku, Dizajni dhe thyerja grafike: Tarik Hani, Lektor: Prof.Dr. 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

Këshilli Drejtues i Universitetit “Ukshin Hoti” në 
Prizren, në mbledhjen e mbajtur më 12.11.2014, 

me votim unanim ka zgjedhur tre prorektorët, në 
përputhje me dispozitat e nenit 36 të Statutit të Uni-
versitetit.
Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve 
dhe Kërkime Shkencore, është zgjedhur Prof. Ass. 
Dr. Malush Mjaku, prorektor për Buxhet, Financa 
dhe Infrastrukturë, Prof. Ass. Dr. Florie Govori, 
ndërsa prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar 

dhe Ngritje të Cilësisë, profesor Sadik 
Idriz. Me këtë vendim të Këshillit Drej-
tues është kompletuar menaxhmenti i 
Universitetit, që udhëhiqet nga rektori, 
Prof. Dr. Ramë Vataj.
Me këtë rast, Kryetari i Këshilli Drej-
tues të UPZ-së, Prof. Dr. Avdulla Aliu, 
u uroi suksese dhe përkushtim në punë 
prorektorëve të Universitetit.

Këshilli Drejtues zgjodhi tre prorektorët e UPZ-së

Rektori Vataj: Komuna e Dragashit të ndajë 
bursa për studentët e UPZ-së

Prof. Dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit “Uk-
shin Hoti” në Prizren, ka pritur në një takim 

drejtorin e Postës së Kosovës, z. Sejdi Hoxha, me 
bashkëpunëtorë. 
Temë bosht në këtë takim ishte mundësia e ofrimit 
të shërbimeve më të lira dhe ofrimi i praktikës për 
studentë nga ana e Postës së Kosovës. 
Drejtori i Postës, Hoxha njoftoi Rektorin Vataj se 
PK-ja është e licencuar për të ofruar shërbime fi-
nanciare jo bankare  dhe se shërbimi i pagesave nga 
ana tyre është më i lirë se institucionet bankare. Ai 
theksoi se deri më tani PK ka lidhur marrëveshje për 
bashkëpunim me shumë institucione publike dhe se 
në këtë kuadër janë të interesuar që të bashkëpuno-
jnë edhe me Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren. 

Hoxha shtoi se Posta e Kosovës është ndërmerrje 
publike 100 për qind e Kosovës, ku aksionari krye-
sor është Qeveria e Kosovës. Rektori Vataj theksoi 

se mirëpret çdo nismë të Postës së Kosovës për të 
ofruar shërbime më të lira  për studentët e UPZ-së, 
dhe se në këtë kuadër do të angazhohet që në suaza 
të ligjit pas konsultimit të Këshillit Drejtues të ven-
doset për arritjen e bashkëpunimit konkret. 
Rektori Vataj kërkoi nga ana e drejtorit të Postës 
që të mundësojnë si ndërmarrje publike mbajtjen 
e praktikës për studentët e profileve përkatëse të 
UPZ-së, dhe se kjo pikë të jetë në marrëveshjen e 
bashkëpunimit. Drejtori Hoxha theksoi se Posta do 
të mundësojë tani e tutje mbajtjen e praktikës për 
studentët e Universitetit “Ukshin Hoti”. 
Për bashkëpunimin konkret u dakorduan që të vazh-
dojnë konsultimet në të ardhmen. 

Drejtori i Postës së Kosovës vizitoi Universitetin e Prizrenit

Prof. Dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit “Ukshin 
Hoti” në Prizren, ka pritur në një takim Prof. Dr. 

Arthur Mettinger, rektor i Universitetit të Shken-
cave të Aplikuara të Vjenës, njëri nga universitetet 
më prestigjioze evropiane, me të cilin është biseduar 
për mundësitë e bashkëpunimit në mes të dy univer-
siteteve. Ky Universitet është edhe grand mbajtës i 
projektimit “Ngritja e autonomisë dhe llogaridhënies 
financiare në institucionet publike të arsimit të lartë 
në Kosovë”, i financuar nga Komisioni Evropian 
përmes programit TEMPUS. Në takim ishte edhe 
drejtori i “Wus Kosova”, Bud Dedaj, një organizatë 
e cila ka dhënë kontribut të çmuar për zhvillimin e 
UPZ-në që nga themelimi. Rektori Vataj pasi shprehi 
kënaqësinë e tij që pret në një vizitë rektorin e Uni-
versitetit të Shkencave të Aplikuara të Vjenës, një 
universitet prestigjioz dhe që është rektori i parë nga 

universitetet evropiane që takon në fillim të punës 
si rektor i UPZ-së, theksoi se kontributi i Austrisë 
në zhvillimin e arsimit të lartë në Kosovë ka qenë i 
madh, për të cilën gjë shprehi falënderime ndaj shtetit 
austriak. Rektori Vataj potencoi se është në interes të 
Universitetit të Prizrenit që të bashkëpunojë me një 
universitet të tillë, si në projekte të përbashkëta, kur-
rikula,  shkëmbim të mësimdhënësve dhe studentëve 
etj., duke shtuar se UPZ mund të mësojë shumë nga 
përvoja shumëvjeçare e Universitetit të Shkencave të 
Aplikuara të Vjenës. Prof. Dr. Arthur Mettinger, rek-
tor i Universitetit të Shkencave të Aplikuara të Vjenës, 
e falënderoi rektorin Vataj për mikpritjen dhe gatish-
mërinë e shprehur për të bashkëpunuar. Ai theksoi se 
Universiteti të cilin e drejton është i gatshëm për të 
dhënë kontributin e vet për zhvillimin e Universitetit 
të Prizrenit dhe për bashkëpunim në fushat e cekura. 

Ai shtoi se në të ardhmen do të takohen prapë dhe do 
të bisedojnë për konkretizimin e bashkëpunimit në 
fushat përkatëse.
Në fund të vizitës rektori Mettinger me bashkëpunë-
torë vizitoi sektorin e financave në Administratën e 
UPZ-së ku takoi personelin përkatës dhe u njoftua me 
ambientet e punës në këtë sektor.

Rektori Vataj priti rektorin e Universitetit të Shkencave të 
Aplikuara të Vjenës 10 nëntor 2014

8 dhjetor 2014
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Prof. Dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit “Uk-
shin Hoti” në Prizren, ka pritur në një vizitë për-

faqësuesit e komunitetit boshnjak në Prizren nga 
subjekti politik Koalicioni “VAKAT” të cilët i kanë 
uruar për marrjen në drejtim këtë Universitet. Dele-
gacioni ishte në përbërje të Xhezair Murati, kryetar i 
“VAKAT” dhe këshilltar i kryeministrit, Duda Balje, 
deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e këtij 
subjekti, Usmen Baldzi, zyrtar i këtij subjekti dhe zv. 
Ministër i MASHT-it dhe zyrtarë të tjerë.
Përfaqësuesit e kësaj partie theksuan se komuniteti 
boshnjak ka kontribuar në bërjen e shtetësisë së Ko-
sovës dhe se është i integruar plotësisht në shoqërinë 
kosovare. Ata theksuan se rektori i këtij Universiteti 
do ta ketë përkrahjen e tyre në çdo institucion dhe 

instancë ku kanë ndikim me qëllim që universiteti të 
zhvillohet në të gjitha aspektet.
Ndërkaq, rektori Vataj i njoftoi përfaqësuesit e ko-
munitetit boshnjak se në vizionin e tij për univer-
sitetin, në kuadër të bashkëpunimit kombëtar,  e ka 

paraparë që prioritet për bashkëpunim të kenë edhe 
shtetet amë të etnive që janë në Prizren që janë pjesë 
e universitetit, në mesin e tyre edhe boshnjakët, të 
cilat nuk do të dallohen për nga trajtimi në çdo as-
pekt, sepse Prizreni është qendër e kulturës, e tra-
ditës dhe e tolerancës në mes të grupeve etnike dhe 
kulturave të ndryshme. Ai theksoi se nëse vlerësohet 
se ka kuadro dhe kapacitet do të mbështetë hapjen 
e drejtimeve të reja të studimeve edhe në gjuhën 
boshnjake krahas asaj turke.
Rektori Vataj theksoi nevojën që Dega në gjuhën 
boshnjake në Fakultetin e Edukimit të pasurohet me 
profesorë të rregullt dhe që të forcohet me kuadro të 
reja dhe me përgatitje adekuate. 

Rektori Vataj: Do të ketë avancim të studimeve në gjuhën boshnjake 

5 nëntor 2014

5 nëntor 2014

5 nëntor 2014

10 nëntor 2014

Rektori  i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, 
Prof. Dr. Ramë Vataj ka pritur në një takim për-

faqësuesit e KEDS-it në Prizren, nga të cilët ka kërkuar 
që të kujdesen që Universiteti të ketë furnizim me en-
ergji elektrike prej 24 orësh. Rektori Vataj theksoi se 
UPZ do të kryejë të gjitha obligimet në afat ligjor që 
kjo të realizohet dhe kërkoi edhe nga ana e KEDS-it që 
të bëjë të njëjtën gjë. Drejtori i KEDS-it për Rajonin e 
Prizrenit, Vehbi Sofiu, pasi që e uroi rektorin Vataj për 
detyrën, duke i dëshiruar sukses në punë, e siguroi se 
do të diskutojnë çështjen me menaxhmentin qendror 
të KEDS-it dhe do të bëjnë ç’është e mundur nga ana 
e tyre që UPZ të ketë furnizim me energji elektrike pa 

ndërprerë sa më parë. UPZ ka nënshkruar kohë më 
parë një momerandum mirëkuptimi me ish-KEK-un, 
për këtë çështje ndërsa tani pasi që kanë ndryshuar 
rrethanat në kompani sa i përket statusit, është par-
ashtruar nevoja që të ripërtërihet marrëveshja ku do të 
vendoseshin detyrimet dhe obligimet e secilës palë që 
kjo të realizohet në një afat sa më të shpejtë.
Ndërkaq Rektori Vataj e potencoi faktin që zhvillimi 
normal i procesit mësimor dhe të gjitha punët adminis-
trative janë të lidhura ngushtë me furnizimin e rregullt 
me energji elektrike. Ai gjithashtu theksoi se ndërpre-
rjet e energjisë elektrike kohëve të fundit janë reflektuar 
edhe në mbarëvajtjen e mësimit dhe kanë ndikuar në 

rritjen e shpenzimeve të Universitetit për furnizim me 
energji elektrike duke shfrytëzuar rrugët alternative të 
furnizimit me gjenerator.

Rektori Vataj kërkoi nga KEDS-i furnizim 24 orë me energji elektrike për UPZ-në

Prof. Dr. Ramë Vataj, ka pritur në një takim një 
delegacion nga Bashkësia Islame e Kosovës, 

Dega në Prizren, të cilët e kanë uruar për marrjen e 
kësaj detyre duke i dëshiruar suksese në punë. Del-
egacioni ishte në përbërje të Lutfi Ballëku, kryetar 
i BIK për Prizren, Ali Vezaj, krye imam i BIK për 
Prizren dhe zyrtarë të tjerë.

Rektori Vataj i falënderoi për vizitën dhe urimet 
krerët e BIK-ut për Prizren, si liderë shpirtërorë të 
qytetarëve të kësaj komune, duke marrë parasysh që 
mbi 90% e popullsisë në këtë komunë janë myslima-
në. Ai theksoi se do të bashkëpunoj ngushtë me për-
faqësuesit e komunitetit mysliman dhe përfaqësuesit 
komuniteteve të tjera fetare në këtë komunë për 
çështje të interesit të dyanshëm.
Ballëku dhe Vezaj theksuan se UPZ ka fituar një rek-
tor të përgatitur dhe i cili vjen nga rajoni i Prizrenit 
dhe se nuk dyshojnë në suksesin e tij, duke i ofruar 
mbështetje dhe bashkëpunim të plotë.
Ndërkaq gjatë ditës, edhe Dr. Afrim Avdaj, drejtor i 
Spitalit Rajonal në Prizren, e ka vizituar Universite-
tin “Ukshin Hoti” në Prizren, ku ka takuar rektorin 
Prof. Dr. Ramë Vataj, të cilin e ka uruar për detyrën 
duke i dëshiruar suksese në punë. Avdaj theksoi se 
UPZ ka fituar një rektor që ka përgatitjen dhe vlerat 
adekuate për të zhvilluar këtë Universitet.

Rektori Vataj e falënderoi drejtorin Avdaj për vizitën 
dhe urimet dhe theksoi se do të kenë bashkëpunim 
të ngushtë për të realizuar pjesë të vizionit të tij për 
këtë Universitet. Ai theksoi se do të bëjë analizën 
paraprake për mundësitë e hapjes së një drejtimi në 
Logopedi dhe Infermieri dhe në këtë kuadër roli i 
tyre do të jetë shumë i nevojshëm. Rektori Vataj 
theksoi se nëse vlerësohet se do të kemi kapacitete 
dhe kuadro atëherë ne do të hapim një drejtim stu-
dimi nga  këto profile. Mendojmë se do të kontri-
buojmë në ofrimin e shërbimeve shëndetësore më 
kualitative në Spitalin Regjional dhe në institucionet 
e tjera shëndetësore.
Drejtori Avdaj e siguroi Rektorin Vataj se do të ketë 
mbështetjen e menaxhmentit të Spitalit Regjional 
dhe të gjitha kapacitetet e këtij spitali do të jenë në 
funksion të realizimet të kësaj nisme dhe çfarëdo ni-
sme ku ata do të mund të japin kontribut.

Krerët e BIK në Prizren dhe drejtori i Spitalit Rajonal, e uruan Rektorin Vataj për detyrën

Rektori Vataj priti përfaqësuesit e komunitetit rom në Prizren

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. 
Dr. Ramë Vataj, ka pritur në një takim përfaqësuesit e 

komunitetit rom në Prizren, Jolxhi Shala, kryetar i KNRP-
së dhe Kujtim Pacaku, deputet i Kuvendit Kosovës nga ky 
subjekt politik. Rektori Vataj theksoi se si të gjithë të tjerët, 
edhe studentët e këtij komuniteti do t’i mbështesë që të 
kenë mundësi të sigurojnë shkollim universitar që nesër të 
bëhen të zotë e vetvetes dhe të kontribuojnë për familjet  e 
tyre dhe për shoqërinë në përgjithësi.

Përfaqësuesit e këtij komuniteti kërkuan nga UPZ që të 
krijojë një kuotë për regjistrim të studentëve nga kjo kat-
egori e shoqërisë, që t’u jepet mundësia për shkollim, pasi 
që kjo është pika më e dobët e këtij komuniteti.
Rektori Vataj i siguroi se këtë çështje do ta diskutojë në 
MASHT, pasi që është kompetent për caktimin e kuotave 
dhe se do të bëjë çfarë është e mundur që në suaza të ligjit 
të sigurohet përfshirje në arsimin e lartë edhe për këtë kat-
egori të shoqërisë përmes krijimit të një kuote të posaçme.
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Ambasadorja turke, Songül Ozan dhe ministri Mahir Yagcilar, uruan rektorin Vataj

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Prof. Dr. Rama-
dan Muja, me kryesuesin e Kuvendit Komunal, z. 

Kujtim Gashin, disa drejtorë komunalë dhe bashkëpu-
nëtorë të tjerë, e kanë vizituar Universitetin Publik 
“Ukshin Hoti” në Prizren, për të uruar Prof. Dr. Ramë 
Vatajn për marrjen e detyrës së rektorit të këtij Uni-
versiteti. Rektori Vataj e falënderoi kryetarin Muja dhe 
bashkëpunëtorët e tij për vizitën dhe urimet dhe kërkoi 
nga ana e tyre që të vazhdojnë mbështetjen e këtij Uni-
versiteti si pushtet lokal në kapacitetin e tyre, në ter-
ritorin  e të cilës komunë është i vendosur kampusi 
universitar. Ai i bëri me dije përfaqësuesit në pushtetin 
lokal se në vizionin e tij për menaxhimin e këtij Uni-
versiteti ka paraparë edhe partneritetin me pushtetin 
lokal për të zhvilluar këtë Universitet. Në bazë të kom-
petencave të autoriteteve lokale, rektori Vataj kërkoi që 

të gjenden hapësira të reja të përshtatshme ku mund të 
zgjerohet universiteti dhe të ndikojnë që të ulet kostoja 
e udhëtimit në transportin publik për studentët dhe 
profesorët. Rektori Vataj gjithashtu kërkoi që të krijo-
hen lehtësira për studentët për qasje në institucionet 
kulturore të caktuara, nën autoritetin e komunës.

Kryetari i Prizrenit, Prof. Dr. Ramadan Muja, i cili ka 
qenë anëtar i ish-Bordit të Përkohshëm Qeverisës të 
këtij Universiteti pas themelimit, e përgëzoi rektorin 
Vataj për vizionin e tij për të zhvilluar këtë Universitetit 
dhe e siguroi se si pushtet lokal, në kapacitetin e tyre, do 
të ketë mbështetjen e parezervë për të çuar përpara këtë 
Universitet. Ai theksoi se për çdo vjet komuna ndan 
nga 50 mijë euro për bursa për studentët që studiojnë 
në universitet publike, duke shtuar se në të ardhmen 
do të shtojnë këtë fond me qëllim që studentëve të dal-
luar dhe atyre nevojëtarë nga shtresat ndjeshme dhe që 
kanë kontribuar për këtë vend, t’u lehtësojnë koston e 
studimeve. Kryetari Muja e siguroi rektorin Vataj se do 
të mbesin në kontakt për çdo kërkesë eventuale që do 
t’u parashtrohet dhe se do të adresohet me kohë, duke 
theksuar se mbështetjen do ta ketë të pa rezervë.

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, 
Prof. Dr. Ramë Vataj,  të enjten ka pritur në një 

takim një delegacion nga Universiteti Bujqësor i Ti-
ranës. Përfaqësuesit e këtij Universiteti fillimisht e 
uruan rektorin Vataj për marrjen e kësaj detyre duke 
i dëshiruar suksese në punë. Dekani i Fakultetit të 
Ekonomisë-Agrobiznes, Prof. Dr. Bahri Musabelliu, 
në këtë universitet, theksoi se “rektori Vataj është njeri 
i duhur në vend të duhur dhe se nuk dyshojnë në suk-
sesin e tij”.
Rektori Vataj theksoi se në kuadër të shteteve të rajonit 
prioritet do t’i jepë bashkëpunimit me universitetet 
e Shqipërisë, duke spikatur se është në interes të dy 
vendeve që ndajnë një kulturë dhe traditë, si vëllezër. 
Ai gjithashtu theksoi se prioritet për bashkëpunim do 
të kenë edhe shtetet amë të etnive që janë në Prizren 
dhe që janë pjesë e universitetit dhe që nuk dallohen 
për nga trajtimi në çdo aspekt, sepse Prizreni është 
qendër e kulturës, e traditës dhe e tolerancës në mes të 

grupeve etnike dhe kulturave të ndryshme.
Temë bosht e diskutimit në këtë takim ishte mundësia 
e konkretizimit të bashkëpunimit në mes të dy uni-
versiteteve, pasi që kohë më parë është nënshkruar një 
memorandum për bashkëpunim.
Rektori Vataj i njoftoi mysafirët nga Shqipëria se në 
vizionin e tij për të zhvilluar këtë Universitet është 
edhe themelimi i Fakultetit të Pyjeve dhe Fakultetin 
e Bioteknologjisë dhe Teknologjisë Ushqimore dhe 
kërkoi ndihmën e tyre, si një universitet me traditë në 
Shqipëri, për të realizuar. Rektori Vataj theksoi se pro-
gramet e tilla studimore do të ndikonin që potencialin 
dhe resurset e jashtëzakonshme që ka ky rajon të vi-
heshin në funksion të zhvillimit ekonomik.
Dekani i Fakultetit të Ekonomisë-Agrobiznes, Prof. 
Dr. Bahri Musabelliu, e përgëzoi rektorin Vataj për 
këtë iniciativë, duke e vlerësuar si shumë të rëndë-
sishme dhe i ofroi bashkëpunim të pa rezervë që kjo 
të realizohet. Ai theksoi se në këto fusha si universitet 

ata kanë përvojë të gjatë dhe mund të japin kontribu-
tin e tyre që Universiteti i Prizrenit të ketë programe 
studimi të njëjta.
Përfaqësuesit e Universitetit Bujqësor të Tiranës thek-
suan se programet që ata ofrojnë janë kompatibile me 
universitetet evropiane dhe se është një lehtësim për 
akreditim edhe në Kosovë, duke ditur faktin që kër-
kohet nga Agjencia për Akreditim që programet e 
reja të jenë kompatibile me ato që ofrohen në shtetet e 
Bashkimit Evropian.

Një delegacion nga Universiteti Bujqësor i Tiranës 
vizitoi Universitetin e Prizrenit
30 tetor 2014

31 tetor 2014

4 nëntor 2014

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. 
Dr. Ramë Vataj, ka vazhduar të pranojë urime të 

shumta nga institucionet e ndryshme dhe faktorë rel-
evantë për marrjen e kësaj pozite. Në këtë kuadër amba-
sadorja e Turqisë në Kosovë Songül Ozan dhe Ministri 
në detyrë i Administratës Publike, njëherësh kryetar i 
KDTP-së, Mahir Yagcilar, të martën në takime të ndara 
kanë vizituar rektorin Vataj për të uruar për marrjen në 
drejtim të këtij Universiteti duke i dëshiruar sukses në 
punë. Ambasadorja turke Ozan e falënderoi rektorin 
Vataj për pritjen që i ka bërë dhe e siguroi se qeveria dhe 
universitetet turke do të vazhdojnë bashkëpunimin me 
këtë Universitet siç ka ndodhur deri më tani. Ajo thek-
soi se universitetet turke janë mjaft të zhvilluara dhe se 
mund të ndihmojnë UPZ-në në shumë aspekte dhe se 
kontributi i tyre si ambasadë do të jetë permanent në 
këtë drejtim.
Rektori Vataj e falënderoi ambasadoren turke për vizitën 
dhe urimet. Ai gjithashtu e falënderoi ambasadoren për 
kontributin e Qeverisë dhe shtetit turk që ka dhënë për 
shtetin e Kosovës në të gjitha sferat.
Ndërkaq, rektori Vataj e njoftoi ambasadoren se në 

vizionin e tij për universitetin, në kuadër të bashkëpun-
imit kombëtar,  e ka paraparë që prioritet për 
bashkëpunim të kenë edhe shtetet amë të etnive që janë 
në Prizren që janë pjesë e universitetit, të cilat nuk do 
të dallohen për nga trajtimi në çdo aspekt, sepse Priz-
reni është qendër e kulturës, e traditës dhe e tolerancës 
në mes të grupeve etnike dhe kulturave të ndryshme 
me lidhje të veçanta vëllazërore me Turqinë. Rektori 
Vataj theksoi se do të ketë bashkëpunim konkret edhe 
me universitetet nga Turqia dhe se do të angazhohet për 
jetësimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani 
me të gjitha universitetet turke. Ai theksoi se është në in-
teres të të dyja vendeve por më së shumti të Universitetit 
tonë që të bashkëpunojmë me universitetet turke, duke 
marrë parasysh traditën e gjatë që kanë këto universitete.
Ndërkaq, në vizitën e tij ministri në detyrë i Admin-
istratës Publike, Mahir Yagcilar e uroi rektorin Vataj 
për marrjen e kësaj pozite dhe e siguroi se do të ketë 
mbështetjen e tij për të çuar përpara këtë universitet, nga 
pozicioni që është tani por edhe nga çfarëdo pozicioni 
që do të këtë në të ardhmen, duke theksuar se është në 
interes të Prizrenit që ky Universitet të zhvillohet në çdo 

aspekt.
Rektori Vataj e falënderoi për vizitën, urimet dhe gatish-
mërinë për mbështetje ministrin Yagcilar dhe e siguroi 
se ashtu si edhe komunitetet e tjera, edhe studentët e ko-
munitetit turk do të kenë trajtim dinjitoz dhe se do t’i 
inkurajojë dhe mbështesë që të zhvillojnë departamentin 
në gjuhën turke, por që të ofrohen edhe drejtime të tjera 
në gjuhën turke në bazë të kapaciteteve që janë dhe në 
bashkëpunim me universitetet turke.
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28 tetor 2014

28 tetor 2014 29 tetor 2014 29 tetor 2014

Prof. Dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit Publik 
“Ukshin Hoti”, e ka pritur në takim drejtorin e 

Policisë së Rajonit të Prizrenit, Nexhmi Krasniqin 
me bashkëpunëtorë.  Krasniqi e uroi rektorin Vataj 
për marrjen në drejtim të UPZ-së duke i uruar suk-
sese në punë. Ai e siguroi rektorin për mbështetjen 
e pakursyer të policisë aty ku parashihet nevoja.  
Rektori Vataj e falënderoi drejtorin e Policisë në 
Rajonin e Prizrenit për vizitën dhe gatishmërinë 
për mbështetje, të tempullit të dijes, Universitetit 
të Prizrenit. Vataj theksoi se Universiteti do të jetë 
i gatshëm që të bashkëpunojë me organet e ren-

dit në çdo rrethanë. Ai e siguroi 
drejtorin Krasniqi që Universiteti 
është i hapur për të ofruar ndonjë 
kuotë të posaçme për personelin e 
policisë, në nivelin master ose në 
studimet themelore në profilet e 
caktuara, nëse parashihet nevoja, 
me qëllim që të ngriten kapacite-
tet e policisë dhe të kemi organe 
të rendit sa më profesionale dhe 
kompetente.

Rektori Vataj priti drejtorin  e Policisë në Rajonin 
e Prizrenit

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, 
Prof. Dr. Ramë Vataj, në ditën e dytë të punës në 

këtë pozitë ka takuar përfaqësuesit e studentëve në 
Parlamentin Studentor duke bartur mesazhin e qartë 
se studentët janë arsyeja pse UPZ ekziston. “Unë jam 
juaji në shërbimin tuaj, në çdo kohë”, i siguroi rektori 
Vataj përfaqësuesit e studentëve.
Ai i përgëzoi ata për kërkesat parimore dhe përpa-
rimtare për të kërkuar një rektor adekuat për Uni-
versitetin.
Rektori Vataj theksoi se do të angazhohet për kushte 
më të mira për studentët dhe se dera e tij dhe e 
bashkëpunëtorëve të tij do të jetë e hapur për çdo 
kërkesë që do të adresohet për të mirën e studentëve.
Ndërkaq, Kryetari i Parlamentit Studentor të UPZ-
së, Nehat Gashi, e uroi Vatajn për pozitën e rektorit, 
duke e cilësuar atë si zgjedhjen më të mirë të mund-
shme për Universitetin ngase siç theksoi ai, Prof. Dr. 
Ramë Vataj, ka bagazhin akademik dhe përvojën për 
të zhvilluar Universitetin në çdo aspekt. Gashi e sig-
uroi rektorin Vataj se do të ketë mbështetjen e parez-
ervë të Parlamentit Studentor në punën si rektor.

Rektori Vataj takoi për-
faqësuesit e Parlamentit 
Studentor të UPZ-së

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknolog-
jisë, z. Ramë Buja ka pritur në takim re-

ktorin e Universitetit Publik “Ukshin Hoti” në 
Prizren, z. Ramë Vataj.
Ministri Buja uroi rektorin Vataj për detyrën e re, 
si drejtues i një prej universiteteve publike në vend, 
ndërkaq u zotua se Universiteti “Ukshin Hoti” do 
të ketë mbështetjen e vazhdueshme të Ministrisë 
së Arsimit, në arritjen e objektivave kryesore, deri 
në konsolidimin e plotë të këtij institucioni.
Ndërsa, Rektori Vataj, falënderoi ministrin Buja 
për përkrahjen e tij dhe premtimin se do të 
vazhdojë që edhe më tutje ta mbështesë këtë in-
stitucion, njëherësh tha se si rektor i UPZ-së, 
do të angazhohet maksimalisht drejt zhvillimit 
dhe ngritjes së cilësisë së studimeve akademike, 
bashkëpunimit ndërkombëtar, plotësimit të stafit 
akademik dhe avancimit të mëtutjeshëm të këtij 
institucioni.

Ministri Buja uroi 
Vatajn për pozitën e 
rektorit të UPZ-së

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në 
Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj vazhdon të 

pranojë urime të shumta nga krerë të institu-
cioneve të ndryshme dhe faktorë relevantë për 
marrjen në drejtim të këtij universiteti. Në këtë 
kuadër sot pasdite, rektori Vataj ka pritur në 
një takim përfaqësuesit e shoqatave të dala nga 
lufta e UÇK-së, në Prizren. Ata e uruan Vatajn 
për marrjen e detyrës së rektorit të Universitet-
it “Ukshin Hoti”, duke i dëshiruar suksese në  
punë. Rektori Vataj i falënderoi përfaqësuesit 
e shoqatave të dala nga lufta e shenjtë e UÇK-
së për vizitën dhe urimet dhe i siguroi se kjo 
shtresë e shoqërisë do të ketë trajtim të veçantë 
në mandatin e tij si rektor i UPZ—së. Ai thek-
soi e falë kontributit në veçanti të dëshmorëve, 
invalidëve dhe veteranëve dhe të gjithë atyre që 
kanë kontribuuar për çlirimin e vendit, sot Ko-
sova e gëzon lirinë dhe shtetësinë.

Përfaqësuesit e shoqat-
ave të dala nga lufta uruan 
Vatajn

Prof. Dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit “Ukshin 
Hoti” në Prizren, ka mbajtur një takim informues 

me anëtarët e Senatit të këtij Universiteti. Rektori Vataj 
me këtë rast u zotua se do të fuqizojë rolin e Senatit 
në Universitet, sidomos rreth zhvillimit dhe zgjerimit 
me programe të reja në derjtimet e caktuara, ku do të 
ketë rol vendimtar ky organ vendimmarrës i univer-
sitetit. Ai theksoi se do të angazhohet që të zhvillojë 
programe që janë atraktive dhe që u përshtaten kërke-

save dhe specifikave në rajonin e Prizrenit, të cilat i ka 
paraparë në vizionin e tij për zhvillimin e UPZ-së. Re-
ktori Vataj gjithashtu theksoi se i mirëpret iniciativat 
nga anëtarët e Senatit dhe nga njësitë akademike të 
universitetit dhe se do t’i mbështesë. Në këtë kuadër 
ai potencoi se para  çdo vendimi do t’i konsultojë ata 
dhe pas konsumimit të debatit do të vendosë për çdo 
çështje që është në interes të universitetit.
Ndërkaq, anëtarët e Senatit e uruan rektorin Vataj për 

marrjen në drejtim të Universitetit dhe e siguruan se 
do të ketë mbështetjen e tyre të pa rezervë me qëllim 
që universiteti të çohet përpara dhe të zhvillohet në 
çdo aspekt.
Ishte kërkesë nga shumica e tyre që projektet që kanë 
filluar ose që janë në shqyrtim e sipër të përkrahen 
nga ana e menaxhmentit të ri, për të cilën gjë rektori 
Vataj i siguroi se do ta kenë mbështetjen nëse gjithçka 
është komfor legjislacionit përkatës dhe Statutit.

Rektori Vataj: Do ta fuqizoj rolin e Senatit në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren
30 tetor 2014
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Në kuadër të javëve të Biznesit Kosovar,  me 
slloganin “Unë konsumoj prodhime vendore 

po Ju”, “Bojkoto prodhimet e huaja”, kanë vazhduar 
aktivitetet në Prizren, ku para studentëve të Univer-
sitetit publik “Ukshin Hoti” në Prizren, janë promo-
vuar prodhimet e kësaj ane.
Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Bizne-
seve dhe Dhomës Kombëtare Tregtare, tha para stu-
dentëve se projekti tashmë tradicional “Unë konsu-
moj prodhime vendore po Ju”, “Bojkoto prodhimet 
e huaja”, ka nisur para kohës për shkak të  dhunës së 
ushtruar ndaj futbollistëve të kombëtares shqiptare. 
Ai tregoi se aktivitetet për vetëdijesimin e qytetarëve 
për të konsumuar prodhimet vendore, do të vazh-
dojnë deri më 28 nëntor, ku pos në trevat shqiptare 
edhe në vende të ndryshme të Evropës dhe Azisë.
“Projekti ka për qëllim rritjen e zhvillimit ekonomik 
dhe rritjen e vetëdijes së qytetarëve për të konsumuar 
prodhimet vendore”, tha Agimi Shahini.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve dhe 
Dhomës Kombëtare të Tregtisë, kërkoi nga studentët 
që të ndikojnë te të afërmit e tyre dhe më gjerë që të 

bojkotojnë prodhimet e huaja, sidomos atyre serbe. 
Sipas tij duhet rritur vetëdija e konsumimit të pro-
dhimeve kosovare e të cilat janë të cilësisë së lartë 
dhe të sigurta.
Sipas tij  nga Serbia drejt Kosovës importohen mall-
ra në vlerë mbi 500 milionë euro dhe duhet që kjo 
përqindje të ulet në maksimum.
“Për të minimizuar e eliminuar prodhimet serbe 
në Kosovë, duhet që ato të bojkotohen dhe të mos 
konsumohen nga qytetarët. Me këtë do të përfitonte 
Kosova dhe paratë e gatshme, të cillat eksportohen 
në Serbi e gjetiu, do të investohen në Kosovës dhe 
do të kishte rritje më të madhe ekonomike, ulje të 
papunësisë dhe rritje të prodhimtarisë”, tha Agimi 
Shahini.
Kryetari i AKB-së, tregoi se qindra studentë të UPZ-
së, pas marrëveshjes me AKB-në kanë kryer prak-
tikën në kompanitë prodhuese të kësaj ane, e cila 
praktikë do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Liman Asllani, koordinator i AKB-së për Prizren, 
tha se aktivitetet promovuese të prodhimeve vendore 
kanë rëndësi të madhe për vetëdijesimin e qytetarëve 

për konsumin e tyre. Bekim Berisha, dekan i Fakultet-
it Ekonomik në Universitetin e Prizrenit, falënderoi 
AKB-në për realizimin e panairit para studentëve të 
Prizrenit.  Sipas tij  studentët e këtij institucioni po 
vazhdojnë praktikën nëpër fabrikat prodhuese, e cila 
praktikë do të ndikojë në formësimin e tyre.
Shpeshherë studentët aty ku mbarojnë praktikën 
edhe punësohen dhe kjo ka rëndësi të madhe.

“Unë konsumoj prodhime vendore po Ju”?, “Bojkoto prodhimet e huaja”!
20 tetor 2014

20 tetor 2014

Më 23.10.2014, me 2/3 e votave të anëtarëve të Këshillit 
Drejtues Prof. Dr. Ramë Vataj është zgjedhur rektor i 

Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren. Në garën për rektor 
të Universitetit ishin 8 kandidatë, ndërsa në listë të ngushtë 
ishin tre kandidatë: Prof. Dr. Ramë Vataj, Prof. Asoc. Dr. 
Fahredin Shabani dhe Prof. Asoc. Dr. Lirak Karjagdiu.
Kryetari i Këshillit Drejtues të UPZ-së, Avdullah Aliu dhe 
anëtarët e tjerë të KD-së i uruan detyrën rektorit të ri dhe i 
dëshiruan suksese në punë.

27 tetor 2014

Prof. Dr. Ramë Vataj, më 27.10.2014, ka pranuar zyr-
tarisht detyrën e rektorit të Universitetit “Ukshin 

Hoti” në Prizren, nga ana e u. d. të rektorit të gjertan-
ishëm, Prof. Dr. Zahadin Shemsidini. Në fjalën e tij në 
një konferencë për shtyp, rektori Vataj falënderoi të gji-
tha menaxhmentet e gjertanishme për punën e bërë në 
të mirë të Universitetit dhe u zotua që do të punojë me 
të gjitha kapacitetet e tij për ta zhvilluar këtë Univer-
sitet. “Unë besoj dhe angazhohem me të gjitha kapac-
itetet e mia njerëzore, akademike e intelektuale dhe i vë 
në dispozicion të gjithë punëtorëve të Universitetit, ko-
legëve, stafit akademik dhe asistentëve që të realizojmë 
qëllimin për një Universitet të zhvilluar në çdo aspekt 
që do të krenohemi të gjithë”, u shpreh ai, duke shtuar 
se një respekt të veçanet do të kenë studentët që janë 
pjesë e Universitetit të Prizrenit. “Nuk do të kursehemi 
që puna akademike e shkencore e Universitetit të Priz-
renit të avancohet. Unë zotohem se bashkë me stafin që 
do ta kem, do të jemi në shërbim të të gjithëve dhe do 
ta kemi parim të respektojmë ligjin, Statutin dhe rreg-
ulloret që kanë të bëjnë me arsimin e lartë dhe do të 

punojmë ndershmërisht dhe 
paanshmërisht në të mirën e 
të gjithëve”, është zotuar rek-
tori Vataj.
U. D. i gjertanishëm i rektorit 
të UPZ-së, Prof. Dr. Zahadin 
Shemsidini, tha se rektori i ri 
ka një përvojë pedagogjike 
mjaft të gjatë dhe shprehu 
besimin e tij  që Rektori Vataj 
bashkë me menaxhmentin e 
ri dhe të gjithë punëtorët do 
ta çojnë përpara Universite-
tin.
Të pranishëm në këtë cer-
emoni ishin edhe Kryesuesi i 
Këshilli Drejtues të UPZ—së, Avdulla Aliu, zv.kryesuesi 
z. Bekim Gashi dhe zyrtarë të tjerë të Universitetit.
“Së bashku të gjithë duke e dhënë kontributin ky Uni-
versiteti do të shkojë përpara dhe për këtë nuk dyshoj. 
Rektorit të ri i dëshiroj shëndet dhe sukses në punën e 

mëtutjeshme”, u shpreh Shemsidini.
 Ndërkaq, edhe Kryetari i Këshillit Drejtues të UPZ-së, 
Prof. Dr. Avdullah Aliu, e uroi rektorin e ri për marrjen 
e detyrës duke i dëshiruar shëndet dhe suksese në punë. 
” Urojmë për një ardhmëri të mirë të këtij Universiteti”, 
u shpreh kryetari i Këshillit Drejtues të UPZ-së.

Prof. Dr. Ramë Vataj, mori detyrën e rektorit të 
Universitetit “Ukshin Hoti” 
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1 tetor 2014

13 tetor 2014

Me një ceremoni madhështore, të mërkurën ka 
nisur viti i ri akademik 2014/2015 në Univer-

sitetin “Ukshin Hoti” në Prizren. Menaxhmenti dhe 
dekanët e fakulteteve u kanë dëshiruar mirëseardhje 
studentëve të rinj, të cilët gjithashtu janë pajisur me 
nga një çantë dhe me broshura informative që do 
t’u shërbejnë gjatë tërë studimeve në UPZ. Viti i ri 
akademik Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren e 
gjen më të zhvilluar dhe të përparuar si në aspektin 
e infrastrukturës, ashtu edhe në aspektin e ngritjes 
së cilësisë.
Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. rektor i UPZ-së, 
studentëve të rinj të Fakultetit Juridik, të Fakultetit 
të Ekonomisë, të Fakultetit të Shkencave Komp-
juterike, të Fakultetit të Edukimit dhe të Fakultetit të 
Filologjisë, u ka dëshiruar mirëseardhje, duke u uru-
ar suksese në studimet  e tyre. Ai theksoi se vendimi 
i Qeverisë së Republikës së Kosovës për themelimin 
e Universitetit të Prizrenit ka qenë mjaft i qëlluar që 
ka kontribuar në uljen e kostos së studimeve për stu-
dentët e këtij regjioni dhe me gjerë. Ai ka shtuar se 
nga menaxhmenti i mëparshëm dhe ai aktual është 
punuar mjaft që studentët e këtij universiteti të kenë 
infrastrukturë adekuate dhe cilësi në studimet  e tyre 

universitare.
Përpos u. d. rektorit edhe dekanët mbajtën nga një 
fjalë mirëseardhjeje për studentët e rinj. Prof.  Dr. 
Artan Dermaku,  dekan i Fakultetit të Shkencave 
Kompjuterike  theksoi se universiteti ynë për herë 
të parë në Kosovë ka fakultet të Shkencave Komp-
juterike mjaft kualitativ duke kërkuar nga ata që të 
angazhohen dhe theksoi  se suksesi  nuk do të mun-
gojë.
Prof. Dr.  Bekim Berisha, dekan i Fakultetit të  Ekon-
omisë, u dëshiroi mirëseardhje studentëve të rinj të 
këtij fakulteti duke u dëshiruar suksese. Ai prezantoi 
para studentëve të rinj profesorët e lëmive përkatëse 

të cilët do t’u ligjërojnë gjatë studimeve të tyre në 
këtë fakultet.
Gjithashtu edhe Prof. Dr.  Arif Rizaj dekan i Fakultetit 
Juridik dhe Prof. Dr. Ismet Temaj, dekan i Fakultetit 
të Edukimit e mbajtën nga një fjalë përshëndetëse  
para studentëve të rinj, duke u dëshiruar suksese në 
studimet e tyre.
Në fund, kryetari i Parlamentit Studentor, Ne-
hat Gashi u uroi  mirëseardhje studentëve të rinj 
duke u dëshiruar suksese dhe bashkë me struktu-
rat e këshillave studentore të fakulteteve kanë bërë 
shpërndarjen e çantave dhe broshurave informative 
për studentët e rinj.

Në Universitetin 
“Ukshin Hoti” në Priz-

ren filloi viti akademik 
2014/2015

Një delegacion nga Universiteti “Ukshin Hoti” 
në Prizren ka zhvilluar një vizitë zyrtare një-

javore në Northern Illinois University në Çikago 
– SHBA. Delegacioni në përbërje të Prof. Dr. Za-
hadin Shemsidini, u.d. Rektor i UPZ-së, Prof. Dr. 
Fahredin Shabani, u.d. prorektor, Prof. Dr. Nuran 
Malta, u. d. prorektore për marrëdhënie me jashtë, 
msc. Adem  Sallauka, sekretar i përgjithshëm në 
UPZ dhe Nazli Tyfkegji, mësimdhënëse, kanë pasur 
agjendë të ngjeshur ku kanë takuar menaxhmentin 
e këtij Universiteti prestigjioz dhe kanë diskutuar 
mundësinë e konkretizimit të bashkëpunimit. 
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Northern 
Illinois University në Çikago – SHBA, në muajin 
gusht kanë arritur marrëveshje për bashkëpunim 
në fushat akademike. Kjo është njëra ndër mar-
rëveshjet më të rëndësishme që ka arritur UPZ, 
përmes së cilës do të përfitojnë studentët dhe stafi 
akademik i Universitetit.
Prof. Dr. Paul R. Prabhaker, zëvendësrektor i NIU 
në Çikago të SHBA-së, me këtë rast pat theksuar se 
kjo është një marrëveshje për partneritet në mes të 
dy universiteteve e cila do të jetësohet që nga viti 
akademik 2014-2015 dhe përfshin shkëmbimin e 
profesorëve dhe studentëve dhe organizimin e stu-
dimeve të përbashkëta. Ai bëri të ditur se një numër 
i studentëve nga UPZ do të ndjekin dy vite të stu-
dimeve në SHBA dhe dy vite në UPZ dhe se kjo 
mund të jetësohet që nga viti akademik vijues dhe 
se profesorë nga NIU dhe UPZ do të mund të mba-
jnë ligjërata në universitetet partnere. “Jemi shumë 
të lumtur që e nënshkruam këtë marrëveshje. Ky 
është partneritet unik për universitetin tonë. Ne 
do t’i vëmë të gjitha kapacitetet tona pas kësaj mar-

rëveshjeje të bashkëpunimit. Ne jemi krejtësisht të 
preokupuar që t’i japim të gjitha mundësitë tona 
për studentët e UPZ-së dhe fakultetet tona. Këtë 
bashkëpunim e vlerësojmë si mundësi të rëndë-
sishme për ne”, ka theksuar zëvendësrektori i NIU 
në Çikago të SHBA-së. Ai e ka falënderuar rektorin 
e UPZ-së për mikpritje siç u shpreh ai, në një Kam-
pus të mrekullueshëm që ka UPZ.
Prof. Dr. Zahadin Shemsidini, u. d. Rektor i UPZ-
së, theksoi se UPZ ka nënshkruar një marrëveshje 
me një Universitet shumë të rëndësishëm dhe është 
njëra ndër marrëveshjet më të rëndësishme dhe më 

me vlerë për Universitetin tonë. “Ngase në kuadër 
të kësaj marrëveshjeje do të kemi këmbim të stu-
dentëve dhe kuadrove. Ashtu siç jemi marrë vesh 
mësimdhënësit do të shkojnë në Universitetin e 
Çikagos për avancime. Po ashtu edhe një numër i 
studentëve do të ndjekin studime në Universitetin 
e Çikagos. Kur të kryejnë studimet do të marrin di-
ploma me logo dhe vula të dyfishta. Kjo është një ar-
ritje e madhe e Universitetit të Prizrenit”, theksoi ai, 
duke shtuar se marrëveshja do të jetësohet shumë 
shpejt, pasi që ka vullnet të mirë nga të dyja palët.

Një delegacion nga Universiteti “Ukshin Hoti” vizitë  
njëjavore në Northern Illinois University në Çikago – SHBA
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Na Univerzitetu “Ukshin Hoti” u Prizrenu nastava 
se izvodi na tri jezika – albanskom, bosanskom i 

turskom. U nastavi na bosanskom jeziku akademske 
2014/2015. godine otvoren novi smjer na Fakultetu 
kompjuterskih nauka. Na bosanskom jeziku studira 
više od 300 studenata. Od osnivanja Univerzitetu „Uk-
shin Hoti“ u Prizrenu nastava se izvodi na tri jezika – 
albanskom, bosanskom i turskom. Inače,  nastava na 
bosanskom jeziku u Prizrenu postoji još od akadem-
ske 2003/2004. godine u okviru Univerziteta u Prištini, 
dok je otvaranjem Javnog Univerziteta u Prizrenu ova 
nastava samo zadržala kontinuitet u radu.
Do ove akademske godine postojali su samo sm-
jerovi na Edukativnom fakultetu (Osnovni program, 
Predškolski, Bosanski jezik i književnost, Informatika-
Matematika i Fizika-Hemija), dok je ove akademske 
godine otvoren smjer Informacione tehnologije i tel-
ekomunikacija u okviru Fakulteta kompjuterskih nau-
ka. Na ovom smjeru je u prvu godinu studija upisano 
75 studenata. Na svim smjerovima na Edukativnom 
fakultetu studira više od dvije stotine studenata, tako 
da ukupan broj studenata u nastavi na bosanskom 
jeziku na Univerzitetu u Prizrenu iznosi više od 300. 
Nastavu na bosanskom jeziku pohađa i manji broj stu-
denata romske zajednice. Isto tako, jedan broj stude-
nata bošnjačke i goranske zajednice pohađa nastavu 
na albanskom jeziku, za šta postoji i određena kvota 
za upis studenata iz ovih i drugih zajednica na Ko-
sovu. Strategija Univerziteta u Prizrenu je osiguranje i 
poboljšanje kvaliteta nastave, kao i poštovanje ustavnih 
prava zajednica na Kosovu. To je sve u skladu sa ciljevi-
ma Univerziteta kao multikulturalne i višejezične javne 
institucije. Odnosi među studentima i profesorima na 
Univerzitetu su kolegijalni i dosad nije zabilježen ni 
najmanji incident među pripadnicima različitih zajed-
nica. 
Edukativni fakultet Univerziteta „Ukshin Hoti” u Priz-
renu pruža studentima mogućnost sticanja profesion-
alnih kompetencija u oblasti planiranja, realizovanja 
i vrijednovanja vaspitno- obrazovnog procesa, kao i 
rješavanja problema u razredu i razumijevanja potre-

ba djece. Tokom studiranja velika pažnja se poklan-
ja profesionalnoj praksi, odnosno boravku i radu u 
predškolskim ustanovama i osnovnim školama. 
Fakultet nagrađuje dobre studente u vidu stipendija. 
Svi studenti sa prosjekom iznad 9.0, koji ispunjavaju 
određene uslove, dobijaju stipendiju. Nagrađivanje 
studenata za trud i pokazani uspjeh predstavlja veći 
podsticaj za ostale i daje motivaciju. Jedino što bismo 
se mogli žaliti oko stipendija je to što se dodijeljuju sa 
znatnim kašnjenjem. 

IZ STUDENSKOG UGLA
Šta treba pohvaliti a šta promijeniti na UPZ-u 

Na našem fakultetu kao propisane studentske is-
prave koriste se indeksi i od prije tri godine ID 

kartice. One služe za dokazivanje statusa studenta, 
a najveće prednosti ovih kartica su lakoća upotrebe i 
visoka bezbjednost, tj. nemogućnost falsifikovanja. ID 
kartice bi trebalo da služe studentima, da preuzimaju 
i vide podatke sa bilo kog računara. Međutim, kartice 
studenata treće godine ni čemu ne služe.  Mi smo prva 
generacija studenata sa ID karticama na Edukativnom 
fakultetu. Ne možemo videti svoje ocjene, ispite ne 
prijavljujemo online kao ostali studenti sa karticama. 
Pristup ocjenama imamo samo ukoliko ih sa uplat-
nicom iz banke potražimo kod referenata. Često se 
dešavalo na neke ocjene „nestanu”, budu izbrisane ili 
jednostavno ne budu ubačene, što za studenta znači 
nepoložen ispit. 
Svjesni smo da postoji puno poteškoća kroz koje mi 
studenti moramo proći, ali naša volja i želja za uspje-
hom su daleko veće od tih problema, pa se zato nad-
amo da će se i ovaj problem što prije rješiti i da ćemo 
uspjeti što bolje i uspješnije doći do diplome, i da ćemo 
kasnije naše znanje moći primijeniti u praksi.

Jasmina Hodža

Student Edukativnog fakulteta
Neki problemi sa kojima se suočavaju studenti Edu-
kativnog fakulteta Univerziteta ,,Ukshin Hoti“ u 
Prizrenu

Univerzitet ,,Ukshin Hoti“ postoji tek nekoliko godina. 
Od početka se suočio sa nizom problema. Nije bilo 
lako organizovati nastavu, pogotovu što se ona odvijala 
na tri jezika.
Edukativni fakultet na bosanskom jeziku pružio je 
priliku da mnogi studenti steknu znanje i obrazovan-
je za svoj budući poziv. Omogućeno je da se putem 
školovanja stekne afirmacija za dalji napredak onih koji 
to stvarno žele. Uprkos tom početnom entuzijazmu i 
profesori i studenti se suočavaju sa nizom problema i 
nedostataka. 
Poseban akcenat bih stavila na rad administracije i 
probleme sa kojima se suočavaju studenti na početku 
studiranja. Organizacija tih poslova nije na nivou 
očekivanja, zbog čega najviše problema imaju studenti. 
Ovi propusti nisu ni tako veliki, ni tako nerješivi, ako bi 
se samo malo više založili. 
Dom studenata nije u funkciji, što otežava studiranje 
i smještaj svih koji dolaze iz drugih gradova. Ne pos-
toji adekvatna saradnja studenata na međunarodnom 
nivou, gdje bi bilo razmjenjivanja u kojima bi upoz-
navali život i uslove iz nekog drugog ugla i perspektive. 
Tako bi razmjenjivali iskustva, sticali nove vidike i širili 
lepezu svojih interesovanja.
Na ovom Univerzitetu je pružena i prilika dobijanja sti-
pendija za one studente koji vrijedno rade i zalažu se, 
i smatraju da je samo učenje put ka pravom uspjehu. 
Zato je potrebno da u kraćem periodu budu uručene 
svima onima koji su ih zaslužili svojim trudom i napor-
om. Ovo su neki nedostaci na koje sam stavila poseban 
akcenat sa nadom da će pronaći put do onih koji će ih 
riješiti, ako ne u potpunosti onda bar i djelimično, jer 
bi tako nečije malo za mnoge značilo mnogo, naročito 
za one koji se svojim radom i odricanjem bore za os-
tvarenje svojih želja i uspjeha, da jednog dana budu 
dostojni predstavnici svoje zajednice.    
   
Almina Džogović

TANIMI, GEREĞİ VE ÖNEMİ

Kosova gibi bağımsız yaşamak ve bunun için 
kalkınmak isteyen bir ulusun eğitime, dolayısıyla 

okullara gereksinimi vardır. Okullar, ilköğretimden 
yükseköğretime doğru aşamalı bir dizi içinde sıralanır. 
Bu okulların temelinde ilköğretim vardır. Her eğitim 
aşaması kendi amaçlarına ulaşabilmek için, kendinden 
önceki eğitim aşamasının amacına ulaşmış olmasını 
gerekli sayar. Bunun anlamı şudur: İlköğretim 
amacına ulaşmada başarısız ise, ortaöğretim ve 
yükseköğretimin de başarısız olması kaçınılmazdır.
İlköğretim, bireyin beyin teknolojisinin geliştirildiği ilk 
ve en önemli aşamadır. Beyin teknolojisi geliştirmek; 
düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, 
analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi üst düzey 
bilişsel stratejilerin kullanımını ve geliştirilmesini 
öğretmektir.
İlköğretim; örgün eğitimin öncelikle toplu-
mun tüm üyelerinde bulunmasını istediği bilgi, 
beceri ve tutumlarını kapsayan genel eğitimin bir 
bölümüdür.Kosova’da ilköğretim, 6-14 yaş grubun-
daki tüm yurttaşlar için zorunlu ve devlet okullarında 
parasızdır. Parasız olmasının nedeni, temel bir in-
san hakkı olmasının yanı sıra, ilköğretimin toplum-
sal yararının diğer öğretim kademelerinden fazla 
olmasıdır. Zorunlu olmasının altında yatan neden ise; 
toplumun üyeliğine hazırlanan tüm bireylerin bilm-
esi gereken asgari bilgi, tutum, beceri ve davranışların 
kazandırılması gereğidir. Eğer ilköğretim formal eğitim 
kurumlarının temeliyse, ilköğretimin temeli de birinci 
sınıftır. Çünkü bireyin eğitimiyle ilgili pek çok kavram 
bu sınıfta ortaya çıkar, yerleşir. Birey öğrenme biçem-
ini, akademik benlik tasarımını, tutumlarını bu sınıfta 
öğrenir, geliştirir. Adeta bir “öğrenci kişiliği” oluşturur. 
İlköğrenim çağındayken doğru bir eğitimden geçemey-
en birey, öğrenmede kritik dönemi geçirir, düşünmeyi 

ve öğrenmeyi öğrenemez 
ya da yanlış öğrenir, 
kendine güvenemediği, 
bireyleşemediği dolayısıyla, 

Kant’ın deyişiyle, “aklını kullanma cesareti 
gösteremediği” için, aklını birilerinin ipoteğine verir 
ve onun “sürü”süne katılır. Böylesi kişilerin, ne kadar 
“geliştirilebilir kaynak” olacağı tartışılabilir.
İlköğretim, uygar bir yaşam için; okuma yazma, 
okuduğunu anlama, ana dilini iyi ve doğru kullanma, 
temel matematik işlemlerini yapabilme, yakın çevreyi 
tanıma, toplumsal yaşam kurallarını öğrenme ve 
öğrenme isteği yaratmak için yapılır.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİNİN AMACI
Sınıf öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin 
ilk beş yılında öğrencilere toplumsal yaşamda gerekli 
temel bilgi beceri ve tutumları kazandırmaktır, in-
san potansiyelini geliştirme ve bilgileri ilerletmedir. 
Edilinen bilgilerin hem pratik çevremizde hemde 
bilimsel alanlarda uygulanmasıdır.Ayrıca, ilköğretim 
okullarındaki öğretmen açığını gidermek ve konu-
sunda uzman kişiler yetiştirmektir  Sözel yetenekleri 
gelişmiş, çocukları ve öğretmeyi seven, öğretmekten 
zevk alan, ikna özelliği gelişmiş, çağdaş görünüşlü, 
araştırmacı bireyler bu alanda daha mutlu ve daha 
başarılı olurlar  Özellikle bayanların öğretmenlikte 
daha başarılı olduğu gözlenmektedir 
Sınıf öğretmenliği programında matematik, fen bilgisi, 
sosyal bilgiler, Türkçe, müzik, resim ve beden eğitimi 
konularında kültür kazandıran derslerden başka çocuk 
psikolojisi, çocuk edebiyatı, çocuk hakları, rehberlik, 
ölçme ve değerlendirme, öğretim teknikleri, eğitim 
yönetimi gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Sınıf öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, 
her şeyden önce çocukları sevme ve onlarla iyi iletişim 
kurabilme, bilgi ve düşüncelerini etkili bir biçimde 
aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme 
becerilerine sahip olmaları, çocuk eğitimi ile ilgili 
konulardan hoşlanmak, bu konularda araştırma, in-

celeme ve gözlemler yapmayı sevmek ve dünyadaki 
gelişmeleri izlemek  gerekir. Ayrıca temel matematik 
ve Türkçe alanlarında başarılı, Sosyal ve kültürel konu-
larla ilgili, kendini ve toplumunu geliştirme çabasında 
idealist, duyarlı, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları 
gerekir.
 Bu programı bitirenler “Sınıf Öğretmeni“ olurlar. Sınıf 
öğretmenleri ilköğretim okullarında 6 -14 yaş arası 
çocuklara okuma, yazma, temel matematik, Türkçe, 
sosyal ve fen bilimleri ve sanat alanında temel bilgi 
ve becerileri kazandırır, onların yeteneklerini ortaya 
çıkarır ve geliştirir.
Sınıf öğretmenliği anabilim dalından mezun olan-
lar sınıf öğretmeni unvanı alır ve okullarda sınıf 
öğretmeni olarak görev yaparlar İlköğretim okulları 
1.kademede eğitim öğretim faaliyetleri yürütürler.
                                                                                                     
Mr. Soner YILDIRIM
Türkçe Bölümler Koordinatörü
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