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UNIVERSITETI I TETOVËS
E FESTOI 4 KORRIKUN,
DITËN E PAVARËSISË SË
SHTETEVE TË BASHKUARA TË
AMERIKËS

04.07.2017. Universiteti i Tetovës, përkatësisht Qendra
për Paqe dhe Komunikim Transkulturor, me aktivitete të
ndryshme e festoi 4 Korrikun, me rastin e 241 vjetorit
të Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për
nder të kësaj date historike për popullin amerikan, Qendra për Paqe dhe Komunikim Transkulturor, e themeluar nga Universiteti i Tetovës dhe Universiteti i Ilinoisit
Verior nga SHBA, organizoi debatin shkencor, me temë:
“Ndikimi i politikës amerikane në demokratizimin e
politikave dhe institucioneve të Republikës së Maqedonisë”.
Koordinatorja e Qendrës për Paqe dhe Komunikim Transkulturor në Universitetin e Tetovës, zonjusha Artina
Kamberi, në hapjen e këtij debati deklaroi se në kalendarin e ditëve të shënuara është shtuar edhe Dita e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. “Sot, ne kemi
një arsye më shumë për ta kujtuar dhe nderuar këtë ditë
të shënuar me aktivitete shkencore, sportive dhe të tjera,
ngase Shtetet e Bashkuara i konsiderojmë si pjesë integrale të së shkuarës sonë, të së tashmes dhe me patjetër
të së ardhmes. Jo më larg se dy vjet më parë, Universiteti
i ynë bëri ndoshta njërin nga veprimet më strategjike,
me firmosjen e marrëveshjes për bashkëpunim me Universitetin e Ilinoisit Verior, prej ku edhe njëherë bindshëm e trasoi rrugën e vërtetë të demokracisë dhe atë të
promovimit të vlerave amerikane. Universiteti i Tetovës,
në mënyrë proaktive dhe më shpejtë nga të tjerët e kup-

toi se paqja dhe stabiliteti nuk janë lukse të kohës, por
janë nevojë e saj dhe një prioritet i pakontestueshëm.
Qendra për Paqe dhe Komunikim Transkulturor, si projekt i përbashkët i këtyre dy institucioneve, është vetëm
një segment prej ku do te importohet modeli i saktë i
demokracisë, vlerave nacionale, për t’u hapur më pas
porta e madhe e gërshetimit të ideve, kapaciteteve dhe
kulturave. Ky projekt edhe njëher e vërteton hipotezën
e ngritur se shqiptarët dhe amerikanët kanë një sinergji
të pashoq dhe ne me mbështetje të aleatit tonë mund të
konkretizojmë vepra të mëdha”, shtoi më tej në fjalën e
saj zonjusha Artina Kamberi.
Presidenti i Këshillit Euro - Atlantik në Maqedoni, z.
Ismet Ramadani tha se falë kontributit dhe ndihmës së
diplomacisë amerikane dhe asaj evropiane, Republika e
Maqedonisë arriti që të kalojë disa momente të vështira
pas pavarësimit të saj. “Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe diplomacia amerikane gjithmonë e kanë dhënë kontributin e tyre politik dhe diplomatik në Republikën e
Maqedonisë, që nga fillimet e pluralizmit e deri më sot.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë intervenuar dhe
kanë pasur ndikim tepër të madh në shumë raste, por
unë do ta përmendi konfliktin e vitit 2001, ku SHBA-të
kanë qenë garantues të paqes, por edhe në momentet
e fundit, në krizën politike që zgjati gati më shumë se
dy vjet në vend dhe përsëri rol të rëndësishëm luajtën
Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen dhe tejka-

limin e kësaj krize dhe këtu do ta veçoj edhe angazhimin
e znj. Viktoria Nuland dhe z. Brajan Hojt Ji”, theksoi Ismet Ramadani.
Shënimi i 4 Korrikut, Ditës së Pavarësisë së SHBA-ve,
nga Universiteti i Tetovës është një gjest tepër i madh në
shenjë respekti dhe falënderimi ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për rolin e rëndësishëm që kanë luajtur ato, në avancimin e çështjes shqiptare në Republikën e Maqedonisë, që nga pavarësimi i saj e deri më
sot, kështu vlerësoi Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të
Maqedonisë z. Naser Selmani. “Organzimi i këtij debati
shkencor nga ana e Universitetit të Tetovës me rastin e
Ditës së Pavarësisë së SHBA-ve është për tu përshëndetur.
“Ne si shqiptarë, kurrë nuk mund ta harojmë ndihmën
dhe mbështetjen e madhe që SHBA-të na kanë dhënë,
jo vetëm neve, por edhe rajonit në përgjithësi. Shtetet
si Maqedonia asnjëherë nuk duhet ta harrojnë kontributin amerikan në ndihmesën e madhe që kanë dhënë
në demokratizimin e shoqërisë në përgjithësi. Ndikimi
i politikës amerikane në demokratizimin e Republikës
së Maqedonisë nuk mund të ndodh pa sqaruar masat e
politikës së jashtme amerikane” deklaroi mes tjerash z.
Naser Selmani.
Profesori universitar, Prof. Dr. Mersel Bilalli në fjalën e
tij u fokusua kryesisht tek lidershipi politik në Maqedoni, por edhe institucionet publike dhe private, të cilat
sipas tij duhet që si model bazë për realizimin e politikave të shëndosha të marrin diplomacinë amerikane.
“Politika amerikane ndërtohet mbi vlera të caktuara, pavarësisht asaj se kush do të udhëheqë me lidershipin. Në
vendin tonë e patëm një pushtet që tentonte të instalojë
një sistem diktatorial, sistem ky që ishte në kundërshtim
me vlerat amerikane. Mendoj se pushteti i ri duhet të
reflektojë mbi parimet dhe vlerat e demokracisë perëndimore”, tha Prof. Dr. Mersel Bilalli.
Ndërsa, Prof. Dr. Veton Latifi në tezën e tij, rreth ndikimit
të politikës amerikane në demokratizimin e politikave të
Maqedonisë, potencoi se Maqedonia duhet gjithmonë të
mbështetet në politikën e jashtme amerikane. “Mendoj

se vendi ynë ka dy fate të mëdha sa i përket ndikimit të
politikës amerikane në demokratizimin e politikave dhe
institucioneve. E para është se ka shqiptarët pjesë përbërëse të saj dhe e dyta është se ka aleat Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Propaganda ruse në Maqedoni është
mjaftë e madhe, por ajo gjithmonë është boshe përballë
politikës së jashtme amerikane, e cila në çdo moment
është pragmatike, argumentuese dhe materializuese”,
theksoi Prof. Dr. Veton Latifi.
Nga ana tjetër, sipas profesorit Doc. Dr. Qashif Bakiu në
të gjitha momentet më të vështira për Maqedoninë, diplomacia amerikane ka qenë prezentë dhe aktive për të
siguruar stabilitetin politik dhe ekonomik. “Nëpërmjet
stafit të rregullt diplomatik, por në mjaft raste edhe duke
dërguar përfaqësues të posaçëm, SHBA e ka ndihmuar
Maqedoninë që t’i tejkalojë vështirësitë me të cilat është
ballafaquar. I tillë ishte rasti i vitit 2001, i cili përfundoi me Marrëveshjen e Ohrit, e tillë ishte kriza politike
nga viti 2014, që çoi deri në publikime e përgjimeve
dhe që gjeneroi një krizë politike që zgjati deri në vitin
2017, dhe që përfundoi me Marrëveshjen e Përzhinës.
Të tilla ishin krizat politike të vitit 2008, 2011, 2014, që
gjeneruan zgjedhje të parakohshme parlamentare. Në
të gjitha këto raste, diplomacia amerikane me përfaqësuesit e saj ka qenë prezent për të lehtësuar zhvillimin
e proceseve dhe për zhbllokimin e krizave të krijuara
në vend. Demokracia lindi në Evropë, por u jetësua në
Amerikë”, nënvizoi Doc. Dr. Qashif Bakiu.
Kurse profesori universitar Prof.Dr. Bashkim Selmani i
cilësoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës si simbol i botës,
lirisë demokracisë dhe politikës paqedashëse. “Ne sot,
këtu në hapësirat e Universitetit të Tetovës, në shenjë respekti për këtë datë madhështore jemi tubuar që bashkërisht të kremtojmë dhe ua japim mirënjohjen më të
madhe shpirtërore dhe falenderuese SHBA-ve që jetësuan dhe vunë në funksion lirinë, demokracinë dhe politikën paqedashëse në hapësirat shqiptare dhe ato ballkanike”, u shpreh Prof. Dr. Bashkim Selmani.
Po ashtu, Qendra për Paqe dhe Komunikim Transkulturor, përveç debatit shkencor gjatë paradites organizoi
edhe një turnir të Beach Volleyt. Në këtë turnir morën
pjesë studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike, ndërsa për
katër vendet e para u ndanë edhe mirënjohje. Turniri u
ndoq nga një numër i madh sportdashësish, në mesin e të
cilëve ishin edhe Rektori i UT-së, Prof.Dr. Vullnet Ameti,
Prorektori për Arsim, Prof. Dr. Reshat Qahili, Prorektori
për Shkencë, Prof. Dr. Hazir Pollozhani, Kryetarja e Parlamentit Studentor të UT-së, zonjusha Donika Kamberi,
dekanë, senatorë dhe studentë.

NË UT FILLOI AFATI I PARË I REGJISTRIMIT TË STUDENTËVE
15.08.2017. Në Universitetin e Tetovës, sot filloi afati
i parë i regjistrimit të studentëve për vitin akademik
2017/2018. Procesi i regjistrimit zhvillohet në të gjithë
fakultetet e Universitetit të Tetovës dhe do të zgjasë deri
ditën e premte, më 18 gusht. Në bazë të konkursit të
shpallur për regjistrimin e studentëve të rinj, këtë vit
akademik janë paraparë të regjistrohen rreth katër mijë
studentë.
Prorektori për Arsim i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr.
Reshat Qahili, në një takim me gazetarët tha se, që në
ditën e parë vërehet interesimi i madh i studentëve për
t’u regjistruar në këtë Universitet. ,,Në Universitetin
e Tetovës, duke filluar nga dita e sotme e deri ditën e

premte, do të mbahet afati i parë i regjistrimit të studentëve për vitin akademik 2017/2018 dhe të gjithë
maturantët e kësaj gjenerate do të kenë mundësi që në
60 programet studimore të këtij Universiteti, përkatësisht në 13 fakultetet e tij, të zgjedhin njërin prej këtyre
drejtimeve për studime sipas dëshirës së tyre. Në bazë të
konkursit të shpallur që në muajin korrik, Universiteti i
Tetovës parasheh të regjistrojë rreth katër mijë studentë.
Në bazë të dinamikës së interesimit të studentëve, në
ditën e parë të këtij afati për regjistrim, ne si Universitet
jemi të kënaqur dhe shpresojmë se kështu do të vazhdojë edhe në ditët në vazhdim, deri ditën e premte. Që
procesi i regjistrimit të studentëve të rrjedh siç duhet,
Universiteti i Tetovës i ka ndërmarrë të gjitha masat e
nevojshme, në veçanti e ka angazhuar stafin administrativ që të gjithë të jenë në nivel të detyrës, në mënyrë që
të mos ketë pritje ose vonime gjatë kryerjes së procesit të
regjistrimit”, tha Prof. Dr. Reshat Qahili.
Rezultatet paraprake të afatit të parë të regjistrimit do
të shpallen ditën e hënë, më 21 gusht, që nga ora 8:30
e mëngjesit. Ndërsa prej 29 gusht e deri më 4 shtator,
UT do të organizojë edhe afatin e dytë për regjistrimin e
studentëve në të gjithë ato fakultete ku do të ketë vende
të lira.

UT ORGANIZON KONGRESIN
NDËRKOMBËTAR TË BUJQËSISË
16.08.2017. Universiteti i Tetovës, në bashkëpunim me
Qendrën kërkimore-shkencore ,,Nobel” nga Republika
e Turqisë, prej 15 deri 18 gusht 2017, në Shkup, organizojnë Kongresin ndërkombëtar të bujqësisë. Në
këtë kongres, me kumtesat e tyre marrin pjesë mbi 100
studiues nga Maqedonia dhe Turqia.
Prorektori për Shkencë i Universitetit të Tetovës, Prof.
Dr. Hazir Pollozhani, në hapjen solemne, theksoi se qëllimi i këtij kongresi është që të diskutohet dhe të prezantohen rezultatet e punës kërkimore dhe profesionale
dhe në këtë mënyrë të mundësojmë një transferim më
të mirë të arritjeve profesionale dhe shkencore në fushat e bujqësisë, ushqimit dhe mjedisit, në drejtim të një
zhvillimi të qëndrueshëm, duke vendosur një bashkëpunim afatgjatë midis studiuesve nga universitetet tona,
institucioneve kërkimore dhe specialistëve të fushave të
ndryshme, nga rajoni dhe më gjerë.,,Ndërtimi i urave
ndërmjet biodiversitetit, reduktimit të varfërisë dhe zh-

villimit të qëndrueshëm të bujqësisë është çështje thelbësore. Përdorimi i natyrës, shfrytëzimi i natyrës, kualiteti i
ambientit jetësor i një vendi, ose më thjeshtë, resurset e
biodiversitetit të një vendi janë të lidhura ngushtë me zhvillimin ekonomik. Zhvillimi i qëndrueshëm mbështetet
në idenë: ,,mendo globalisht dhe vepro lokalisht”. Potenciali ekzistues i resurseve natyrore dhe atyre profesionale i rajonit tonë përmes një strategjie për zhvillim
të qëndrueshëm, duke u mbështetur pikërisht në simbiozën në mes të shkencës dhe të arriturave shkencore e
premton një gjë të tillë”, tha Prof. Dr. Hazir Pollozhani.
Ndërsa Kryetari i Qendrës kërkimore-shkencore ,,Nobel”
nga Republika e Turqisë, Prof. Dr. Mehmet Karatash, tha
se ky kongres paraqet një platformë akademike ideale
për hulumtuesit, që t’i paraqesin zbulimet më të reja, t’i
përshkruajnë teknologjitë e reja dhe lëmenjtë e shkencave inxhinierike. ,,Ky kongres ka për qëllim prezantimin e gjetjeve të reja nga fusha e shkencave inxhinierike.
Kongresi është një e arritur si rezultat i bashkëpunimit
ndërkombëtar që ne vazhdimisht e kultivojmë. Prandaj,
në emër të këtij kongresi dhe në emrin tim personal, në
mënyrë të veçantë e falënderoj Prof. Dr. Vullnet Ametin,
Rektor i Universitetit të Tetovës, për përkrahjen e këtij
bashkëpunimi të përbashkët në një atmosferë ndërkombëtare, ku promovohen bashkëpunimi ndërkufitar dhe
llojllojshmëria”, u shpreh Prof. Dr. Mehmet Karatash.
Në këtë kongres profesorët nga Universiteti i Tetovës dhe
nga Republika e Turqisë, do të trajtojnë tema nga fushat
e shkencave natyrore, si: bujqësia, biologjia, mjekësia
veterinare dhe agrikultura.

NË UT U MBAJTËN PROVIMET PRANUESE PËR
REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË RINJ NË DISA
PROGRAME STUDIMORE

20.08.2017. Në kuadër të afatit të parë të regjistrimeve
për studentët e rinj të vitit akademik 2017/2018, në
Universitetin e Tetovës, sot më 19 gusht 2017 u mbajtën
provimet pranuese në disa programe studimore. Nga
gjithsej 13 fakultetet që ka Universiteti ynë, provimit
pranues i janë nënshtruar kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim në programet studimore: Mjekësi e
përgjithshme, Stomatologji, Farmaci, Art figurativ, Art
muzikor, Art dramatik, Aktivitet fizik, Rekreacion dhe
shëndetësi, Sport, Informatikë në gjuhën angleze, Studime politike në gjuhën angleze, Kriminalistikë, Mësim
klasor, Drejtim parashkollor dhe Arkitekturë.
Sipas përgjegjësit të zyrës për Arsim në Universitetin
e Tetovës, Doc.Dr. Ibrahim Neziri, mbajtja e provimit
pranues në këto programe studimore ka për qëllim testimin e kandidatëve rreth njohurive, aftësive dhe talentit të tyre që posedojnë në përputhje me natyrën e
programit studimor ku dëshirojnë t’i ndjekin studimet
në të ardhmen dhe të zhvillojnë karrierën e tyre profesionale dhe akademike. “Pas procesit të aplikimit për
rregjistrim, që u zhvillua në Universitetin tonë në afatin kohor 15 – 18 gusht 2017, ne sot në disa programe
studimore të fakulteteve të ndryshme realizuam provi-

min pranues për kandidatët që kanë aplikuar të regjistrohen si studentë të rinj në Universitetin e Tetovës.
Këto provime pranuese kanë për qëllim kualifkimin e
njohurive të studentëve mbi programet studimore ku
ato kanë aplikuar. Risi këtë vit është se, për programet
studimore: Mjekësi e përgjithshme, Stomatologji dhe
Farmaci, provimi është realizuar në mënyrë elektronike. Kandidatët menjëherë pasi kanë përfunduar me testimin kanë mundur që të njoftohen me rezultatin, duke
parë aty për aty poenat që kanë fituar, si dhe kanë pasur
mundësi që të shohin përgjigjet e gabuara. Ky sistem
realizohet për herë të parë në Universitetin e Tetovës
dhe është i vetmi institucion që këtë mundësi ua ofron
studentëve, që drejtpërdrejtë të njihen me rezultatin e
provimit, duke u siguruar studentëve një transparencë
maksimale”, tha Doc.Dr. Ibrahim Neziri.
Kandidatët të cilët ju nënshtruan provimeve pranuese u
shprehën shumë të kënaqur me organizimin e provimit,
si dhe transparencën e treguar nga ana e Universitetit
të Tetovës. Rezultatet preliminare për afatin e parë të
regjistrimit do të shpallen ditën e hënë, më 21 gusht
2017, në ueb faqen zyrtare të Universtietit të Tetovës:
www.unite.edu.mk

STUDENTËT E UT-SË MORËN PJESË NË GARAT
SPORTIVE NË SARAJEVË
21.08.2017. Studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike të
Universitetit të Tetovës, muajin e kaluar morën pjesë
në Manifestimin ,,Ditët kulturore dhe sportive të studentëve”, që u mbajt në Sarajevë. Ky manifestim u organizua nga Qendra për zhvillim dhe afirmim të kulturës
dhe edukimit ,,Litteratus” dhe Universiteti i Sarajevës.
Në kuadër të këtij manifestimi u organizuan edhe gara
të ndryshme sportive në futboll, basketboll, volejboll
plazhi dhe shah, në të cilat garuan edhe studentët e
Universitetit të Tetovës.
Në këto gara, pjesëmarrës kanë qenë mbi 50 universitete, ndërsa në futboll dhe basketboll ekipet e Universitetit të Tetovës e fituan vendin e dytë.
Drejtuesit e Fakultetit të Kulturës Fizike të UT-së, e
vlerësojnë lartë përfshirjen e fakultetit të tyre në ngjarje të këtij niveli akademik, ku tubohen studentë dhe
profesorë nga universitete prestigjioze nga rajoni dhe
më gjerë.
Ata thonë se Universiteti i Tetovës, përkatësisht Fakulteti
i Kulturës Fizike përpos realizimit me sukses të procesit

mësimor – shkencor, është mjaft i angazhuar dhe jep
kontribut të çmuar në organizimin dhe mbarëvajtjen e
veprimtarive të ndryshme sportive.
Gjatë qëndrimit të tyre në Sarajevë, studentët janë
udhëhequr nga Prof. Dr. Fadil Nika, Doc. Dr. Kastriot
Shaqiri dhe Doc. Dr. Agim Rexhepi.

UT ORGANIZOI KONGRESIN NDËRKOMBËTAR
IPSAT 2017
22.08.2017. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe
të Ushqyerit i Universitetit të Tetovës në bashkëpunim
me Qendrën Kërkimore Shkencore ,,Nobel” nga Republika e Turqisë organizuan Kongresin ndërkombëtar për
shkencat dhe teknologjinë bimore IPSAT 2017.
Në emër të Universitetit të Tetovës dhe Rektorit Prof.
Dr. Vullnet Ameti pjesëmarrësve në këtë kongres me
fjalë përshëndetëse ju drejtua profesori i Fakultetit të
Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, Doc. Dr. Erhan Sulejmani. Ai tha se Universiteti ynë mburret që
është organizator kryesor dhe nikoqir i kësaj konference, ku ka tubuar mbi 50 ekspertë të njohur nga vende
të ndryshme. ,,Në konferencën e sivjetme do të trajtohen tema nga biokimia, epigjenetika, biologjia e sistemeve, hulumtimet në terren nga shkenca e bimëve, mekanizmat dhe kontrolli i rezistencës ndaj sëmundjeve,
rregullimi i rritjes dhe zhvillimit të bimëve, studimi i
mënyrave të biokarburanteve, përdorimi i azotit, biodiversiteti i bimëve dhe indet e kulturave bimore”, tha
Doc. Dr. Erhan Sulejmani.
Kryetari i Qendrës Kërkimore Shkencore ,,Nobel” nga
Republika e Turqisë, Prof. Dr. Mehmet Karatash, në
hapjen e punimeve të këtij Kongresi u shpreh se, Kongresi Ndërkombëtar për Shkencat dhe Teknologjinë Bimore IPSAT 2017 mundëson një platformë ideale për
hulumtuesit. ,,Në këtë kongres studiuesit do t’i paraqe-

sin rezultatet më të reja hulumtuese dhe t’i përshkruajnë teknologjitë e reja dhe drejtimet nga fiziologjia dhe
biokimia e kulturave bimore, epigjenetika, biologjia e
sistemeve, hulumtimet në terren në lëmin e shkencave
bimore, biodiversitetin e bimëve dhe indeve të kulturave
bimore. Në këtë konferencë do të marrin pjesë më tepër
se 50 folës, gjatë dy ditëve në vazhdim. Me këtë rast dua
të theksoj bashkëpunimin ndërkombëtar për të cilin e
falënderoj Rektorin e Universitetit të Tetovës, Prof. Dr.
Vullnet Ameti si partner vendor i kësaj konference”, u
shpreh Prof. Dr. Mehmet Karatash.
Vlen të theksohet se një javë më parë Universiteti ynë i
përmbylli me sukses dy konferenca nga fusha e bujqësisë dhe e shkencave veterinare.

STUDENTËT E ORIENTALISTIKËS NË KURSE INTENSIVE TË GJUHËS ARABE
DHE TURKE NË TURQI
23.08.2017. Studentët e programit studimor Filologji
orientale (Orientalistikë) të Universitetit të Tetovës edhe
këtë vit gjatë pushimit veror vazhduan ndjekjen e kurseve intensive jashtë vendit. Studentët e drejtimit Gjuhë
dhe letërsi arabe, gjatë periudhës 10 korrik - 7 gusht
2017, ndoqën kursin intensiv të gjuhës arabe në Akademinë Islame në komunën Bashakshehir të Stambollit,
në Turqi.
Brenda katër javësh, studentët nga Universiteti i Tetovës
morrën mësime nga mësimdhënës dhe arabologë të njohur. Gjatë gjithë kursit komunikimi është zhvilluar në
gjuhën arabe. Për akomodimin, ushqimin dhe transportin e studentëve gjatë katër javëve u përkujdesën institucionet arsimore të Komunës së Bashakshehirit, të cilave
u shprehim mirënjohje.
Në fund të kursit, studentët u pajisën me çertifikata.
Pas përfundimit të kursit, për studentët ishte përgatitur
një ekskursion i shkurtër dyditor gjatë të cilit studentët

vizituan qendrat historike, arsimore dhe kulturore në
Stamboll. Studentët e drejtimit Gjuhë dhe letërsi turke
gjatë periudhës 24 korrik - 14 gusht, ndoqën kursin intensiv të gjuhës turke në Universitetin e Sakarjas. Gjatë
tri javëve sa zgjati kursi, studentët ishin të vendosur në
hapësirat e kampusit të Universitetit të Sakarjas, me të
cilin kemi një bashkëpunim të shkëlqyer. Duhet theksuar se kursi që kanë ndjekur studentët tanë është i njohur
si TÖMER, që për njohjen e gjuhës turke është ekuivalent me TOEFL-in e gjuhës angleze.
Përveç ligjëratave dhe ushtrimeve, pjesë e programit
kanë qenë edhe ekskursionet dyditore gjatë fundjavës.
Këto kurse intensive që studentët e filologjisë orientale
(Orientalistikë) nga të dy drejtimet, gjuhë arabe dhe
gjuhë turke, i ndjekin që nga themelimi i këtij programi
studimor (2009/2010) dhe janë shumë të dobishme për
aftësimin e komunikimit dhe hapjen e mundësive për
studime jashtë vendit.

TË RINJTË SHQIPTARË REGJISTROHEN
NË UNIVERSITETIN E TETOVËS
29.08.2017. Në Universitetin e Tetovës filloi sot afati
i dytë i regjistrimit të studentëve të rinj për vitin akademik 2017/2018. Procesi i regjistrimit do të zhvillohet
në të gjithë 13 fakultetet e Universitetin tonë, nga dita e
sotme, 29 gusht e deri më 4 shtator 2017. Të interesuarit të cilët dëshirojnë që të aplikojnë për t’u regjistruar
si studentë në ndonjërin nga fakultetet e Universitetit të
Tetovës, duhet t’i kenë të rregulluara këto dokumente:
Fletëparaqitje, që merret në hapësirat e Universitetit;
Dëftesat origjinale nga shkollimi i mesëm; Diplomë për
kryerjen e shkollës së mesme; Certifikatë nga libri amzë
i të lindurve, si dhe Certifikatë për nënshtetësi.
Përgjegjësi i Zyrës për Arsim në Universitetin e Tetovës,
Doc. Dr. Ibrahim Neziri tha se pas përmbylljes me sukses të afatit të parë, Universiteti ynë gjatë pesë ditëve të
ardhshme do të realizojë afatin e dytë të aplikimit për
regjistrimin e studentëve në të gjitha programet studimore të të gjithë fakulteteve për të cilat është shpallur
konkurs. “Ne, prej sot kemi filluar me afatin e dytë të

aplikimit për regjistrimin e studentëve. Pas përmbylljes
me sukses të afatit të parë, ku u realizuan të gjitha pritshmëritë tona, ne shpallëm konkurs për mbajtjen e afatit
të dytë për regjistrim. Nga ajo që vërehet edhe këtë afat,
interesimi i të rinjve për t’u regjistruar në Universitetin tonë është i kënaqshëm. Deri më 4 shtator besojmë
se interesimi do të jetë edhe më i madh dhe ne do t’i
përmbushim objektivat tona. Më 5 shtator do të mbahet provimi pranues për kandidatët të cilët kanë aplikuar për t’u regjistruar në drejtimet të cilat kanë provim
pranues. Ndërsa, më 6 shtator në ora 08:30, në ueb
faqen e Universitetit www.unite.edu.mk do të shpallen rezultatet preliminare. Apelojmë deri te të gjithë të
rinjtë shqiptarë që të vinë të regjistrohen në Universitetin tonë, dhe të zhvillojnë karrierën e tyre akademike në
këtë universitet”, tha Doc. Dr. Ibrahim Neziri.
Për të gjitha programet studimore në të cilat mund të
mbeten vende të lira, Universiteti i Tetovës do të shpall
edhe afatin e tretë për regjistrim.

NË UT AFATI I DYTË I REGJISTRIMIT
TË STUDENTËVE TË RINJ
DO TË ZHVILLOHET DERI MË 4 SHTATOR
31.08.2017. Në Universitetin e Tetovës vijon procesi i
aplikimit për regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2017/2018. Deri më tani, respektivisht
në ditën e tretë të regjistrimit të kandidatëve të rinj, në
mbi 100 drejtimet studimore të fakulteteve të Universitetit tonë kanë aplikuar një numër i konsiderueshëm i
maturantëve, të cilët dëshirojnë që studimet e tyre në të

ardhmen t’i ndjekin në Universitetin e Tetovës.
Kandidatët më së shumti kanë aplikuar në Fakultetin
e Shkencave të Mjekësisë, Fakultetin e Kulturës Fizike,
Fakultetin e Arteve, Fakultetin Filologjik, Fakultetin Ekonomik, Fakultetin Juridik, Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore, Fakultetin Filozofik dhe
Fakultetin Pedagogjik. Interesimi i aplikantëve nuk ka
munguar edhe në programet studimore të Fakultetit të
Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, Fakultetin e
Bujqësisë, Fakultetin e Shkencave të Zbatuara, si dhe në
Fakultetin e Administrim Biznesit në Kumanovë.
Përveç maturantëve nga vendi ynë, në mesin e aplikantëve ka edhe kandidatë nga Republika e Kosovës dhe
Republika e Shqipërisë. Ndërsa për të gjithë të interesuarit të cilët ende nuk kanë aplikuar në ndonjërin nga
fakultetet tona, për shkak të festës së Kurban Bajramit,
procesi i regjistrimit do të zhvillohet edhe ditën e hënë,
më 4 shtator.

NË UT FILLOI VITI I RI
AKADEMIK 2017/2018

15.09.2017. Me një ceremoni solemne, sot në amfiteatrin e Universitetit të Tetovës u bë pritja e studentëve
të rinj me rastin e fillimit të vitit akademik 2017/2018.
Profesorëve, studentëve, stafit akademik dhe administrativ, mirëseardhje iu uroi Rektori Prof. Dr. Vullnet
Ameti.
Ai tha se Universiteti i Tetovës ka arritur që t’i plotësojë kërkesat dhe nevojat e kamotshme për arsimimin
në gjuhën amtare të gjeneratave të tëra. “Mirë se erdhët
në Universitetin e Tetovës, në këtë ditë të veçantë të fillimit të vitit të ri akademik 2017 / 2018, në këtë ditë
të shënuar për të gjithë ne, e në veçanti për brucoshët
tanë që kanë përzgjedhur programet studimore të
fakulteteve tona për t’i vijuar studimet e tyre deridiplomike. Me këtë rast, në emër të Universitetit të Tetovës
i falënderoj të gjithë studentët e rinj, të cilët me besim
të plotë u përcaktuan pikërisht për Universitetin tonë,
të studiojnë në auditorët e këtij institucioni, për të përfituar dije sot dhe për t’i shërbyer kombit tonë në të
ardhmen. Universiteti i Tetovës, po e dëshmon punën
e tij të suksesshme, para qytetarëve të vendit tonë dhe
më gjerë, vjen më i përgatitur se kurrë më parë, paraqitet fuqishëm para opinionit publik me veprimtarinë
e tij akademike, me të arriturat në fushën e arsimit,
shkencës dhe veprimtarisë së përgjithshme universitare. Për njëzet e dy vjet me radhë, me angazhimin e
drejtuesve, profesorëve dhe studentëve, Universiteti i
Tetovës ka arritur që t’i plotësojë kërkesat dhe nevojat
e kamotshme për arsimimin në gjuhën amtare të gjeneratave të tëra, ka përgatitur kuadro të mirëfillta për

zhvillimin e arsimit, kulturës, shëndetësisë, ekonomisë
dhe lëmive të tjera të rëndësishme për vendin tonë. Me
këtë rast, ne u shprehim mirënjohje dhe falënderime të
përzemërta të gjithë atyre që kontribuuan për themelimin dhe të arriturat e derisotme të këtij Universiteti. Falë
mbështetjes së tyre, djersës së arsimdashësve, punës së
pareshtur të qindra pedagogëve, Universiteti ynë dhe
i Juaji tanimë është ngritur në një institucion të arsimit
të lartë që promovon vlera arsimore dhe shkencore të
pranueshme edhe në hapësirën evropiane”, tha Rektori
Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Ai, më tej shtoi se liria e fjalës dhe liria e mendimit, si
vlera universale, sot janë standarde dhe pjesë e punës
sonë të përditshme. Sipas tij, mbi bazën e lirisë akademike, ne kujdesemi ta kultivojmë kulturën e afrimit
dhe bashkëpunimit, të promovimit të ideve të reja nga
studentët, profesorët dhe bashkëpunëtorët e panumërt
të Universitetit tonë. “Sot, si një institucion me traditë
të konsoliduar arsimore, Universiteti i Tetovës veprimtarinë e tij e zhvillon në tre cikle të studimeve, studimet
themelore, të magjistraturës dhe të doktoratës. Në vazhdimësi kujdesemi që studentëve t’u ofrojmë lehtësime
në disa kategori pagesash për studime, por prioritet mbi
prioritet për ne janë ekselentët e Universitetit tonë, të
cilëve për çdo vit akademik u ndajmë bursa studentore.
Universiteti ynë, për çdo vit po e dëshmon se është vatër
dhe alternativë e vetme e arsimit të lartë në gjuhën shqipe, që garanton studime cilësore dhe të pranuara edhe
jashtë vendit, ku mund t’i vazhdojnë studimet, ose të
kërkojnë punë të diplomuarit në këtë Universitet, sipas

standardeve të kërkuara nga sistemi evropian i transferit të kredive dhe tregu global i punës. Gatishmëria dhe
entuziazmi i studentëve dhe profesorëve për këto ndryshime, kanë qenë një model frymëzimi për ne drejtuesit
e këtij Universiteti, për të vijuar angazhimin në përmbushjen e objektivave tona institucionale, si në lëmin e
studimeve, po ashtu edhe në fushën e investimeve në
projektet infrastrukturore. Prandaj, sot, të dashur studentë, ndjehemi të nderuar kur Ju jeni gati për të filluar
betejën e diturisë dhe për të kurorëzuar idealet Tuaja
jetësore, me kryerjen e studimeve universitare, edhe atë,
në Universitetin të Tetovës, me të cilin ndjehet krenar
çdo shqiptar i këtyre trevave dhe më gjerë”, theksoi Prof.
Dr. Vullnet Ameti.

Po ashtu, ai në fjalimin e tij drejtuar të pranishmëve, u
shpreh se puna dhe përkushtimi i drejtuesve dhe stafit
akademik të Universitetit, ndër vite ka rezultuar me
arritje të rezultateve të mëdha në shumë drejtime, por
mbi të gjitha edhe në regjistrimin e studenteve të rinj.
“ Dy afatet e para të regjistrimit të studentëve të rinj,
dëshmuan që Universiteti i Tetovës vazhdon të mbajë
primatin ndërmjet universiteteve vendore dhe rajonale
me mësim në gjuhën shqipe. Stafi drejtues i këtij Universitet është i vetëdijshëm se na presin sfida, detyra dhe
angazhime të shumta, por në kushtet dhe standardet
që tashmë funksionon Universiteti ynë, si konsolidimi i
frymës së bashkëpunimit profesional mes nesh, zhvillimi i debatit arsimor, promovimi i më të aftëve, jam i
bindur se jo vetëm që do t’ia dalim përballë çdo beteje,
por të gjithë së bashku do ta ruajmë dhe do ta lartësojmë
këtë Universitet në nivel të universiteteve bashkëkohore.
Në fund, edhe një herë Ju falënderoj për pjesëmarrjen
dhe Ju uroj një vit të mbarë akademik, me rezultate dhe
suksese të reja”, kështu e përmbylli fjalën e tij Prof. Dr.
Vullnet Ameti. Njëherit, sot për studentët e rinj të gjeneratës 2017/2018, në shenjë simbolike ju ndanë edhe
indeksat e parë nga Rektori i UT-së.

UT ORGANIZOI KONFERENCËN
NDËRKOMBËTARE PËR BIODIVERSITETIN
E MASIVIT TË MALIT SHARR
15.09.2017. Në Universitetin e Tetovës, sot i filloi punimet Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Biodiversitetin e Masivit të Malit Sharr, e organizuar nga Instituti për
Ekologji dhe Teknologji i Universitetit të Tetovës. Konferenca kishte për qëllim promovimin e hulumtimeve në
disciplina të ndryshme, si: botanika, ekologjia, mbrojta
e mjedisit, biogjeografia dhe gjeomorfologjia. Fillimit të
konferencës i parapriu përurimi i Qendrës për Edukim
Ekologjik dhe Qendrës Eko-Informative të Institutit për
Ekologji dhe Teknologji.
Punimet e konferencës i shpalli të hapura Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti. ,,Më lejoni
që në emër të Universitetit të Tetovës, si dhe në emrin
tim personal, të shpreh kënaqësinë për organizimin e
Konferencës së Parë Ndërkombëtare për Biodiversitetin
e Masivit të Malit Sharr, e cila, duke pasur në fokus
studimin e florës dhe faunës, ka arritur të mbledhë në
gjirin e saj studiues eminentë të shkencave përkatëse, të
cilët kanë dhënë dhe po japin vazhdimisht kontributin e

tyre të çmuar, që edhe universitetet tona të bëhen pjesë
e pandashme e zhvillimeve serioze shkencore. Edhe pse,
ne sot për herë të parë i hapim solemnisht punimet e
kësaj konference, Universiteti ynë, së bashku me universitetet publike shqiptare, Universitetin e Tiranës dhe
Universitetin Prishtinës, që më herët janë angazhuar të
forcojnë kuadrot për t’i thelluar studimet shkencore për
biodiversitetin e florës dhe faunës të masivit të Malit
Sharr. Vlen të theksohet që, në funksion të këtij qëllimi,
në qershor të vitit 2016, ne inauguruam Institutin e
Ekologjisë dhe Teknologjisë, i cili tashmë edhe praktikisht e zhvillon veprimtarinë e tij në hulumtimin shkencor të biodiversitetit të masivit të Malit Sharr, që paraqet
një kompleks të veçantë të llojshmërisë gjeologjike dhe
gjeobotanike, hidrologjike, biogjeografike dhe elemente
të tjera, të cilat gërshetohen mes tyre, dhe tanimë kanë
zgjuar kureshtjen e shumë hulumtuesve tanë shkencorë
dhe të bashkësisë akademike në përgjithësi”, tha Prof.
Dr. Vullnet Ameti.

Ai, më tej shtoi se fundi i shekullit të kaluar dhe me siguri
edhe ky shekull, karakterizohen nga gjetja e mënyrave
efikase për mbrojtjen dhe zhvillimin e mjedisit jetësor,
si kusht i domosdoshëm për ekzistimin e njeriut dhe për
civilizim të mëtejshëm. ,,Mu për këtë qëllim, shtetet e
zhvilluara dhe ato në zhvillim investojnë fuqishëm për
mbrojtjen e ekosistemit dhe implementimin me sukses të
këtyre projekteve, sidomos përmes bashkëpunimit dhe
partneritetit me universitetet e tyre. Në këtë drejtim, në
Universitetin e Tetovës janë organizuar shumë debate,
ligjërata, përurime librash, që pikërisht e kanë pasur
temë kryesore natyrën dhe mbrojtjen e saj. Sot, profesorët dhe studentët tanë janë gati që në mënyrë profesionale t’i përgjigjen çdo iniciative apo projekti shkencor
që synon mbrojtjen e pasurive dhe trashëgimisë natyrore. Në përmbyllje të fjalës time, uroj që në të ardhmen
të organizohen edhe konferenca të tjera po kaq të rëndësishme, kurse pjesëmarrësve Ju uroj suksese edhe më të
mëdha dhe punë sa më të frytshme shkencore në karrierën e tyre profesionale”, shtoi më tej Prof. Dr. Vullnet
Ameti, Rektor i Universitetit të Tetovës.
Në emër të Universitetit të Tiranës, të pranishmëve në
këtë konferencë me fjalë përshëndetëse ju drejtua Prof.
Dr. Zyri Bajrami, i cili tha se organizimi i Konferencës
Ndërkombëtare për Biodiversitetin e Masivit të Malit
Sharr dhe hapja e Qendrës për Edukim Ekologjik dhe
Qendrës Eko–Informative është shumë e rëndësishme
për studentët dhe studiuesit, nga se kjo qendrë do të
ndikojë në angazhimin e punës shkencore të studentëve
bashkë me pedagogët e tyre. ,,Sot, ju si universitet keni
bërë një punë të mirë, nga viti në vit ju po shënoni rritje
dhe suksese të një pas njëshme. Është shumë me rëndësi
se, ne filluam një punë të re, Ju e bëtë hapin e parë me
hapjen e Instituti të Ekologjisë dhe Teknologjisë, si dhe
sot me hapjen e Qendrës për Edukim Ekologjik dhe Qendrës Eko-Informative, punën tuaj e ka zili Evropa, por
dua që të kërkoj nga studentët të jenë më vigjilentë dhe
t’i përkushtohen me shumë vullnet dhe entuziazëm punës shkencore. Njëherit, dua ta falënderoj edhe Rektorin
e Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ametin, për
ndihmën dhe kontributin e tij që ka dhënë për hapjen e

kësaj qendre”, tha Prof. Dr. Zyri Bajrami.
Kurse në emër të Universitetit të Prishtinës, aktivitetin
e sotëm e përshëndeti Prof. Dr. Ferdije Zhushi. Ajo tha
se kjo konferencë është vetëm hapi i parë dhe se në të
ardhmen do të zhvillohet dhe do të merr një karakter
masiv, që do të ketë për mision ruajtjen e këtij thesari,
respektivisht masivin e Malit Sharr. ,,Ju, këtu në Maqedoni dhe ne në Kosovë, kemi pasur fatin që ta kemi këtë
pasuri dhe ta trashëgojmë masivin e Sharrit, i cili në vete
gërsheton aq shumë vlera të biodiversitetit sa që na bën
të ndihemi krenarë. Shpresoj se rinia jonë, studentët
tanë do të jenë më të angazhuar në të ardhmen, që këtë
vlerë të cilën ne e kemi trashëguar nga të parët tanë t’ua
lëmë edhe ne brezave të ri. Sigurisht që me angazhimin
e përbashkët të të gjithë neve, ne do ta ruajmë këtë pasuri”, tha Prof. Dr. Ferdije Zhushi.
Në këtë konferencë të pranishëm ishin edhe Prof. Dr.
Nexhbedin Beadini dhe Prof. Dr. Vlladimir Kërpaç,
ndërsa punimet konferenca i zhvilloi në Hotel ,,Scardus”, në Kodrën e Diellit, ku morën pjesë një numër i
madh i studiuesve shkencorë nga vendi dhe rajoni.

PROF. DR. SADI BEXHETI
MORI PJESË NË KONGRESIN
BOTËROR TË ANATOMISË
15.09.2017. Ish Rektori i UT-së, njëherit profesor i Anatomisë, Prof.Dr. Sadi Bexheti, i cili ligjëron në Universitetin e Pirshtinë dhe Universitetin e Tetovës, ka marrë
pjesë në Kongresin Botëror të Anatomisë, i cili mbahet
në Universitetin e Innsbruck-it.
“Prezantimi i punimeve të Universitetit të Prishtinës dhe
të Universitetit të Tetovës, në lëmin e Anatomisë klinike,
në Kongresin Botëror të Anatomisë Aplikative, i cili mbahet në Universitetin e Innsbruck-it”, ka bërë të ditur
Prof. Dr. Sadi Bexheti.
Ai është autor i shumë punimeve shkencore që janë botuar në revista ndërkombëtare shëndetësore, si dhe bashkautor i shumë titujve nga fusha e shëndetësisë.

NË UT U PREZANTUA PROJEKTI
“NDËRTO TË ARDHMEN PROFESIONALE
PËRMES QENDRËS PËR KARRIERË”
22.09.2017. Në Universitetin e Tetovës, sot Qendra
për Shërbime Studentore dhe Karrierë organizoi prezantimin me temë: “Ndërto të ardhmen profesionale,
përmes Qendrës për Karrierë”. Ky aktivitet u organizua në kuadër të Projektit Twinning, të financuar nga
Bashkimi Evropian: “Zhvillim i bashkëpunimit në mes
institucioneve të arsimit të lartë, sektorit privat dhe organeve relevante”.

Në emër të Universitetit të Tetovës dhe të Rektorit Prof.
Dr. Vullnet Ameti, këtë aktivitet e përshëndeti Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Universitetit të
Tetovës, Prof. Dr. Arbër Çeliku. Ai tha se, Universiteti i
Tetovës deri më tani është kyçur në shumë projekte të
rëndësishme ndërkombëtare dhe çdo ditë e më shumë
e zgjeron rrjetin e bashkëpunimit me universitetet më
me renome ndërkombëtare. “Të gjithë e dimë se universitetet në çdo vend të botës janë promotorë të shoqërisë,
përmes projekteve të ndryshme universitetet ofrojnë
mundësi të shkëlqyera për studentët e tyre. Në këtë vijë
është edhe universiteti ynë, pasi nga marrëveshjet që
ka lidhur me universitetet nga vendi, rajoni dhe bota, e
ka zgjeruar bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe
ofron mundësi të shumta për studentët. Përmes këtyre
projekteve, pjesa dërmuese e studentëve e kanë shumë
më lehtë që të fillojnë ta ndërtojnë karrierën e tyre akademike në profilin që ata e kanë zgjedhur. Në vendin

tonë, por edhe në vendet tjera ballkanike, në përgjithësi
mungon mbështetja institucionale për universitetet, pasi
qeveritë nuk po i mbështesin ata financiarisht, dhe buxheti që ndajnë për universitetet është shumë i vogël në
krahasim me buxhetet që ndajnë vendet e Bashkimit Evropian, ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës për universitetet e tyre”, tha Prof. Dr. Arbër Çeliku.
Përgjegjësi i Qendrës për Shërbime Studentore dhe Karrierë në Universitetin e Tetovës, Shaban Arsllani, tha se
qendra që drejton ai, respektivisht Qendra e karrierës,
ka për qëllim t’u mundësojë studentëve të identifikojnë
mundësitë e karrierës që u përshtaten vlerave, interesave, personalitetit dhe aftësisë së tyre. “Duke punuar
drejtpërdrejtë me studentët dhe duke bashkëpunuar me
një grup të gjerë partnerësh, komunitetesh dhe rrjetesh,
ekipi ynë lehtëson programet, aktivitetet dhe shërbimet
që u mundësojnë studentëve të marrin përsipër vendimet e tyre të karrierës dhe të udhëheqin jetë domethënëse profesionale. Ne i inkurajojmë studentët përmes

ofrimit të burimeve në dispozicion, për të nxitur zhvillimin e aftësive të tyre profesionale që do t’u shërbejnë
profesionistëve të mirëfilltë në të ardhmen, duke i udhëzuar ata përmes procesit të përcaktimit të qëllimeve që
realizohen në kuadër të kompetencave të Qendrës. Duke
iu referuar kësaj, ka shumë aktivitete që ofrohen nga
Qendra e karrierës: përpunimi, përditësimi dhe publikimi i njoftimeve për studentët, organizimi i punëtorive,
si dhe organizimi i punës praktike të studentëve dhe të
mësimdhënies klinike në bashkëpunim me dekanatet e
fakulteteve përkatëse”, theksoi Shaban Arsllani.
Për ndërtimin e ardhmërisë profesionale të studentëve
prezantuan edhe Mr. Frances O‘HARA, kryetare e Qendrës së Karrierës në Irlandën Veriore, si dhe përfaqësuesja e Universitetit Lorraine, znj. Amelie Briffaux,
ndërsa përgjegjësja e Zyrës për Marrëdhënie dhe Ndërlidhje me Bizneset në Universitetin e Tetovës, Mr.sc.
Vjollca Hasani, para studentëve foli për raportin në mes
të universiteteve dhe sektorit të bizneseve, për mundësinë e punësimit të studentëve që ofrojnë ato.

NË UT FILLOI AFATI I TRETË I REGJISTRIMIT
19.09.2017. Në Universitetin e Tetovës, prej sot ka filluar afati i tretë i rregullt i aplikimit për regjistrimin e
studentëve të rinj, për vitin akademik 2017/2018. Të
gjithë kandidatët të cilët janë të interesuar që studimet e
tyre t’i ndjekin në Universitetin e Tetovës, mund të aplikojnë vetëm në programet studimore në të cilët nuk
janë plotësuar kuotat për regjistrim.
Nga Zyra për arsim e Universitetit të Tetovës njoftojnë
se, afati i tretë i aplikimit për regjistrimin e studentëve
të rinj, për vitin akademik 2017/2018, në Universitetin
tonë do të zhvillohet nga 19 – 22 shtator 2017, ndërsa
rezultatet preleminare do të shpallen më 25 shtator, në
Ueb faqen zyrtare të Universitetit të Tetovës: www.unite.
edu.mk.
Po ashtu, nga kjo zyrë apelojnë te të gjithë të interesuarit, të cilët dëshirojnë që të regjistrohen në Universitetin

tonë, se duhet t’i kenë këto dokumente për aplikim dhe
regjistrim: fletaplikim (merret në hapësirat e Universitetit); dëftesat origjinale nga shkolla e mesme; diplomë
për kryerjen e shkollës së mesme; certifikatë nga libri
amzë i të lindurve, si dhe certifikatë për nënshtetësi.

DR. TIMMOTHY GAUL NGA
SHBA LIGJËROI NË UT
25.09.2017. Më 21 shtator 2017, në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë të Universitetit të Tetovës, me iniciativën e Grupit shkencor dhe Parlamentit Studentor të
UT-së u mbajt një ligjëratë shtesë nga profesori amerikan, Dr. Timmothy Gaul. Ligjërata u realizua në kuadër
të projektit të përbashkët që Universiteti ynë e realizon
me mjekët amerikanë. Përpara studentëve dhe profesorëve të Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë të Universitetit tonë, Dr. Timmothy Gaul mbajti ligjëratën e tij me
temë: “Integrimi i mjekësisë në mijëvjeçarin e ri”.
Dr. Timmothy Gaul, u fokusua në zhvillimet e reja se si
mjekësia si shkencë e rëndësishme çdo ditë e më shumë
avancohet dhe i shtohen shumë njohuri të reja që janë

sfidë përparimtare për profesionin e mjekut.Sipas tij,
mjeku mbetet student i përjetshëm në misionin e tij që
kryen, për hulumtimin dhe fitimin e njohurive efektive,
që në mënyrë sa më të përsosur ta ushtroj profesionin e
mjekut dhe t’u ndihmojë pacientëve në nevojë.
Pas ligjëratës, studentët zhvilluan edhe një bashkëbisedim interaktiv me Dr.Timothy Gaul, duke parashtruar një
sërë pyetjesh rreth ligjëratës së tij.

PROF. DR. GULSAH KANER NGA REPUBLIKA E TURQISË
MBAJTI LIGJËRATË PARA STUDENTËVE TË FTUU-SË
27.09.2017. Në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore
dhe të Ushqyerit të Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Gulsah Kaner nga Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë të Universitetit Katip Çelebi nga Izmiri i Republikës së Turqisë, para stafit akademik dhe studentëve të këtij fakulteti
mbajti një ligjëratë profesionale me temë: ,,Sistemi i ushqimit dhe sistemi dietetikë në Republikën e Turqisë dhe
në vendet tjera të Europës”.
Gjatë prezantimit të kësaj teme, profesoresha Gulsah
Kaner shtoi se objektivat e përgjithshme të mobilitetit
janë njohja e sistemit të ushqimit dhe sistemit dietetikë
në vendet tjera, për të kuptuar mundësinë e edukimit
dhe për të miratuar pjesët e tyre pozitive në sistemin
tonë arsimor.

Më pas, profesoresha Gulsah Kaner zhvilloi një takim
edhe me dekanin e Fakultetit të Tekonolgjisë Ushqimore
dhe të Ushqyerit, Prof. Dr. Xhezair Idirizi, me të cilin
diskutuan për shumë tema të rëndësishme, të cilat janë
në interes të studentëve dhe të vetë universiteteve.
Dekani i FTUU-së, Prof. Dr. Xhezair Idrizi e falënderoi
profesoreshën Gulsah Kaner për kontributin e saj që
po jep në mbështetje të studentëve dhe profesorëve të
Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, të
cilës në shenjë respekti i ndau edhe një mirënjohje.
Po ashtu, vlen të theksohet se gjatë këtij takimi të dy
bashkëbiseduesit u pajtuan që në të ardhmen të angazhohen që të punojnë në shkëmbimin e studentëve dhe
të stafit akademik.

ISH KRYEMINISTRI I REPUBLIKËS SË
TURQISË PROF. DR. AHMET DAVUTOGLLU
E VIZITOI UNIVERSITETIN E TETOVËS
29.09.2017. Ish kryeministri i Republikës së Turqisë,
Prof. Dr. Ahmet Davutogllu, sot e vizitoi Universitetin e
Tetovës. Fillimisht, ai u prit në një takim nga udhëheqësia e Universitetit tonë, ndërsa më pas në amfiteatrin e
Rektoratit, para studentëve dhe stafit akademik mbajti një ligjëratë, me temë: “Ardhmëria e (ç)rregullimit
kombëtar dhe global: Populizmi përjashtues kundrejt
qeverisjes globale gjithëpërfshirëse”.
Në emër të Universitetit të Tetovës dhe të Rektorit, Prof.
Dr. Vullnet Ameti, ish kryeministrit turk, Prof. Dr. Ahmet Davutogllu mirëseardhje i uroi Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Universitetit, Prof. Dr. Arbër
Çeliku. “Për ne është nder dhe privilegj që, sot në mesin
tonë e kemi një figurë aq ambivalente siç është Prof. Dr.
Ahmet Davutogllu. Prominenca e profilit të tij shfaqet
në shumë sfera, si në atë akademike, politike, humane
dhe shoqërore. Ndonëse shumica e cilësojnë atë si një
politikan të profilit të lartë dhe, me të drejtë, ia kanë
atribuuar epitetin e arkitektit të politikës së jashtme të
Turqisë, sigurisht që për shkak të postit si ish-kryeministrit dhe njërit ndër figurat kyçe të Partisë për drejtësi
dhe zhvillim (AKP), unë them me plot gojën, se Prof.

Dr. Ahmet Davutogllu ndikimin më të madh e ka arritur përfundimisht në rolin e intelektualit, duke fituar
në këtë mënyrë një besim të madh në shtresat e gjera të
opinionit publik mbarëbotëror. Fillimisht, unë pata rastin ta njoh profesorin e nderuar në dhjetor të vitit 2012,
kur dhe ai u shpall Doctor Honoris Causa i Universitetit
të Tetovës, gjithsesi se, në radhë të parë, për kontributin
e tij intelektual dhe shoqëror, dhe me këtë rast, mora
dhuratë librin e tij me dedikim për mua, të sapobotuar
në gjuhën shqipe, Thellësia strategjike. Duke qenë edhe
vetë një krijues, më shumë një përkthyes i shkollës filozofike të Frankfurtit, sapo e lexova librin, nga mënyra e
ndërthurjes tekstore, shtrimit të problemit, tematizimit
të çështjeve me rëndësi politike dhe shoqërore, munda
të tërhiqja paralele me autorët e përkthyer nga unë si
Habermas, Adorno, Derrida, Ulrich Beck dhe të vija në
përfundim, se Turqia vërtet i kishte dhënë botës një intelektual të rangut botëror. Shumëkush, me të cilët kam
folur për librin, të prirë më shumë nga gjykimi shabllonizues dhe jo nga një arsye e kulluar, denjojnë të
pohojnë se përmes librit në fjalë mëtohet rivendosja e
Turqisë si forcë absolute në ish-vendet e sunduara nga

Perandoria e dikurshme Osmane. Por jo, këta individë,
siç duket, nuk e kuptojnë koncepcionin e një soft power,
përmes të cilës në mbarë rajonin mund të postulohej
paqja e përhershme, që për arsyet e njohura deri më sot
mbetet një nocion sa abstrakt aq edhe i brishtë. Për më
tepër, teoria politike-shoqërore e profesor Davutogllut
paraqet një kushtrim për shumëllojshmërinë kulturore
të proceseve modernizuese dhe njëkohësisht ajo është e
hapur krah më krah për korpusin e përbashkët të traditave kulturore me një spektër të gjerë regjional, gjë që
na e imponon të gjithë neve dialektikën e traditës dhe
modernitetit, proces ky funksional në Evropë dhe SHBA,
ku moti kohë ekziston një komunikim i frytshëm midis
kulturave”, theksoi Prof. Dr. Arbër Çeliku.
Ai, po ashtu tha se këto procese ndodhin në një skenë
të hapur, në të cilën çdonjëri e mirëpret çdonjërin dhe
imazhi për vetveten gjithmonë është në raport të qartë
me imazhin për tjetrin. “Dinamikën e marrëdhënieve të
vendeve tona me Turqinë, të zhbalancuar nga ndikimi
i një ere të egër mbi 50 vjeçare, ai e sheh si të natyrshme dhe të patjetërsueshme, duke e vënë theksin mbi
koherencën kulturore dhe arsimore. Vizita e profesor
Davutogllut dëshmon qartazi për përkushtimin e tij personal, por edhe të qeverisë turke se vendi ynë ka nevojë
për mbështetje afatgjatë të vendeve mike, që në një plan
afatgjatë do të garantojnë stabilitet, si ekonomik ashtu
edhe politik. Kurse, prania e tij në Universitetin e Tetovës
nuk mund të quhet vizitë, sepse Prof. Dr. Ahmet Davutogllu është në shtëpinë e vet dhe tashmë bën pjesë të patjetërsueshme në komunitetin tonë akademik dhe, dihet
fare mirë, se anëtarët e një komuniteti akademik mbajnë
përgjegjësi për njëri-tjetrin, jo vetëm sot për sot, por për
gjenerata me radhë, për shkak se ata ndajnë të njëjtat
vlera dhe tradita dhe midis vete janë të lidhur përmes
fijeve të çelikta të socializimit. Në këtë kontekst, edhe
përgjegjësia individuale e gjithsecilit ndikon dukshëm
edhe në përgjegjësinë kolektive dhe homogjenizon atë
që quhet bërthamë e shoqërisë, pra shtresën akademike,
që unë i quaj gladiatorët e pamposhtur të arsimit, kulturës dhe emancipimit. Dhe në këtë prizëm, Universiteti
i Tetovës është koloseumi i këtyre gladiatorëve, që me
mish e me shpirt luftojnë për një mirëqenie kulturore,
kombëtare dhe qytetëruese, për ta përmbysur njëherë e
përgjithmonë dilemën e kahershme tonën: „Si mund të
kthehet në normalitet ekstremi i mizorisë?“ Kur them
mizori, asocioj në të kaluarën e afërt historike: privimi
i përdorimit nga të drejtat elementare njerëzore: gjuha,
simbolet, arsimimi dhe kultura dhe jo vetëm kaq, por
edhe avancimi dhe perfeksionimi i tyre deri në përsosmëri dhe ruajtjen dhe kultivimin e tyre deri në naivitet nga secili pjesëtar i këtij komuniteti. Dhe jemi në
rrugë të mbarë dhe do të vazhdojmë edhe më të anga-

zhuar në të ardhmen, sepse vetëm në këtë mënyrë mund
t’i kthehemi normalizimit të pretenduar për shekuj me
radhë. Megjithatë, normalizimi është një entitet i hapur
dhe kërkon edhe angazhim të jashtëm, për të qenë sa
më i qëndrueshëm dhe rezistues karshi zhvillimeve
shoqërore-politike. Personalisht, ndjehem mirë që në
mesin e gladiatorëve tanë, kemi edhe një figurë kaq poliedrike siç është Prof. Dr. Ahmet Davutogllu”, shtoi mes
tjerash në fjalën e tij Prof. Dr. Arbër Çeliku.
Në ligjëratën e tij “Ardhmëria e (ç)rregullimit kombëtar
dhe global: Populizmi përjashtues kundrejt qeverisjes
globale gjithëpërfshirëse”, ish kryeministri i Republikës
së Turqisë, Prof. Dr. Ahmet Davatogllu tha se sot bota ka
nevojë për organizimin e një rendi të ri botëror. “Ndjehem krenar që sot përsëri ndodhem në Universitetin e
Tetovës, në Universitetin ku unë edhe e kam pranuar
titullin më të lartë shkencor, Doctor Honoris Causa i
Universitetit të Tetovës, por sot jam këtu për të mbajtur
një ligjëratë mbi të ardhmen e rajonit dhe në përgjithësi
botës dhe është kënaqësi për mua që këtë temë ta trajtoj
këtu së bashku me Ju. Ne e dimë se historia nuk ka fund
dhe nuk përfundon kurrë, ajo lundron shpejtë dhe ne
duhet të jemi të përgatitur për sfidat me të cilat do të
ballafaqohemi gjatë këtij lundrimi. Civilizimet asnjëherë
nuk kanë luftuar ndërmjet veti, siç ishin lufta e parë dhe
e dytë botërore, por në këto 500 vitet e fundit luftërat
nuk kanë pasur të bëjnë asnjëherë në mes islamit dhe
perëndimit, por gjithmonë kanë pasur të bëjnë brenda
një civilizimi. Pse e jap këtë sqarim, ka dy qasje, njëra
është qasja e përjashtimit që e përjashton dhe tjetra
është qasja gjithëpërfshirëse, ku të gjithë përfshihen në
procese. Cfarë na duhet neve sot. Sigurisht që na duhet
një qasje gjithëpërfshirëse në organizimin e rendit të
ri botëror. Kjo do të arrihet përmes bashkëpunimit në
shumë sfera të ndryshme si arsim, kulturë, shkencë, si
dhe shumë forma të tjera”, tha Prof. Dr. Ahmet Davutogllu. Ish Kryeministrit të Republikës së Turqisë, Prof. Dr.
Ahmet Davutogllu, në shenjë respekti dhe falënderimi,
Prorektori për Arsim i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr.
Reshat Qahili i ndau një dhuratë me portretin e themeluesit dhe Rektorit të parë, historik të Universitetit të
Tetovës, Prof. Dr. Fadil Sulejmani.

UT E ORGANIZOI SEMINARIN XI
NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISË
29.09.2017. Në Universitetin e Tetovës, për të njëmbëdhjetin vit me radhë i zhvilloi punimet Seminari
Ndërkombëtar i Albanologjisë, me temën bosht: “Kujtesa, kultura dhe mediat e reja”. Ky seminar tanimë është
bërë një qendër e rëndësishme e studimit të gjuhës,
letërsisë, historisë dhe etnokulturës shqiptare.
Në hapjen solemne të punimeve të këtij seminari ishte i
pranishëm edhe Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof.
Dr. Vullnet Ameti, ndërsa të pranishmëve me fjalë përshëndetëse ju drejtua Prorektori për Arsim i Universitetit
të Tetovës, Prof. Dr. Reshat Qahili. “Ndjehem i nderuar
që në emër të Universitetit të Tetovës t’Ju uroj mirëseardhje në hapjen solemne të Seminarit XI Ndërkombëtar të
Albanologjisë. Ky seminar hapet në kushtet kur Universiteti ynë është zgjeruar e plotësuar me fakultete dhe
programe të reja studimore. Sot, ne risjellim në kujtesën
tonë kontributin, sakrificën dhe rezistencën e arsimdashësve tanë për këtë tempull të arsimit, shkencës dhe
kulturës sonë mbarëkombëtare. Fillimi i punimeve të

Seminarit Ndërkombëtar të Albanologjisë është një rast
i mirë për të vlerësuar e nderuar, si dhe për t’u shprehur mirënjohje institucionale të gjithë pjesëmarrësve në
sesionet shkencore, studiuesve tanë të shumtë nga trevat
shqiptare, si dhe albanologëve nga vende të ndryshme
të botës, të cilët me përkushtimin shkencor të tyre kanë
dhanë modelin më të mirë të kërkimit shkencor, angazhimit atdhetar për gjuhën, letërsinë, historinë dhe etnologjinë”, tha Prof. Dr. Reshat Qahili.
Ai, po ashtu tha se Seminari i Albanologjisë, përtej një
veprimtarie shkencore, në vetvete përfaqëson angazhimin tonë të pareshtur, për idealin tonë kombëtar dhe
dëshirën e përbashkët për të ecur përpara gjuha dhe
kultura jonë kombëtare. “Kjo ngjarje e rëndësishme
tashmë e ka ndërtuar identitetin e vet shkencor dhe
në këtë aspekt përfaqëson jo vetëm veprimtarinë më të
rëndësishme shkencore në vendin tonë, por ndër vite ka
shërbyer edhe për ndërkombëtarizimin e studimeve të
albanologjisë në arenën ndërkombëtare. Ne drejtuesit e

Universitetit, së bashku me Drejtorinë e Seminarit, angazhohemi që të ruhet vazhdimësia e tij dhe nga viti
në vit, me prurjet e reja në lëmin e albanologjisë dhe
trajtimin e temave aktuale dhe me interes për kulturën
shqiptare t’i përmbushë pritshmëritë tona dhe të opinionit më të gjerë. Po ashtu, doja të shpreh besimin e
plotë se, pjesëmarrësit me kumtesat e tyre do ta begatojnë fondin e studimeve albanologjike, do t’i zgjerojnë
këndvështrimet studimore, do të sjellin qasje moderne
metodologjike dhe rezultate të reja shkencore, si një
kontribut i çmueshëm për avancimin e mëtejmë të studimeve shqiptare”, shtoi mes tjerash Prof. Dr. Reshat
Qahili.
Punimet e Seminarit i përshëndeti edhe Prof. Dr. Begzad
Baliu nga Universiteti i Prishtinës. Ai tha se, temat që
pritet t’i rrahin sesionet e këtij Seminari dëshmojnë për
pjekurinë e tij jo vetëm organizative por edhe shkencore. Është kënaqësi të shohësh se si një brez mjaft i
ri albanologësh me një përvojë po kaq të re kërkimi e
vlerësimi ka marrë përsipër të diskutojë disa nga çështje
mjaft thelbësore në fushë të albanologjisë, sikur janë:
“Letërsia e Evropës Juglindore” (Sesioni i letërsisë);
“Shqiptarët në udhëpërshkrime dhe në reportazhe”
(Sesioni i historisë); “Trashëgimia kulturore, historike
dhe natyrore e shqiptarëve në Maqedoni” (Sesioni i etnokulturës) etj. “Duke i dëgjuar kumtesat e tyre gjatë
këtyre dy ditëve, besoj se do të krijojmë një përfytyrim
më të qartë dhe më të pasur për letërsinë e Evropës Juglindore, veprat dhe disa nga përfaqësuesit më të shquar
të saj, ndërsa në mënyrë të veçantë do të dëgjojmë për
vendin e letërsisë shqipe e të formave të saj përmbajtjesore, estetike dhe stilistike në letërsinë e kësaj hapësire
gjeografike. Të kësaj natyre sigurisht do të jenë edhe
kumtesat për pamjen historike të shqiptarëve e të hapësirës etno-kulturore e gjeografike, sociale e politike, në
kronikat dhe reportazhet e udhëpërshkruesve kryesisht
të huaj”, deklaroi Prof. Dr. Begzad Baliu.
Drejtori i Seminarit Ndërkombëtar të Albanologjisë,
Doc. Dr. Salajdin Saliu tha se ky seminar ka si mision
të bëjë të njohur të arriturat nga fusha e albanologjisë.
“Sivjet tema kryesore është: “Kultura, kujtesa dhe medi-

et e reja”. Sepse kultura është ajo që do të mbetet, sikurse
thuhet, kur gjithçka tjetër të jetë harruar. Sepse kemi
nevojë për kujtesën, krahas historisë. Historia nuk lidhet
me përjetimet tona, kurse kujtesa po. Kemi nevojë të flasim për trashëgiminë kulturore, materiale dhe natyrore,
në një kohë kur ajo shpërfytyrohet, zhbëhet ose përvetësohet. Ata që duan të na bindin se njeriu ka nevojë
vetëm për bukën e përditshme fshehin një djallëzi. Kemi
ardhur në këtë botë jo vetëm për të jetuar në të tashmen
e përjetshme, por edhe për qëllime më të larta. Kemi
nevojë, gjithashtu, të flasim për mediat e reja. Ne jetojmë
ndërmjet Galaktikës Gutenberg dhe Galaktikës Digjitale.
Hipertekstet na krijojnë lehtësira të mëdha. Bibliotekat
digjitale na mundësojnë që me lehtësi të shkojmë drejt
mendimit të harruar. Njëkohësisht, mediat e reja, siç e
thamë, janë bërë zgjatime të diktaturës së kiçit dhe të
banalitetit. Në këtë seminar do të flitet edhe për letërsinë
e Evropës Juglindore. Ky rajon, kaq i trazuar, me shumë
mendim, me fantazira, por edhe me shumë marrëzi, i
ka dhënë shumë botës si në sferën e filozofisë, letërsisë,
shkencës, politikës. Letërsia e Evropës Juglindore edhe
sot është ndër më të mirat. Njëkohësisht, në këtë rajon,
shkrimtarët bënë edhe marrëzi të mëdha. Mjafton t’i
kujtojmë luftërat e viteve 90-të të shekullit të kaluar,
ku shumë shkrimtarë u vunë në shërbim të së keqes.
Dhe kjo marrëzi u përsërit edhe në shekullin tonë, kur
shumë shkrimtarë u rebeluan kundër gjuhës dhe kulturës sonë” u shpreh Doc. Dr. Salajdin Saliu.
Po ashtu, sot u promovuan edhe dy numra të revistës
shkencore ,,Albanologjia”, respektivisht numri VII dhe
VIII, të botuara nga Universiteti i Tetovës.

PROF. DR. MIFTAR MEMETI - PIKTORI I NËNË
TEREZËS MORI PJESË NË MANIFESTIMIN
TRADICIONAL ,,FESTARI”
02.10.2017. Dekani i Fakultetit të Arteve i Universitetit
të Tetovës, Prof. Dr. Miftar Memeti, së bashku me profesorët dhe studentët e vitit të katërt të drejtimeve studimore të grafikës, skulpturës, pikturës dhe drejtimit arsimor, morën pjesë në manifestimin tradicional “Festari”
që u mbajt në Therandë të Republikës së Kosovës. Në
këtë manifestim, të njohur si Java kulturore ,,Festari”, që
u organizua nga 25 deri më 30 shtator të këtij viti, u organizuan ekspozita, koncerte muzikore, shfaqje teatrale
dhe koloni të ndryshme të artit.
Fakulteti i Arteve i Universitetit të Tetovës, në këtë manifestim mori pjesë me mozaikun e Nënë Terezës, projekt
i profesorit Miftar Memeti, së bashku me profesorët
dhe studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit tonë.
Ekspozita u prezantua në Galerinë ,,Shtëpia e Fellbahut”,
në ditën e parë të manifestimit tradicional ,,Festari”,
ndërsa mozaiku i portretit të Nënë Terezës u ndërtua me
piktura nga studentët e Fakultetit të Arteve, ndërsa pikturën e fundit në përmbylljen e mozaikut e bëri mbesa e
profesorit Miftar Memeti, 6 vjeçarja Lorenza Memeti, e

cila morri një duartrokitje të fuqishme nga të pranishmit në këtë manifestim.
Pas kompletimit të Mozaikut me portretin e Nënë Terezës,
dekani i Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës,
Prof. Dr. Miftar Memeti shprehu mirënjohje dhe falënderime për organizatorët e Javës kulturore “Festari”, në
Therandë, duke ju uruar suksese për këtë aktivitet kaq
të bukur kulturor.
Ai, po ashtu tha se mozaiku me portretin e Nënë Terezës
është bërë nëpërmjet ndërlidhjes së procesit artistik me
përvoja të ndryshme stilistike, duke i bërë bashkë, veten,
profesorët, studentët, veprën dhe publikun. Ai tha se,
në këtë mozaik në mënyrë më transparente ka vënë në
koherencë tradicionalen me bashkëkohoren, racionalen
me iracionalen dhe në këtë mënyrë është koduar artistikisht portreti i Nënë Terezës.
Sipas tij, moment më kreativ i sendëndërtimit të këtij
projekti qëndron pikërisht te gërshetimi i modernes me
postmodernen dhe montimi i minipikturave të megaportretit të Nënë Terezës.

PROF. DR. PATRICK ROBERTS NGA
UNIVERSITETI I ILLINOISIT VERIOR LIGJËROI
NË UNIVERSITETIN E TETOVËS
06.10.2017. Në Fakultetin Juridik të Universitetit të

Sa i përket imagjinatës morale, profesori Roberts tha se

Tetovës, Prof. Dr. Patrick Roberts nga Universiteti i Il-

imagjinata dhe procesi i vendimmarrjes morale kanë një

linoisit Verior të Çikagos, nga Shtetet e Bashkuara të

rëndësi të veçantë tek udhëheqja demokratike. Sipas tij,

Amerikës, mbajti një ligjëratë me temë: “Udhëheqja

vendimarja duhet të ndërtohet mbi parimet e diskutimit,

etike dhe Imagjinata morale”.

me çka imagjinata morale e nxit praktikën këshilluese tek

Ligjërata u mbajt me studentët e vitit të parë të pro-

udhëheqja demokratike.

gramit studimor të Shkencave politike, ndërsa të pra-

Gjithashtu, studentët bashkë me profesorin Patrick Rob-

nishëm ishin edhe Prorektori për Arsim i UT-së, Prof. Dr.

erts diskutuan edhe për shumë çështje të cilat kanë të

Reshat Qahili si dhe profesorë të Fakultetit Juridik.

bëjnë me etikën dhe lidershipin.

Prof. Dr. Patrick Roberts, në ligjëratën e tij, kryesisht

Në përfundim të ligjëratës, Prof. Dr. Patrick Roberts, në

u fokusua mbi etikën, komunikimin dhe diversitetin.

shenjë mirënjohje dhe falënderimi për bashkëpunimin

Rëndësi të veçantë i kushtoi edhe njohjes së dilemës

që ai dhe Universiteti i Illinoisit Verior kanë me Univer-

etike, etikës së lidershipit, e cila është e barabartë edhe

sitetin e Tetovës, Prorektori për Arsim i UT-së, Prof. Dr.

me lidershipin demokratik.

Reshat Qahili i ndau një mirënjohje.

PROF. DR. VULLNET AMETI: ROBERT ELSIE NË PANTEONIN E
KONTRIBUESVE TË PAVDEKSHËM TË KOMBIT SHQIPTAR

“Elsie do të mbetet
burim frymëzimi për
brezat, si model i
përkryer i studiuesit
dhe shkencëtarit”

02.10.2017.Me marrjen e lajmit të hidhur për ndarjen nga jeta e studiuesit të njohur
të historisë së letërsisë shqiptare, Robert Elsie, më lejoni që në emër të Universitetit
të Tetovës, t’Ju shpreh ngushëllimet vëllazërore, institucioneve arsimore – shkencore me të cilat bashkëpunoi ai, si: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Akademia e
Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Universiteti i Bonit, Ministria e Punëve të Jashtme
e Gjermanisë, Shoqata e Evropës Juglindore “Südosteuropa-Gesellschaft’’, institucionet tjera të arsimit, shkencës dhe kulturës, familjes së nderuar Elsie, kolegëve,
miqve dhe lexuesve të panumërt të veprës së Tij gjeniale.
Elsie, shkencëtari dhe studiuesi që bëri epokë, do t’na mungojë të gjithëve, në
veçanti studiuesve dhe dashamirëve të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Ai
la pas vetes thesare të çmueshme për historinë e letërsisë sonë, ndaj do të mbetet
burim frymëzimi për brezat, si model i përkryer i studiuesit dhe shkencëtarit. Veprat
e përkthyesit kolosal, me kompetencë dhe argumente shkencore, pasqyrojnë historinë e Shqipërisë, dhe në veçanti të jetës së shqiptarëve ndër shekuj. Me punën
dhe veprën e Tij, padyshim e ka siguruar vendin në panteonin e kontribuesve të
pavdekshëm për kombin shqiptar.
Qoftë i përjetshëm kujtimi për studiuesin dhe mikun e madh të kombit shqiptar!
Prof. Dr. Vullnet Ameti
Rektor i Universitetit të Tetovës

UT ORGANIZOI MBLEDHJE KOMEMORATIVE NË
NDERIM TË JETËS DHE VEPRËS
SË ALBANOLOGUT ROBERT ELSIE
09.10.2017. Me rastin e ndarjes nga jeta të albanologut
të njohur Robert Elsie, në nderim të jetës dhe veprës së
tij, Universiteti i Tetovës organizoi mbledhje komemorative.
Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti,
në fjalën e tij drejtuar profesorëve dhe studentëve të Universitetit, tha se albanologu, shkencëtari dhe studiuesi që
bëri epokë, Robert Elsie, do t’na mungojë të gjithëve, në
veçanti studiuesve dhe dashamirëve të gjuhës, letërsisë
dhe kulturës shqiptare. “Kur ik një njeri i ditur shuhet
edhe një bibliotekë. Me ikjen e albanologut të shquar
Robert Elsie u shua një bibliotekë, e cila pritej që të
plotësohej edhe me shumë libra të çmuar, që neve dhe
botës do t’ia zbulonin vlerat tona të harruara. Ne e ndjejmë thellësisht humbjen e dijetarit të shquar. Kjo humbje
zgjon trishtim në shpirtrat tanë, sepse ai ishte miku ynë,
ishte miku i universitetit tonë. Mbi të gjitha, Robert El-

sie ishte afirmuesi i esencës së shpirtit tonë, derdhur në
artin që e formësuan shekujt. Ai i ka bërë albanologjisë
shërbimin më të madh. Ai besoi fuqimisht se vendi i shqiptarëve përherë ka diçka për t’u zbuluar, diçka që të
habit. Ai foli për shqiptarët si një shqiptar i madh dhe
punoi me përkushtim pa ndonjë detyrim moral ndaj tyre.
Ai u mahnit, por shpesh ka ditur të na qortojë miqësisht
dhe ndershmërisht. Na qortoi jo nga ndonjë smirë, por
për shkak të dashurisë që kishte për ne. Ne sot jemi në
këtë mbledhje përkujtimore për ta nderuar këtë emër të
ndritur që do të mbetet i përjetshëm në botën shqiptare.
Jemi mbledhur që ta nderojmë emrin dhe veprën e tij
me dashuri dhe admirim. Duke e nderuar këtë mendje
të ndritur, ne e nderojmë vetveten. Nderimi i një kolosi,
sikurse Robert Elsie, është emancipim. E kundërta do të
ishte mosmirënjohje, të cilën më së paku do ta meritonte
i dashuruari pas kulturës shqiptare. Sot vepra e tij është

referencë për çdo studiues shqiptar dhe të huaj. Vepra e
tij është e mirëmenduar, e thellë dhe e shkruar me precizitet dhe kompetencë. Robert Elsie la pas vetes një vepër studimore voluminoze, që përmban libra për gjuhën,
kulturën, historinë e antropologjinë tonë. Të nderuar të
pranishëm, më lejoni ta paraqes një biografi të shkurtuar të albanologut të shquar. Kjo biografi është tepër
e pasur dhe gati është e pamundur të përfshihet në një
fjalë rasti. Robert Elsie u lind më 29 qershor të vitit 1950
në Vankuvër të Kanadasë. Ndoqi studimet në Universitetin e Kolumbisë Britanike, ku studioi për filologjinë
klasike dhe gjuhësi, ku u diplomua më 1972. Ai vazhdoi studimet në disa universitete. Studioi në Universitetin e Lirë të Berlinit Perëndimor; në Shkollën Praktike të
Studimeve të Larta në Paris; në Institutin e Dublinit për
Studime të Larta në Irlandë dhe në Universitetin e Bonit,
ku e mbrojti doktoraturën për gjuhësi krahasimtare dhe
keltologji, më 1978. Më pas u josh nga bota shqiptare
dhe iu përkushtua asaj me gjithë shpirt. Kur Shqipëria
ishte vend i mbyllur, ai ja paraqiste botës shpirtin e saj
të panjohur. Elsie është autor i mbi gjashtëdhjetë librave,
por edhe i artikujve të shumtë nga fusha e albanologjisë.
Për punën e tij studimore u zgjodh anëtar i Shoqatës
së Evropës Juglindore; anëtar i jashtëm i Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, si dhe anëtar nderi i
Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës.
Të nderuar, më lejoni t’i përmendi disa nga librat e tij

më të rëndësishëm, të botuar në gjuhën angleze, gjermane, shqipe dhe në gjuhë të tjera. Disa nga veprat më
të rëndësishme janë: “Fjalor i letërsisë shqiptare”; “Historia e letërsisë shqiptare” (e botuar edhe në polonisht);
“Përralla dhe legjenda shqiptare”; Vëllimin me kritika
letrare: “Studime për letërsinë dhe kulturën bashkëkohore shqiptare”, që në shqip u botua me titullin “Një
fund dhe një fillim”. Antologjinë me 600 faqe me
shkrime për Kosovën, me titullin “Kosova: në qendrën e
fuçisë së barutit”. Botoi përmbledhjen e teksteve historike për Kosovën me titullin “Stuhi në horizont: Rrënjët
e spastrimit etnik në Kosovë dhe Maqedoni, dokumente
të fillimit të shekullit të njëzetë”. Në fushën e antropologjisë e botoi librin në anglisht “Fjalor i fesë, mitologjisë
dhe kulturës popullore shqiptare”. Ky libër u botua në
gjermanisht me titullin “Doracak i kulturës popullore
shqiptare”. Botoi “Kanunin” në gjermanisht, me titullin
“Kanuni: E drejta zakonore shqiptare sipas të ashtuquajturit Kanuni i Lekë Dukagjinit”. Si bashkautor botoi studimin antropologjik për fshatit kosovar me titull “Prapa
mureve të gurta: ndryshime në organizimin familjar
ndër shqiptarët e Kosovës”. Botoi dorëshkrimin e hershëm në gjermanisht të shqiptarit Bajazid Elmaz Doda
me titullin “Jeta fshatare shqiptare në Rekën e Epërme
pranë Dibrës së Maqedonisë”. Në fushën e historisë, në
bashkëpunim me Robert Dankoff-in, përktheu nga osmanishtja pjesë nga vepra e udhëtarit osman Evlija Çele-

bi, i botuar me titullin “Evlija Çelebi në Shqipëri dhe në
viset fqinje”; zbuloi dhe botoi dorëshkrimin e historisë së
parë të Shqipërisë, të autorit francez Jean-Claude Faveyrial. Zbuloi dhe botoi dorëshkrimin në gjermanisht të
albanologut hungarez, baronit Franc Nopça, me titullin
“Udhëtime nëpër Ballkan” etj. U shqua edhe në fushën
e përkthimit. Ka botuar në anglisht antologjinë e poezisë
bashkëkohore shqiptare me titullin “Një shqiponjë e arratisur fluturon”, kurse në gjermanisht me titullin “Si
një shqiponjë: antologji e poezisë shqiptare nga shek. 16
deri më sot”. Ka përkthyer në anglisht veprat “Lahuta e
Malcis”, të Gjergj Fishtës, “Vargjet e lira” të Migjenit dhe
veprat e poetëve: Ali Podrimja, Flora Brovina dhe Eqrem
Basha. Si përkthyes, në vitet e 80-ta punoi për Ministrinë
e Punëve të Jashtme gjermane, kurse nga viti 2002 ishte
përkthyes simultan për Tribunalin e Hagës, veçanërisht
në procesin gjyqësor të Sllobodan Millosheviqit.
Të nderuar të pranishëm, nga sa thamë më sipër, shohim
se Robert Elsie la prapa vetes një bibliotekë të pasur për
botën shqiptare. Me veprën e tij, ai i ngriti vetes një përmendore, e cila do të nderohet dhe do të respektohet
përjetësisht. Ikja e tij nuk është e zakonshme, por është
shuarje e një biblioteke të madhe. Ikja e tij është zi për
shqiptarët. Më lejoni që në emrin tim dhe të gjithë të
mahniturve nga puna e tij mendore, t’i japim sot lamtumirën këtij emri që ka siguruar një mënyrë tjetër ekzistence: atë të përhershmen, nëpërmjet librave të tij.Prehu
në paqe miku ynë Robert Elsie! Lavdi jetës dhe veprës së
albanologut Robert Elsie!”, tha në fjalën e tij Rektori i
UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Për kontributin e albanologut Robert Elsie në kulturën
dhe historiografinë shqiptare foli dekani i Fakultetit
Filologjik të UT-së, Prof. Dr. Fatmir Sulejmani.
Ai, në fjalën e tij vuri në dukje se Robert Elsie la pas vetes
thesare të çmueshme për historinë e letërsisë sonë, ndaj
do të mbetet burim frymëzimi për brezat, si model i
përkryer i studiuesit dhe shkencëtarit. “I nderuari auditor, i nderuar Rektor, Prof. Dr. Vullnet Ameti, kolegë
mësimdhënës dhe studentë. Jemi këtu për të përkujtuar
emrin dhe veprën e albanologut më të shquar të huaj të
kohës sonë, Robert Elsie - kanadezit me origjinë gjermane, i cili ndërroi jetë para disa ditësh. Ikja e tij e papritur është humbje e madhe për Albanologjinë - për
letërsinë, folklorin, përkthimologjinë, etnologjinë,
gjuhësinë, dialektologjinë, leksikologjinë dhe historinë
shqiptare, sepse Robert Elsie qe më shumë se një institucion, më shumë se një akademi e mirëfilltë shkencash.
Veprat që la pas vetes Ai, janë aq të shumta dhe të arrira,
sa duken të pamundshme për t’u krijuar përgjatë një
jete të rëndomtë njeriu, jo më përgjatë një jete të ndërprerë relativisht herët. Robert Elsi studioi gjithçka me
vlerë dhe gjithçka të bukur që kishte lidhje me shqiptarët, duke dashur ta zbulojë një Shqipëri tjetër prej asaj
që e njohu nga armiqtë tanë dhe prej asaj që e njohu

vetë. Në vend të Shqipërisë së zhytur në terrin e prapambetjes dhe injorancës, me imazh të shfytyruar, Ai e
deshi si i fantaksur Shqipërinë e kulturës, ndoshta,
shumë më tepër se ç’e deshëm dhe seç e duam vetë ne. Ai
deshi t’ua rrëfejë të tjerëve Shqipërinë e zemrës së tij:
Shqipërinë e traditave dhe zakoneve të mira, Shqipërinë
e babait të etnologjisë sonë - albanologut të famshëm
austriak Von Hahnit - të parit që shpalosi para botës
vlerat shqiptare, Shqipërinë e Norbert Joklit - autorit të
fjalorit të parë etimologjik dhe të dijetarëve të tjerë evropianë, që vunë themelet e shkencave albanologjike,
Shqipërinë e Konicës, Fishtës e Nolit, Shqipërinë e
Kadaresë dhe të Azem Shkrelit, Shqipërinë e prometejëve që e nderuan atë me vepra konkrete nëpër metropolet e botës. Vepra e Robert Elsit është e jashtëzakonshme
dhe kap përmasat e një biblioteke dhe arkivi të paanashkalueshëm për cilindo që do të studiojë fushat që preku
Ai. Ato vepra kanë për emërues të përbashkët (a thua
vetëm rastësisht?) fjalët SHQIPTARË dhe KOSOVË. Ja
disa prej tyre: “Fjalor i letërsisë shqiptare”, “Histori e
letërsisë shqiptare”, “Përralla dhe legjenda shqiptare”,
“Fjalor i fesë, mitologjisë dhe kulturës popullore shqiptare”, “Doracak i kulturës popullore shqiptare”,
“Kanuni: e drejta zakonore shqiptare…”, “Fjalor historik i Shqipërisë”, “Fjalor historik i Kosovës”, “Letërsia
shqipe: një histori e shkurtër”, “Këngë kreshnikësh poezi epike shqiptare”, “Stuhi në horizont: rrënjët e
spastrimit etnik në Kosovë dhe Maqedoni”, “Beteja e
Kosovës, 1389, një epos shqiptar”, “Evlija Çelebi në Shqipëri dhe në viset fqinje”… Të njëjtë janë dhe titujt e
dorëshkrimeve të të tjerëve që përgatiti për botim, si:
“Jeta fshatare shqiptare në Rekën e Epërme pranë Dibrës
së Maqedonisë”, “Histori e Shqipërisë”, “Eduard Li në
Shqipëri”, “Shqipëria e hershme: antologji e teksteve
historike, shek. 11 - 17”, “Rrëfime nga Shkodra e vjetër:
tregime të hershme shqiptare” etj. Pra, gjithçka që ka
bërë ky studiues lidhet me Shqipërinë dhe shqiptarët, pa
përmendur këtu studimet mbi kulturat e të tjerëve që i
njihte gjithashtu si zot shtëpie. Përveç se të botuara në
vendet dhe gjuhët kryesore të botës, perveçse të bëra
pjesë e rafteve të bibliotekave dhe arkivave më prestigjioze, gjithë këto vepra, Roberti i publikoi edhe në faqe
të njohura të internetit, të cilave u referohen studiuesit
seriozë. Faqet në fjalë gëlojnë prej dokumentesh e tekstesh të rralla, prej regjistrimesh zanore të mbi 150 të
folmeve të rajoneve dhe vendeve të ndryshme ku flitet
shqipja; me zëra personalitetesh të shquar shqiptarë; me
galeri digjitale të artit pamor; me leksione të përkthyera
në gjuhë të huaja mbi letërsinë, historinë dhe totalitetin
shqiptar. Megjithatë, kjo që bëri Robert Elsi për artin dhe
për kulturën shqiptare nuk është e tëra. Ai, si një vëlla
yni biologjik, përveç virtyteve, nuk hezitoi t’na i thotë në
fytyrë edhe të metat, sepse e vërejti maninë tonë për të
justifikuar cenet, duke mbajtur gishtin në drejtim të tje-

trit. Për mendimin tim, ky guxim qytetar, i munguar
ndër ne, është njëri prej shkaqeve që më bën të përulem
përpara këtij njeriu me përmasa Mont Everesti. Për këtë,
e gjykova të arsyeshme njohjen tuaj me qortimet e
dashamirësit të dëshmuar të racës sonë, sepse, një etni,
mund të ecë përpara, jo duke marrë mësyshë vetveten, si
ai zogu i fabulës që mahnitet nga pesha e tij që lëkund
degën e vockël ku është ulur të pushojë, por duke u ballafaquar me dregëzat që nuk e lënë të ecë përpara. Po e
nis me qortimet që na i bëri si shqiptarë: ,,Kur shkova të
parën herë në Shqipëri, më 1978, pashë se niveli i jetës
ishte ai i Afrikës. Më dukej vetja holivudian dhe assesi
nuk mund ta merrja seriozisht anën politike - tabelat,
afishet dhe propagandat…S’e kuptoja si mund ta merrnin njerëzit seriozisht këtë vend absurdi. Gjeografia
juaj, thoshte Ai, është e vogël, e prapambetur dhe pa interes gjeopolitik apo ekonomik. Ju duhet të ndryshoni
më shpejt se popujt tjerë, keni nevojë të ecni shpejt, sepse
keni shumë rrugë për të ecur, sepse të gjithë të tjerët
janë përpara jush. Ndoshta krahasuar me disa vende të
Ballkanit nuk jeni dhe aq pas, por, në raport me vendet
evropiane, jeni bindshëm të fundit, kryesisht për shkak
të historisë së hidhur të Shqipërisë dhe Kosovës, varfërisë
dhe prapambetjes… Po jua shpjegoj prapambetjen
nëpërmjet një barsolete, ku shqiptari thotë: ,,ne po zhvillohemi më shpejt se bullgarët, sepse për aq kohë sa
bullgarët e kanë ndërtuan shtetin e tyre, ne e kemi ndërtuar 5 herë Shqipërinë dhe po aq herë e kemi bërë rrafsh
me tokën”. Ishte një lloj kimie e pashpjegueshme që
Robertin e tërhiqte aq fort dhe aq shpesh të vijë në viset

shqiptare. Por, kur e pyesnin nëse do të jetonte me ne, e
thoshte pa hatër: Jo!, sepse në një rast të tillë do të jetoja
me shumë frustracion, ndoshta do të çmendesha. Unë
jam njeri i brishtë dhe duhet të kesh shumë forcë për të
jetuar si shqiptar. Vendi juaj është një vend pak i egër
për mua. Edhe njerëzit janë pak të egër. E di se është
vetëm një fasadë dhe se brenda e keni shpirtin e mirë,
por ekziston një egërsirë në marrëdhëniet njerëzore. Ju
këtu dini të mbroheni prej kësaj dhe mund të mbijetoni,
ndërsa unë do të isha si një lepur dhe nuk do të mund të
mbrohesha. Shqiptarët janë njerëz shumë të vështirë
dhe shumë të dashur njëkohësisht. Të çmendin herë pas
here. Ju jeni viktimë e korrupsionit burokratik, që është
me kontinuitet të pandërprerë që nga koha e pushtimit
Osman, koha e Zogut, e Enverit dhe kjo e demokracisë.
Jeni popull impulsiv, me shumë kontradikta, me shumë
ekstreme të skajshme: në të mirë dhe në të keq dhe, unë
të tillë ju kam prezantuar nëpër botë, pa i zbukuruar
gjërat… Elsi e dinte se kombi shqiptar, si rrallë ndonjë
tjetër, ka pasur vështirësi të zhvillohet, madje të mbijetojë, që vlen edhe për letërsinë shqiptare. Për këtë Ai
përdorte shpesh analogjinë e bimës së brishtë në tokën e
vështirë shkëmbore, që në disa raste megjithatë mundi
të lulëzojë. Por, edhe kur ndodhte kjo, shumë herë
shkulej dhunshëm. Kështu: letërsia e hershme katolike
u zhduk nga pushtimi osman, letërsia e kohës osmane u
zhduk kur shqiptarët e kuptuan se janë komb evropian
dhe kur rilindësit iu kthyen Perëndimit; letërsia e traditës së mirëfilltë shqiptare dhe mendimit të lirë, në
periudhën ndërmjet dy luftërave botërore, u shkatërrua

me ardhjen e partizanëve më 1944, letërsia socialiste në
dy variantet e saj: enveriste dhe titiste, u shkatërrua me
rënien e komunizmit… Ndaj vërtet është habi si mbijetoi
njëfarë traditë letrare e kulturore shqiptare? Roberti
thoshte se letërsia shqiptare, mjerisht, nuk është e njohur në botë, sepse është letërsi e vogël. Ju keni tirazhe të
pakta dhe librat nuk shpërndahen shumë, nuk kanë qarkullim, nuk kanë ndikim në mendimin publik ndërkombëtar. I vetmi autor që ka çarë mirëfilli bllokadën është
Ismail Kadareja, shkrimtari që e çon gjuhën shqipe përpara. Të tjerët janë pak të njohur. Në Shqipëri ka më
shumë autorë librash se sa lexues. Ka shumë që duan të
shkruajnë dhe shumë pak që duan të lexojnë. Gjithkush
dëshiron të shprehet dhe askush askënd nuk e dëgjon.
Në një botë të tillë është bërë problem shurdhëria…
Këtu, autorët e mirë ballafaqohen me një traditë ziliqare,
intolerante, dashakeqe dhe shkatërruese, prandaj meritojnë admirim autorët e paktë që, në rrethana të këtilla
botojnë diçka me vlerë, diçka që afirmon shqiptarët…
Elsi nuk ishte i kënaqur as me përkthimet letrare, ndaj
kërkonte hapjen e shkollave të përkthimit dhe interpretimit. Për mendimin e tij, hiq disa përkthyes, të tjerët e
sakatosin letërsinë… Përkthimet që bëjnë shqiptarët
janë përkthime të përkthimeve, përkthime të dyfishta,
që vijnë nga një gjuhë e dytë apo e tretë. Kjo është për
keqardhje, sepse përkthimet e këtilla shkaktojnë shumë
humbje, është njësoj si të puthësh nusen me duvak. Nuk
ka lexim, nuk ka njohje të drejtpërdrejtë, por ka një mur
në mes. Për këtë shkak deri në vitet e 80-ta gati nuk
dinte kush gjë për letërsinë shqipe. Mendim kritik kishte
dhe për mungesën e përkrahjes institucionale të studimeve albanologjike. Krahasimi që bënte Elsi ndërmjet
zhvillimit të shkencave albanologjike të kohës së
monizmit dhe të pas viteve të 90-ta, tregojnë se, gjatë ish
sistemit, të paktën kishte një fasadë dhe një shkencë të
vërtetë. Në fakt, Ai nuk e din a ishte tamam e vërtetë, po
kishte institucione serioze, kishte njerëz që punonin seriozisht në fushën e albanologjisë, kishte fonde shtetërore,
sepse sistemi ishte shtetëror. Tani, me kapitalizmin e
egër që kini, thoshte Ai, ka më pak fonde për mbështetjen
e kulturës dhe albanologjisë. Prandaj, në këto fusha nuk
janë bërë akoma as hapat e parë dhe mua më vjen keq që
kjo punë është lënë mënjanë. Shkencëtarët e moshuar të
Shqipërisë dolën në pension në varfëri të skajshme,
kurse shkencëtarët e rinj shkuan të punojnë në kantieret
e Greqisë. Në Kosovën e sotme është më e leverdishme të
punosh diku si roje apo shofer i UNMIK-ut se sa të merresh me shkencën albanologjike. Prandaj kemi gjendje të
mjerë të albanologjisë… Për fjalorin e gjuhës së sotme
shqipe thoshte se është vetëm një gjysmë e vërtetë. Ai
kërkoi me ngulm dhe me vite të tëra nëpër trevat shqipfolëse gjithçka që i duhej - fjalë dhe letërsi gojore. Gjeti
dialektin më të vjetër të shqipes në të folmen e Peloponezit, që është gjuhë që po vdes. Shkoi në Plavë e Guci, ta-

koi shqiptarë dhe u habit me fondin e fjalëve shqipe që
nuk i gjente dot në fjalor. Sipas tij, kjo i bën të huajt të
paaftë të përkthejnë nga shqipja në gjuhët tjera. Është
mjerim që shqipes i mungojnë fjalët që përdoren në
shumë zona. Kjo e bën gjuhën të cunguar… Robert Elsit
i dhembte më shumë se shqiptarëve e dhëna se kishte
shumë libra që qarkullojnë nëpër botë me të pavërteta
për ne. Thoshte se botimet e Beogradit ishin plot me
gënjeshtra e mohime të realitetit, ndërkohë që shqiptarët
interesohen më shumë për çështje lokale, rajonale dhe jo
për çështje mbarëkombëtare. Ju keni prirje për të sabotuar njëri-tjetrin. Ju keni mure brenda trurit dhe nuk e
kuptoni se interesat tani duhet t’i mbroni me një zë të
vetëm, me mençuri dhe me arsyetimin e një populli evropian… Prandaj, them se, për nga ndikimi që pati në
publikun lexues perëndimor dhe jo vetëm, vepra e Robert Elsit qe më e rëndësishme se gati gjithë veprat e studiuesve shqiptarë bashkë. Ai qe me vite zëri vetmitar i
përhapjes së të vërtetës sonë në botë përmes veprash
konkrete shkencore e letrare. Ai qe dhe korrektori i
plogështisë sonë kronike, qe pasqyra ku mund ta shihnim dhe ta shohim vetveten, qe dijetari institucion, avokati mbrojtës dhe denoncuesi dashamirës njëkohësisht,
qe një tip shqiptari, i krahasueshëm vetëm me korifenjtë
e papërsëritshëm të kulturës sonë, që nga De Rada e
Konica e gjer te Kadareja… Shi për këtë, ne e ndjejmë
me dhembje ikjen e tij në botën tjetër. E ndjejmë dhe e
kujtojmë me mall ditën kur Ai ligjëroi pikërisht në këtë
sallë përpara nesh. Aq më tepër që Universiteti ynë planifikonte që ta nderojë së shpejti me titullin Doktor Honoris Causa, për kontributin e tij dhënë shkencës së albanologjisë, kulturës dhe historisë shqiptare. Nuk kam
dyshim se kjo do të ndodhë një ditë edhe pa prezencën
fizike të Robert Elsit, sepse kjo shtëpi e ardhmërisë nuk i
harron kurrë miqtë e vërtetë dhe heronjtë e dijes. Prehu
në paqe vëlla Robert dhe faleminderit për gjithçka që
bëre për ne!”, theksoi Prof. Dr. Fatmir Sulejmani, në
përmbyllje të fjalës së tij.
Të pranishmit në këtë mbledhje komemorative patën
mundësi që të shkruajnë kujtimet e tyre për Robert Elsien në librin e zisë.

UT ORGANIZOI KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ME TEMË

“SFIDAT E KUJDESIT SHËNDETËSOR
TË SHEKULLIT XXI”
16.10.2017.Në Universitetin e Tetovës, përkatësisht
Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë u organizua Konferenca e dytë Ndërkombëtare Shkencore, me temë: “Sfidat
e kujdesit shëndetësore të shekullit XXI”. Konferenca ka
mbledhur në Tetovë më shumë se 200 emra eminentë
të fushave të mjekësisë nga vendi, Kosova, Shqipëria dhe
rajoni, të cilët gjatë këtyre dy ditëve do t’i paraqesin
punimet e tyre me tema të ndryshme, që kanë të bëjnë
me kujdesin shëndetësor.
Në emër të Universitetit dhe të Rektorit Prof. Dr. Vullnet Ameti, konferencën e shpalli të hapur Prorektori për
Shkencë i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Hazir Pollozhani. “Kam kënaqësinë e veçantë që në emër të Universitetit të Tetovës, të përshëndes hapjen e Konferencës
së dytë shkencore të Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë, me temë: “Sfidat e kujdesit shëndetësor të shekullit
XXI”. Ky aktivitet shkencor i organizuar nga Universiteti
i Tetovës, ka për qëllim kryesor avancimin e shkencave
të mjekësisë, dhe këtë synim besojmë se do ta arrijmë
me nivelin e lartë të punës kërkimore-shkencore, duke

vendosur një bashkëpunim afatgjatë midis studiuesve
të universiteteve, institucioneve kërkimore dhe specialistëve të fushave të ndryshme, nga rajoni dhe më gjerë.
Njohuritë nuk njohin kufij kombëtarë, ndërsa ndërkombëtarizimi duke u bazuar në vlerat e integrimit është një
stimulues për reformën, zhvillimin dhe modernizimin e
sistemit të arsimit të lartë dhe me këtë edhe të punës kërkimore-shkencore, duke pasur parasysh se hulumtuesit
janë më të lëvizshmit, më fleksibël dhe më ndërkombëtarë se kurrë më parë, duke u shndërruar në katalizatorë kryesorë të këtij procesi. Universiteti i Tetovës është
Bërthama dhe Nyja e arsimit sipëror në gjuhën shqipe
në Maqedoni dhe gjithmonë është i hapur për veprimtari të mirëfillta kërkimore-shkencore”, tha Prof. Dr.
Hazir Pollozhani.
Ai, po ashtu shtoi se me investimet e duhura në arsim,
me mbështetjen e shkencëtarëve, me krijimin e kushteve dhe hapësirave të nevojshme në sistemin arsimorshkencor, mund të pretendojmë zhvillimin dhe përparimin e përgjithshëm të shoqërisë në përgjithësi. “Është

imperativ i kohës që universitetet tona, përkatësisht
fakultetet e shkencave të mjekësisë, të nxjerrin mjekë të
përgatitur për t’u përballur me sfidat e kohës, të aftë për
t’i shërbyer ritmit dhe zhvillimit të sistemit shëndetësor
në vendin tonë.
Kjo konferencë ndërkombëtare përfaqëson vlera shkencore edhe për pjesëmarrësit, studiuesit që e mbështesin
cilësinë e kërkimeve shkencore, që përbën një mundësi
të shkëlqyer për të realizuar një forum shkencëtarësh
në lëmin e mjekësisë. Universiteti i Tetovës ka krijuar
traditën e organizimit të konferencave shkencore, duke
krijuar kështu një profil që është në kërkim të zhvillimeve më të fundit në disa lëmi shkencore, duke filluar nga studimet e albanologjisë e deri te hulumtimet
në shkencat e mjekësisë.Uroj që përfundimet e kësaj
konference t’i orientojnë universitetet tona dhe njësitë
kërkimore - shkencore që të jenë jo thjesht institucione
mësimdhënëse, por nyje të forta kërkimore - shkencore dhe burime të padiskutueshme për politikëbërësit
vendorë apo rajonal, roli, misioni dhe përgjegjësia e
të cilëve mbetet kyçe në suksesin e përbashkët të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Të gjithë pjesëmarrësve në këtë
Konferencë, Ju dëshiroj punë të mbarë, sukses dhe bashkëpunim të frytshëm dhe takim të sërishëm në konferencën e radhës”, u shpreh mes tjerash Prof. Dr. Hazir
Pollozhani.
Dekani i Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë, Prof. Dr.
Nasir Bexheti tha se tema që trajton kjo konferencë do të
sjell debat të frytshëm dhe prurje të reja shkencore nga
fusha e mjekësisë, pasi që mes veti do të debatojnë dhe
do t’i paraqesin kumtesat e tyre, profesorë, ekspertë dhe
specialistë të ndryshëm të kësaj lëmie. “Për mua është
privilegj ta promovoj këtë ngjarje shkencore të karakterit ndërkombëtar në lëmin e shkencave të mjekësisë
bashkëkohore. Megjithatë, gëzimi është tepër i madh që
këtij evenimenti me përmasa universale, kontributin e
tyre në drejtim të zbërthimit të enigmave të shumta që
e karakterizojnë profesionin më fisnik të njerëzimit, të
atyre enigmave që në fakt, profesionin e mjekut, gjegjësisht, profesionin e punëtorit të shëndetësisë, qysh prej
kohërave të Hipokratit, që ishte nën kujdesin e hyjnive e

gjer në ditët tona, e ngre mbi të gjitha dhe e ve në rrafshin e misioneve më humanitare të civilizimit modern.
Kënaqësia është edhe më e madhe kur shoh që në mesin tonë ka edhe personalitete të cilët me punën e tyre
të pakursyer dhe vetëmohuese, kanë bërë që shkencat
mjekësore edhe në këto rrafshe të ngjiten drejt sukseseve
të pakontestueshme, gjë që të gjithë neve na bën krenar
për kontributin e dhënë në këtë drejtim”, tha Prof. Dr.
Nasir Bexheti.
Koordinatori i Konferencës, Prof. Dr. Lutfi Zylbehari
tha se këtë konferencë me pjesëmarrjen e tyre e nderojnë mbi 200 mjekë shqiptarë dhe të huaj, të cilët kanë
kontribuar me eksperiencën e tyre mbi trajtimin sa më
cilësor të sëmundjeve të ndryshme. “Kjo konferencë vjen
në një format shumë cilësor multi - disciplinar dhe sjell
ekspertë, mjekë të njohur në fushën e mjekësisë bashkëkohore, nga vendi dhe jashtë, të cilët sjellin arritjet më
të larta në mjekësi, shkëmbime eksperiencash e bashkëpunime të frytshme. Po ashtu, sot botohen edhe dy
numrat e revistës shkencore mjekësore ,,ACTA MEDICA
BALKANIKA”, botim zyrtar i Fakultetit të Shkencave të
Mjekësisë. Dy numrat e parë të revistës i përmbledhin
artikujt shkencorë nga fusha e mjekësisë, stomatologjisë
dhe farmacisë, që u prezantuan në Konferencën e parë
shkencore, në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave
të Mjeksisë të Universitetit të Trakisë nga Turqia”, theksoi Prof. Dr. Lutfi Zylbehari. Të pranishmëve në hapjen
solemne të kësaj konference, me fjalë përshëndetëse ju
drejtua edhe njëri nga themeluesit e Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë të Universitetit të Tetovës, Prof. Dr.
Mazllum Belegu, nga Republika e Kosovës. Ai i përgëzoi
drejtuesit e Universitetit dhe të Fakultetit të Shkencave
të Mjekësisë për organizimin e kësaj konference, si dhe
konsolidimin e plotë të këtij fakulteti. Njëherit, Prof. Dr.
Mazllum Belegut, në shenjë falënderimi dhe mirënjohje për kontributin e tij që ka dhënë për Universitetin
e Tetovës, në përgjithësi, si dhe Fakultetin e Shkencave
të Mjekësisë, Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr.
Vullnet Ameti ia ndau një dhuratë me portretin e Rektorit të parë historik të UT-së, Prof. Dr. Fadil Sulejmanit.

UT MORI PJESË NË SIMPOZIUMIN
SHKENCOR PËR BIMËT MJEKËSORE,
AROMATIKE DHE NGJYRUESE
18.10.2017. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe
të Ushqyerit i Universitetit të Tetovës në bashkëpunim
me Fakultetin e Inxhinierisë të Inony Universitetit nga
Malatija e Republikës së Turqisë organizuan simpoziumin shkencor ndërkombëtar për bimët mjekësore, aromatike dhe ngjyruese. Simpoziumi u mbajt në Universitetin Inony, më 5-7 tetor 2017, ku tuboi së bashku
shkencëtarë, hulumtues dhe delegatë të kësaj fushe. Në
këtë tubim shkencor u shpalosën përparimet e kohëve
të fundit në teknologjinë e bimëve mjekësore, aromatike
dhe ngjyruese dhe u përcaktuan prioritetet e veprimit
për të ardhmen. Simpoziumi u përqendrua në informimin dhe mbrojtjen e bimëve mjekësore dhe aromatike
që rriten në Turqi, si shtëpi e llojeve të shumta endemike;

zhvillimet e fundit teknologjike në lidhje me përpunimin
dhe qasjet rreth zgjidhjes së problemeve të industrisë.
Nga simpoziumi u ndërmorën veprime në lidhje me të
ardhmen e bimëve mjekësore, aromatike dhe ngjyruese
me pjesëmarrjen e palëve të interesuara në lidhje me
këtë çështje.
Në emër të Universitetit të Tetovës dhe Dekanit të
Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit,
Prof. Dr. Xhezair Idrizi, pjesëmarrësve në këtë simpozium ju drejtua profesori i Fakultetit të Teknologjisë
Ushqimore dhe të Ushqyerit, Doc. Dr. Erhan Sulejmani,
i cili foli për studimin e parametrave bio-morfologjike
të disa bimëve mjekësore dhe aromatike të Malit Sharr
në Maqedoni. Ai tha se, “tendenca globale për promovi-

NË UT U PREZANTUAN
PROGRAMET ERASMUS
PLUS DHE EUROPAS

min e stilit të jetesës dhe të ushqyerit të shëndetshëm ka
krijuar një industri të fuqishme për bimët mjekësore dhe
aromatike që sot në tregun botëror ka një të ardhur vjetore mbi 25 miliardë euro”. Gjithashtu, potencoi se përshtatshmëria e faktorëve të klimës dhe tokës në vend krijojnë ekskluzivisht biodiversitetin e pasur në Maqedoni.
Prania e specieve ekonomikisht të rëndësishme e bimëve
mjekësore dhe aromatike që gjenden rastësisht në rajone të caktuara, konfirmojnë mundësinë e kultivimit të
llojeve të njëjta, sepse ato mbillen në të njëjtën strukturë
toke dhe në kushte identike mikro - klimatike.
Në emër të Inony Universitetit, me fjalë përshëndetëse ju
drejtua Rektori Prof. Dr. Ahmet Kizilaj. Në fjalimin e tij
potencoi që kampusi i İnony Universitetit është një nga
kampuset më të bukura të Turqisë dhe shtoi: “Ne jemi
një universitet i përparuar në lëmin e mjekësisë. Ne jemi
universiteti i 14-të i renditur në Turqi. Spitali ynë është
ndërtuar nga presidenti i 8-të i Turqisë, Turgut Ozal.
Qendra jonë mjekësore është e para në Evropë dhe Turqi
dhe e dyta në botë, në transplantimin e mëlçisë në organizmat e gjallë. Ka qenë një sukses i vazhdueshëm për
nëntë vite dhe projekti më i rëndësishëm i epokës sime
është Spitali Onkologjik si qendër regjionale”.
Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë Prof. Dr. Ali Adnan
Hajaloglu, në këtë solemnitet theksoi se përdorimi i
bimëve mjekësore dhe aromatike është aq i vjetër sa
edhe historia e njerëzimit. Ai tha se në këtë simpozium
janë paraqitur mbi 500 punime shkencore, nga të cilat
308 punime janë përzgjedhur nga komisioni shkencor,
edhe atë, 84 prezantime me gojë dhe 224 punime posteriale, që vërtetojnë rëndësinë dhe suksesin e këtij simpoziumi.
Gjatë këtij simpoziumi u shpreh interesimi i madh në
potencialin e biodiversitetit të bimëve mjekësore dhe
aromatike të Malit Sharr në Republikën e Maqedonisë
dhe u diskutua mundësia e zhvillimit të projekteve rreth
identifikimit, sistematizimit dhe industrializimit të tyre.

26.10.2017. Në Universitetin e Tetovës, para stafit akademik dhe studentëve, përfaqësuesi i Programeve Edukuese Evropiane sot i prezantoi programet Erasmus Plus
dhe Europas.
Kordinatorja e programit Erasmus Plus nga Universiteti
i Tetovës, Shpresa Ademi, tha se Universiteti ynë këtë
vit akademik në kadër të këtyre programeve, gjegjësisht
në mobilitet i ka të angazhuar gjithsej 10 studentë, të
cilët studimet e tyre i ndjekin në universitete të ndryshme europiane, si dhe një praktikante në Universitetin
e Barcelonës. Ajo, po ashtu u bëri thirrje studentëve që
të aplikojnë në këto programe të cilat i ofron Komisioni
Evropian në mbështetje të të gjithë studentëve.
Përfaqësuesi i Agjencisë Kombëtare për Mobilitet, Goce
Veliçkovski, njëherit edhe përfaqësuesi i Programeve
Edukuese Evropiane, theksoi se këto programe në vendin tonë kanë filluar të zbatohen që nga janari i vitit
2014, dhe tani më vite me radhë Republika e Maqedonisë është plotësisht pjesëmarrëse në këto programe,
përmes Agjencisë Kombëtare për Programe dhe Mobilitet Arsimor Evropian. “Erasmus Plus është një program
drejtues i Komisionit Evropian, i fokusuar në trajnimin e
të rinjve për arsim, Agjencia kombëtare e zbaton atë në
nivel kombëtar dhe të gjitha veprimet janë në dispozicion për profesorët, studentët, mësuesit, nxënësit, punëtorët e rinj, si dhe personat e tjerë të interesuar”, tha
Goce Veliçkovski.
Për programet Erasmus Plus dhe Europas shprehën interesim të madh studentët nga të gjithë fakultetet e Universitetit të Tetovës.

UNIVERSITETI I TETOVËS MORI PJESË NË
GARAT NDËRKOMBËTARE NË HUNGARI
20.10.2017. Studentët dhe profesorët e Fakultetit të
Kulturës Fizike morën pjesë në garat ndërkombëtare në
badibillding dhe fitnes, që u mbajtën me 13-16 tetor, në
qytetin e Budapestit në Hungari. Ky kompeticion ishte
i 15 - ti me radhë, njëherit edhe jubilar që organizohet nga Federata evropiane e badibilldingut dhe fitnesit
(EBPF).
Në këtë kampionat, ekipi ynë përfaqësohej me katër
anëtarë, tre garuesit, Ridvan Bilalli, Labinot Aliti, Vaxhid Maliqi dhe trajneri i tyre Astrit Iseni, njëherit edhe
profesor në Fakultetin e Kulturës Fizike në UT. Të tre garuesit në këtë eveniment të rëndësishëm dhe me peshë të
madhe sa i përket botës së fitnesit, morën pjesë për herë
të parë, duke u radhitur në mesin e pesë më të mirëve.
Labinot Aliti mori pjesë në kategorinë e badibillding junior dhe zuri vendin e pestë. Ndërsa Ridvan Bilalli dhe
Vaxhit Maliqi morën pjesë në kategorinë e fitnesit, ku

ky konkurrim kishte karakter botëror dhe ata arritën që
të dy të futen në top pesëshin dhe të marrin vendin e
pestë.
Trajneri, Doc. Dr. Astrit Iseni tha se për këtë event është
dashur një përgatitje e gjatë. “Do të thotë një mezocikël,
më konkretisht u nevojitën 4 muaj stërvitje, me një planprogram të hartuar bukur mirë, ku djemtë kaluan në
stërvitje dy herë brenda ditës, në mëngjes dhe ushtrimet
themelore në mbrëmje, dietë strikte e përllogaritur saktësisht, varësisht qëllimit dhe përmasave të cilat i posedon
atleti, dhe normalisht përcjellje edhe nga mjekët profesional. Gjithçka ka rrjedhur në formën më të mirë dhe
me të vërtetë kemi bartur emocione të pa përshkruara
gjatë këtij kompeticioni, gjithashtu nuk ka munguar edhe
përkrahja morale dhe materiale nga dashamirët e sportit, ndër to si institucion i vetëm shtetëror në Maqedoni,
me vite të tëra na jep mbështetje financiare Universiteti
i Tetovës në krye me Rektorin, Prof. Dr. Vullnet Ameti, i
cili nuk ka hezituar që ta përkrahë këtë projekt shumë të
rëndësishëm sa i përket ngritjes së vlerave shoqërore”,
tha Doc. Dr. Astrit Iseni.
Ai, po ashtu tha se të gjithë garuesit profesionistë duhet
të bartin përvoja dhe refleksione shumë pozitive, ku të
njëjtat në një të ardhme të shpejtë do t’i bartin tek brezi
i ri, në vendin ku do të veprojnë dhe të përfaqësojnë institucionet dhe vendin tonë denjësisht në gara të tilla
ndërkombëtare.

UNIVERSITETI I TETOVËS NDAU RRETH 100 BURSA
PËR STUDENTËT EKSELENTË
25.10.2017. Universiteti i Tetovës, përmes një ceremonie solemne, sot ndau rreth 100 bursa për studentët
ekselentë, të ciklit të parë të studimeve, në vitin akademik 2017/2018. Vendimi i Universitetit të Tetovës për
lirim nga participimi i studentëve ekselentë ka dhënë
rezultate të dëshiruara dhe nga viti në vit numri i studentëve ekslentë shkon në rritje.
Vendimet për studentët ekselentë i bëri publike Rektori
i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, i cili
tha se Universiteti i Tetovës nga viti në vit po e dëshmon punën e tij të suksesshme, para qytetarëve të vendit tonë dhe më gjerë, vjen më i përgatitur se kurrë më
parë, paraqitet fuqishëm para opinionit publik me veprimtarinë e tij akademike, me të arriturat në fushën e
arsimit, shkencës dhe veprimtarisë së përgjithshme universitare. “Në mesin e shumë ngjarjeve të rëndësishme
që zhvillohen në Universitetin tonë, ndarja e bursave për
ekselentët tanë nga të gjithë fakultetet, tashmë zë vendin e merituar, dhe si e tillë, paraqet një nga sukseset
tona të përbashkëta. Me këtë rast, në emrin tim dhe në
emër të Universitetit, të dekanëve të fakulteteve, profesorëve, studentëve, punonjësve të administratës, Ju
shpreh urimet e mia për këtë aktivitet që sot e organizojmë, si njëra nga ngjarjet më të veçanta në veprimtarinë
arsimore dhe shkencore të Universitetit të Tetovës, tha
Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Ai, po ashtu tha se, ne të gjithë së bashku, me përkushtim dhe angazhim serioz kemi arritur t’i realizojmë prioritetet arsimore dhe shkencore të Universitetit, andaj,
ndarja e bursave për studentët e dalluar e konfirmon se
Universiteti ynë identifikohet si institucioni i cilësisë, i
mundësive të mëdha për të rinjtë, i cili është shndërruar

në alternativën më të sigurt për arsimimin e brezave ndër
vite. “Më lejoni t’Ju njoftoj se në përputhje me Ligjin për
arsimin e të lartë, Statutin e Universitetit dhe me vendim të Senatit, të miratuar edhe nga Rektori, ne sot do të
ndajmë bursat universitare për studentë të ciklit të parë,
në vitin akademik 2017/2018. Me këtë rast, si Rektor i
Universitetit të Tetovës, i përgëzoj ekselentët tanë që i
kanë plotësuar kriteret e kërkuara arsimore dhe i kanë
fituar bursat universitare në bazë të punës, aftësisë dhe
meritës së tyre, dhe njëherit u shprehi mirënjohjen për
kontributin që jepni dhe nderin që i bëni Universitetit
të Tetovës. Por, mbi të gjitha, respekt dhe mirënjohje
të veçantë për prindërit dhe familjet tuaja, që ju kanë
mbështetur në këtë rrugë të suksesshme, sepse pa
përkrahjen e tyre një arritje e tillë do ishte e paimagjinuar. Ne drejtuesit e Universitetit jemi të vetëdijshëm se
na presin edhe detyra dhe angazhime të shumta, por
në kushtet dhe standardet që tashmë funksionojmë, si
konsolidimin e frymës së bashkëpunimit profesional mes
nesh, zhvillimin e debatit arsimor, promovimin e më të
aftëve, jam i bindur se jo vetëm që do t’ia dalim përballë
çdo beteje, por të gjithë së bashku do ta ruajmë dhe do
ta lartësojmë këtë Universitet në nivel të universiteteve
bashkëkohorë më prestigjiozë”, shtoi më tej në fjalën e tij
Prof. Dr. Vullnet Ameti, Rektor i Universitetit të Tetovës.
Vendimet për lirim nga participimi studentëve të ciklit
të parë ua ndanë Rektori Prof. Dr. Vullnet Ameti, bashkë
me Prorektorin për Arsim, Prof. Dr. Reshat Qahili dhe
Prorektorin për Financa, Prof. Dr. Alifeta Selimi. Në këtë
ceremoni, përveç drejtuesve të UT-së, të pranishëm ishin
edhe familjarë dhe miq të studentëve ekselentë.

UT ORGANIZOI KONFERENCËN SHKENCORE
NDËRKOMBËTARE PËR PIKËTAKIMIN
DHE DIVERGJENCAT KULTURORE NË BALLKAN
28.10.2017. Fakulteti Filozofik i Universitetit të Tetovës,
në bashkëpunim me Forumin e Shërbimit Civil për
Paqe nga Gjermania, sot organizoi konferencën e pestë
shkencore ndërkombëtare me temë: “Pikëtakimi dhe
divergjencat kulturore në Ballkan”. Në këtë konferencë
morën pjesë mbi 100 studiues të fushave filozofike nga
vendi dhe rajoni, të cilët trajtuan tema shumë të rëndësishme, që kanë të bëjnë me pikëtakimin e kulturave globale dhe lokale, përfshirë këtu edhe universitetet, si një
pikë takimi me njohuri të reja akademike, shoqëri të re
dhe njohje të re të kulturës.
Konferencën e shpalli të hapur Rektori i Universitetit të
Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti. “Më lejoni që në emër
të Universitetit të Tetovës dhe në emrin tim personal,
t’Ju përshëndes të gjithëve që merrni pjesë në hapjen
solemne të Konferencës së pestë shkencore ndërkombëtare, me temë: “Pikëtakimi dhe divergjencat kulturore
në Ballkan”. Me aktivitetet e këtij niveli akademik dhe
shkencor, ne e konkretizojmë bashkëpunimin e suksesshëm që kemi ndërtuar me studiues të njohur në
fushat shkencore, por edhe me institucione partnere, siç
është rasti me bashkorganizatorin e sotëm, Fondacionin
gjerman ZFD. Puna kërkimore-shkencore në Universitetin
e Tetovës është pjesë e rëndësishme dhe e pandashme

nga aktiviteti akademik. Me qëllim të përmbushjes së
nevojës për hulumtime të mirëfillta, Universiteti ynë i
ka vënë në lëvizje të gjitha kapacitetet shkencore të 13
fakulteteve, në funksion të studimit dhe hulumtimeve të
reja nga fushat shkencore, kultura dhe arti”, tha Rektori,
Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Ai, më tej shtoi se kjo vatër akademike, përmes organizimeve të kësaj natyre shpreh mendimin intelektual
mbi jetën dhe njerëzimin në përgjithësi, merr përsipër
të trajtojë tema me përmbajtje të rëndësishme në jetën
shoqërore, të realiteteve kulturore dhe dallimeve të tyre,
që janë pjesë e pandarë në gadishullin ku ne jetojmë.
“Prandaj, na takon neve që të punojmë në forcimin e lidhjeve të komunikimit, të nxisim frymën e bashkëpunimit
përtej kufijve gjeografikë, për afirmimin dhe ndikimin
reciprok të kulturave të ndryshme. Procesi i hovshëm
i globalizimit është një ftesë e hapur për bashkëpunim
mes kombeve, që me idetë, mendimin e lirë dhe dijen e
njerëzve të japin kontributin e tyre në zhvillimin e qëndrueshëm ndërkulturor.
Diskutimet dhe pikëpamjet shkencore që do të prezantohen në këtë konferencë besojmë se do të përcjellin
mesazhet se dallimet e panevojshme të popujve nga
kontinentet e ndryshme vijnë jo nga vetë popujt, por nga

nxitja dhe mungesa e vizionit nga përfaqësuesit e tyre.
Në përfundim të fjalës time, doja t’i përgëzoj organizatorët e kësaj konference, drejtuesit e Fakultetit Filozofik
dhe përfaqësuesit e Fondacionit gjerman ZFD, dhe sidomos hulumtuesit shkencorë që me kontributet e tyre e
bëjnë të mundur realizmin me sukses të plotë të kësaj
ngjarje të rëndësishme shkencore”, theksoi mes tjerash
Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Në hapjen e punimeve të kësaj konference i pranishëm
ishte edhe Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr.
Mynir Koni. Sipas tij, organizimi i konferencave shkencore
me karakter ndërkombëtar jep mesazhe të fuqishme për
veprimtarinë arsimore dhe shkencore të universiteteve.
“Është kënaqësi të jem në një aktivitet të tillë solemn
këtu në universitetin tuaj, bashkë me Rektorin Prof. dr.
Vullnet Ameti, aktivitet ky që për qëllim ka promovimin
e dijeve dhe njohurive të reja në fushën e filozofisë.
Kam një kënaqësi të paparë për mënyrën e organizimit,
e vlerësoj në sentimentin personal dhe ju përgëzoj për
këto aktivitete të gjithëve duke filluar nga drejtuesit e
këtij universiteti. Ju me këto organizime jepni një mesazh se universiteti është jo vetëm një qendër e formimit
shkencor, por edhe e menaxhimit dhe administrimit të
tij. Po ashtu, në këtë moment dua të shtoj që këto aktivitete në të ardhmen të shtrihen midis institucioneve të
universiteteve tona shqipfolëse”, u shpreh Prof. Dr. Mynir
Koni, Rektori i Universitetit të Tiranës.
Në emër të Forumit të Shërbimit Civil për Paqe nga Gjermania (ZFD), të pranishmit në auditor me fjalë rasti i
përshëndeti përfaqësuesja e këtij forumi, Nora Maliqi, e
cila tha se ky organizim shkencor është vërtet diçka madhështore, pasi ka mbledhur në një vend kaq shumë intelektualë, studiues dhe studentë entuziastë, të cilët janë
të etur për dije. “Unë kam një eksperiencë disavjeçare
nëpër universitete, dhe të them të drejtën unë kisha
humbur besimin se ekziston një arsim kualitativ dhe se
nuk punohet për shkencë, por kjo që e shoh këtu më rikthen besimin se në Maqedoni ka intelektualë, ka njerëz
me kapacitete të larta, të cilët me shumë vullnet u qasen punëve, dhe për këtë dua ta përgëzoj Universitetin e
Tetovës dhe Rektorin Prof. dr. Vullnet Ameti për punët që
bëhet në drejtim të avancimit të shkencës në përgjithësi
dhe dyert i kemi të hapura kudo. Forumi i Shërbimit Civil
për Paqe nga Gjermania (ZFD) është shumë i kënaqur
nga bashkëpunimi që ka me Universitetin e Tetovë, si dhe
do të vazhdojë bashkëpunimin me këtë institucion edhe
gjatë viteve në vazhdim”, deklaroi Nora Maliqi, përfaqësuese e ZFD.
Dekani i Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tetovës,
Prof. Dr. Fatbi Osmani, nënvizoi se fakulteti që ai drejton
sot po e realizon me sukses projektin shkencor ndërkom-

bëtar të radhës, që ka të bëjë me pikëtakimet dhe divergjencat kulturore në Ballkanin multikulturor. “Fjalët
më të lakueshme në të gjitha konferencat, pa përjashtuar
edhe këtë të sodit janë: kultura, edukimi, arsimi, multikultura, interkultura, diversiteti, pikëtakimet, divergjencat etj. Kultura është pjesë e pandashme e jetës dhe e
veprimtarisë në Ballkan dhe më gjerë. Ajo gjithmonë ka
kontribuar në bashkëpunimin ndërkulturor, në dobi të
afirmimit të popujve që ndajnë këto hapësira ballkanike.
Ndërsa arsimi dhe edukimi është e drejtë fundamentale e
njeriut, ai u mundëson fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve
forcë që në mënyrë kritike të mendojnë, të bëjnë zgjidhje, dhe ta përmirësojnë jetën, ta ndryshojnë mjedisin e
tyre, e me këtë mundësohet zhvillimi socio-ekonomik”,
vlerësoi Prof. Dr. Fatbi Osmani.
Koordinatori i kësaj konference, Prof. Dr. Ibish Kadriu, tha
se kjo konferencë përbën një ngjarje shkencore dhe intelektuale me rëndësi të veçantë, si për tematikën e propozuar për debat dhe shkëmbim mendimesh, ideshë dhe
përvojash, si për nga pjesëmarrja e profileve akademike
dhe intelektuale që i janë përgjigjur ftesës sonë. “Në
këtë konferencë, të ndarë tematikisht në disa sesione,
ne presim që realiteteve të pikëtakimeve historike dhe të
tashme kulturore, të ndërlidhjeve dhe lidhjeve kulturore
përmes bashkëpunimit, me këtë numër pjesëmarrësish
eminentë, të formojmë një radioskopi të sintetizuar, por,
është e kuptueshme, se ky angazhim i botës universitare
dhe intelektuale sigurisht që zhvillohet brenda konteksteve të ndryshme shtetërore, pra, brenda konteksteve
të ndërvarura edhe nga vullneti politik-shtetëror dhe
realitetet politike-integruese, të secilit vend në veçanti,
vullnete të cilat shpesh dalin si faktorë ngecës në këto
zhvillime të integrimit evropian, kurse edhe roli i botës
akademike-universitare në këto zhvillime paraqitet jo
aq valorizues dhe angazhues nga ana e vetë politikës”,
tha mes tjerash koordinatori i kësaj konference, Prof. Dr.
Ibish Kadriu.
Po ashtu, sot u bë edhe promovimi i revistës shkencore
ndërkombëtare ,,PHILOSOPHICA”, respektivisht numrat
VII dhe VIII të revistës që botohet nga Fakulteti Filozofik i
Universitetit të Tetovës.

UT ORGANIZOI KONGRESIN NDËRKOMBËTAR
TË SHKENCAVE TË TURIZMIT,
EKONOMISË DHE BIZNESIT
Universiteti i Tetovës, në bashkëpunim me Qendrën kërkimore shkencore ,,Nobel” nga Republika e Turqisë, organizoi Kongresin e parë ndërkombëtar të shkencave të
turizmit, ekonomisë dhe të biznesit (ICTEBS 2017). Në
emër të Universitetit të Tetovës dhe të Rektorit Prof. Dr.
Vullnet Ameti, pjesëmarrësve në këtë kongres me fjalë
rasti ju drejtua dekani i Fakultetit Ekonomik të UT-së,
Prof. Dr. Raman Ismaili, i cili tha se vetë pjesëmarrja e një
numri të madh të hulumtuesve vendorë dhe ndërkombëtarë të shkencave turistike, ekonomike, organizative,
sociale dhe natyrore në këtë kongres, të cilët do të trajtojnë tema me karakter shkencor dhe profesional, të sfiduara nga zhvillimet bashkëkohore në veprimtaritë, në të
gjithë sektorët ekonomikë, dëshmojnë rrugëtimin drejt
avancimit shkencor, profesional dhe institucional të uni-

versitetit tonë. “Koncepti i një zhvillimi të qëndrueshëm
ekonomik nuk është edhe aq i përfillur dhe i zhvilluar,
jo vetëm te ne, por edhe në shumë vende të rajonit dhe
më gjerë. Arsyet për këtë situatë janë të shumta, por arsyet më të forta do të jenë ato për të cilat jemi mbledhur
sot këtu, që sëbashku të trajtojmë probleme dhe të arritura në fushën e turizmit, ekonomisë dhe biznesit në
vend dhe rajon. Mu për këtë, nevoja e kohës mobilizon
të gjitha institucionet relevante të arsimit të lartë, po
ashtu edhe institucionet tjera që kanë misione të tilla,
dhe janë përgjegjës legjitim që të identifikojnë dhe të
ndikojnë në rrjedhat e flukseve turistike për të arritur
zhvillim ekonomik të bazuar në njohuri dhe përdorim
efikas të burimeve natyrore, efektivitet dhe produktivitet
të lartë, njerëz të pasur e të arsimuar, mjedis të ruajtur,

trashëgimi historike e kulturore të ruajtur, shtet në të
cilin do të ekzistojë partneritet korrekt e fitimprurës mes
gjithë veprimtarive të sektorëve të industrive të ndryshme, e sidomos të atij dytësor dhe terciar, ku kryefjalë
paraqet veprimtaria bashkëkohore turistike”, tha Prof.
Dr. Raman Ismaili.
Ndërsa, koordinatori i këtij Kongresi, Prof. Dr. Irfan Arikan, tha se gjatë këtyre dy ditëve nga punimet që do t’i
paraqesin studiuesit, ato mes vete do të debatojnë për

zhvillimin ekonomik, përfshirë këtu bizneset dhe turizmin, dhe pas këtyre prezantimeve do të sillen konkluzione dhe rekomandime me të cilat njëherit do të pasurohen teoritë e fushave përkatëse shkencore. ,,Kongresi
i parë i turizimit, i organizuar nga Qendra kërkimore
shkencore ,,Nobel”, si dhe Universiteti i Tetovës, ka për
qëllim të sjell hulumtime të reja shkencore nga hulumtues të ndryshëm, të cilët po ashtu do të ndanin eksperiencat e tyre të ndryshme. Falënderimet tona të veçanta
shkojnë për Rektorin e Universitetit të Tetovës, Prof. Dr.
Vullnet Ameti, si dhe Drejtorin e Qendrës ,,Nobel”, Prof.
Dr. Mehmet Karatash. Po ashtu, dua të falënderoj të
gjithë ata që kanë shfaqur interes dhe kanë kontribuuar
për këtë kongres. Jam shumë i bindur që këto dy ditë do
të jenë shumë stimuluese për ne dhe për punën tonë të
ardhshme”, theksoi Prof. Dr. Irfan Arikan.
Po ashtu, gjatë këtij kongresi u tha se, cilësinë e të arriturave të këtij kongresi bindshëm do ta rritë diversiteti
i mendimeve shkencore i shprehur në shumëllojshmërinë e punimeve shkencore e profesionale në këndvështrimin e qasjeve kontraverse kundrejt dimensioneve të
ndryshme të biznesit, bërjes me të mira materiale dhe
shërbimeve në funksion të realizimit të rritjes së ekonomive vendore.

UT MORI PJESË NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE TË
SHKENCAVE SPORTIVE NË TIRANË
06.11.2017. Fakulteti i Kulturës Fizike i Universitetit të
Tetovës, respektivisht profesorët e këtij fakulteti, morën
pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Shkencave
Sportive “ICSS 2017”, që u organizua në Tiranë, më 3 dhe
4 nëntor, nga Universiteti i Sporteve i Tiranës.
Hapjen e punimeve të Konferencës e bëri Rektori i Universitetit të Sporteve i Tiranës, Prof. Dr. Agron Cuka. Tema
e kësaj konference ,,Drejtë së ardhmes” dhe përmbajtja e
saj kanë shprehur interesimin tonë për të promovuar një
edukim fizik kualitativ, duke përfshirë shëndetësinë, veprimtarinë fizike të lëvizjes, rekreacionin etj., si dhe sportin, sidomos në shkolla dhe në institucione të tjera, duke
theksuar rëndësinë e ushtimeve të përditshmë. Sipas tij,
kjo konferencë ofron raste të ndryshme të zhvillimit të
aktiviteteve fizike, çdonjëri nga sportistët mund të mësojnë nga njëri tjetri duke ndarë dije dhe përvoja.
Në emër të Universitetit të Tetovës dhe të Rektorit Prof.
Dr. Vullnet Ameti, pjesëmarrësve të kësaj konference me
fjalë rasti ju drejtua dekani i Fakultetit të Kulturës Fizike të

universitetit tonë, Prof. Dr. Ajri Ziba. ,,Ndjehem i nderuar
që më jepet rasti, në emër të Universitetit të Tetovës të
Ju drejtohem me fjalë përshëndetëse në hapjen zyrtare
të punimeve të Konferencës Ndërkombëtare të Shkencave Sportive, me temë: ,,Drejtë së ardhmes”. Njëherit,
Ju shprehi mirënjohjen dhe falënderimet për vlerësimin
tuaj ndaj Universitetit tonë, arsimit të lartë dhe përpjekjeve për ruajtjen e zhvillimin e vlerave tona të përbashkëta arsimore dhe kombëtare, për ngritjen e nivelit
të bashkëpunimit mes institucioneve të arsimit të lartë
dhe avancimin e lirive akademike në universitetet tona.
Gjithashtu, ndjehem krenar për faktin që bashkëpunimi
mes universiteteve tona ka një traditë të gjatë, si universitete me objektiva të ngjashme, por edhe si institucione
të arsimit të lartë në gjuhën shqipe, më emblematikët
për arsimin tonë kombëtar. Me këtë rast, për këtë auditor
të çmuar, ju rikujtoj se Universiteti i Tetovës, i themeluar
në vitin 1994, ishte kurorëzimi i përpjekjeve të fuqishme
të intelektualëve shqiptarë nga vendi ynë, Republika e

Kosovës, nga Atdheu ynë – Republika e Shqipërisë, të
cilët i vendosën bazat e arsimit të lartë në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë, në ato treva shqiptare
me tradita arsimdashëse dhe patriotike. Nga përvoja dhe
të arriturat e deritashme të Universitetit tonë, e them
pa rezerva, se kemi arritur t’i përmbushim synimet tona
dhe dita ditës po shënojmë ngritje në cilësinë e studimeve, në rritjen e numrit të studentëve, si në ciklin e
studimeve themelore, të magjistraturës dhe doktoratës, në konsolidimin e kuadrit arsimor dhe në fushën
e bashkëpunimit me universitet tjera nga vendi dhe nga
jashtë. Mund të konstatojmë që Universiteti ynë paraqet
një vatër të rëndësishme të dijes dhe shkencës, i cili ka
vendosur marrëdhënie reciproke me shumë universitete
brenda dhe jashtë vendit, si në kuadër të Rrjetit të Universiteteve Shqiptare dhe përmes Marrëveshjeve dypalëshe të bashkëpunimit me të gjitha universitetet në
Republikën e Shqipërisë. Historia e qytetërimit ka vërtetuar se për të arritur suksese në fusha të caktuara të jetës
dhe për të hapëruar me shoqëritë e përparuara perëndimore, duhet investuar dhe duhet ndjekur rrugën e edukimit, arsimimit të brezave, që paraqet kushtin kryesor
për një të ardhme më të sigurt”, tha Prof. Dr. Ajri Ziba.
Ai, mes tjerash tha se, ne i çmojmë lartë përpjekjet e
universitetit tuaj për zhvillimin e vlerave shkencore, dhe
bashkë me ju ndajmë bindjen se, sporti, kultura, tradita
dhe edukimi, çdo ditë e më tepër na afrojnë me civilizimin dhe botën e përparuar. “Ndaj edhe kjo konferencë
përtej pjesës shkencore tejet të rëndësishme, vlerësoj se
do të shërbejë për të sensibilizuar opinionin se, sa më
shumë sport, aq më të shëndetshëm e të suksesshëm
do të jemi. Pjesëmarrja e rregullt në aktivitetet fizike e

sportive, është thelbësore për shëndetin, mirëqenien
dhe rritjen e shëndetshme. Edukimi fizik është pjesë e
një shoqërie, sikundër paraqet edhe pasqyrën reale dhe
të rëndësishme në zhvillimin e të rinjve. Këto fusha me
rëndësi jetike kanë rolin kryesor në ruajtjen dhe zhvillimin e kombeve, prandaj le të angazhohemi të gjithë
në forcimin e institucioneve arsimore, universiteteve që
kanë mision të shenjtë për arsimimin, edukimin, emancipimin dhe zhvillimin e vendeve tona. Ne shqiptarët
në Maqedoni, nëpërmjet Universitetit tonë dhe institucioneve të tjera publike e private të arsimit të lartë,
edhe në të ardhmen do të bëjmë ç’është e mundur për
ta forcuar bashkëpunimin me ju, duke pasur për objektiv
zhvillimin dhe përparimin e arsimit kombëtar, unifikimin
e sistemit të lartë arsimor sipas normave evropiane, unifikimin e programeve, ekuivalentimin e diplomave universitare, shkëmbimin e përvojave, kuadrit arsimor dhe
studentëve, si dhe formave të tjera të bashkëpunimit
me interes të përbashkët. Me këtë rast, përfitoj nga kjo
vizitë që t’u drejtoj përshëndetjet e sinqerta vëllazërore
edhe universiteteve të tjera të Republikës së Shqipërisë,
qofshin ato publike apo private. Në fund, Ju siguroj se
do të largohemi për në Tetovë me përshtypjet më të
mira nga pritja vëllazërore dhe emocionet që na zgjojnë
këto ngjarje të arritjeve tona të përbashkëta në arsimin
kombëtar”, shtoi me tej në fjalën e tij, Prof. Dr. Ajri Ziba,
dekani i Fakultetit të Kulturës Fizike të Universitetit të
Tetovës.
Në këtë konferencë me punimet e tyre shkencore morën
pjesë edhe Doc. Dr. Shpresa Memishi, Prof. Dr. Fadil Mamuti, Prof. Dr. Bexhet Toci, Prof. Dr. Fadil Nika, Doc. Dr.
Hyjnor Kica dhe Doc. Dr. Astrit Iseni.

PROREKTORI PËR SHKENCË I UT-SË, PROF. DR. HAZIR
POLLOZHANI REALIZOI NJË VIZITË PUNE
NË UNIVERSITETIN ,,MEHMET AKIF ERSOJ” TË TURQISË
07.11.2017. Prorektori për Shkencë i Universitetit
të Tetovës, Prof. Dr. Hazir Pollozhani dhe përgjegjësi i
Zyrës për përpilimin dhe menaxhimin e projekteve, Doc.
Dr. Shefik Shehu qëndruan për vizitë pune në Universitetin ,,Mehmet Akif Ersoj”, në Burdur të Republikës së
Turqisë, me ftesë të Rektorit të këtij universiteti, Prof. Dr.
Adem Korkmaz.
Ky takim kishte për qëllim ndërlidhjen e aktiviteteve hulumtuese dhe arsimore të disa universiteteve nga Ballkani, si dhe bashkëpunimin në fushën e shkëmbimit të
stafit akademik dhe studentëve, ku merrnin pjesë edhe
Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynir Koni,
Rektori i Universitetit ,,Aleksandër Xhuvani” nga Elbasani, Prof. Dr. Skender Topi, Rektori i Universitetit
,,Luigj Gurakuqi” nga Shkodra, Prof. Dr. Adem Bekteshi, Rektori i Universitetit të Tuzllës, Prof. Dr. Nermina
Hadžigrahić, si dhe Rektori i Universitetit Ndërkombëtar të Sarajevës, Prof. Dr. ErkanTüre.
Rektori i Universitetit ,,Mehmet Akif Ersoj”, Prof. Dr.
Adem Korkmaz, në këtë takim kryesisht u fokusua në

vizionin e universitetit që përfaqëson, për lidhje më të
konsoliduara me universitetet simotra nga Ballkani.
Ndërsa, Prorektori për Shkencë i Universitetit të Tetovës,
Prof. Dr. Hazir Pollozhani vuri në dukje përkushtimin
e universitetit tonë në fushën e ndërkombëtarizimit, si
një shtyllë e rëndësishme e rolit që UT ka në misionin
e vet të edukimit të brezave të rinj. Po ashtu, e vlerësoi lartë bashkëpunimin me universitetet partnere nga
Republika e Turqisë, që realizojnë shkëmbim të stafit
dhe studentëve përmes programit Erasmus + si dhe atij
turk, Mevlana.
Në këtë takim, Prof. Dr. Hazir Pollozhani dhe Prof.
Dr. Adem Korkmaz biseduan edhe për nënshkrimin e
një marrëveshjeje bashkëpunimi mes Universitetit të
Tetovës dhe Universitetit ,,Mehmet Akif Ersoj” nga Republika e Turqisë. Vlen të përmendet se, me këtë rast
drejtuesit e Universitetit ,,Mehmet Akif Ersoj” kishin
përgatitur edhe një program të pasur kulturor, mes tyre
edhe një vizitë në lokalitetin e qytetit të lashtë Sagalassos.

KLUBI I VOLEJBOLLIT “UNIVERSITETI I
TETOVËS” GARON NË LIGËN E PARË TË
VOLEJBOLLIT TË MAQEDONISË
08.11.2017. Në ligën e parë të volejbollit të Maqedonisë,
për meshkuj, këtë vit garon edhe Klubi i volejbollit “Universiteti i Tetovës”, i themeluar nga universiteti ynë. Një
vit më parë, Universiteti i Tetovës, me të njëjtin emër e
themeloi edhe Klubin e volejbollit për femra, i cili për të
dytin vit me radhë është pjesë e ligës së parë të volejbollit
në Maqedoni.
Klubi i volejbollit për meshkuj i Universitetit të Tetovës
drejtohet nga menaxheri, profesori Namikqemal Mustafa, dhe ndihmësi i tij, Mr. Sc. Dardan Dehari. Ata, si
skuadër e re ndeshjen e parë të kampionait e kanë zhvilluar me KV ,,Vardari’, por menaxheri i KV ,,Universiteti
i Tetovës” tha se, si për fillim ekipi i ka bërë përgaditjet e
duhura dhe se do t’u duhej pak kohë që djemtë e ekipit
të tij të adaptohen me klubin, nga se pjesa dërmuese e
lojtarëve janë të rinj. ”Skuadra jonë përherë të parë do
të merr pjesë në këtë ligë me emrin KV ,,Universiteti i
Tetovës”. Përgatitjet, si skuadër i kemi filluar gjatë stinës
së pranverës, dikund nga muaji maj, me një ndërprerje

gjatë pushimeve të verës dhe këto dy muaj, në shtator
dhe tetor kemi punuar dhe besoj që në një të ardhme
të afërt me punën e të gjithëve së bashku do t’i arrijmë
edhe objektivat tona që i kemi si klub”, tha menaxheri i
KV ,,Universiteti i Tetovës”, Namikqemal Mustafa.
Ndihmës trajneri, Mr. Sc. Dardan Dehari beson se KV
,,Universiteti i Tetovës” i ka të gjitha kapacitetet dhe
mundësitë që t’i kundërvihet çdo kundërshtari në ligë,
duke shtuar se në një të ardhme të afërt ky klub do të
ngjitet në piadestalin më të lartë. “Do t’i kundërvihemi çdo ekipi që garon së bashku me ne në ligën e parë.
Në sport gjithçka është relative, mendoj si ekip, si në
eksperiencë ashtu edhe në moshë jemi shumë të ri,
mirëpo kjo tregon për një jetëgjatësi më të madhe dhe
mendoj që shumë shpejt ne do të ngjitemi në piedestalin
më të lartë”, theksoi Mr. Sc. Dardan Dehari.
Ndërsa kapiteni i skuadrës, Hamza Veseli shprehet optimist se deri në përmbyllje të kampionatit, ekipi i tyre
do të luftojë për një pozitë të mirë në renditjen tabelare

të klubeve të volejbollit. “Dua ta falënderoj Universitetin e Tetovës dhe Rektorin Prof. dr. Vullnet Ameti që na
mundësoi të gjithë të marrim një hap frymëdhënës që
do të na sjell rezultate të reja dhe mendoj se jemi të përgatitur deri diku pasi që ekipi është me lojtarë të ri dhe
disa me më pak përvojë. Por, ne në çdo ndeshje që do ta
zhvillojmë do të synojmë fitore, dhe shpresoj se deri në
fund të kampionatit do t’ia arrijmë qëllimit”, u shpreh
kapiteni Hamza Veseli.
Në kampionatin e ri të volejbollit të Maqedonisë për
meshkuj, garojnë 9 ekipe, KV ,,Universiterti i Tetovës”,
,,Strumica”, ,,Vesna” nga Probishtipi, ,,Vardari”, ,,Stu-

denti” nga Shtipi, KV ,,Leshok”, ,,Liria”, ,,Shutova” dhe
,,Borec”.
Po ashtu, Klubi i volejbollit ,,Universiteti i Tetovës” për
femra, këtë vit në ligën e parë të kësaj kategorie, në
ndeshjen e javës së tretë të sezonit vjeshtor 2017/2018
shënoi fitoren e radhës, ku në qytetin e Strumicës, studentet tetovare e mundën ekipin ,,Makedonia Maks”,
me rezultain maksimal 0-3 në sete. Pas tri xhirove të
zhvilluara në ligën e parë të volejbollit të Maqedonisë
për femra, KV ,,Universiteti i Tetovës”, për femra, nën
menaxhimin e profesoreshës Laureta Abazi ka të fituara
9 pikë maksimale dhe qëndron në vendin e parë.

VIOLINISTI I MIRËNJOHUR SHKËLZEN DOLI E
VIZITOI UNIVERSITETIN E TETOVËS
13.11.2017. Violinisti i mirënjohur Shkëlzen Doli,
anëtar i Filarmonisë së Vjenës dhe njëri nga artistët shqiptar me renome botërore, më 10 nëntor 2017 e vizitoi Universitetin e Tetovës, përkatësisht Fakultetin e
Arteve. Në UT, violinisti Shkëlzen Doli u prit nga dekani
i Fakultetit të Arteve, Prof. Dr. Miftar Memeti, prodekani
për Shkencë, Doc. Dr. Fatos Lumani dhe shefi i Programit
studimor të Artit muzikor, Prof. Dr. Bajramali Idrizi.
Drejtuesit e Fakultetit të Arteve, artistin tonë kombëtar
e falënderuan për vizitën në Universitetin e Tetovës dhe
i shprehën urimet më të sinqerta vëllazërore të profesorëve dhe studentëve tanë. Ata theksuan se është në
nderin e institucionit tonë të presim për vizitë violinistin
më të afirmuar shqiptar në arenën ndërkombëtare, violinistin e Filarmonisë prestigjioze të Vjenës, i cili me talentin dhe punën e tij ka kontribuar që perlat e muzikës
shqiptare të dëgjohen edhe në skenat e artit bashkëkohor në mbarë botën. Ndërsa, Shkëlzen Doli u shpreh i
kënaqur për pritjen e ngrohtë në Universitetin Tetovës,
që sipas tij, përbën vatrën kryesore të arsimit, shkencës,

kulturës shqiptare, i cili përgatit kuadro dhe talentë të
ardhshëm, të denjë për të prezantuar vlerat tona artistike përpara publikut nga rajoni dhe bota.
Gjatë vizitës në Universitetin e Tetovës, ai para studentëve të Fakultetit të Arteve zhvilloi një ligjëratë bashkëkohore “Master Klas”, në kuadër të së cilës prezantoi
përvojat e tij gjatë rrugëtimit artistik, solli praktikat më
të avancuara për kultivimin e artit bashkëkohor, por
duke mos harruar vlerat artistike të muzikës shqiptare.
Sipas Shkëlzen Dolit, shqiptarët kanë diversitet muzikor,
këngët shqipe janë shumë të bukura, por në rastin e tij
është edhe nostalgjia që e shtyn t’i dëgjojë më shpesh, gjë
që e ruan të gjallë marrëdhënien e artistit me muzikën e
trojeve shqiptare.
Vizitën e tij në UT, anëtari shqiptar i Filarmonisë së
Vjenës e përfundoi me dëshirën dhe gatishmërinë për
ta vazhduar bashkëpunimin edhe në të ardhmen, që
bashkë me profesorët dhe studentët e Fakultetit të Arteve
të UT-së, të angazhohen në projekte të përbashkëta artistike.

NË UT U PREZANTUA PROGRAMI FULBRIGHT
SCHOLAR NGA AMBASADA E SHBA-VE
15.11.2017. Në Universitetin e Tetovës u prezantua
programi Fulbright Scholar nga Ambasada e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesi i kësaj Ambasade,
z. Gazmend Ilazi, para studentëve dhe stafit akademik
prezantoi bursat të cilat i ofron Ambasada e SHBA-ve.
Ai theksoi se ideja e prezantimit është që t’u mundësojmë studentëve informata nga dora e parë, pse duhet
të aplikojnë dhe si shkon procedura e aplikimit dhe e
zgjedhjes së kandidatëve, të cilët janë të interesaur t’i

vazhdojnë studimet e tyre në një nga universitetet e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.“Për momentin janë
katër shpallje për aplikime për bursa të ndryshme. Ka
një mundësi për studentët të cilët janë në vitit të parë
dhe të dytë, që të bëjnë studime një semestrale në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, si dhe mundësitë për studime
pasuniversitare.
Bursa ka edhe për profesorë, në 7 institute amerikane
dhe një mundësi tjetër është për nxënësit e shkollave të
mesme, nga mosha 16 dhe 18 vjeçare.
Bursat që ofrohen nga Ambasada e SHBA-ve i imbulojnë
të gjitha shpenzimet, duke filluar nga viza deri në biletën kthyese”, tha Gazmend Ilazi, pëfqësues i çështjeve
edukative nga Ambasada e SHBA-ve.
Po ashtu, informacione shtesë për të gjitha këto bursa
mund të gjeni edhe në ueb faqen e Ambasadës: https://
mk.usembassy.gov/, dhe po ashtu, disa nga këto bursa
janë të shpallura edhe në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Repubikës së Maqedonisë.

STUDENTËT E MJEKËSISË TË UT-SË, KONTROLLE
FALAS PËR QYTETARËT NË DITËN BOTËRORE TË
DIABETIT
15.11.2017. Me rastin 14 Nëntorit - Ditës botërore
të diabetit, Grupi shkencor i Parlamentit Studentor të
Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të
Tetovës, me përkrahje të Parlamentit Studentor të UTsë, në qendër të qytetit të Tetovës organizoi fushatë sensibilizuese kundër kësaj sëmundje shumë të përhapur
në kohën e sotme.
Sipas kryetares së këtij Grupi shkencor, Fatbardha Skenderi, qëllimi i këtij aktiviteti ishte ngritja e vetëdijes së
popullatës për këtë sëmundje të mijëvjeçarit të ri, e cila
e ka kapluar me të madhe edhe rajonin e Pollogut, por
edhe tërë botën. “Incidenca e rasteve me diabet, qoftë të
fituar apo hereditar, sa vjen e më shumë shtohet, prandaj
qëllimi i këtij organizimi është të informohen qytetaret
në lidhje me rreziqet dhe komplikimet që mund t’iu vi-

jnë si pasojë e sëmundjes së diabetit, çka u kanoset dhe
si mund t’i parandalojmë”, deklaroi kryetarja Skenderi,
e cila po ashtu njoftoi se në pikat e kontrollit, merreshin
të dhënat e përgjithshme - anamnezës, matja e shtypjes
së gjakut, si dhe matja e sheqerit në gjak.
Këtë aktivitet të studentëve e vizitoi edhe rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, i cili shprehu kënaqësinë e tij për këtë aktivitet të studentëve, të
cilat siç tha, me shpërndarjen e broshurave dhe kontrollet mjekësore e shtojnë vetëdijen te qytetarët, por
edhe te institucionet, të cilat duhet të investojnë më
tepër në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë, gjegjësisht
vetë Ministria e Shëndetësisë duhet të ketë një strategji
të mirëfilltë për zhvillimin e Fakultetit të Shkencave të
Mjekësisë, si dhe zhvillimin e spitaleve klinike, pasi, siç

tha ai, Maqedonia radhitet në mesin e vendeve me përqindje më të madhe të të sëmurëve nga diabeti. “Në bazë
të të dhënave, diku rreth 210 mijë banorë të Maqedonisë vuajnë nga diabeti, pra rreth 10-11% e popullatës sonë vuan nga diabeti i tipit 1 apo 2. Për këtë arsye
apeloj deri tek institucionet, gjegjësisht deri tek Qeveria
e Republikës së Maqedonisë, por edhe tek legjislativi që
të miratojnë ligje të mirëfillta, më bashkëkohore, të investojnë më tepër në Ministrinë e Shëndetësisë, të investojnë më tepër në arsim, që të ngritet vetëdija e popullatës sonë, në mënyrë që në një të ardhme më të afërt
të kemi një popullatë më të shëndoshë”, tha mes tjerash
rektori, Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Gjatë ditës së sotme, studentët e Fakultetit të Shkencave
të Mjekësisë kryen me qindra kontrolle pa pagesë të
qytetarëve, si pjesë e luftës kundër sëmundjes së diabetit, ndërkohë që qytetarëve ju shpërndanë edhe broshura me karakter informues për sëmundjen e diabetit
dhe parandalimin e saj.
Anëtarët e Grupit shkencor të Parlamentit Studentor
të Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë, kësaj radhe për
nder të kësaj dite, kishin përfshirë edhe një aktivitet
mjaft interesant dhe interaktiv, me ç‘rast studentët në
bashkëpunim me qytetaret zbatuan idenë “Ndërro një
cigare për një mollë”, si shenjë simbolike e kësaj fushate
për Ditën botërore të diabetit.

UNIVERSITETI I TETOVËS DHE
UNIVERSITETI “ONSEKIZ MART”
NGA TURQIA NËNSHKRUAN
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
16.11.2017. Një delegacion nga Universiteti “Onsekiz
Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, i kryesuar nga Rektori i këtij universiteti, Prof. Dr. Yücel Acer,
i cili shoqërohej nga dy prorektorët e këtij universiteti,
Prof. Dr. Suha Ozden dhe Prof. Dr. Mirza Tokpunar, si
dhe Prof. Dr. Askin Koyuncu, gjatë ditës së mërkurë, më
15.11.2017, e vizitoi Universitetin e Tetovës, me ç‘rast
u prit nga Rektori, Prof. Dr. Vullnet Ameti dhe prorektorët, ai për arsim, Prof. Dr. Reshat Qahili dhe Prorektori për shkencë, Prof. Dr. Hazir Pollozhani. Gjatë takimit,
drejtuesit e UT-së, mysafirët nga Turqia i njohën me
veprimtarinë akademike, procesin mësimor-shkencor,
bashkëpunimin ndëruniversitar, si dhe për rolin dhe
ndikimin e këtij institucioni në zhvillimin e përgjithshëm në vend dhe më gjerë.
Në drejtim të zgjerimit të bashkëpunimit, Universiteti i
Tetovës dhe Universiteti “Onsekiz Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, nënshkruan marrëveshje,
me të cilën parashihen më shumë fusha të bashkëpunimit mes këtyre dy universiteteve dhe ku përfshihen
studentët e studimeve deridiplomike, ata të studimeve
pasdiplomike, por edhe stafi akademik dhe ai administrativ. Sipas marrëveshjes, të dy institucionet në të
ardhmen do të bashkëpunojnë në shkëmbimin e studentëve, stafit akademik dhe fusha të tjera me interes
të ndërsjellë.
Po ashtu, përmes kësaj marrëveshjeje, rregullohet edhe
mënyra e organizimit të aktiviteteve të përbashkëta në
fushën e kërkimeve shkencore dhe publikimeve, pjesëmarrja në seminare, konferenca, evenimente dhe takime të ndryshme akademike, si dhe aspekte të tjera të
jetës dhe funksionimit akademik të dy universiteteve.

FAKULTETI I SHKENCAVE TË MJEKËSISË I UT
E PËRFUNDOI FUSHATËN SENSIBILIZUESE
KUNDËR PËRHAPJES SË DIABETIT
16.11.2017. Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare të diabetit i ka kushtuar vëmendjen e duhur,
si me realizimin e fushatës sensibilizuese, por edhe me
mbajtjen e ligjëratave për diabetin, si një nga sëmundjet kronike më të përhapura në shoqërinë tonë. Në
programin e aktiviteteve sensibilizuese, më 15 nëntor
2017, në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë të UT-së,
Prof. Dr. Lutfi Zylbeari dhe Dr. Spec. Beqir Mahmudi,
para studentëve dhe pedagogëve të tyre ligjëruan për
korrelacionin ndërmjet diabetit dhe shtatzënisë, si dhe
Para-Diabetin dhe zhvillimin e tij të hershëm.
Në ligjëratat e tyre, profesorët e FSHM-së i njoftuan të
pranishmit për masat preventive kundër përhapjes së
diabetit, si të ushqyerit e shëndetshëm, aktivitetet fizike,
ruajtjen e peshës trupore në kufi të normales, si dhe
evitimin e përdorimit të duhanit, i cili e parandalon,
ose e prolongon paraqitjen e diabetit. Prof. Dr. Lutfi
Zylbeari, në vijim të ligjëratës së tij apeloi që “të rritet
ndërgjegjësimi, sidomos te gjinia femërore, si dhe profesionistët e shëndetësisë për rolin dhe efektet e dëmshme të diabetit te gratë shtatzënë; zbulim sa më të
hershëm të diabetit gestacional; të kryhen vizita më
të shpeshta te mjeku për testim të glikemisë, HbA1c.
proteinuirisë, C-cistatinës, mikroalbuminurisë, uresë
në gjak, elektroliteve etj; të realizohen aktivitete fizike
për të shpenzuar energjinë trupore me qëllim të uljes së
nivelit të glukozës në gjak dhe si më të preferuara gjatë
shtatzënisë janë: noti, vrapimi i lehtë dhe ecja”, theksoi

profesor Lutfi Zylbeari.
Ai, po ashtu vuri në dukje edhe këshilla të tjera, si respektimin e dietës dhe kujdesin në ushqim, ku veçoi shmangien e ushqimit me përmbajtje të karbohidrateve
me indeks të lartë glikemik, shujta më të shpeshta me sa
më pak kripë, konsumimin e pemëve dhe perimeve dhe
konsumimin e 2-3 litrave me ujë gjatë ditës. Ndërkaq,
Dr. Spec. Beqir Mahmudi u fokusua te problemet e pacientëve me paradiabet, me të cilët sikurse tha ai, duhet
të punohet që sa më herët të zbulohet diabeti, që të
ngadalësohet zhvillimi i komplikimeve që sjell kjo sëmundje te ky grup i njerëzve.
Prof. Dr. Nasir Bexheti, dekan i Fakultetit të Shkencave
të Mjekësisë, vlerësoi se ligjëratat japin kontributin dhe
mesazhin e qartë për opinionin e gjerë dhe pacientet që
të jenë të kujdesshëm për mosparaqitjen e diabetit në
mesin e tyre. “Me realizimin e ligjëratave të profesorëve
tanë, sot i kurorëzojmë aktivitetet për shënimin e Ditës
botërore të diabetit, dhe mendoj se ligjëratat janë një
mesash i qartë deri te opinioni, qytetarët dhe pacientët
tanë, se cilat janë sugjerimet e mjekëve për parandalimin e diabetit dhe për pacientët që vuajnë nga kjo
sëmundje që t’i ndjekin rekomandimet e mjekëve për
mbajtjen nën kontroll të kësaj sëmundje të rrezikshme”,
tha dekani, Prof. Dr. Nasir Bexheti.
Këtë vit, 14 nëntori – Dita Ndërkombëtare e diabetit u
shënua nën moton: “E drejta jonë për një ardhmëri të
shëndoshë”, e afishuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

FAKULTETI JURIDIK I UNIVERSITETIT TË
TETOVËS E ORGANIZOI KONFERENCËN IV
SHKENCORE NDËRKOMBËTARE
17.11.2017. “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit euroatlantik”, ishte tema
e konferencës IV me radhë të organizuar nga Fakulteti
Juridik i Universitetit të Tetovës.
Në fjalën e tij, në hapjen zyrtare të konferencës, Rektori
i Universiteti të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti theksoi se me organizimin e kësaj konference shkencore
ndërkombëtare dhe me pjesëmarrjen e shkencëtarëve
të njohur, njohësve dhe studiuesve të çështjeve juridike,
Universiteti ynë synon të jep ndihmesën dhe kontributin
e tij për t’u përballur me sfidat e sigurisë, që janë faktori
kyç për avancimin e euro - integrimeve. “Rajonin tonë,
dekadat e fundit e ka shoqëruar destabiliteti, pasiguria

dhe konfliktet e tmerrshme etnike. Situatat e tilla dhe
ngecja e proceseve të integrimeve euroatlantike në rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë prodhuar pasiguri
te qytetarët, rënie të investimeve të huaja në ekonomitë
vendëse dhe paqartësi të theksuara për të ardhmen. Në
këtë drejtim nevojitet kontributi i të gjithëve, por, para së
gjithash i kuadrove me potencial, ekspertëve të fushave
përkatëse, që t’i promovojnë në mënyrë adekuate idetë
evropiane dhe properëndimore, të punojnë vazhdimisht
që të arrijmë te vlerat universale, ku promovohen siguria, paqja, toleranca dhe demokracia e mirëfilltë”, tha
Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Mes shumë të pranishmëve, në këtë konferencë ishte
edhe Zëvendësministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë, Prof. Dr. Agim Nuhiu. Në ligjëratën e tij tematike, ai theksoi që sistemi i sigurisë është njëri ndër postulatet më të rëndësishme të ekzistencës së shtetit. “Për
mua, nuk ka asnjë dyshim se sfidat e sigurisë dhe vendosja e vlerave dhe standardeve universale në sistemin
e sigurisë dhe mbrojtjes, me shumë gjasë, se është njëra
prej sfidave më sensitive me të cilën ballafaqohet Evropa
dhe në përgjithësi procesi i integrimit euroatlantik, për

të cilin synon shteti ynë dhe Ballkani”, u shpreh Prof.
Dr. Agim Nuhiu.
Ndërsa për sa i përket organizimit të përgjithshëm dhe
qëllimit të konferencës, dekani i Fakultetit Juridik, Prof.
Dr. Ferat Polisi, vlerësoi se kjo konferencë konsiston në
stimulimin e shkrimit akademik nga ana e studiuesve
të rinj, si dhe krijimin e një ambienti të përbashkët për
nxitje të debateve në frymën akademike. “Vlerësoj se
punimet shkencore do të trajtohen nga një perspektivë
ndërkombëtare dhe globale, konferenca mirëpret pjesëmarrjen e punonjësve shkencorë dhe hulumtuesve nga
i gjithë rajoni dhe më gjerë. Qëllimi i konferencës është
të kontribuojë në disiplinat e jurisprudencës, si dhe të
analizojë dhe vlerësojë ndërlidhjen me shkencat e jetës,
në përgjithësi”, deklaroi Prof. Dr. Ferat Polisi.
Koordinatori i konferencës në fjalë, Prof. Dr. Naser Ademi potencoi se konferenca ka në qendër jo vetëm që të

sjellë në një projekt shkencor, por edhe të kultivojë dhe
zhvillojë mendimin shkencor bashkëkohor. “Kjo konferencë ka një bord editorial ndërkombëtar, ku marrin
pjesë personalitete akademike shkencore nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Franca, Austria etj., duke tubuar
sot në Tetovë një numër të konsiderueshëm studiuesish nga fusha e drejtësisë, sigurisë dhe kriminalistikës,
shkencave politike, gazetarisë, sociologjisë juridike etj.
Përmbajtja e temave që preken në këtë Konferencë, u
referohet vlerësimeve profesionale e shkencore bashkëkohore, duke e bërë atë pjesë përbërëse në hapësirë
shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare”, tha Prof. Dr.
Naser Ademi.
Në kuadër të konferencës, po ashtu u promovua edhe
numri VII dhe VIII i revistës shkencore juridike me
karakter ndërkombëtar “Justicia”.

STUDENTËT E UT-SË E VIZITUAN PANAIRIN E EDUKIMIT
QË E ORGANIZOI AMBASADA E SHBA-VE NË SHKUP
17.11.2017. Një delegacion i Universitetit të Tetovës,
nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime
studentore dhe karrierë, që kryesohej nga kryetarja e
Parlamentit Studentor, Donika Kamberi dhe përgjegjësi
i Qendrës për shërbime studentore dhe karrierë, Mr. Sc.
Shaban Arsllani, së bashku me kryesinë e Parlamentit
Studentor dhe dy studentët anëtarë të Senatit të Universitetit të Tetovës, morën pjesë në Panairin e Edukimit, të
cilin e organizoi Ambasada e SHBA-ve në Shkup. Në këtë
panair, përfaqësues të Ambasadës amerikane, si dhe ato
nga universitetet nga SHBA, prezantuan mundësitë e
studimit dhe përfitimit të bursave të ndryshme për studentët dhe stafin akademik, bursa këto që i mbulojnë
të gjitha harxhimet për studime, edhe atë, duke filluar që nga shpenzimet për aplikim vize, si dhe të gjitha
shpenzimet tjera që përfshihen gjatë procesit të studimeve.
Përfaqësuesit e Universitetit të Tetovës, me këtë rast
patën mundësi që drejtpërdrejtë të njoftohen lidhur me
procesin e aplikimit në universitetet në SHBA, si dhe u
informuan për shërbimet e EducationUSA nëpër qendrat në Maqedoni. Gjatë këtij panairi, të pranishmit

gjithashtu u njoftuan më për së afërmi me ofertat dhe
eksperiencën e Kolegjeve (Universiteteve) Amerikane.
Në kuadër të zhvillimit të këtij panairi, delegacioni i
Parlamentit Studentor i Universitetit të Tetovës dhe
përgjegjësi i Qendrës për shërbime studentore dhe karrierë, realizuan takime të shumta me kompetentët e
çështjeve arsimore të Ambasadës amerikane në Shkup,
z. Gazmend Ilazin, përfaqësues i çështjeve edukative, z.
Shalom M. Konstantino, koordinator i programeve për
të rinj dhe arsim, takime këto ku janë shkëmbyer ide për
një mundësi bashkëpunimi me Qendrën për çështje studentore dhe karrierë, si dhe Parlamentin Studentor, me
qëllim të përafrimit të këtyre mundësive për studentët e
Universitetit të Tetovës.
Vlen të theksohet se përfaqësuesit e Universitetit të
Tetovës, po ashtu realizuan edhe një takim me Ambasadorin e SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë,
Ekselencën e tij, z. Jess Baily.
Ky panair, i cili tani më është tradicional, u organizua
më 16.11.2017, në Qendrën Kulturore Informative në
Shkup.

STUDENTËT E KATEDRËS SË GJUHËS
DHE LETËRSISË SHQIPE
ORGANIZUAN ORË LETRARE
21.11.2017. Studentët dhe profesorët e Katedrës së
Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
Universitetit të Tetovës organizuan një orë letrare kushtuar krijimtarisë poetike të katër profesorëve të kësaj
katedre: Prof. Dr. Ejup Ajdinit, Doc. Dr. Salajdin Saliut,
Doc. Dr. Zejnepe Rexhepit dhe Mr. Sc. Vjollcë Berishës.
Dekani i Fakultetit Filologjik i UT-së, Prof. Dr. Fatmir
Sulejmani organizimin e kësaj ore letrare e konsideroi
si një ogur të mirë, që jep kurajo se aktivitetet e tilla
do të shpeshtohen, sepse kjo katedër ka potencial për
të avancuar imazhin e Fakultetit të Filologjisë dhe të
Universitetit, më mirë se kushdo tjetër. “Mu për këtë,
auditoret tona duhet të vlojnë nga aktivitetet kulturore,
orët poetike, debatet për çështje shoqërore, arsimore, letrare, gjuhësore…, ku secili student dhe mësimdhënës
do të mund ta gjejë veten dhe ta jep kontributin e duhur.
Ne kemi studentë të edukuar dhe të etshëm për njohuri
dhe shkathtësi konkrete, që do të jenë nesër në krye të
institucioneve arsimore e kulturore; që do të ushtrojnë
me sukses detyrën e mësimdhënësve, përkthyesve, lektorëve, gazetarëve, moderatorëve dhe që do ta shpiejnë
përpara krijimtarinë letrare e shkencore. E them këtë,
sepse në këtë katedër kanë diplomuar arsimtarë e arsimtare, me të cilët krenohen shkollat që kanë pasaur
fatin t’i kenë në gjirin e tyre”, tha Prof. Dr. Fatmir Sulejmani.
Ai, mes tjerash, në fjalën e tij shtoi se produkt i kësaj
katedre janë dhe shumë krijuese - poete e prozatore të

shkëlqyeshme, që sjellin një frymë ndryshe në letërsinë
tone. “Mjafton të lexohen krijimet e Emira Aliut, Nurie Emrullait, Valdete Dulahit, Blerona Braos, Fatjona
Abdullait, Kaltrinë Sadikit, e të ndonjë tjetre, për të kuptuar se në këtë instutucion rriten vlera dhe këto vlera
duhet prezantuar edhe të tjerëve… Nese jo për tjetër,
atëherë sa për t’u dhënë shqiptarëve kurajo për të
nesërmen ndryshe, sepse na mbytën kukuvajkat e tipit:
ne nuk dimë, ne nuk mundemi, ne nuk bëhemi…, që si
filozofi shkon në konton e dikujt tjetër… Prandaj, jam
i lumtur që organizojmë një orë letrare kushtuar krijimtarisë poetike të katër profesorëve tanë - kolegëve të
respektuar: Ejup Ajdinit, Salajdin Saliut, Zejnepe Rexhepit dhe Vjollcë Berishës, veprat e të cilëve sot njihen
mirëfilli brenda dhe jashtë arealit kulturor shqiptar. E
bukura e kësaj ngjarjeje kulturore është se e kanë organizuar studentët dhe koleget tona të reja”, u shpreh mes
tjerash Prof. Dr. Fatmir Sulejmani.
Vështrime për krijuesit letrarë, Prof. Dr. Ejup Ajdinin,
Doc. Dr. Salajdin Saliun, Doc. Dr. Zejnepe Rexhepin dhe
Mr. Sc. Vjollcë Berishën, lexuan studentet e vitit të tretë
të Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe nga Fakulteti
Filologjik i UT-së, Zulkade Nuhi, Melek Sulejmani, Luljeta Mamuti dhe Nadire Habibi.
Profesorët të cilëve ju kushtua kjo orë letrare i falenderuan studentët për këtë organizim letrar, duke i inkurajuar ata që orën e ardhshme poetike t’ia kushtojnë krijimtarisë letrare, studentëve të talentuar të kësaj katedre.

UNIVERSITETI I TETOVËS
E SHËNOI 109 VJETORIN

E KONGRESIT TË MANASTIRIT
21.11.2017. Me një akademi solemne, sot në Universitetin e Tetovës u shënua 109 vjetori i Kongresit të Manastirit, e njohur ndër shqiptarët si Dita e Alfabetit. Në
hapjen solemne të kësaj akademie, dekani i Fakultetit
Filologjik të Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Fatmir
Sulejmani tha se, udha e alfabetit të shqipes ka qenë e
gjatë dhe e vështirë. “Zgjedhja e një ABC-je të vetme
për shkrimin e shqipes sfidoi anarkinë e alfabeteve që
përdoreshin në vigjilje të Kongresit të Manastirit, të cilët
e bënë gjuhën në element që nisi ta rrezikojë seriozisht
ekzistencën e tij. Qe ky momenti i fundit për ta kuptuar
se dezintegrimi i gjuhës nënkuptonte dhe dezintegri-

min e etnisë. Parë nga distanca e sotme kohore, duhet
thënë se Kongresi i Alfabetit të gjuhës shqipe përfaqëson
njërën prej fitoreve të mëdha historike e kulturore që ka
korrur kombi ynë. Pa të nuk do ta kishim as standardin
e sotëm të gjuhës, që edhe përkundër vërejtjeve të cilat
mund t’i bëhen, na përcolli gjer këtu ku jemi si një komb
i vetëm, duke sfiduar fuqishëm, pikërisht përmes SHQIPES, ndarjet tragjike që na i bënë të tjerët. Në fund fare,
më lejoni që në emrin tim, po dhe në emrin e Rektorit,
Prof. dr. Vullnet Ametit, i cili aktualisht nuk gjendet këtu
dhe i cili ma besoi organizimin e kësaj akademie, t’ua
uroj Ditën e Alfabetit Shqip - 22 Nëntorin”, tha Prof. Dr.

Fatmir Sulejmani.
Për rëndësinë letrare të Kongresit të Manastirit referat
paraqiti Doc. Dr. Zejnepe Alili Rexhepi, e cila tha se me
themelimin e Alfabetit të Manastirit, shqiptarët treguan
se një popull arsimdashës i afrohet botës së qytetëruar.
“Udha e shkronjave vërtet qe e vështirë, përtej një golgote njerëzore. Po këtë rrugë të vështirë dikur e kaluan
edhe: Buzuku, Matrënga, Bardhi, Budi, Bogdani e të
tjerë... dhe sfidat e tyre të shumta u kurorëzuan me vlera
gjuhësore e shumëdimensionale. Arritjet tona të sotme

u detyrohen përpjekjeve të këtyre paraardhësve tanë.
Vlerat gjuhësore e kulturore u kultivuan dhe u bartën
shekuj me radhë nga intelektualë shqiptarë, të cilët edhe
në rrethana të sundimeve të huaja, qenë burim frymëzimi për breza të tërë rreth kauzës kombëtare. ”Atdheu”,
”gjuha”, ”flamuri” dhe ideali për ”liri”, mbetën lajtmotiv i atdhetarëve që e synonin ëndrrën shekullore,
që gjithsesi bëhet realitet pas Kongresit të Alfabetit,
më 1912, me lindjen e Shtetit të Pavarur Shqiptar dhe
gati një shekull më vonë, edhe Pavarësinë e Kosovës”, u
shpreh Doc. Dr. Zejnepe Alili Rexhepi.
Ndërsa për rëndësinë gjuhësore të Kongresit të Manastirit foli Doc. dr. Berton Sulejmani, sipas të cilit Kongresi i Manastirit pati rëndësi të madhe jo vetëm për
alfabetin dhe për gjuhën letrare kombëtare, për arsimin
e për kulturën, por edhe për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare në përgjithësi. “Me të drejtë thuhet se pas Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit, ky është kuvendi që mblodhi shqiptarët nga të gjitha krahinat e vendit tonë, nga ngulmimet shqiptare e të tjerë, duke dhënë sinjalin e parë për
pavarësinë kombëtare të popullit shqiptar. Gjithashtu,
ai për herë të parë në historinë tonë çeli rrugën e kongreseve për të diskutuar çështje madhore të kulturës
sonë. Shkronjat e shqipes janë marrë nga alfabeti latin,
por sistemi i shkrimit dhe sistemi grafik i shqipes ka disa
veçori, që i japin një karakter deri diku sui generis”, tha
Doc. Dr. Berton Sulejmani.
Kjo akademi u pasurua edhe me një program të begatshëm artistik, të përgaditur nga studentët e Katedrës
së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe të Fakultetit Filologjik dhe
studentët e Katedrës së Muzikës të Fakultetit të Arteve të
Universitetit tonë.

PËRFAQËSUESIT E ORGANIZATËS HWPL (HEAVENLY
CULTURE, WORLD PEACE, RESTORATION OF LIGHT)
E VIZITUAN PARLAMENTIN STUDENTOR TË UT-SË
24.11.2017. Dy përfaqësuese nga organizata HWPL
(Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light)
në sferën e Youth Group-it, Sophia dhe Liz Kim, e vizituan sot Parlamentin Studentor të Universitetit të Tetovës,
me qëllim të formimit të një grupi rinor në Republikën e
Masedonisë, që përmes aktiviteteve të promovojnë paqe
dhe vlerat më të larta demokratike.
Kjo organizatë synon paqe mbarëbotërore dhe
vetëdijesim mbi aktivitetet paqësore. Përfaqësueset nga
afër u njoftuan me aktivitetet e Parlamentit Studentor
dhe e vlerësuan shumë rolin e Parlamentit Studentor në
shoqëri, për kontributin dhe progresin e arritur.
Qëllimi i bashkëpunimit ishte inkuadrimi i studentëve
në organizatën IPYG (International Peace Youth Group)
dhe shkëmbyen ide për aktivitetet në vijim, për promovimin e paqes përmes aktiviteteve të ndërgjegjësimit.
Kryetarja e Parlamentit Studentor të UT-së, Donika
Kamberi, pas takimit me përfaqësuesit e kësaj orga-

nizate tha se, është kënaqësi që të bashkëpunojmë me
organizata ndërkombëtare të cilat kanë për qëllim promovimin e paqes dhe demokracisë. “Kjo lëvizje formon komitete në Departamentin e Informimit Publik të
Kombeve të Bashkuara, që njëzëri të gjithë të përqafojmë një ligj të zbatueshëm me Deklaratën e Paqes, nga e
cila deklaratë pasqyrohet vullneti dhe dëshira e të gjithë
atyre që punojnë dhe kontribuojnë në ruajtjen e paqes
në vend. Përfaqësueset u njoftuan edhe rreth rolit të
Qendrës për Paqe dhe Komunikim Transkulturor dhe
aktivitetet që kjo qendër i zvillon në kuadër të Universitetit të Tetovës”, tha Donika Kamberi, kryetare e PSUT.
Nga kjo organizatë njoftuan se në qindra qytete, përfshirë Sydney, New York City, Manila, Shangaj, Cape
Town dhe Oakland, të rinjtë, gratë dhe të gjithë qytetarët
do të marshojnë për paqe, duke zëvendësuar një kulturë
të luftës me një kulturë të paqes.

UNIVERSITETI I TETOVËS
DHE UNIVERSITETI
“HAXHI ZEKA” NGA KOSOVA
E ORGANIZUAN
KONFERENCËN E DYTË
SHKENCORE
17.11.2017.Fakulteti Ekonomik i Universitetit të
Tetovës dhe Fakulteti i Biznesit i Universitetit ,,Haxhi
Zeka” nga Republika e Kosovës, më 17 nëntor 2017,
e organizuan Konferencën e dytë shkencore, me temë:
,,Politikat qeveritare dhe zhvillimi ekonomik”.
Në këtë konferencë morën pjesë studiues të njohur,
punonjës shkencorë dhe profesorë nga universitetet
respektive. Realizimi i konferencës, organizimi i aktiviteteve me karakter shkencor nga universitetet shqiptare nga Maqedonia dhe Kosova, janë një dëshmi e
qartë se ndonëse të ndarë nga kufij, jemi të bashkuar
në shkencë, art, studime dhe hulumtime, mësimdhënie
dhe mësimnxënie, traditë, kulturë, vlera dhe emocione,
u tha në fillimin e punimeve të këtij tubimi shkencor.
Në emër të Universitetit të Tetovës, përkatësisht
Fakultetit Ekonomik, pjesëmarrësit i përshëndeti
dekani, Prof. Dr. Rahman Ismaili, i cili vlerësoi se organizimi i kësaj konference të përbashkët, është e një
rëndësie të veçantë në krijimin e një tradite të bashkëpunimit akademik dhe shkencor në mes institucioneve
arsimore të dyja vendeve.
“Kjo konferencë shkencore jorastësisht e mban këtë
titull, meqë synon krijimin e një platforme akademike
dhe shkencore, që me tërë kapacitetin e vet akademik
dhe intelektual do të vëhet në dispozicion të gjetjes
dhe ofrimit të alternativave përkatëse dhe të zbatueshme për të kanalizuar në mënyrë më efiçiente, për
të kanalizuar dhe orientuar masat qeveritare në drejtim të nxitjes së një zhvillimi më intensiv ekonomik dhe
të gjithmbarëshëm shoqëror në përgjithësi. Gëzohem
kur ndodhem në prani të shumë studiuesve cilësorë
nga gjenerata të ndryshme, të cilët disponojnë kapacitetin shkencor dhe guximin intelektual për ta sfiduar
realitetin, në tendencë për të ndërtuar një ekonomi nacionale e cila do të mundësojë mirëqenie për të gjithë
qytetarët e dy vendeve tona”, deklaroi dekani Prof. Dr.
Rahman Ismaili.
Në fjalën e tij, ai po ashtu u shpreh se ndonëse me
rrugë të ndryshme zhvillimore, Republika e Maqedonisë dhe Republika e Kosovës, sot ndodhen para sfidave të shumta, që në mënyrë të drejtëpërdrejtë tangojnë funksionalitetin e sistemit ekonomik dhe shoqëror

në përgjithësi. ,,Ky tubim, sot ka marrë përsipër një
përgjegjësi të jashtëzakonëshme, meqë tema bosht e
kësaj konferencë është jorastësisht ,,Politikat qeveritare
dhe zhvillimi ekonomik”, një temë që në vete ngërthen
një kompleksitet të problematikave që mund të studiohen dhe analizohen vetëm në një formë dhe qasje multidimensionale. Ndonëse plotësisht të vetëdijëshëm për
rëndësinë e politikave qeveritare në nxitjen e rritjes dhe
të zhvillimit ekonomik, duhet veçuar edhe rëndësia e
elementit njeri, si bartës i kreativitetit, ideve të reja dhe
mbi të gjitha guximit sipërmarrës, si element me rëndësi të posaçme në botën bashkëkohore. Synimi parësor i
dhjetëra punimeve që do të prezantohen sot nga ana e
kolegëve të nderuar, është jo vetëm të ofrohet një përshkrim profesoresk i gjendjes dhe situatave aktuale, por
përkundrazi në mënyrë kritike të vlerësohen politikat
qeveritare dhe zhvillimi ekonomik në Republikën e
Kosovës dhe Republikën e Maqedonisë. Kjo, jo me qëllim
të evidentimit të mangësive aktuale, por përkundrazi,
me qëllim të evitimit të gjasave që mangësi të ngjashme
të paraqiten edhe në periudhat e ardhshme kohore. Tek
e fundit, kur bëhet fjalë për politikat qeveritare dhe zhvillimin ekonomik në rajonin e Evropës Juglindore, nuk
është e vështirë të identifikohen mangësitë. Megjithatë,
duhet një tubim si kyi sotmi, një bashkim i ideve, qasjeve dhe mendimeve për të identifikuar mundësi për të
ndërtuar politika qeveritare që në mënyrë të drejtpërdrejtë do të targetojnë sektorët më produktivë të ekonomive nacionale. Nënkuptohet që kjo kërkon analiza të
shumta, por mbi të gjitha ballafaqim me realitetin, sepse
duhet ndërtuar politika qeveritare ekonomike që kanë
për bazë nevojat e pretendentëve të ekonomisë nacionale”, theksoi Prof. Dr. Raman Ismaili, dekan i Fakultetit
Ekonomik të Universitetit të Tetovës.
Koferenca e dytë shkencore që për temë bosht kishte
diskutimin e politikave qeveritare dhe zhvillimin ekonomik, ndër të tjera nxori vlerësimet se Republika
e Maqedonisë, në veçanti Republika e Kosovës, kanë
avancuar në ndërtimin e ekonomive të tyre nacionale,
edhe pse me ritme dhe në rrethana të ndryshme.
Universiteti i Tetovës, deri më tani ka organizuar dhjetëra konferenca, aktivitete, veprimtari dhe tubime
shkencore, në bashkëpunim edhe me universitetet të
tjera publike dhe private nga Republika e Kosovës dhe
nga rajoni.

UT E SHËNOI 28 NËNTORIN,
DITËN E FLAMURIT
28.11.2017. Universiteti i Tetovës, sot me një akademi
solemne e shënoi 28 Nëntorin, Ditën e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, e njohur ndër shqiptarët edhe si
Dita e Flamurit. Kjo ditë është festa më e madhe dhe më
e rëndësishme për shqiptarët e të gjitha trojeve, pasi na
kujton që jemi një, pavarësisht bindjeve e ndarjeve ideologjike, religjioze, krahinore e dialektore.
Në emër të Universitetit të Tetovës dhe të Rektorit Prof.
Dr. Vullnet Ameti, akademinë e shpalli të hapur dekani
i Fakultetit Filozofik, Prof. Dr. Ibish Kadriu. Ai tha se 28
Nëntori është dita e realizimit të një ëndrre shumëshekullore, realizim i projektit të madh politik, kulturor dhe
shpirtëror të shqiptarëve. “Ky projekt kombëtar pati
edhe pararendësit tij, në krye me Heroin tonë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeun, i cili më 1443, në

kryeqytetin e vjetër të Shqipërisë, në Krujë, e ngriti flamurin e kuq me shkabën e zezë dykrenore. Sot, të gjithë
shqiptarët kudo që gjenden, festojnë pa dallim feje, ideje
e krahine, sepse kjo është ditë feste gjithëkombëtare, ditë
gëzimi e krenarie, ditë e shënuar me shkronja të arta.
Në këtë ditë historike, pas shumë e shumë përpjekjesh të
pandërprera, me pushkë e pendë, ndër shekuj, u ringjall qenia jonë kombëtare, historia dhe ardhmëria jonë.
Të vetëdijshëm për këtë Mot të madh dhe testamentin e
vet evropian, etërit themelues të Shtetit Shqiptar e zgjodhën pikërisht 28 Nëntorin, si Nëntor të Dytë të Rilindjes Shqiptare. Në Vlorë, ditën kur plaku i flamurit,
Ismail Qemali e shpalli vendimin e shenjtë, ishin bashkë
të gjithë rilindësit shqiptarë, të gjallë e të vdekur, sepse
në atë akt u mishëruan bashkë shpirti dhe fryma atd-

hetare shqiptare. Dita e Flamurit është Dita e Pavarësisë
gjithëshqiptare, e cila më vonë u përgjysmua, por është
dita më e rëndësishme në historinë e kombit tonë, sepse
flamuri i ngritur në këtë ditë, sot e gjithmonë do të jetë
shenja e unitetit të kombit shqiptar, pasqyra ku ne mund
ta shohim veten tonë, drejtësinë e ideve tona dhe peshën
e veprimit tonë”, tha Prof. Dr. Ibish Kadriu.
Në këtë akademi, historiani Prof. Dr. Fehari Ramadani
mbajti një ligjëratë tematike për këtë datë të rëndësishme. “Si pasojë e shkeljes së të drejtave kombëtare
dhe dhunës së ushtruar nga autoritet xhonturke, në vitet
1909-1912, shqiptarët zhvilluan katër kryengritje anti
- osmane. Secila kryengritje që pasonte atë parapraken
ishte më masovike dhe me kërkesa të avancuara. Një nga
katër kryengritjet, më e rëndësishmja ishte kryengritja

e përgjithshme e vitit 1912. Ajo u shtri pothuajse në të
gjitha territoret shqiptare dhe kërkesë bazë e saj ishin
krijimi i një shteti autonom shqiptar. Shpallja e pavarësisë dh krijimi i shtetit kombëtar shqiptar ishte akt me
rëndësi jetike për popullin tonë. Ajo shënoi përmbysjen e sundimit osman, i cili e kishte mbajtur Shqipërinë
pothuajse për pesë shekuj nën një shtypje të egër mesjetare. Shpallja e pavarësisë është ngjarja më e rëndësishme e historisë sonë kombëtare. Ajo ishte kurorëzim
i përpjekjeve shekullore për liri dhe pavarësi”, theksoi
Prof. Dr. Fehari Ramadani.
Akademia u shoqërua edhe me një program të begatë
artistik, të përgatitur nga studentët e Fakultetit Filologjik,
Fakultetit Filozofik dhe Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës.

URIME 28 NËNTORI, DITA E
FLAMURIT!
28.11.2017. Në emër të Universitetit të Tetovës, të gjithë shqiptarëve ua përcjell urimet e mia më të sinqerta me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Pavarësisë
së Shqipërisë.
Shpallja e Pavarësisë është ngjarja më e rëndësishme e historisë sonë kombëtare. Ajo ishte kurorëzim i përpjekjeve shekullore të popullit tonë për liri
dhe pavarësi.
Nën Flamurin Kuq e Zi, të parët tanë me sakrifica të mëdha ia dolën ta trasojnë të ardhmen e kombit shqiptar.
28 Nëntori i vitit 1912 hapi një etapë të re në historinë e popullit shqiptar,
duke e shndërruar kombin tonë në faktor të rëndësishëm stabiliteti, me orientim properëndimor dhe të denjë për të aspiruar në integrimet euroatlantike.
Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit!
Gëzuar 28 Nëntori, Dita e Pavarësisë!
Zoti i bekoftë shqiptarët!
Me respekt,
Prof. Dr. Vullnet Ameti
Rektor i Universitetit të Tetovës

STUDENTËT E UT-SË DEBATUAN PËR LIGJIN E RI
PËR ARSIMIN E LARTË NË MAQEDONI
30.11.2017.Parlamenti Studentor i Universitetit të
Tetovës në bashkëpunim me “Demokracy Lab” dhe USAID, sot organizoi debat kushtuar Ligjit për arsimin e
lartë në Republikën e Maqedonisë, Listën e Shangait,
përfshirë këtu efektet, avantazhet dhe disavantazhet e
kësaj liste.
Koordinatori i ECTS-së në Universitetin e Tetovës, Doc.
Dr. Kushtrim Ahmeti tha se kjo iniciativë e studentëve
është për tu përshëndetur, dhe se në Ligjin për arsimin e
lartë duhet të jenë të kyçur studentët bashkë me komunitetin akademik. “Sot, bashkë me studentët diskutuam
lidhur me mundësitë të cilat dalin nga analizat që janë
aktuale në shumë vende evropiane, si dhe për risitë të
cilat i sjell sistemi i Bolonjës, që ne si nënshkrues duhet
t’i zbatojmë. Në mënyrë të drejtpërdrejtë do të merremi

me analizën e pasojave që i ka sjell Ligji për arsimin e
lartë, në veçanti komponenti I cila flet për rangimin e
universiteteve. Studentët diskutuan edhe për përvojat të
cilat janë shumë pozitive në vendet tjera, me mundësi
që të njëjtat të inkorporohen në ndryshimet e ardhshme
ligjore, të cilat do të parashihen. Është një iniciativë
shumë domethënëse e studenteve që edhe ne si komunitet akademik do të kyçemi në këtë proces dhe kjo është
për t’u përshëndetur”, tha Doc. Dr. Kushtrim Ahmeti.
Kryetarja e Parlamentit Studentor të Universitetit të
Tetovës, Donika Kamberi tha se ky debat ka për qëllim
edhe kyçjen e studentëve në ndryshimet e Ligjit për arsimin sipëror. “Parlamenti studentor, së bashku me Demokracy Lab dhe me financim të USAID-it, po realizon
një projekt për ndërgjegjësim të popullatës dhe shoqërisë
mbi Ligjin për arsimin e lartë dhe Listën e Shangait,
konkretisht rangimin e universiteteve. Ne mendojmë
që rangimi dhe Ligji për arsimin e lartë, si dhe temat
të cilat trajtohen aty, janë gjithmonë koherente dhe të
diskutueshme derisa nuk justifikon asgjë tjetër përveç
ndryshimit. Me këtë plenum studentor, jo rastësisht e
organizuam këtë panel diskutimi, me të vetmin qëllim
që t’i paraprijmë sjelljes së Ligjit për arsimin e lartë, pasi
është në fazë diskutimi”, theksoi Donika Kamberi, Kryetare e Parlamentit Studentor të UT-së.
Studenti Erblin Mustafi nga Fakulteti Juridik tha se ligji

duhet të bëjë dallime në mes universiteteve publike dhe
atyre private, sipas tij, Lista e Shangait në të shumtën
e rasteve më lartë i ka ranguar universitetet private se
sa ato publike, nga se vlerësimin për rangimin e universiteteve e ka bërë me direktiva politike jo me kritere
të duhura vlerësimi. Kurse, studentja Merita Ahmeti, po
ashtu nga Fakulteti Juridik, në fjalën e saj kryesisht u
fokusua tek Lista e Shangait, e cila sipas saj kohëve të
fundit ka qenë mjaftë e diskutueshme, duke pasur parasysh se është e paqartë, e turbullt dhe nuk jep justifikime. Ajo, më tej shtoi se në të gjitha rangimet që i bënë
Lista e Shangait, asnjëherë nuk janë marrë parasysh
kriteret të cilat duhet të merren për bazë në rangim, si
cilësia në arsim, kërkimet shkencore, publikimet, numrin e studentëve, kushtet që ofrojnë universitetet.
Edhe studentja Bjondina Lloga nga Fakulteti Juridik, në
fjalën e saj u fokusua rreth qasjes së punësimit, duke
bërë paralele dhe komparacion mes universiteteve publike dhe private. Siç shtoi ajo, në konkurset e Ministrisë
së Arsimit dhe Shkencës gjithmonë potencohet fakti se
përparësi punësimi kanë studentët që kanë kryer në
universitetet publike, por meqenëse si kriter bazë e kanë
caktuar notën mesatare, atëherë gjithmonë në këto lista
kryesojnë studentët e universiteteve private, duke marrë
parasysh mënyrën e vlerësimit.
Studenti i Fakulteti Ekonomik, Agon Çiçe, njëherit edhe
anëtar i Kryesisë së Parlamentit Studentor të UT-së, tha

se në debatin për ndryshimet e Ligjit për arsimin e lartë
duhet të kyçet edhe Parlamenti Studentor i Universitetit
të Tetovës. Ai, po ashtu tha se Qeveria e Maqedonisë
duhet të parasheh edhe buxhet për organizatat studentore, respektivisht Parlamentet Studentore që funksionojnë si organe të pavarura të studentëve nëpër universitetet publike dhe ato private. Ai, më tej tha se Qeveria,
gjegjësisht Ministria e Arsimit dhe Shkencës, duhet të
krijojë një buxhet permanent për çdo parlament studentor, bazuar në disa kritere të cilat do të merren si
bazë për mbështetje të aktiviteteve studentore.
Në këtë debat të pranishëm ishin edhe Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, profesorë dhe
studentë të Universitetit tonë, ndërsa studentët parashtruan edhe disa pyetje për studentët panelistë.

UT E SHËNOI DITËN NDËRKOMBËTARE
KUNDËR DHUNËS NË FAMILJE
01.12.2017. Me rastin e 25 nëntorit, Ditës ndërkombëtare kundër dhunës në familje, Klubi i Sociologëve
,,Fehmi Agani”, i themeluar nga studentët e programit
studimor të Sociologjisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tetovës, në bashkëpunim me Asociacionin për
afirmimin e Gruas, organizuan debat me temë: ,,Ndal
dhunës kundër gruas”.
Dekani i Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tetovës,
Prof. Dr. Ibish Kadriu, në fjalën e tij drejtuar të pranishmëve në këtë debat tha se, sot devijimet sociale janë
të shumta dhe shoqëria duhet të sensibilizohet në lidhje me këto fenomene. Sipas tij, tema që sot trajtohet
në këtë debat është shumë aktuale, jo vetëm në vendin
tonë por edhe në rajon. Ai u bëri thirrje studentëve që
edhe në të ardhmen të vazhdojnë me aktivitete të kësaj
natyre, ngase vetëm kështu do të arrihet efekti i duhur
në shoqëri.

Profesori Afrim Osmani, duke iu referuar temës në aspektin juridik, tha se si instrumenti më i mirë ligjor në
luftën kundër dhunës në familje dhe të gjitha formave
të tjera të dhunës mbi baza gjinore është e njohur Konventa e Stambollit, e cila është miratuar nga Këshilli i
Evropës, më 7 prill të vitit 2011, e cila u hap për nënshkrime me 11 maj të vitit 2011 dhe hyri në fuqi më 1
gusht të vitit 2014. ,,Kjo konventë është me rëndësi bazike për mbrojtjen e grave dhe të drejtave të tyre, për
arsye se e njëjta na referon në atë se dhuna ndaj grave
ka bazë gjinore, respektivisht, dhuna ushtrohet ndaj
grave për shkak se viktimë janë gratë. Ndër shtetet të
cilat e kanë nënshkruar, por ende nuk e kanë ratifikuar
ende këtë konventë është edhe Republika e Maqedonisë,
e cila këtë konventë e ka firmosur më 8 korrik 2011”,
tha Prof. Dr. Afrim Osmani.
Ndërsa profesoresha Elisabeta Bajrami - Ollogu, tha se

në aspektin social në Maqedoni është treguar se dhuna
në familje është një çështje mjaftë komplekse, ku të dy
autorët dhe të mbijetuarit kanë tendencë të kenë nevoja të shumta që duhet të adresohen. Legjislacioni është
përpjekur të përmbushë nevojat e njerëzve me zgjedhje
të ndryshme jetësore. ,,Në vitin 2004, nën presionin e
organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, Maqedonia e ndryshoi Ligjin e saj për
familjen, Ligjin për mbrojtjen sociale dhe Kodin Penal,
për të adresuar në mënyrë specifike dhunën në familje.
Ligji mbi familjen i përcakton procedurat për lëshimin
e urdhrave mbrojtës dhe kërkon që viktimat e dhunës
në familje të sigurohen me shërbime shëndetësore dhe
këshillimore psikologjike, strehim dhe ndihmë juridike.
Maqedonia përditësoi ligjin në vitin 2006 për të sqaruar
përgjegjësitë e institucioneve të ndryshme shtetërore të
ngarkuara për zbatimin e ligjeve të vendit kundër dhunës në familje, përfshirë trajtimin e masave mbrojtëse
civile. Amendamentet e vitit 2006 sqaruan se Qendrat shtetërore për punë sociale janë ,,përgjegjëse për
paraqitjen e kërkesës në gjykatë për të filluar procedurat për shqiptimin e masave të përkohshme të mbrojtjes
nga dhuna në familje, me detyrimin për paraqitjen e
detyrueshme të kërkesës në gjykatë për të miturit dhe
personat e paaftë”, tha Mr. Sc. Elisabeta Bajrami - Ollogu.
Studentja e sociologjisë, Mevlana Vinca tha se dhuna

ndaj gruas, si fenomen shqetësues vazhdon të jetë aktual
në çdo hapësirë të vendit. ,,Jam e bindur se për të gjithë
ne dhuna ndaj gruas është një problem shqetësues.
Ne si studentë, por edhe si sociologë të ardhshëm e kemi
për obligim dhe detyrim qytetar të gjejmë shkaqet dhe
pasojat e këtij fenomeni dhe të ofrojmë zgjidhje më të
mira të mundshme”, tha studentja Mevlana Vinca.
Po ashtu, në këtë debat u tha se për parandalimin e
dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, duhet të kontribuojnë të gjitha institucionet dhe se sa më shumë të
sensibilizohet opinioni rreth kësaj dukurie negative.

UT ORGANIZOI KONFERENCËN SHKENCORE
NDËRKOMBËTARE PËR SFIDAT E TË BËRIT
BIZNES NË BOTËN BASHKËKOHORE
03.12.2017. Në Universitetin e Tetovës sot i filloi punimet Konferenca V Ndërkombëtare Shkencore me temë:
“Sfidat e të bërit biznes në botën bashkëkohore”. Kjo
konferencë u organizua nga Fakulteti Ekonomik dhe
Fakulteti i Administrimit të Biznesit të Universitetit të
Tetovës. Në emër të Universitetit të Tetovës dhe Rektorit,
Prof. Dr. Vullnet Ameti, konferencën e përshëndeti Prorektori për Financa i Universitetit tonë, Prof. Dr. Alifeta
Selimi.
Ai duke iu referuar temëssë konferencës “Sfidat e të
bërit biznes në botën bashkëkohore” tha se të gjithë sot
ndajmë vlerësimin e përbashkët se, bashkëpunimi ekonomik, procesi i integrimit dhe ndikimi global në çështjet financiare, janë shndërruar në kryefjalë të debateve,
tryezave, simpoziumeve, seminareve dhe kongreseve të
ndryshme shkencore, që organizohen nga institucione
serioze të vendit dhe të huaja. “Debatet për zhvillimet
ekonomike, sot janë çështje aktuale për vendin tonë
dhe rajonin, por kjo tematikë bëhet edhe më e veçantë
për shoqëritë në tranzicion, të cilat synojnë integrimin
euroatlantik dhe zhvillimet e trendeve bashkëkohore
globale. Edhe përkundër sfidave të shumta, sot, ekonomia botërore është duke u globalizuar, shtetet ndër
vite kanë bërë përpjekjet e tyre për të realizuar sistem

ekonomik të integruar dhe këtë zhvillim e kanë arritur
përmes investimeve në arsim, komunikim të lirë, si një
aktor i rëndësishëm në botën e zhvilluar, që mundëson
afrimin e popujve, njohjen me trashëgiminë kulturore,
si dhe specifika e vlera të tjera të rëndësishme për njëritjetrin. Në këndvështrimin tonë, konsiderojmë se puna
kërkimore-shkencore vlerësohet si mjeti më i fuqishëm
i avancimit të dijes, zhvillimit ekonomik dhe integrimit
shoqëror. Me këtë rast, ne besojmë se kjo konferencë,
që ka tubuar një numër të konsiderueshëm të mësimdhënësve, punonjësve shkencorë dhe profesionistëve
të fushës ekonomike, përmes mendimit shkencor do të
kontribuojë për një vizion të ri ekonomik në vendin tonë
dhe më gjerë” – tha Prof. Dr. Alifeta Selimi.
Në emër të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, konferencën e përshëndeti kryetari i saj, z. Nebi
Hoxha. Ai tha se Oda që ai drejton angazhohet për përmirësimin e zbatimit të legjislacionit (ligjeve, rregullave)
për një ambient më të mirë të biznesit, para së gjithash,
me ndihmën e përmirësimit të pjesëmarrjes së Odës,
anëtarëve dhe organizatave tjera të biznesit në sjelljen e
tij. OEMVP do të kërkojë që të jetë detyrimisht e konsultuar gjatë sjelljes/ndryshimit të legjislacionit, me pjesëmarrjen e saj në punën e komisioneve parlamentare dhe

me konsultime bilaterale. Oda Ekonomike e Maqedonisë
Veri-Perëndimore do të bashkëpunojë me Qeverinë, gjë
që nuk përjashton kritikat ndaj politikave dhe rregullativës ligjore. Ajo gjithashtu do të orvatet që të krijojë
qëndrimin dhe mendimin e vet sa u përket politikave
dhe legjislacionit më të rëndësishëm të vendit.
Dekani i Fakultetit Ekonomik, Prof. Dr. Raman Ismaili,
tha se tema boshte e kësaj konference determinon objektivin e krijimit të një platforme akademike dhe shkencore me të gjitha kapacitetet tona akademike, intelektuale e profesionale. “Kjo konferencë do të mundësojë
gjetjen dhe ofrimin e alternativave të ndryshme, por të
zbatueshme e në mënyrë efektive do të kanalizojë arritjet shkencore në situata të ndryshme me qëllim që të
lehtësojë dhe avancojë biznesbërjen kundrejt sfidave të
imponuara nga ndryshimet permanente të trysnive të
mjedisit në tregjet bashkëkohore. Pra, guximi dhe kapaciteti intelektual i studiuesve cilësorë, i përfshirë në
gjenerata të ndryshme, do të sfidojë realitetin e problemeve që kanë bizneset e vendit dhe rajonit duke inkor-

poruar bizneset në shtyllën kryesore të rritjes së qëndrueshme ekonomike të vendeve tona” – theksoi Prof.
Dr. Raman Ismaili.
Dekani i Fakultetit të Administrimit të Biznesit, Prof.
Dr. Naser Rahimi, tha se kjo konferencë, sikur të gjitha
evenimentet tjera që organizohen edhe nga njësitë tjera
akademike në kuadër të Universitetit të Tetovës, ndihmon në ngritjen e vlerave dhe potencialit për të gjithë
studentët tanë. “Sikur edhe dihet, numri i studiuesve
pjesëmarrës në këtë konferencë është mjaft i madh dhe
sigurisht që në punimet e tyre do të ketë prurje të reja
nga lëmi i ekonomisë dhe biznesit. Ne besojmë se këto
konferenca do të ndihmojnë në përgatitjen profesionale
të studentëve tanë dhe nesër kudo që ata të shkojnë me
kënaqësi do ta përfaqësojnë dhe prezantojnë Universitetin e Tetovës” – u shpreh Prof. Dr. Naser Rahimi.
Ndërsa koordinatorja e kësaj konference, Doc. Dr. Argjina Kahremani, tha se në këtë konferencë marrin pjesë
mbi 200 studiues me më shumë se 80 punime shkencore
në fusha të ndryshme ekonomike, të ndara në 6 sesione.
“Kjo konferencë është vetëm një stacion në rrugën e
gjatë kërkimore dhe shkencore të dy fakulteteve që janë
organizatore të konferencës. Numri i pjesëmarrësve të
rinj, hulumtuesve, doktorantëve dhe profesorëve është
më i madh se çdo vit tjetër dhe kjo tregon interes dhe
vëmendje të shtuar për studime në fushat e ekonomisë
dhe biznesit”, tha Doc. Dr. Argjina Kahremani
Po ashtu, sot, në hapjen solemne të kësaj konference u
promovuan edhe numri VII dhe VIII i Revistës Vizioni
Ekonomik, e cila këtë radhë vjen e gjitha në gjuhën angleze dhe me një bord të pasur editorial.

23 VJET UT - FAKULTETI I ARTEVE E
HAPI EKSPOZITËN ARTISTIKE
05.12.2017. Fakulteti i Arteve i Universitetit të Tetovës,
sot, përmes një ekspozite e begatoi mozaikun e aktiviteteve me rastin e shënimit të përvjetorit të radhës të
këtij institucioni arsimor.
Me këtë ngjarje pedagogët e Fakultetit të Arteve, nëpërmjet kontributit të tyre artistik u dhanë kuptim dy misioneve të kësaj ekspozite. Ashtu siç universiteti ynë po
e shënon rritën e tij nëpër vite dhe dekada, edhe kjo
ekspozitë shpalosi konsolidimin e identitetit artistik të
akademisë sonë.
Profesoresha e Historisë së Artit në Fakultetin e Arteve,
Dr. Jëlldëz Asani, tha se përmes kësaj ekspozite, krijuesit tanë, përpos titullit më se të merituar si profesor të cilët kanë ndikim motivues për studentët e tyre,
njëkohësisht, përmes penelit, daltës dhe mjeteve tjera
teknike figurative dhe jo figurative përcjellin ide dhe
mesazhe me gjuhën bashkëkohore artistike. ”Një pjesë e
mirë e veprave bazohen në motive tradicionale, burime
mitologjike apo kompozicione të imagjinuara me sensacione të ngjyrës, toneve, vijave, shkronjave, të cilat
sipas artistëve janë pjesë e privilegjuar e shprehjes së
identitetit shqiptar. Paraqitja pamore dhe regjimi estetik
është realiteti në të cilën ato janë pjesëmarrës, ndërhyjnë, veprojnë apo ndërmjetësojnë me punën e tyre. Me
ndihmën dhe kombinimin e teknikave dhe materialeve

të ndryshme, të shprehur me gjuhën e gjinive tradicionale figurative: pikturës, skulpturës, grafikës, dizajnit,
artistët ofrojnë copëza nga opusi i begatë modernist dhe
post-modernist stilistik”, theksoi profesoresha universitare, Dr. Jëlldëz Asani.
Po ashtu ajo më tej shtoi se, arti mbetet një mision fisnik për tu bërë hapësirë e të gjitha alternativave, këndvështrimeve, dhe e të gjithë krijuesve që sjellin me vete
prurje pamore nga më të ndryshmet.
Në hapjen e ekspozitës të pranishëm ishin Rektori i
Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, Prorektori për Arsim, Prof. Dr. Reshat Qahili, Prorektori për
Shkencë, Prof. Dr. Hazir Pollozhani, Kryetarja e Parlamentit Studentor Donika Kamberi, dekanë, senatorë,
profesorë dhe studentë.

NË VIGJILJE TË 23 VJETORIT TË THEMELIMIT TË
UT-SË FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE
ORGANIZOI DISA AKTIVITETE SPORTIVE
05.12.2017. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin
e 23 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës,
Fakulteti i Kulturës Fizike i universitetit tonë, në bashkëpunim me Parlamentin Studentor organizuan turnirin tradicional në futboll të vogël.
Në këtë turnir kanë garuar ekipe të studentëve nga të
gjithë fakultetet e Universitetit të Tetovës, ndërsa finalja
u zhvillua sot, më 4 dhjetor 2017, mes dy skuadrave
më të mira, ekipit të Fakultetit të Administrim Biznesit
dhe ekipit të Fakultetit Juridik. Ndeshja përfundoi me
rezultat 5:5, ndërsa fituesi u përcaktua pas gjuajtjeve të
penalltive, ku ekipi i Fakultetit Juridik fitoi me rezultat
2:1 ndaj ekipit të Fakultetit të Administrim Biznesit. Për
vitin akademik 2017/18, fitues i turnirit në futboll të
vogël u shpall ekipi i Fakultetit Juridik, pasi e mposhti
ekipin e Fakultetit të Administrim Biznesit me rezultat
të përgjithshëm 7:6.
Fituesit të këtij turniri, ekipit të Fakultetit Juridik, kupën
e vendit të parë ia ndau Rektori i Universitetit të Tetovës,
Prof. Dr. Vullnet Ameti. Bashkë me kupën kampion që

për çdo vit kalon tek ekipi fitues i turnirit. Për fituesit e
vendit të dytë, ekipin e Fakultetit të Administrim Biznesit, kupën e ndau trajneri i Klubit futbollistik ,,Shkëndija” të Tetovës, z. Qatip Osmani, i cili ishte i pranishëm
gjatë zhvillimit të kësaj finale, kurse kupën për fituesit
e vendit të tretë, për ekipin e Fakultetit Filologjik e ndau
dekani i Fakultetit të Kulturës Fizike, Prof. Dr. Ajri Ziba.
Po ashtu, sot në shënimin e aktiviteteve për 23 vjetorin
e themelimit të Universitetit të Tetovës u luajt edhe një
ndeshje revyale në volejboll, nga Klubi i volejbollit për
femra i Universitetit të Tetovës. Për pjesëmarrësit në këtë
ndeshje, si dhe referat dhe menaxheren e këtij klubi u
ndanë mirënjohje nga Kryetarja e Parlamentit Studentor
të Universitetit të Tetovës, Donika Kamberi.
Deri më tani, fitues të turnirit kanë qenë ekipi i Fakultetit
Ekonomik, në vitin akademik 2014/15, ekipi i Fakulteti
të Kulturës Fizike, në vitin akademik 2015/16, ekipi i
Fakultetit të Administrim Biznesit, në vitin akademik
2016/17 dhe për këtë vit u shpall fitues ekipi i Fakultetit
Juridik i UT-së

UT E SHËNOI
23 VJETORIN
E THEMELIMIT

06.12.2017. Me rastin e shënimit të 23 vjetorit të
themelimit të Universitetit të Tetovës, udhëheqësia
e Universitetit, në krye me Rektorin Prof. Dr. Vullnet
Ameti, bashkë me senatorët, dekanët, profesorët dhe
studentët, bënë homazhe te busti i dëshmorit të arsimit
shqip, Abdylselam Emini dhe te varri i Rektorit të parë
dhe historik të Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Fadil
Sulejmani.
Ngjarja kryesore e shënimit të 23 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës u përmbyll me një akademi solemne që u mbajt në amfiteatrin e Rektoratit.
Në këtë akademi, përveç udhëheqësisë së universitetit,
profesorëve dhe studentëve, ishin të pranishëm edhe
një numër i madh i personaliteteve publike si: rektorë
e dekanë të universiteteve nga vendi dhe rajoni, akademikë, politikanë, deputetë, udhëheqës të bashkësive
fetare, përfaqësues të biznesit dhe medies.
Akademinë e shpalli të hapur Rektori i Universitetit të
Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti. Ai tha se Universiteti
i Tetovës filloi me punë sot e 23 vjet më parë, për t’i

dhënë fund një herë e përgjithmonë diskriminimit që
i bëhej popullit shqiptar të trevave tona dhe për të trasuar një të ardhme më të mirë për të gjitha etnitetet që
jetojnë në Republikën e Maqedonisë. “Shikuar në këtë
prizëm, universiteti është platforma jonë e përbashkët, pikë gërshetimi e historisë sonë, e traditave tona,
vizionit dhe idealit tonë të përbashkët. Këtu si askund
tjetër mbruhet imazhi për vetveten dhe reflektimi përtej
vetvetes. Universiteti i Tetovës sot vërtet feston ditëlindjen e 23-të, por është shumë më i vjetër se kaq, sepse
ai lindi nga ëndrra shekullore për arsimim në gjuhën
amtare, prandaj edhe mozaikun e tij, përveç shpirtit
të kohës, e plotëson edhe shpirti i të shkuarës, gjaku,
djersa, mundi, sakrifica dhe përvuajtja e gjyshërve,
stërgjyshërve dhe katragjyshërve tanë. Ai është trualli
ynë i përbashkët, ku ne për çdo vit mbjellim fidanë të
rinj dhe përkujdesemi me përkushtimin më të madh për
ta dhe bashkërisht i japim jetë mbarë shoqërisë, nuk lejojmë që errësira të zërë vend para dritës, pështjellimi
përpara arsyes dhe injoranca përpara dijes, duke e pasuruar atë me përvoja, njohuri dhe mjete ushqyese të
reja. Për shumë kohë, ky truall i përbashkët ka qenë dhe
ende vazhdon të jetë vizion pushtimi nga të katër anët,
megjithatë Universiteti i Tetovës do të mbetet toka jonë
e shenjtë, vendi ku u ngjiz homogjenizimi kombëtar
dhe filloi të jehojë gjuha jonë e ëmbël shqipe. Kthim pas
nuk ka dhe më fuqishëm se kurrë ne do ta vazhdojmë
rrugën drejt dijes dhe progresit, drejt të ardhmes së
fëmijëve tanë, drejt qytetërimit dhe emancipimit. Nëse
ne tani, në retrospektivë shikojmë pas në çdo vit akademik, përpara syve na shfaqet një universitet përplot
dinamikë, i cili shkallë-shkallë po merr konturat e një
institucioni prijës në vend dhe rajon dhe bëhet anëtar i
devotshëm i rrjetëzimit evropian dhe botëror universitar. Vetë trajektorja e kohës e dëshmon këtë më së miri,
e cila njeh vetëm ngritjen përpjetë dhe asgjë tjetër. Jo
vetëm konsolidimi infrastrukturor e dëshmon këtë, me
objektin, mësonjëtoret moderne, laboratorët shkencorë,
fushat dhe salla e sportit, por, para së gjithash, puna
fisnike e Universitetit dëshmohet edhe me themelimin
e revistave shkencore për çdo fakultet veç e veç, të cilat
tashmë kanë filluar të botohen edhe në gjuhën angleze
dhe të indeksohen ndërkombëtarisht, me lëvizshmërinë
e studentëve, stafit akademik dhe administrativ nëpër
universitetet më prestigjioze evropiane, me pjesëmarrjen në programet e Komisionit Evropian, me thithjen
e projekteve të shumta evropiane, akreditimin e profesorëve tanë në udhëheqës shkencorë në nivelin master
dhe studimet e doktoraturës. Bashkëpunimin e dendur
me institucionet shtetërore, publike dhe private, me
organizatat joqeveritare në promovimin e programeve

me karakter shoqëror, si dhe me bashkëpunimin e
ndërsjellë me shumë universitete nga vendi, rajoni dhe
mbarë bota. Të gjithë këtyre, që i përmendëm, por edhe
dashamirësve të Universitetit dhe popullit të trevave
tona, ne u jemi falënderues dhe mirënjohës, që na e shtrijnë dorën atëherë kur është më se e nevojshme” – tha
Rektori Prof. Dr. Vullnet Ameti.
Ai më tej në fjalën e tij gjithashtu potencoi se Universiteti i Tetovës ka kaluar më shumë periudha të vështira
se sa periudha të mira. Në mënyrë të vazhdueshme ai
ka qenë i anashkaluar nga shteti, kanë munguar investimet e nevojshme në infrastrukturë, ka pasur mungesë
të stafit akademik, buxhet të cunguar në realizimin e
suksesshëm të aktivitetit akademik dhe prirje të përçudnuara në rrafshin sintagmatik e paradigmatik, që
puna e tij të vihet nën hije. “Ky universitet i ka dhënë shumë këtij vendi, ai ka prodhuar kuadro për piramidën shtetërore në përputhje me Marrëveshjen e
Ohrit, ka nxjerrë edukatorë dhe mësues, inxhinierë dhe
ekonomistë, mjekë dhe artistë, ka ndikuar në zhvillimin shpirtëror të shoqërisë dhe në krijimin e paqes së
përhershme në shtetin tonë të përbashkët, i cili historikisht ka qenë një fuçi baroti. Prandaj dhe detyra jonë, por
edhe e shtetit tonë, është që të përkujdesemi në ngritjen
e përgjithshme të cilësisë në arsim, të vazhdojmë tra-

ditën në profilizimin e kuadrove tona, por mbi të gjitha,
edhe të krijimit të programeve të mirëfillta të mbajtjes
së tyre, duke e ndaluar trendin e ikjes së të rinjve jashtë
vendit. Për transformimet e mëdha shoqërore nevojitet një simbiozë e të gjithë aktorëve, por universitetet
duhet t’i prijnë këtij procesi dhe të jenë në korrelacion
të vazhdueshëm me organet e shtetit. Siç dhe dihet, universitetet nuk janë kurrë një ujë që rri, që nënkupton se
pa risi, bota akademike kërcënohet nga ndryshku dhe
me të, edhe shoqëria. Asgjë nuk arrihet vetëm, progresi
është fryt i përbashkët: i botës akademike, shtetit dhe
sektorit privat. Rinia ka ëndrra, plane për jetë, kurse të
gjithë ne duhet t’u bëjmë karshillëk me të gjitha asetet
në dispozicion” nënvizoi më tej ai.
Në përmbyllje të fjalës së tij, Rektori ynë, Prof. Dr.Vullnet
Ameti, para të pranishmëve në këtë akademi u shpreh se
për çdo përvjetor të Universitetit të Tetovës, ne shprehim mirënjohjen tonë për figurat eminente nga fusha të
ndryshme, sidomos e ndjejmë borxh t’i nderojmë personalitetet, që kanë dhënë një kontribut të çmuar për
shoqërinë dhe mbështetjen e Universitetit të Tetovës
ndër vite. “Në këtë drejtim, Universiteti ynë deri më
tani ua ka ndarë titullin Doktor Honoris Causa, personaliteteve të dëshmuara në lëmi të ndryshme, siç janë:
Ish-presidentit të Republikës së Shqipërisë, Prof. Dr.

Bamir Topi; Nobelistit shqiptar, Prof. Dr. Ferid Murad;
Themeluesit dhe Rektorit të parë të UT-së, Prof. Dr. Fadil
Sulejmani; Ish-Kryeministrit të Republikës së Turqisë,
Prof. Dr. Ahmed Davutogllu; Ish-Rektorit të Universitetit të Trakisë, Prof. Dr. Enver Duran; Ish-rektorëve
të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Dhori Kule, Prof. Dr.
Shezai Rrokaj dhe Dekanit, Prof. Dr. Betrit Bare; Rektorit aktual të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynir
Koni; Diplomatit të njohur amerikan, Xhems Perdju;
Diplomatit të njohur amerikan, Prof. Dr. David L. Phillips; Rektores së Universitetit nga Çikagoja, Prof. Dr. Lisa
Freeman; Profesoreshës gjermane, Prof. Dr. Beate HennMemmesheimer; Kardiokirurgut shqiptar me renome
ndërkombëtare, Prof. Dr. Omer Xhemali; Nderit të Kombit, atdhetarit dhe intelektualit Adem Demaçi; Presidentit të Republikës së Kosovës; Hashim Thaçi; Ish-Ministrit
të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së
Kosovës, Prof. Dr. Arsim Bajrami. Ndërsa sot, në përvjetorin e 23-të me radhë, me vendim të Senatit të UT-së,
në këtë Akademi solemne, titullin Doctor Honoris Causa
do t’ia ndajmë filantropit dhe biznesmenit tonë të njohur, z. Lazim Destani. Në përmbyllje të fjalës sime, dua
ta potencoj se universitetet janë më shumë se sa vetëm
institucione arsimimi, për më tepër, ato janë arena të
vetëdijesimit dhe ndërgjegjësimit, vatra të emancipimit dhe qytetërimit, burim i pashtershëm i rrjedhjes së

fjalës së lirë, ato janë një energji, një vullkan i pashuar
i proceseve shoqërore, ashtu siç ka qenë, është dhe do
të jetë gjithmonë Universiteti ynë, i shenjti dhe i përjetshmi Universiteti i Tetovës” kështu e përfundoi fjalën e
tij Rektori i Universitetit tonë Prof. Dr.Vullnet Ameti.
Në këtë akademi ishte i pranishëm edhe ambasadori i
Republikës së Shqipërisë në vendin tonë, shkëlqesia e tij,
z. Fatos Reka,i cili në emër të institucioneve të Republikës së Shqipërisë iu drejtua të pranishmëve në akademi me fjalë përshëndetëse. Ai tha se UT-ja ka dhënë një
kontribut të jashtëzakonshëm në formimin e brezave të
tërë të studentëve dhe më vonë të inxhinierëve, arsimtarëve e kështu me radhë. “Është kënaqësi që sot jam në
mesin tuaj, në shënimin e këtij përvjetori, ku ju sonte
nderoni me titullin Doktor Nderi i Shkencave i Universitetit tuaj z. Lazim Destanin. Dëshiroj që z. Lazim Destanit dhe Universitetit të Tetovës t’u uroj jetë të gjatë,
universitetit jetëgjatësi për të vazhduar në të gjitha drejtimet si një vatër e arsimit shqip në formimin e brezave
intelektual në Republikën e Maqedonisë dhe z. Lazim
Destanit, shëndet suksese dhe mbarësi në veprën e tij
filantropike në të mirë të kombit shqiptar kudo që ata
jetojnë” – nënvizoi z. Fatos Reka, Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maqedoni.
Ndërsa në emër të institucioneve të Republikës së
Kosovës, me fjalë përshëndetëse auditorit iu drejtua

Rektori i Universitetit të Prishtinës, Prof. Dr. Marjan
Dema. Ai tha se me themelimin e Universitetit të Tetovës
gjendja politike, ekonomike, sociale, shoqërore e kombëtare e shqiptarëve në Maqedoni ka ndryshuar dukshëm. “Ku ishim para 23 viteve? Nëse ndalemi për një
moment dhe bëjmë një krahasim të gjendjes aktuale dhe
të asaj para 23 viteve të elementit shqiptar në Maqedoni
do të vërehet një dallim i madh në të gjitha fushat e jetës.
Deri te ky ndryshim ka ardhur duke iu falënderuar Universitetit të Tetovës që me kontributin e stafit akademik,
rinisë, intelektualëve, qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë, diasporës të ndihmuar nga profesorët e Universitetit të Prishtinës dhe Universiteteve të Shqipërisë arriti
që ta ndryshojë këtë nënqiell, duke e shndërruar atë në
një vend që siguron një të ardhme të sigurt për të rinjtë
e vendit të vet” – theksoi Prof. Dr. Marjan Dema, Rektori
i Universitetit të Prishtinës.
Pas fjalimeve përshëndetëse në këtë akademi, Universiteti i Tetovës e laureoi me titullin Doctor Honoris Causa filantropin dhe biznesmenin e mirënjohur shqiptar
z. Lazim Destani. Kryetari i Komisionit Recensues, Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar i UT-së, Prof.
Dr. Arbër Çeliku, lexoi referatin për laureatin, z. Lazim
Destani. Ai tha se duke u bazuar në personalitetin dhe
aktivitetet tashmë të dëshmuara të z. Lazim Destani në

spektrin e gjithmbarshëm shoqëror, të cilat ngërthejnë
në vete shpirtin human, arsimdashës dhe kombëtar,
Komisioni Vlerësues në përbërje, Prof. Dr. Vullnet Ameti, kryetar, Prof. Dr. Arbër Çeliku anëtar dhe Prof. Dr.
Reshat Qahili anëtar, dha miratimin për dhënien e titullit Doctor Honoris Causa të Universitetit të Tetovës
z. Lazim Destanit dhe njëkohësisht i propozoi Senatit,
si organit më të lartë të Universitetit, që vlerësimin e
Komisionit ta marrë në konsideratë dhe z. Lazim Destanin ta shpallë Doctor Honoris Causa të Universitetit
të Tetovës. Si anëtarë të Komisionit Vlerësues dhe në
emër të Universitetit të Tetovës dhe popullit shqiptar të
këtyre trevave, jemi të bindur se me këtë akt ne përmbushim një detyrim moral dhe kombëtar si dhe shprehim mirënjohjen tonë ndaj punës dhe veprës së palodhur të këtij humanisti dhe atdhetari të pashoq” vlerësoi
Prof. Dr. Arbër Çeliku.
Vendimin e Senatit për ndarjen e titullit Doktor Nderi i
Shkencave për z. Lazim Destani, e bëri publik promotori, Prorektori për Arsim i UT-së, Prof. dr. Reshat Qahili.
Gjatë leximit të vendimit, ai tha: “Në bazë të Ligjit për
Arsimin e Lartë të Republikës së Maqedonisë dhe nenit
268 të Statutit të Universitetit të Tetovës, Senati i Universitetit të Tetovës, në mbledhjen e rregullt të mbajtur më
29 nëntor të vitit 2017 solli: Vendim për dhënien e titul-

lit Doctor Honoris Causa të Universitetit të Tetovës për
z. Lazim Destani. Ky titull, z. Lazim Destanit i jepet për
kontributin e çmuar në sferën e humanizmit, avancimin
e kulturës dhe sportit, promovimin e çështjes kombëtare
në rrafshin global dhe mbështetjen e vazhdueshme dhe
të pa rezervë të Universitetit të Tetovës ndër vite” – shtoi
Prof. Dr Reshat Qahili.
Laureatit z. Lazim Destani ia ndau diplomën Rektori i
UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti dhe bashkë me të ia dhuroi edhe Flamurin dhe Logon e madhe të Universitetit të
Tetovës, si dhe portretin e Rektorit të parë dhe historik
të UT-së Prof. Dr. Fadil Sulejmanit.
Pas marrjes së diplomës, z. Lazim Destani me fjalë përshëndetëse dhe falënderuese iu drejtua auditorit. Ai tha
se është kënaqësi dhe privilegj të jem në Universitetin e
Tetovës, për ta pranuar çmimin më të lartë shkencor që e
jep ky universitet, titullin Doktor Nderi. “Ju faleminderit
për vlerësimin e lartë që po më bëni. Ky nderim nuk më
takon vetëm mua, por të gjithë atyre që më mbështetën
e që kemi punuar së bashku. Ata janë një varg i tërë
njerëzish duke nisur nga prindërit, bashkëshortja dhe
fëmijët e mi, e deri te njerëzit që i kam pasur pranë
vetes gjatë gjithë karrierës sime. Përpjekjet dhe sakrificat për ngritjen e Universitetit të Tetovës akoma i kemi
të freskëta në kujtesën tonë. Janë të gjithë ata profesorë

e studentë dhe mbarë populli ynë që me përkushtim të
madh, bënë aq shumë që ne sot ta shohim Universitetin
e Tetovës përkrah universiteteve më të mirë të rajonit.
Andaj, nga kjo foltore, do të doja fillimisht t’ju drejtohem juve të dashur studentë. Unë optimizmin tim e
mbështes te ju, te rinia jonë e shëndoshë shqiptare, që
për dallim nga kohët e shkuara, i gëzoni kushtet për të
bërë studime cilësore të standardit europian. Kini besim
te vetja, sepse gjithsecili prej jush i ka dyert e hapura për
të arritur majat e suksesit, ndërsa rruga që të çon atje

është vetëbesimi, puna, përkushtimi si dhe synimi për të
pasur të ardhme të lumtur. Ju jeni e ardhmja e vendit.
Rinia e shëndoshë, e arsimuar e me kulturë është garanca më e mirë për zhvillimin e gjithmbarshëm dhe për
të ardhmen e vendit. Dëshiroj gjithashtu t’i përcjell respektin dhe urimin tim stafit akademik të universitetit.
Të nderuar profesorë, për ta pasur sot këtë universitet,
ju kaluat kohë të vështira duke sakrifikuar shumë, ju i
dhatë forcë Universitetit të Tetovës që t’u bëjë ballë sfidave të shumta” tha laureati z. Lazim Destani.
Në fjalën e tij, laureati z. Lazim Destani, mes tjerash,
evokoi kujtime nga periudha e themelimit të Universitetit të Tetovës. “I kam të freskëta kujtimet nga ajo
kohë, kur si shumë të tjerë, kam qenë përkrah Rektorit

të parë dhe historik të Universitetit të Tetovës, profesor
Fadil Sulejmanit. Kontributi për arsimin shqip për mua
ka qenë detyrim, ashtu siç është detyrim i çdokujt, sipas mundësive që ka, të bëjë përpjekje për jetësimin e të
gjitha projekteve që çojnë drejt progresit tonë kombëtar.
Të dashur miq, roli i universiteteve është thelbësor për
formimin e ideve për të ardhmen. Ndërkaq edhe bizneset
nuk janë subjekte abstrakte, ato krijohen prej njerëzve
dhe rrethanave. Dhe në këtë pikë e shoh edhe aleancën
e ngushtë mes universiteteve dhe afarizmit. Për ta çuar
përpara ekonominë dhe shoqërinë në përgjithësi, filantropia paraqet një fushë të rëndësishme aktivitetesh
dhe meriton vëmendjen e afaristëve. Afarizmi gjithsesi
mbetet gjenerator i rëndësishëm për zhvillimin e një
vendi, por filantropia është një vegël kyçe për adresimin
e sfidave të shoqërisë dhe është shumë më shumë sesa
bamirësia. Le të punojmë për ngritjen e vazhdueshme
të cilësisë së arsimit dhe për kulturën tonë kombëtare.
Zoti e bekoftë arsimin shqip” – shtoi më tej laureati z.
Lazim Destani.
Kjo akademi u përmbyll me një program artistik, me interpretimin e disa këngëve nga profesorët e Fakultetit të
Arteve të Universitetit tonë, Selami Kolonja dhe Kastriot
Tusha, të shoqëruar në Piano nga Taulant Kolonja.

NË UT U SHËNUA 3 DHJETORI,
DITA NDËRKOMBËTARE E PERSONAVE
ME NEVOJA TË VEÇANTA
07.12.2017. Me moton “Ne duam, dëshirojmë, lutemi dhe punojmë në integrimin e plotë të personave
me nevoja të veçanta”, Katedra e Edukimit Special dhe
Rehabilitimit e Fakultetit Pedagogjik të Universitetit të
Tetovës për të pestin vit me radhë e shënoi 3 dhjetorin,
të njohur botërisht si Dita ndërkombëtare e personave
me nevoja të veçanta.
Dekani i Fakultetit Pedagogjik, Prof. Dr. Fadbi Osmani,
tha se shënimi i kësaj date ka për qëllim të sensibilizojë
opinionin e gjerë shkencor dhe profesional, për një qasje më gjithëpërfshirëse në identifikimin dhe trajtimin
e personave me nevoja të veçanta, kur kemi parasysh
faktin se numri i tyre sa vjen e rritet me fëmijët autik
dhe hiperaktiv. “Për këtë dhe shkaqe të tjera shtrohen
pyetje dhe dilema të shumta në mesin e të cilave do të
përmendim: Pse është e nevojshme akoma më shumë të
sensibilizohen çështjet e personave me nevoja të veçanta; Çka është bërë, çka duhet bërë dhe cilat janë hapat e
mëtejmë në këtë drejtim; Cila është qasja e vendit tonë

në zgjidhjen e problemeve të përditshme të personave
me nevoja të veçanta; Cilat janë aspektet kryesore të
edukimit të fëmijëve dhe nxënësve me nevoja të veçanta; Sa fëmijët me nevoja të veçanta realisht janë pjesë
integrale e sistemit të edukimit; Sa është e përgatitur
shkolla aktuale të ballafaqohet me sfidat e edukimit të
kategorisë së fëmijëve me nevoja të veçanta etj.” – tha
Prof. Dr. Fadbi Osmani.
Ndërsa Shefi i Katedrës së Edukimit Special dhe Rehabilitimit, Prof. Dr. Buniamin Memedi tha se në manifestimin e parë që e kemi bërë në Universitetin tonë është
potencuar se krijimi i kuadrit të mirëfilltë, i cili do të
merret në mënyrë profesionale me trajtimin, deinstitucionalizimin, qasjen integruese, diagnostikimin dhe rehabilitimin e këtyre personave do të jetë prioritet i katedrës sonë. “Sot pas 5 viteve të akreditimit te programit
tonë studimor para jush kemi 18 edukatorët e parë
special dhe rehabilitatorë, të cilët kanë arritur kompetenca të larta profesionale për t’u ballafaquar me sfidat

e problemeve, vështirësive, pengesave, dëmtimeve e deri
te çrregullimet pervazive të spektrit të autizmit. Ju them
me plot përgjegjësi se studentët tanë gjatë provimeve
dhe mbrojtjeve të temave të diplomës tregojnë kompetenca të larta profesionale” – theksoi Prof. Dr. Buniamin
Memedi
Fëmijët me nevoja të veçanta, bashkë me ndihmën e studentëve, interpretuan një këngë, ndërsa për të pranishmit interpretoi edhe rrok grupi tetovar Elita 5 si dhe u
shfaq një film me metrazh të shkurtër me mesazh sensibilizues të titulluar Pa mure.
Sipas të dhënave të fundit, numri i personave me aftësi
të kufizuar në botë është i madh dhe vazhdimisht rritet.
Mbi një miliard e popullatës njerëzore në botë kanë një

formë të aftësisë së kufizuar,nga të cilët mbi 200 milion
janë fëmijë, kurse 110 milion deri 190 milion njerëz
kanë vështirësi të konsiderueshme në funksionim.

UT NDAU BURSA PËR STUDENTËT E DALLUAR
TË STUDIMEVE TË MAGJISTRATURËS
11.12.2017. Universiteti i Tetovës, sot në mënyrë
solemne, studentëve ekselentë të studimeve të ciklit të
dytë të magjistraturës ua ndau vendimet për lirim nga
participimi.
Studentët e ciklit të dytë të magjistraturës fillimisht u
pritën në takim nga Rektori i Universitetit të Tetovës,
Prof. Dr. Vullnet Ameti, Prorektori për Arsim Prof. Dr.
Reshat Qahili dhe përgjegjësi i Zyrës për Arsim, Doc.
Dr. Ibrahim Neziri.
Rektori i Universitetit të Tetovës tha se në përputhje
me Ligjin për arsim të lartë, Statutin e Universitetit të
Tetovës dhe me vendim të Senatit, sot ndahen bursat
universitare për studentët e ciklit të dytë të studimeve
në vitin akademik 2017/2018. “Universiteti i Tetovës
edhe një herë dëshmoi se është një ndër institucionet
më serioze në Republikën e Maqedonisë dhe në rajon,
duke respektuar Vendimin e Senatit të Universitetit
të Tetovës, të cilin e solli në vitin 2013, që studentët

ekselentë universiteti t’i vlerësojë dhe t’i çmojë duke
u dhënë bursa për studimet e ciklit të dytë të magjistraturës. Kjo është një vlerë e jona institucionale dhe
akademike që në një të ardhme shumë të shpejtë këta
ekselentë të bëhen promotorë të lëvizjeve shoqërore dhe
institucionale në Republikën e Maqedonisë. Dhashtë
Zoti që këta studentë së shpejti t’i bashkëngjiten klasës
akademike, sektorit të biznesit dhe të jenë drejtues të institucioneve të ndryshme në vendin tonë. Universiteti i
Tetovës edhe në të ardhmen do të vazhdojë që studentët
ekselentë t’i stimulojë dhe t’i mbështetë në realizimin
e ideve dhe projekteve inovative të tyre” – tha Prof. Dr.
Vullnet Ameti.
Studentët ekselentë shprehën falënderime dhe mirënjohje ndaj Rektorit, Prof. Dr. Vullnet Ameti dhe udhëheqësisë së Universitetit të Tetovës për mbështetjen e tyre që
i kanë dhënë këtij akti që studentët më të dalluar në mesatare, të lirohen nga pagesa e participimit të semestrit.

SHQIPËRIA E VLERËSON KONTRIBUTIN
INTELEKTUAL TË PROF. DR. FATMIR
SULEJMANIT, DEKANIT TË FAKULTETIT
FILOLOGJIK TË UT-SË
12.12.2017. Më 8 dhjetor 2017, në ambientet e Aka-

për të nënshkruar Kartën e PEN International: Ali Daci,

demisë së Shkencave të Shqipërisë në Tiranë, organizata

Safet Vrbiçki Hadroviq, Flamur Shala, Fatmir Sulejmani,

ndërkombëtare e krijuesve letrarë, PEN ALBANIA, Prof.

Flutura Açka, Nuradin Imeraj. Një falënderim i veçantë

Dr. Fatmir Sulejmanit – Dekan i Fakultetit të Filologjisë

sekretariatit të Qendrës PEN të Shqipërisë, znj. Prenda

të Universitetit të Tetovës, i akordoiçmimin për kon-

Sejdia, Eglantina Mirashi, Edmond Petraj për qasjen

tribut intelektual në fushën e studimeve albanologjike.

edhe vullnetin e tyre për të menaxhuar veprimtaritë e

Këtë çmim Dekanit të Fakultetit Filologjik të Universitetit

PEN në Shqipëri. Mirënjohje për punën dhe përkushti-

të Tetovës, Prof. Dr. Fatmir Sulejmanit, ia dhuroi presi-

min e shkrimtarit Sadik Bejko për punën e përbashkët

dentja e Qendrës PEN në Shqipëri, Entela Kasi. Ajo tha

në drejtimin e kësaj qendre të rëndësishme për kulturën

se letërsia është atdheu universal i njerëzimit dhe është

kombëtare në vend dhe në botë. Falënderim dhe mirën-

përmasë dhe dimension lirie. “Punët e artit mbeten pa-

johje më të thellë për Kryetarin e Bordit drejtues të Qen-

suri e çmuar për njerëzimin pavarësisht përkatësisë et-

drës PEN të Shqipërisë, z. Cerciz Loloci, i cili me dinjitet

nike, gjuhësore, racës, religjionit dhe bindjeve politike!

ka mundur të drejtojë punët e PEN Albania në Shqipëri,

Falënderim dhe mirënjohje të thellë për personalitetet

ku klima, mjedisi dhe mundësitë shpesh kanë qenë të

e kulturës, të cilët në kohë e mot të vështirë nderuan

vështira” – tha Entela Kasi, presidente e Qendrës PEN

Qendrën PEN të Shqipërisë me ardhjen e tyre në Tiranë,

në Shqipëri.

e vlerave gjuhësore, letrare e kulturore shqiptare dhe
në kultivimin dhe promovimin e tyre… Çmimin e konsideroj dhe si satisfaksion për gjithë veprimtarinë time
35 vjeçare si publicist, botues, krijues letrar, përkthyes,
profesor universitar dhe studiues i letërsisë” –tha Prof.
Dr. Fatmir Sulejmani.
Ndryshe PEN International është themeluar në Londër
në vitin 1921 me qëllim zhvillimin e dialogut, komunikimit për të garantuar stabilitetin dhe bashkëpunimin
pavarësisht përkatësisë etnike, fetare, racës, bindjeve
Ndërsa Dekani i Fakultetit Filologjik i Universitetit
të Tetovës, Prof. Dr. Fatmir Sulejmani, tha se me këtë
çmim i është njohur dhe nderuar e gjithë veprimtaria
e tij ndër vite. “Çmimin e akorduar nga PEN ALBANIA
e konsideroj si respekt serioz ndaj kontributit tim modest në fushën e studimeve albanologjike – në mbrojtjen

politike në çdo kohë e në çdo vend. Është garancë për të
drejtat themelore të njeriut, lirinë e shprehjes, të drejtat
gjuhësore dhe poashtu promovues i dialogut, stabilitetit,
paqes në të gjitha vendet e botës. Qendra PEN e Shqipërisë funksionon në bazë të Kartës Ndërkombëtare të
PEN International duke respektuar statusin dhe parimet
e PEN International.

NË UT MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS PREZANTOI
PROJEKTET HORIZON 2020, COST DHE CEEPUS
15.12.2017. Në Universitetin e Tetovës, sot para
prodekanëve për shkencë të fakulteteve tona dhe drejtuesve të disa sektorëve, përfaqësues të lartë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë, prezantuan disa projekte ndërkombëtare që
financohen nga Unioni Evropian, në të cilat mund të
aplikojnë profesorët e Universitetit tonë.
Përgjegjësi për Shkencë dhe Inovacion në Ministrinë
e Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë,
Bardhyl Tushi, tha se në këtë takim, enkas për Universitetin e Tetovës, u prezantuan mundësitë e pjesëmarrjes

bëjë çmos që të kyçet në këto projekte dhe se do të vë

në projekte të ndryshme ndërkombëtare. Sipas tij, këtu

në dispozicion të gjitha shërbimet për të ndihmuar të

përfshihen projektet: Horizon 2020, COST, CEEPUS dhe

gjithë ata profesorë, të cilët dëshirojnë të kyçen në këto

platforma tjera të bashkëpunimit shkencor.

projekte.

Në emër të Universitetit të Tetovës dhe Rektorit, Prof. Dr.

Këto projekte në Universitetin tonë u prezantuan për

Vullnet Ameti, të pranishmit në këtë aktivitet i përshën-

herë të parë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ndër-

deti Prorektori për Shkencë i Universitetit të Tetovës,

sa gjatë debatit prodekanët për shkencë ndanë mendi-

Prof. Dr. Hazir Pollozhani. Ai i falënderoi përfaqësuesit

min se të gjithë së bashku me koordinatorët e projekteve,

e Ministrisë së Arsimit për angazhimin e tyre në prezan-

duhet të vënë në funksion të gjitha mekanizmat që të

timin e këtyre projekteve para prorektorëve për shkencë

gjithë profesorëve, të cilët kanë projekte ose duan të për-

dhe koordinatorëve të projekteve në Universitetin e

gatisin projekte për të marrë pjesë në këto programe, t’u

Tetovës. Ai po ashtu tha se Universiteti i Tetovës do të

japin mbështetje maksimale.

NË UT U PROMOVUA LIBRI E VËRTETA PËR NOLIN
I AUTORES ENTELA KOMNINO
15.12.2017. Në ambientet e Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës sot u bë përurimi i veprës E vërteta për Nolin e autores Entela Komnino. Ky libër është
promovuar edhe në Shqipëri dhe është vlerësuar si një
studim ndryshe për veprën e Nolit.
Për librin në fjalë foli profesori universitar Doc. Dr. Salajdin Salihu, i cili tha se libri i autores Entela Komnino
është kërshërindjellës, për faktin se është një studim për
Nolin. “Çdo studim për këtë personalitet kulture e historie është joshës sepse: Fan Noli është poeti i veçantë,
i cili luajti bukur me violinën e gjuhës dhe krijoi një
vepër artistike, ku shtresa aktuale sot është hijezuar
nga shtresa universale. Ai është përkthyesi sojli, një pasurues i botës sonë kulturore dhe letrare me reflektim
perlash të letërsisë botërore, që njerëzimit i vijnë rrallë
dhe, si të tilla, janë të dënuara që t’u flasin kohërave
me gjuhën e tyre simbolike. Ai është publicisti par exellence, që mund t’ia kontestosh idetë, por jo edhe stilin
se si shkruan. Ai është prifti, i cili përktheu në gjuhën
shqipe vepra të shumta religjioze, kurse ndjeshmëria
prej shkrimtari e mbajti larg dogmës së ngurtë që krijon
shtretër Prokrusti. Ai është politikani me fyell, që veproi
në një kohë të çmendur, kur historia kishte përjetuar
plasaritje, lartësonte dhe rrëzonte nga skena politike,
kjo skenë interesash e konfliktesh të mëdha, personazhe
tragjikomike, që mbanin në duar edhe fatin e kombit” –
tha Doc. Dr. Salajdin Salihu.
Autorja e librit Entela Komnino u shpreh se ky libër sjell
një vështrim krejt të ri për figurën e Nolit dhe kulturën
shqiptare në tërësi. “E vërteta për Nolin nuk është një

provokim me tituj, aq më pak çudibërës, dalë rrethanash
të mundësive më shumë se 100 vjeçare për përgjigje.
Çudia është, por ajo i takon tjetër fakti: brenda mundësive po ashtu më shumë se 100 vjeçare, pyetja ende e
pabërë vazhdon të sfidohet nga e vërteta hartuese; retorika. Brenda mundësive më se mijëravjeçare të të folurit,
shqip, nga ana tjetër, tejkalon çdo arsye të grupuara të
gjuhëve sipas kombit. E vërteta me të cilën jetoi me çudi
edhe përmbi cakut të vdekjes dhe shkroi për shqiptarët
Fan Noli, tejçuar sot edhe me kufij të papërfytyrueshëm
në kohën e shkrimit të tij si ato të rrjeteve sociale, ka
ngritur edhe pa zhvillimet numerike pandehma kuptimi tej atyre pa çudi, pa mbërritur dot gjithsesi në një
proces të vijueshëm pyetje – përgjigje, specifikisht të
domosdoshëm edhe në kushtet e gjallimit shqip dhe të
ndodhive dhe letrave” – u shpreh znj. Entela Komnino.
Entela Komnino jeton dhe vepron në Tiranë. Ka kryer
studimet në piano dhe histori arti në Liceun Artistik Tiranë dhe më pas Gjuhë dhe Letërsi në Fakultetin Histori
- Filologji të Universitetit të Tiranës. Në vitin 1994-1995
ka kryer studimet pasuniversitare, retorikë e gazetari
televizive në universitetin e Tuebingenit në Gjermani.
Ka përvojë edhe si gazetare në mediet e Shqipërisë dhe
të Kosovës, por gjatë është marrë edhe me studime të
ndryshme. Në vitin 1997 ka botuar librin 30 minutat e
darkës ‘20 që ka të bëjë me historikun e lajmit televiziv
në Shqipëri që nga fillimet e tij. Është doktore shkencash
në letërsi me disertacionin Kodi retorik në publicistikën
e Fan Nolit.

STUDENTËT E FAKULTETIT JURIDIK TË UT-SË E
VIZITUAN KUVENDIN E MAQEDONISË
15.12.2017. Studentët Fakultetit Juridik të Universitetit
të Tetovës, të shoqëruar nga Doc. Dr. Jusuf Zejneli dhe
Prof. Dr.Ylber Sela, realizuan një vizitë studimore - profesionale në institucionin më të lartë juridik-ligjdhënës,
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.
Gjatë qëndrimit të tyre në Kuvendin e Maqedonisë, studentët u pritën në takim nga Kryetari i Kuvendit, z.Talat
Xhaferi, i cili para studentëve foli mbi specifikat e organizimit, veprimtarisë dhe punës së tërësishme të parlamentit. Ai më tej i njoftoi studentët për procedurën ligjdhënëse, rastet e përdorimit të parimit të Badinterit, rolin
e subjekteve politike dhe debatet mes tyre në frymën
e miratimit të ligjeve cilësore dhe gjithashtu realizoi
një debat të frytshëm me studentët, duke u mundësuar
atyre të njoftohen me të gjitha çështjet e interesuara.
Studentët më pas i vizituan edhe shërbimet profesionale të parlamentit, ku për së afërmi u njohën në
mënyrë praktike me zhvillimin e seancave parlamen-

tare, duke filluar nga mënyra e zgjedhjes së deputetëve,
e cila përcaktohet me Kodin Zgjedhor, thirrjen e seancave, udhëheqjen e tyre, rolin e Kryetarit të Kuvendit,
Nënkryetarëve, Sekretarit të Përgjithshëm dhe Institutit
Parlamentar si dhe sektorëve të cilët organizohen dhe
funksionojnë në kuadër të tij. Ata u njohën edhe me
mënyrën e realizimit të procesit të koordinimit të Kryetarit të Kuvendit me kryetarët e grupeve parlamentare.
Ata poashtu u njohën drejtpërdrejt organizimin dhe
funksionimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë,
si institucion i cili miraton ligjet, kushtetutën e vendit,
zgjedh dhe kontrollon qeverinë si dhe shumë funksione
të tjera.
Kryeparlamentarit të Republikës së Maqedonisë, z. Talat Xhaferi, në shenjë mirënjohjeje dhe falënderimi nga
ana e profesorëve dhe studentëve ia dhuruan botimet e
Revistës Shkencore Ndërkombëtare Justicia, që botohet
nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Tetovës.

STUDENTËT E UT-SË E FITUAN VENDIN E PARË NË
GARAT NDËRUNIVERSITARE
19.12.2017. Në garat ndëruniversitare, të cilat u organizuan në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip, me
mbështetje të OSBE-së, për nder të Ditës Ndërkombëtare
për të Drejtat e Njeriut, me pjesëmarrjen e studentëve
nga pesë fakultete juridike të universiteteve publike dhe
private nga Maqedonia, studentët e Fakultetit Juridik të
Universitetit të Tetovës e fituan vendin e parë.
Profesoresha Doc. Dr. Arta Bilalli Zendeli, e cila ka
qenë edhe mentore e grupit të studentëve tha se në
këto gara, studentët e Fakultetit Juridik, kanë punuar
në maksimum, që gjykimi simulues i tyre të vlerësohet
me notë maksimale. Ajo falënderoi edhe Doc. Dr. Qebir Avziun për mbështetjen që u ka dhënë studentëve
në këto gara. “Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të
Drejtat e Njeriut, tani më tri vite me radhë, në Shtip,
organizohet një manifestim i tillë ndërmjet studentëve.
Viti i parë nuk ka qenë me karakter garues, ndërsa
dy vitet e fundit po. Në këtë manifestim marrin pjesë
studentë nga fakultetet juridike të pesë universitete të
ndryshme të vendit, si: Universiteti i Tetovës, Universiteti i Shkupit, Universiteti i Manastirit, Universiteti i
Shtipit dhe Universiteti i Evropës Juglindore. Në këto
gara, studentët garojnë mes veti për të marrë çmimin e
parë përmes një gjykimi të simuluar, i cili vendoset në
bazë të zgjidhjes së rastit. Ne si mentorë, studentëve ua

zgjedhim një rast dhe pastaj e simulojmë në bazë të aktit
aktgjykues të cilin e marrim. Studentët në këtë simulim
u vlerësuan me notë maksimale - dhjetë nga komisioni
vlerësues i përbërë nga gjykatës të gjykatave të Shkupit,
Shtipit dhe Velesit, tha Doc. Dr. Arta Bilalli Zendeli.
Në këto gara, studentja e studimeve master në Fakultetin Juridik, Kaltrina Emro, u zgjodh si gjykatësja më e
mirë, ndërsa edhe studentët e tjerë të grupit u vlerësuan maksimalisht për paraqitjet e tyre. Studentët pjesëmarrës në këto gara, sot realizuan një takim edhe me
Dekanin e Fakultetit Juridik, Prof. Dr. Ferat Polisin.
Ai i falënderoi dhe i përgëzoi studentët për këtë arritje
duke thënë se ky sukses ka ardhur falë punës, angazhimit dhe bashkëpunimit korrekt dhe të mirëfilltë mes
profesorëve dhe studentëve.

UT NËNSHKROI DEKLARATËN
PËR UNIVERSITETE
PA KORRUPSION
21.12.2017. Më 18 dhjetor 2017, Ministria e Arsimit

Pollozhani.

dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë në bashkë-

Ai tha se, Universiteti i Tetovës me kënaqësi e pranoi

punim me Institutin për Hulumtime Strategjike dhe

këtë iniciativë dhe iu bashkangjit asaj. Sipas tij, e drejta

Edukim në Shkup, si dhe të gjitha universitetet publike

për arsimim të lartë është e drejtë që u takon të gjithë

në vend kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët

qytetarëve, kurse e drejta për arsimim të lartë, stu-

për universitete pa korrupsion.

dentëve duhet t’u garantohet në kushte të barabarta, pa

Deklarata është firmosur nga rektorët e të gjitha uni-

privilegje për grupe të caktuara të studentëve. “Mbrojtja

versiteteve, ndërsa në emër të Rektorit të Universitetit të

e studentëve nga korrupsioni është një interes i rëndë-

Tetovës, Prof. dr. Vullnet Ameti, deklaratën e nënshkroi

sishëm publik. Prioriteti i çdo shoqërie është mbrojtja e

Prorektori për Shkencë i Universitetit, Prof. dr. Hazir

këtyre të rinjve nga korrupsioni. Ne në Universitetin e

Tetovës jemi të angazhuar plotësisht, në mënyrë që stu-

përparimin e procesit mësimor dhe kërkimit shkencor,

dentët tanë të fitojnë arsimim të lartë cilësor. Univer-

si dhe pozitën dhe dinjitetin e kuadrit mësimdhënës, me

siteti i Tetovës punon në përputhje me të gjitha standar-

nënshkrimin e kësaj Deklarate, i riafirmojmë të gjithë

det evropiane për arsimin e lartë. Universiteti i Tetovës

hapat e ndërmarrë deri më sot, dhe njëherë e shprehim

është plotësisht i përkushtuar në implementimin e Ligjit

përkushtimin tonë për ngritjen e universitetit pa kor-

për mbrojtjen e denoncuesve të korrupsionit. Në këtë

rupsion. Duke pasur parasysh se studentët përmes ar-

kuptim, ndërmerren të gjitha masat e orientuara ndaj

simimit të tyre formojnë botëkuptimin etik dhe moral të

sigurimit të të drejtave të denoncimit, vendosjen e siste-

profesionistëve të ardhshëm, me çka ndikojnë drejtpër-

mit për paraqitjen e korrupsionit, procesuimin e paraq-

drejtë në drejtimin në të cilin do të zhvillohet shoqëria,

itjeve, dhe ajo që është më e rëndësishme, është sigurimi

solemnisht deklarojmë se: Universiteti në shekullin e

i mbrojtjes së personave të cilët paraqesin veprime të

21 nënkupton mjedisin akademik në të cilin vlerësohet

korrupsionit. Edhe pse bëhet fjalë për një një ligj rela-

dituria e studentëve, e cila vërtetohet vetëm në bazë të

tivisht të ri, si dhe koncept të ri, i cili deri më sot nuk

mundit të dhënë të tyre, përkushtimit ndaj shkencës dhe

ka ekzistuar në Republikën e Maqedonisë, konsidero-

zellin për punë. Edhe një herë, ne konfirmojmë se në

jmë se ky ligj paraqet parakusht të rëndësishëm të luftës

bashkësinë akademike nuk ka pasur dhe nuk do të ketë

kundër korrupsionit. Me qëllim që të kemi një luftë të

vend për paragjykime dhe subjektivizëm. Kuadri mësim-

sukseshme kundër korrupsionit, për ne në Universite-

dhënës, pavarësisht nga disiplina e tyre profesionale, me

tin e Tetovës është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi

përkushtim i promovon standardet etike në punën kër-

me studentët. Për këtë arsye, ne jemi në komunikim të

kimore-shkencore, gjatë kryerjes së obligimeve të veta

përhershëm me përfaqësuesit e studentëve, ku ata në

mësimore. Universitetet do të angazhohen për parimet

takimet e rregullta me Rektoratin e Universitetit kanë

themelore të ligjshmërisë, ndershmërisë, përkushtimit

mundësi që lirisht t’i shprehin problemet e tyre, për të

për punë, profesionalizmit dhe kompetencës në punën

cilat Rektorati përherë shpreh mirëkuptim dhe vazh-

me studentë dhe me komunitetin më të gjerë”, thuhet

dimisht angazhohet që t’u del studentëve në ndihmë.

më tej.

Përveç kësaj, ne i inkurajojmë studentët tanë që t’u dre-

Përndryshe, sipas Kodit Penal të Maqedonisë, prania e

jtohen dhe individualisht dekanëve dhe profesorëve të

korrupsionit në arsimin e lartë, përbën vepër penale.

cilitdo fakultet, për çka e kanë përherë mbështetjen tonë
të plotë”, tha Prof. dr. Hazir Pollozhani, Prorektori për
Shkencë i Universitetit të Tetovës.
Sipas Ministreshës së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë, Dr. Renata Deskoska, edhe universitet, si çdo pjesë e shoqërisë nuk janë imune ndaj pranisë së korrupsionit. Sipas saj, për këtë nevojitet një qasje
sistemore për të mundësuar parandalimin e shfaqjes
së korrupsionit në universitete. Ajo, po ashtu shpalosi
dhe mundësitë bazuar në ligjin për arsim të lartër “për
mbrojtjen e informatorëve, si vegël për parandalimin e
korrupsionit në universitetet në Maqedoni. Në këtë takim, ministresha Renata Deskoska, rektorëve të universiteteve ua dorëzoi Ligjin e ri për arsim të lartë, i cili
pritet të shqyrtohet në një debat publik.
Në këtë Deklaratë shkruhet: “Mbështetur në autonominë e universitetit, të garantuar me kushtetutë, të
përkushtuar për afrimin drejtë hapësirës europiane të
arsimit, pozitën, të drejtat dhe dinjitetin e studentëve,

STUDENTËT E UT-SË ORGANIZUAN SEANCË TË
IMPROVIZUAR GJYQËSORE PËR MBROJTJEN E TË
DREJTAVE PRONËSORE DHE PUBLIKE
27.12.2017. Studentët e vitit të parë të Fakultetit Juridik, nën udhëheqjen e Prof. Dr. Bashkim Selmanit,
e përmbyllën semestrin dimëror me improvizimin
e një seance të simuluar gjyqësore me moton “Të
mbrojmë të drejtat tona pronësore dhe ato publike”.
Dekani i Fakulteti Juridik, Prof. Dr. Ferat Polisi, tha
se qëllimi i kësaj seance të sotme konsiston në simulimin nga ana e studentëve si dhe krijimin e një ambienti të përbashkët për nxitje të debateve në frymën
akademike. “Një ndër qëllimet kryesore të këtij aktiviteti shkencor është të identifikojë dhe të ndajë ide e
zgjidhje praktike të bazuara në evidencën shkencore që
mbështesin objektivat e mirëqeverisjes dhe demokracisë, duke e orientuar këtë proces në harmonizimin e
tri aspekteve kryesore që janë mirëqeverisja dhe shteti,
shoqëria si dhe e drejta” – theksoi Prof. Dr. Ferat Polisi.
Në bazë të studimeve shkencore që janë bërë në terren
dhe nga anketimi me palët e dëmtuara, mbi 64.3% e kësaj
kategorie të të dëmtuarve nuk janë të kënaqur me drejtësinë për mbrojtjen e të drejtave pronësore në Maqedoni.
Profesori Bashkim Selmani tha se “Shikuar në këtë

prizëm, ngremë zërin kundër kufizimit, rrezikimit
dhe kërcënimit nga kriminaliteti pronësor në sistemin e gjyqësisë në vendin tonë. Organizimi i seancës
së simuluar gjyqësore ka për qëllim që të japë mesazhin e shkaqeve të humbjes së të mirave materiale
të qytetarëve, të cilët dëmtohen pikërisht nga aktgjykimet gjyqësore dhe nuk mund t’u kompensohet dëmi
material në kohën e duhur, sepse gjykatat penale i udhëzojnë palët në kontest civil, gjë që i zgjat akoma më
shumë procedurat juridike – civile. Ky vakum kohor
mundëson asgjësimin, humbjen e vlerës, gjësendeve me
vlerë apo shitjen e tyre personave të tretë, sa që në të
shumtën e rasteve procedurat juridike - civile për viktimat dalin me kosto më të larta se gjësendet e humbura dhe të vjedhura me dhunë nga ana e keqbërësve.”
Po ashtu studentët përmes kësaj seance të improvizuar
kërkuan që në reformat eventuale në sistemin e gjyqësisë në Republikën e Maqedonisë të merret parasysh
edhe ky segment shumë i rëndësishëm për të mbrojtur të drejtat pronësore nga kriminaliteti pronësor.

SHBA LAUREON ME TITULLIN
DOCTOR HONORIS CAUSA
REKTORIN E UT-SË
PROF. DR. VULLNET AMETI

26.12.2017. Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof.
Dr. Vullnet Ameti, më 16 dhjetor 2017, në Çikago të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës u laureua me çmimin Doktor Nderi (Doctor Honoris Causa) nga Universiteti i Ilinoisit Verior(NIU – Northern Illinois University). Me këtë akt, Northern Illinois University, për
herë të parë në historinë e vet e laureon me titullin më
të lartë shkencor që ndajnë universitetet, Doctor Honoris Causa, një personalitet jashtë territorit të SHBAve, respektivisht Rektorin e Universitetit të Tetovës Prof.
Dr.Vullnet Ameti.
Në ceremoninë solemne të diplomimit të studentëve
të nivelit master dhe të studimeve të doktoraturës, që
u mbajt në njërën nga sallat e Northern Illinois Uni-

versity, ku ishin të pranishëm presidentja e këtij universiteti, prorektorët, dekanët, studentët dhe familjarë
të tyre, prorektori i këtij universiteti, njëkohësisht edhe
kryetar i Komisionit recensues Prof. Dr. Bradley Bond,
u shpreh se bordi administrues i Northern Illinois University ndan titullin Doctor Honoris Causa për Rektorin e Universitetit të Tetovës Prof. Dr. Vullnet Ameti me
propozimin e stafit akademik dhe me rekomandimin e
stafit drejtuestë Universitetit. “Këta tituj u ndahen personave të cilët e kanë dëshmuar veten si udhëheqës dhe
inovatorë në fushat e tyre. Sot ne i ndajmë titullin Doktor Nderi, Prof. Dr. Vullnet Ametit, të cilin e njohim si
udhëheqës në arsimin e lartë. Kjo mirënjohje e thellë
vjen si rrjedhojë e angazhimit permanent të Prof. Dr.
Vullnet Ametit në sendërtimin e Universitetit, për rolin pozitiv që luan në të mirë të komunitetit të gjerë në
Republikën e Maqedonisë dhe në rajon, promovimin
e vlerave të mirëfillta akademike dhe shoqërore si dhe
bashkëpunimin universitar në rrafshin global. Ai para
opinionit amerikan dhe mbarëbotëror shkëputi historikun e shkurtër të Universitetit të Tetovës, mënyrën e
mbajtjes sëligjëratave të para, shtypjen nga ana e shtetit
maqedonas përmes forcës së policisë etj” – shtoi Prof.
Dr. Bradley Bond.

Pjesë e fjalimit të tij ishte edhe biografia e Rektorit të
UT-së Prof. Dr.Vullnet Ameti si dhe në pika të shkurtra
ai u fokusua edhe në bashkëpunimin mes Northern Illinois University dhe Universitetit të Tetovës, ku theks të
veçantë i kushtoi themelimit të Qendrës për paqe dhe
komunikim transkulturor.
Diplomën me titullin Doctor Honoris Causa i Northern Illinois University, luareatit Prof. Dr. Vullnet Ameti, ia ndau presidentja e këtij Universiteti, Prof. Dr. Lisa
C.Freeman.
Pas marrjes së këtij çmimi, laureati Prof. Dr. Vullnet
Ameti, para stafit drejtues, profesorëve dhe studentëve
të këtij universiteti prestigjioz amerikan tha: “I nderuar Bord Drejtues, Presidente Freeman, drejtues të
fakulteteve, staf mësimdhënës, prindër dhe të nderuar
të diplomuar: Është kënaqësi të jem mes jush në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm. Do të doja t’ju falënderoj
të gjithëve në Universitetin e Ilinoisit Verior për këtë
nder të madh. Duke ju parë sot, si e festoni këtë moment shumë të rëndësishëm të jetës suaj me profesorët,
familjarët dhe miqtë tuaj, kujtoj kohën time si student
në Universitetin e Prishtinës, në Kosovë, gjatë epokës së
komunizmit. Ne nuk mund të festonim si festoni ju sot
këtu, sepse ne ishim me prejardhje shqiptare. Ne jemi
përballur vazhdimisht me diskriminimin dhe terrorin
shtetëror. Ato ishin kohë shumë të vështira për ne, veçanërisht për brezin e ri dhe për popullsinë shqiptare në
ish-Jugosllavi. Shumë prej nesh përfunduan në burg
ose u detyruan të largoheshin nga vendi. Ne u përballëm me dilemën hamletiane “të jesh ose të mos jesh”,
por kjo na bëri më të fortë dhe të pathyeshëm.
Me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me
besimin në një të ardhme më të mirë, erdhën mundësi
të reja dhe sistemi politik ra. Njëzet e tre vjet më parë,
ne e themeluam Universitetin e parë shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Patëm shumë probleme, por
me punë të palodhshme dhe me miq të mirë si Universiteti i Ilinoisit Verior, u bëmë pjesë e familjes së madhe

të universiteteve botërore.Si studentë dhe si amerikanë,
ju duhet të jeni të lumtur dhe krenarë që jetoni në një
vend me një traditë të gjatë dhe të qëndrueshme të demokracisë, fjalës së lirë dhe, mbi të gjitha, që diplomoni
në këtë universitet prestigjioz. Gjatë viteve të fundit, unë
kam pasur rastin të takoj shumë profesorë nga Universiteti i Ilinoisit Verior dhe presidenten tuaj të nderuar,
Dr. Lisa Freeman, e cila nuk është vetëm një person i
mrekullueshëm, por gjithashtu edhe një udhëheqëse e
madhe që me gjithë zemër kujdeset për komunitetin e
Universitetit të Ilinoisit Verior dhe e cila ka ndikim pozitiv te studentët e saj. Gjithkush duhet të jetë krenar për
arritjet e tij dhe për kohën që e ka kaluar në këtë universitet prestigjioz.
Universiteti i Ilinoisit Verior është partneri ynë strategjik
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesorët, prorektorët dhe Dr. Lisa Freeman nuk janë vetëm kolegët tanë
të arsimit, por shumë më tepër se kaq: ata janë familja
jonë. Së bashku kemi krijuar platforma të përbashkëta
që do të ndikojnë në gjeneratat e ardhshme, si themelimi i Qendrës për paqe dhe komunikim transkulturor,
me qëllim zgjidhjen e problemeve politike në Ballkan
përmes arsimit dhe krijimit të një bashkëjetese të qëndrueshme ndërmjet etnive të ndryshme në rajonin tonë.
Ne shqiptarët besojmë fort në vlerat amerikane dhe në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ne, SHBA-të janë si
një atdhe i dytë. Vendi juaj na solli lirinë, paqen dhe na
ndihmoi të fitonim të drejtat themelore njerëzore. Për
mua, një nga gjërat më të rëndësishme në jetë është arsimimi dhe formimi si person. E di që mund të ndiheni
të pikëlluar që largoheni nga ky universitet për të filluar një kapitull të ri në jetën tuaj, por unë ju siguroj
se ka gjëra të mrekullueshme që ju presin në të ardhmen. Ndoshta do të filloni një karrierë të re, do të krijoni familje ose do të kërkoni mundësi të reja, por bëni
më të mirën që mundeni për veten, familjen dhe ven-

din tuaj. Kurrë mos i harroni kolegëttuaj të studimeve,
miqtë, profesorët dhe Universitetin e Ilinoisit Verior.
Mbështetni Universitetin e Ilinoisit Verior, studentët dhe
fakultetet e tij përmes ngjarjeve alumni, duke mbështetur studentët aktualë dhe duke i ndihmuar ata.
Me kontributin tuaj si ish-të diplomuar, Universiteti do
të bëhet më i fortë për fëmijët dhe familjen tuaj. Mendoni për të ardhmen dhe jo vetëm për veten tuaj. Humanizmi është shumë i rëndësishëm për botën. Ju e keni
mundësinë të bëni ndryshime në botë. Faleminderit që
ma dhatë mundësinë t’ju drejtohem sot juve. Duke më
nderuar mua e keni nderuar gjithë kombin shqiptar dhe
këtë nder unë do t’ia kushtoj Universitetit të Tetovës,

martirëve tanë, të gjithë profesorëve që sakrifikuan për
Universitetin tonë dhe për kombin shqiptar. Ju faleminderit të gjithëve! Faleminderit Universitetit të Ilinoisit
Verior! Faleminderit Shteteve të Bashkuara të Amerikës!
Zoti ju bekoftë Juve dhe Universitetin e Ilinoisit Verior!
Zoti e bekoftë Kombin Shqiptar! Zoti i bekoftë Shtetet e
Bashkuara të Amerikës!”
Po ashtu për nder të Rektorit të Universitetit të Tetovës,
Prof. Dr. Vullnet Ameti, në Muzeun Blackwell të Northern Illinois University është hapur edhe ekspozita me
historikun e Universitetit të Tetovës, e cila do të qëndrojë e hapur deri në përfundim të vitit akademik
2017/2018.

KOMPANIA AMERIKANE
“SOURCE 1 SOLUTION HQ” I
DORËZOI UT-SË DONACION
ME PAJISJE TEKNOLOGJIKE
28.12.2017. Kompania për ofrimin e shërbimeve të
teknologjisë informative “Source 1 Solution HQ” me
seli në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i
dorëzoi Universitetit të Tetovës një donacion me pajisje
teknologjike për rrjete dhe server, me vlerë rreth 100
mijë euro. Për këtë donacion të ndarë nga kompania
“Source 1 Solution HQ” për Universitetin e Tetovës ka
ndërmjetësuar përfaqësuesi i kësaj kompanie, z. Besnik
Baftijari, njëherit edhe inxhinier rrjeti në këtë kompani.
Kompania “Source 1 Solution HQ” dhe Universiteti i
Tetovës po ashtu kanë firmosur edhe një marrëveshje
bashkëpunimi, ku parashihet zbatimi i veprimtarive për
trajnim dhe përsosje profesionale të studentëve në programin studimor Informatikë të Fakultetit të Shkencave
Matematike – Natyrore në Universitetin e Tetovës.
Me këtë marrëveshje, kjo kompani së bashku me Zyrën
për Hulumtime Shkencore dhe Inovacion si dhe me
Zyrën për Teknologji Informative të Universitetit të
Tetovës në hapësirat e Universitetit tonë do të krijojnë
edhe Qendrën Inovative me pajisje të teknologjisë infor-

mative, “Source 1 Solution Innovation Center”.
Përgjegjësi i Zyrës për Hulumtime Shkencore dhe Inovacion në Universitetin e Tetovës, Doc. Dr. Agon Memeti, tha se objektivi i përgjithshëm i këtij memorandumi
është që përmes bashkëpunimit reciprok të mundësohet përgatitja në kohë dhe efikase e kësaj qendre si dhe
realizimi i trajnimeve të parapara. “Objektivi i veçantë
është që me anë të leksioneve konkrete, pjesëmarrësit
në program të fitojnë njohuri, t’i avancojnë dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre në përdorimin e teknologjisë së
tanishme si Cisco, Brocade, Windows, VMware, Citrix,
Wireless etj” - tha Doc. Dr. Agon Memeti.
Sipas kësaj marrëveshjeje Kompania “Source 1 Solution
HQ” do ta mbështetë dhe do të marrë pjesë në sigurimin
e pajisjeve të nevojshme për realizimin e trajnimit të
studentëve të paraqitur, ndërsa Universiteti i Tetovës do
të sigurojë hapësira dhe personel për realizimin e trajnimeve të studentëve si dhe do të kujdeset për mirëmbajtjen e të njëjtave.

NË UT- STUDENTËT E ARTIT MUZIKOR MBAJTËN KONCERT
SEMESTRAL
28.12.2017. Studentët e programit studimor të Artit Muzikor të Fakultetit të Arteve në Universitetin e
Tetovës, më 25 dhjetor 2017, organizuan koncert me
muzikë vokale-instrumentale. Ky koncert organizohet
çdo fundvit me përmbylljen e ligjëratave për semestrin
dimëror, ndërsa studentët e kësaj katedre performojnë
pika të ndryshme artistike.
Shefi i programit studimor të Artit Muzikor, profesori Bajramali Idrizi, tha se nga viti në vit ky koncert
po shndërrohet në një ngjarje shumë të rëndësishme
për Universitetin tonë, ngase studentët tanë performojnë para një audience të madhe. “Në çdo përfundim
të semestrit studentët tanë performojnë para publikut.
Është interesante se kësaj radhe kishim një program
shumë të veçantë, një program që realisht prezantohet për herë të parë, sepse së bashku kishim edhe korin edhe orkestrën, ndërsa studentët performuan pjesë
më të bukura nga kompozitorë të njohur si Mocarti,
Verdi etj. Ky është një aktivitet shumë i rëndësishëm
dhe i veçantë si për studentët ashtu edhe për publikun,

sepse performojnë mbi 100 studentë të programit studimor Art Muzikor si instrumentistët, kuarteti e kështu
me radhë” – tha profesori Bajramali Idrizi
Po ashtu studentët në këtë koncert me muzikë vokale –
instrumentale para publikut prezantuan pjesë nga opera
e Mocarti, Verdit, Paolos dhe të tjerë. E bukura e këtij
koncerti ishte performanca e përbashkët e orkestrës së
Fakultetit të Arteve dhe korit të Universitetit të Tetovës,
të cilët përcollën emocione të veçanta për publikun.

KLUBI I VOLEJBOLLIT PËR
FEMRA I UNIVERSITETIT
TË TETOVËS SHPALLET
KAMPION VJESHTOR

29.12.2017. Klubi i Volejbollit për femra i Universitetit
të Tetovës shkëlqeu këtë sezon me paraqitjet fantastike.
Nga gjithsej 9 ndeshje të zhvilluara në ketë sezon vjeshtor korri shtatë fitore dhe vetëm dy humbje e si rrjedhojë
radhitet i pari në tabelën kualifikuese të ligës së parë të
volejbollit për femra në Republikën e Maqedonisë.
Pas përmbylljes së sezonit vjeshtor, menaxherja e këtij
klubi, Laureta Abazi, tha se volejbollistet e Klubit të
Volejbollit për femra “Universiteti i Tetovës” treguan
pjekuri dhe dëshirë për fitore dhe ky rezultat u arrit si
pasojë e punës dhe vendosmërisë së skuadrës. Qëllimi
ynë ishte që të ngremë lart e më lart skuadrën tonë, dhe

ia dolëm, mposhtëm kampionin dhe nënkampionin e
vitit të kaluar, gjunjëzuam skuadrat rivale, të cilat janë
konkurrentet tona të drejtpërdrejta dhe po ecim me
hapa të sigurt për një pjesë tjetër pranverore akoma më
të vështirë dhe me plot sfida. Besoj dhe mbështetem në
vajzat e mia, të cilat po punojnë me zell dhe dëshirë që
këtë vit ta sjellim titullin kampion shtetëror në Tetovë
dhe të kurorëzojmë punën tonë me sukses.
Klubi i Volejbollit për femra “Universiteti i Tetovës” ka
kërkuar mbështetje nga të gjithë gjatë sezonit veror që
ta realizojnë ëndrrën e tyre për t’u shpallur kampion në
ligën e parë të volejbollit për femra në Maqedoni.

STUDENTËT E PSIKOLOGJISË REALIZUAN
PRAKTIKË NË KOMPANINË “VEZË SHARRI” NË
SEKTORIN E MARKETINGUT
28.12.2017. Studentët e psikologjisë të Fakultetit Filozofik në Universitetin e Tetovës, në kuadër të lëndës
Psikologjia e marketingut, me udhëheqës të lëndës Doc.
Dr. Ibrahim Neziri dhe Ass. Naser Ramadani, realizuan
praktikë njëditore në sektorin e marketingut të kompanisë “Vezë Sharri” në Trebosh.
Qëllimi i praktikës ishte që studentët të njoftohen për
strategjitë e marketingut të kësaj kompanie, aplikimin e analizave mbi sjelljen e konsumatorëve, analizat
psikologjike të konsumatorit dhe përcjelljen e informacionit përmes kanaleve të ndryshme të marketingut.
Sektori i marketingut ofroi informacione të rëndësishme
për studentët, duke demonstruar në mënyrë konkrete
se si menaxhohen strategjitë e kompanisë përmes analizës së tregut.

Me anë të kësaj praktike, studentët realizuan me sukses
njërën nga kërkesat, që janë të përcaktuara në kuadër
të lëndës, ndërkaq kjo formë e bashkëpunimit edhe më
tej do të jetë një faktor i rëndësishëm i realizimit të qëllimeve mësimore.

UT I NDAU INDEKSAT PËR GJENERATËN
E TRETË TË DOKTORANTËVE
29.12.2017. Me një ceremoni solemne, në Universitetin
e Tetovës, më 23 dhjetor 2017, u prezantua gjenerata e
tretë e doktorantëve, në të cilën Rektori i Universitetit
të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, solemnisht ua ndau
indeksat doktorantëve, që do t’i ndjekin studimet e ciklit
të tretë në fakultetet e UT-së.
Përgjegjësi i Zyrës për Studime të Doktoraturës, Doc.
Dr. Kushtrim Ahmeti, para doktorantëve e prezantoi
strukturën e programeve studimore dhe i njoftoi ata me
obligimet që i presin gjatë 6 semestrave të ardhshëm.
Ai tha se organizimi i studimeve të doktoratës në nivel
universiteti siguron kualitet të lartë, konkurs të përbashkët me kritere të unifikuara pranimi dhe procedurë administrative të unifikuar dhe të njëjtat organizohen në
përputhje me standardet evropiane për arsim të lartë
dhe sigurimin e cilësisë.
Doktorantët gjithashtu i përshëndeti edhe Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, i cili duke
u uruar sukses, i siguroi doktorantët se Universiteti

është i angazhuar në promovimin e vlerave të mirëfillta
akademike dhe në përkrahjen e shkencëtarëve të rinj. Ai
gjithashtu tha se doktorantët, gjatë gjithë procesit do ta
kenë përkrahjen institucionale në përmbushjen e obligimeve akademike që dalin nga programet studimore,
duke synuar në vazhdimësi avancimin e hulumtimeve
shkencore.
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