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Historia e dokumentuar është ndër të paktët thesare, që sot i japin vlerë të shkuarës. Pavarësisht se
ndonjëherë gjërat mund të jenë të reja, përsëri është e rëndësishme, që të dekumentohen të gjitha
elementet. Ky është dhe qëllimi i rikthimit të Revistës Studentore “International Student”, një revistë kjo
e krijuar për herë të parë në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës para 11 viteve, për të fiksuar
momentet më të rëndësishme të jetës akdemike dhe studentore.  Ideja për rikthimin pas 11 viteve për këtë
revistë erdhi pas formimit të Unionit Studentor pranë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë. Kjo një
mënyrë efiçente për fiksimin e ngjarjeve të ndodhura në një hark kohor të caktuar. Padyshim mes risqeve
dhe sfidave të ndryshme, për herë të parë ekipi i dytë prodhues i kësaj reviste, u ofrua për të dhënë
kontribut konkret në fillim të muajit nëntor 2020.

Vështirësitë evidente për rikthimin e revistës “International Student” kanë të bëjnë direkt dhe me
pandeminë mbarëbotërore, e cila sjell vështirësi në koordinimin e stafit të ri. Padyshim tashmë ky ekip,
përtej çdo vështirësie evidente, po funksionon në mënyrën më të mirë të mundshme dhe pse një pjesë e
konsiderushme e punës po kryhet online dhe disa prej takimeve po zhvillohen nëpërmjet platformës
ZOOM. Rikthimi i kësaj reviste është përshëndetur nga autoritetet e Universitetit Ndërkombëtar në
Strugës, ku dhe kreu i Bordit Drejtuese Prof.Dr. Armen Kadriu ka dhënë mbështetje të plotë në
realizimin dhe vazhdimësinë e misionit të kësaj reviste.
 
Paraprakisht me stafin e revistës “International Student” kemi vendosur që ky botim i radhës të mbajë
nurmin 5, meqë 4 numrat e parë janë botuar para 11 viteve. Pjesë përbërëse e revistës do të jenë artikuj të
ndryshëm, me tema dhe fokus të larmishëm, intervista, monitorime, hapësira studentore dhe pjesa
argëtuese e saj. Risi e revistës vjen dhe fakti që ajo mund të frekuentohet online  në faqen zyrtare
www.iust.edu.mk. Tashmë kjo revistë studentore do të paraqesë ndodhitë e ndryshme jo vetëm
akademike, por edhe studentore në jo më pak se në 3 numra për një vit akademik. 

Në opinionin tim personal, mendoj se botime të tilla përjetësojnë veprimtarinë e studentëve, në periudhën
e studimeve në UNS. Padyshim revista “International Student” është dhe një tjetër mënyrë, që studenti të
lë rë gjurmë edhe pas përfundimit të studimeve. Nga ana tjetër kjo revistë do të informojë jo vetëm
studentët, por edhe individë të ndryshmë mbi situata dhe ndodhi nga Universiteti Ndërkombëtar i
Strugës. 
Dalja e numrit të parë është një sfidë tepër e madhe për skuadrën,e cila momentalisht rezulton tepër
produktive në punën e saj. 
Padyshim një ekip i fortë, mund t’ia dalë në çdo sfidë!

Kryeredaktor

Armand Braho

             Vazhdimi i Revistës “International Student”

THE COMEBACK IS  ALWAYS STRONGER THAN THE SETBACK.
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Universiteti Ndërkombëtar në Strugë, fillimisht ka filluar të funksionojë me tre
 Fakultete të Akredituara , Fakultetin Ndërkombëtar të Shkencave Juridike,        
 Ekonomike dhe Shkencave Politike . Më vonë në vitin 2009 me akreditimin e ri
 u shtuan edhe njësi të tjera universitare, si Fakulteti iTeknologjisë Informative
,Instituti për Europianistikë dhe Mardhënie Ndërkombëtare si edhe Instituti  
për  Ekologji dhe kërkime ekonomike. Me këtë bazë të Ligjit për arsim të lartë
 të Maqedonisë , mjaftonin 5 njësi universitare që ne të ktheheshim në                 
 Universitet me 6 njësi apo institucione të arsimit të lartë.                                          

Cili është misioni dhe synimi i UNS-së?
Qëllimi kryesor i Universitetit Ndërkombëtarë të Strugës është të  kultivojë të                    
diplomuarit më kompetentë të rajonit të cilët mund të mendojnë në mënyrë të                  
pavarur dhe krijuese. Universiteti Ndërkombëtar i Strugës i detyeohet mundësis për          
të punuar dhe për të ndihmuar studentët duke përdorur strategji krijuese, teknologji       
amë të fundit e azhurmuar, metodat e reja të mësimdhënies dhe praktikimi i                     
njohurive teorike në jetën e përditshme. Misioni ynë është të edukojmë individë që i        
vlerësojnë vlerat etike dhe që me vetbesimin dhe kreativitetin e tyre, mund të marrin      
pozicione drejtuese kudo në botë. Prandaj studentët tanë janë shembulli më i mirë i          
një bashkpunimi reciprok multietnik, ata janë një model që tregon mënyrën e lidhjes        
së kulturave të ndryshme dhe dhe respektimin e të gjithave në të njëjtën kohë.                    
Universiteti Ndërkombëtar i Strugës është i përkushtuar për progresin global,                    
prosperitetin, diversifikimin, përgjegjsinë sociale dhe funksionimin lokal. UNS -ja                   
thjeshtë synon të rrisë nivelin e arsimit të lartë jo vetëm në Maqedoni, por edhe në          
rajon.                                                                                                                                                                      
 

Ekzistojnë gjashtë qëllime kryesore mbi të cilat bazohet plani strategjik i Universitetit              
Ndërkombëtar të Strugës, të cilat janë :                                                                                                           
 -Krijimi i një përparimi të fortë teoretik .                                                                                                         
-Rekrutimi, mbajtja dhe avancimi i një administrate dhe personeli akademik, duke                   
zotëruar aftësi të jashtëzakonshme.                                                                                                               
-Integrimi dhe rritja e diversitetit duke bashkuar kultura të ndryshme si dhe duke                    
zhvilluar kurrikula mësimore, programe dhe aktivitete kërkimore shkencore.                             
 -Krijimi i një mjedisi arsimor, që po i përgatit studentët tanë të jenë qytetarë                                      
globalë  .                                                                                                                                                                     
 -Forcimi i mbështetjes për zhvillimin rajonal si dhe ofrimi i aktiviteteve kërkimore,                        
që do ta përmirësojnë atë zhvillim .                                                                                                                       
-Përmirësimi dhe zhvillimi i përhershëm  cilësis së procesit mësimor , në lidhje me                      
kualifikimet e stafit si dhe kushtet ekonomike .                                                                                                   

Kur u themelua UNS-ja, nëse mund të na flisni diçka për historiku e UNS-së ?
UNS-ja u themelua në vitin 2007,si një projekt i nevojshëm për të gjithë shqiptarët 
nga i gjithë rajoni , por edhe per studentët e kombësive të tjera që mund të                  
studiojnë në një Universitet bashkëkohor , me kurrikula bashkëkohore dhe me staf
akademik të kualifikuar .                                                                                                                    
Me sa degë studimesh filloi dhe a ka pasur ndryshime duke shtuar ose duke larguar
ndonjë degë?                                                                                  

Pse mendoni se duhet të zgjidhet UNS-ja, për të filluar epokën e re të studimeve?

-Këto janëdisa nga shtyllat që dëshmojnë se UNS-ja është dhe do të ngelet një institucion
lider në rajonin tonë.                                                                                                                                              

E falenderoj Rektorin e UNS-së, Prof. Dr . Bashkim
Rama që ndau kohë dhe iu përgjigj pyetjeve 

të dedikuara për revistën "International Student".
Gazetar

Mevlur Aliu.

Sa ka qenë numri i studentëve në fillim    
kur është hapur UNS-ja, a ka pasur          
ndryshim numri i studentëve në
krahasim me numrin e sotshëm ?                       
Natyrisht që në fillim numri i                    
studentëve ka qenë jo dhe aq i madh,        
por me kalimin e kohës UNS-ja tregoi       
dhe dëshmoi mbi kualitetin dhe                  
kuadrot të cilat po tregonin aftësitë e    
e fituara. Me këtë edhe numri i                   
istudentëve u rrit natyshëm. Në fillim       
përveç studentëve nga Struga kishim        
studentë nga qytetet përreth si                   
Pogradeci, Korça, Peshkopia, Dibra           
etj.Tani UNS-ja është Universitet që          
në gjirin e saj mban studentë nga të          
gjitha trojet shqiptare, nga të gjitha         
shtetet e rajonit dhe më gjerë.                        

Sa ka ndikuar pandemia në
regjistrimin e studentëve gjatë këtij
viti akademik 2020/2021?                                           
Natyrisht që pandemia ka dhënë një
shuplakë tepër të fuqishme në                        
ekonominë mbarbotërore , por edhe
mbi proceset socio-kulturore në              
botë. Nga ana tjetër nuk kishte se si        
të mos ishim dhe ne pjesë e gjithë            
këtij dëmi kaq të madh, që Covi-19 i        
shkaktoi botës. Megjithatë                         
fatmirësisht edhe kete vit akademik
edhe pse në kushte të pandemisë,        
UNS-ja arriti të regjistroj numër             
solid të studentëve që mbajnë                  
leksione në mënyrë fizike në                   
hapsirat e UNS-së, si edhe me                  
mundësi te kombinuara,                
 respektivisht online, sipas nevojës            
dhe varësisht nga konkrete në vend. 

INTERVISTË ME PROF.DR BASHKIM RAMA 
NË LIDHJE ME MËSIMIN PËRGJATË PANDEMISË.
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Intervistë me PhD.Cand Dorian
Leka.

Dimë mbi shumë nisma të tuajat,një ndër to përfshindhe revistën,cfarë suksesi                                                 
ju solli në rrethana të jetës kjo nismë e gati një dekade më parë?                                                                 
      
International Student ishte një revistë studentore që ne e nisëm me nje grup studentesh, kryesishtë nga Unioni           
Studentor, por natyrisht me ndihmën e profesorëve. Këtu, vlen të përmendet mbështetsi ynë kryesor , pa të cilin nuk
do ishte e mundur madje as revista që po sillni në jetë krenarisht ju. Prof.Dr Armen Kadriu (Kryetar i Bordit Drejtues
së UNS), i cili jo vetëm e mirëpriti iden tonë dhe na siguroi kontaktet e duhura, por fjalia e parë që na tha ishte         
'Shumë bukur,kur doni ta botni?' , dhe materialet i ka lexuar pas botimit. Prof. Armeni na mbështeti dhe besoi në të
gjitha numrat që nxorëm, ashtu si në çdo aktivitet tjetër tonin, që sot e kuptoj sa mund ťi kenë kushtuar , kohë,               
angazhim dhe financa universitetit, por siç ju lartëpërmenda , nuk morëm asnjëherë përgjigje refuzuese. Nëpërmjet          
këtyre angazhimeve, sic ishte revista studentore, ne jo vetëm që u afruam më shumë me profesorët dhe studentët e   
tjerë, nëpërmjet intervistave, artikujve, publikimeve të talenteve, njoftime të rëndësishme për jetën studentore, por u            
bëmë të dukshëm dhe ndikues ne komunitetin strugan, duke nxitur kureshtje për numrin e radhës tek ta. Falenderoj      
përzemërsisht të gjithë ata që ishin pjesë e redaksisë së numrit të parë, kolegët : Alban Gusho, Denis Mingo, Mikela       
Nikollara , Ervisa Hamzai, Klevis Koçi, Sehar Bajraktari, Nora Ahmeti dhe Jonida Dalipi. Ndërkohë, një falenderim i                            
përzemërt shkon për Sekretarin e Përgjithshëm të UNS, Doc. Dr Guximtar Rushani, i cili jo vetëm ishte nga lektorët që
na ndihmonte në lëndët që kishim vështirësi, por edhe ka qenë mbështetës dhe shtysa jonë kryesore e çdo              
aktiviteti , edhe përtej revistës.                                                                                                        

Përpos një histori suksesi, një profesor tej mase i dalluar , dimë që ju zhvilloni një sërë karrirash sa të hapura mbase
dhe të fshehta, por një që dimë është se jeni dhe autor i dy  veprave letrare , në pjesën e nismës së shkrimit ,            
muzës poetike , sa ndikim pati UNS këtu ? A u frymëzua penda nga këto pamje përkatëse mbase dhe ndodhi?             

Nuk kam asnjë gjë të fshehtë në aktivizimin tim profesional dhe në shoqërinë civile (buzëqesh). Aktualisht jam         
pedagog i brendshëm pranë Nehemiah Gateway University dhe drejtoj zyrën për shërbimet studentore , ndërkohë jam
një nga koordinatorët e Këshillit Rinor Pgradec , së bashku me kolegen Loridela Beqari , e cila po ashtu ka qenë              
studente dhe asistente-profesore pranë UNS , aktualisht Drejtore e Turizmit , Kulturës dhe Rinksë në Bashkinë e               
Pogradecit . Njëkohësisht , jam koordinator dhe drejtues projektesh pranë SIG Foundation , Tiranëdhe prej një viti                      
drejtoj gazetën 'Letër e Hapur'. Asnjë prej këtyre nuk është e fshehtë, por di të them që puna që bëj më pëlqen dhe       
plotëson shumë. Ndërsa , për pyetjen mbi muzën , po, është e vërtet , në fakt unë sapo kisha botuar vëllimin tim të       
parë poetik 'Rebeli' kur nisa studimet pranë UNS dhe gjatë qëndrimit në qytetin piktoresk të Strugës krijova vëllimin               
e dytë poetik të titulluar '3-sh'. Por , kam nisur që atëherë edhe një roman , i cili ende është në proces .Çdo gjë në        
Strugë për mua është idilike , por liqeni , natyra dhe miqtë e mirë struganë janë frymëzim edhe për ata që nuk            
shkruajnë.                                                                                                                                      

Për revistën "International Student"jep intervistë një ndër
ideatorët e saj, Prof Dorian Leka PhD. Cand. Ai tregon si lindi

ideja për krijimin e saj dhe gjithashtu për eksperiencën e tij
akademike në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës . Me detaje
ai shpreh hapat e tij të karrierës si edhe ndërthurjen e jetës së tij

mes dy qyteteve, Strugës dhe Pogradecit.

Profesor,duke qenë se ju që në moshë të hershme keni marrë hapat drejt UNS-së,na       
 tregoni pak pse zgjodhët pikërisht UNS-në,baza e njoftimit nga rrodhi?                             

Në fakt ka qenë një vendim i menjëhershëm, edhe pse isha i apasionuar pas Drejtësisë unë
aplikova për bursë në Itali-drejtimi Regji dhe në minutën e fundit informohem gjatë        
 këshillimit të karrierës nëpër shkolla,se tek UNS-ja në Strugë (atëherë quhej Euro-Colleg )      
në bashkëpunim me American Heritage University of Southern California. Kisha disa miq në
Strugë, më pëlqente kultura dhe tradita strugane (aq sa e njihja atëherë)dhe nuk u        
 mendova gjatë. Aplikova për kursin e pranimit, ishte në gjuhën angleze dhe fitova edhe      
bursë studimi. Vitin e fundit fitova bursë nga Komuna e Strugës për aktivizimin kulturor      
dhe social në Strugë, meqenese isha pjesë në organizimin e disa eventeve në qytet            
nëpërmjet aktiviteteve të organizuara nga Unioni Studentor.                                     

Pyetja me të cilën dua të vijoi është se deri tani dimë se ju i keni sjellë UNS-së shumë çka,
po UNS-ja çfarë ju solli juve në fillimet e para dhe deri tani?                                   

UNS-ja më ka dhënë më shumë sesa çmund ti jap unë gjatë gjithë jetës sime akademike      
dhe personale. UNS-ja më ofroi bursë, duke lehtësuar shpenzimet financiare dhe duke        
vlerësuar progresin tim; më ofroi një diplomim të dyfishtë për Drejtësi dhe së fundmi              
mbyll edhe ciklin e lll-të të studimeve po aty; UNS-ja më promovoi në një qytet që nuk      
ishte vendlindja ime, por u shëndrrua në shtëpi të dytë; UNS-ja nuk më tha kurr 'jo' për     
asnjë ide apo projekt që kam dashur të realizoj, që kur kam qenë student e deri tani;         
UNS-ja më kualifikoi dhe afirmoi në drejtimin akademik, që nuk e kisha menduar deri        
atëherë, fillimisht si 'asistent-demonstrator', 'asistent-profesor' dhe aktualisht 'lektor';      
UNS-ja më besoi të udhëheq revistën studentore të parë dhe revistën shkencore 'The         
Heritage' që vijon të ketë sukses në fushën e botimeve shkencore; Nën logon e UNS kam 2   
botime universitare në bashkëautorësi me lektorin e nderuar Prof. Dr. Shpetim Cami dhe     
disa koleg nga rajoni; UNS-ja më ka akorduar me 'Mirënjohje' si 'Student Gjenerate' (2009)  
,si 'Kryetar i parë i Unionit Studentor' (2016) dhe së fundmi,' Vlerësim për kontributin e      
shquar në zhvillimin e arsimit të lartë në Maqedoni dhe mbeshtetjen per zhvillimin e             
Universitetit Ndërkombëtar të Strugës në 10 vitet e fundit' (2017); UNS do të jetë              
gjithmonë institucioni arsimor ku do të doja të meritoja titujt e tjerë akademikë, që aspiroj
në të ardhmen.                                                                                           

 Sa forcë ose ndryshe sa shtytje ka pasur kundrejt jush nga stafi,                                   
kolegët,kryesisht universiteti në fjalë ?                                                             

 Shumë,të gjitha arritjet e lartëpërmendura kanë qenë si rezultat i një stafi pedagogësh dhe     
punonjës në administratë, të cilët më kanë qëndruar pranë përtej mardhënieve profesor-          
studentë, madje dhe tani jemi miq të mirë, jo vetëm kolegë. Nëse do të përmendja të gjithë
kolegët dhe ndihmën që më kanë dhënë ndër vite do të na nevojitej më shumë se kolonat e  
kësaj interviste, madje as një libër. Por, mund të them që ndihem mirënjohës që shumica    
 atyre që më kanë qëndruar pranë janë serish në të njëjtin insitucion dijeje dhe pozicion        
 drejtuese, duke merituar karrierë akademike sepse UNS di të ofrojë mundësi të reja, të        
 të ndërtojë me pak dhe të vlerësoj atë që jep shumë!                                               

Histori suksesi!

Nëse do kishit mundësinë e ndarjes së një historie nga UNS-ja , që mbase mund të jenë të
shumta , cilën histori do kishit preferuar të nxirrni në pah ?                                          

Janë të shumta , por unë mund të ndaj me ju një që lidhet me fillimin e kësaj interviste. Siç
e lartpërmenda një nga pasionet e mia ka qenë aktrim/regjia ; kisha dhënë disa shfaqje kur
isha nxënës , por UNS as pasionin tim nuk e la pas, më njohu me Shtëpinë e Aritit në
Strugë, Art Caffe dhe Poshka Teater , me familjen Poshka , të cilët jo vetëm ishin familja
ime e dytë , por edhe një shkollë teatri. Aty mësova aktrimin e vërtetë dhe profesionistë
nën drejtimin regjisorial të regjisores së mirënjohur Olse (Maze) Poshka dhe atë artistik
Xheladin Poshka , një çift i dashur dhe intelektualësh që ndanë Shtëpinë e Aritit me mua        
dhe plot studentë të tjerë, duke na dhënë argëtim, disiplinë teatri , famë dhe dashuri
familjare. Kam patur fatin të aktor protagonista në disa shfaqje që ende i ruaj si krenari
dhe kujtime të vyera , ndërsa atë përvojë të fituar e ndaj prej vitesh tashmë me aktorë
amatorë dhe profesionistë në Pogradec , ku kam vendosur disa shfaqje në skenë , për të
mbjellë edhe unë atë që mbollën tek unë, dashtë Zoti me të njëjtin  pasion dhe dashuri që
m'u dha.                                                                                           

Si për fund dhe për të mos u marrë shumë kohë, nga e gjithë kjo karrierë, gjithë kjo histori suksesi e juaja nëse              
do duhej të nxirrni një motiv për secilin lexues apo studentë , çka do të dëshironit të qartësonit duke ditur se ka             
një sërë studentësh që ju admirojnë dhe dëshirojnë të ecin në hapat tuaj ?                                                          

E vlerësoj admirimin e tyre , edhe pse karriera ime është modeste dhe në udhë e sipër , më vjen mirë të mendoj që
mund të motivohetdikush nga rrugëtimi im i deritanishëm . Secili nga ju është i veçantë , i krijuar nga Zoti në          
mënyrë të përsosur dhe i pajisur me aftësi të jashtëzakonshme , mjafton të guxoni dhe të veproni . Menaxhimi i           
kohës është kryesor , nëse ushtroni një ritual të përditshëm dhr rigoroz studimi , më besoni që do të shihni se keni
kohë për të merituar rezultate të larta në mësime dhe për të marrë më të mirën që stafi i kualifikuar i UNS ofron;
për të qenë pjesë e aktiviteteve të larmishme që organizon IUS Vision; për t'u bërë pjesë e zhvillimeve kryesore që i
takojnë moshës suaj në qytet dhe natyrisht , për të shijuar çdo çast të natyrës sublime strugane dhe miqësisë me
njëri-tjetrin, që do ťju ndërtojë kujtimet e paçmuara të se ardhmes.                                                             

Faleminderit për kohën dhe për rrefimin e jetës suaj ne raport me UNS-në. !

Ju faleminderit ju, që vendosët të sillni sërisht në jetë revistën studentore
'International Student' , me besimin e palëkundur që do të ketë sukse të garantuar!

Gazetar
Gentiana Dumi.
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Intervistë me
studenten

Xheni Bushi.
Për të treguar eksperiencën e saj
si pjesë e IUS Vision është
intervistuar studentja Xheni
Bushi .Ajo shpreh se ndihet
mjaft e vlerësuar që është pjesë
e këtij organizimi dhe
plotëshisht e kënaqur me
zgjedhjen e saj,për të vazhduar
studimet në Universitetin
Ndërkombëtar të Strugës.

Strategjia ime kryesore është
spontaniteti dhe kreativiteti për
nxjerrjen e ideve sa më të
përshtatshme dhe efikase. Duke
plotesuar këto, vendosa ti
përdor aftësitë e mia në të mirë
të IUS Vision për të gjithë
studentët. Mendoj se idetë e të
gjithëve dhe ndërthurja e tyre
arrijnë në konkluzionet e duhura
për menaxhim sa më të mirë.

Pse mendoni se duhet të
jenë studentët pjesë e
aktiviteteve të IUS Vision?

Cila është strategjia juaj si
nje ndër kordinueset e të
IUS Vision për menaxhimin
e aktiviteteve?

Duke qenë se kam qenë
vazhdimishtë aktive në rrugën
time akademike, vendosa ta
vazhdoj rrugëtimin për më
shumë eksperienca të reja
edhe në universitet. Çdo
student, i cili kërkon më tepër,
e gjen veten në IUS Vision si
vizionar të aktiviteteve dhe
përfaqsues të denjë të
universitetit nëpër konferenca
dhe aktivitete plot dije edhe
pse jo edhe argëtim. Pse të
humbasësh mundësinë të
mësosh dhe të trajnohesh për
më tepër?!

Pse keni zgjedhur të
jeni pjesë e IUS
Vision?

Si i menaxhoni
aktivitetet e IUS
Visionit gjatë kohës së
pandemisë dhe a ka
ndikuar kjo zhvillimin e
aktiviteteve ?

Mendoj se këtë vit akademik,     
 pandemia nuk ka qenë pengesë e    
madhe për aktivitetet si pasojë e 
 një menaxhimi të mirë dhe efikas 
 duke zbatuar kushtet Anti-         
Covid.Menaxhimi ka qenë maksimal,
që çdo student të marrë             
 informacionin dhe trajnimin e        
duhur. Pandemia mund të izoloj    
 individ por jo ide. Nëse Covid-19 na     
largon fizikisht, IUS Vision na       
 afron me ide virtualisht.              

Si lindi ideja të regjistroheni
në UNS, dhe pse zgjodhët të
studioni "Kriminalistikë dhe
Detektiv"?                            

Universiteti Ndërkombëtar i Strugë     
më është sygjeruar nga stafi i          
shkollës së mesme. Ideja lindi pasi      
isha në kërkim të universiteteve jashtë
Shqipërisë për degë të përaferta me   

 mjeksinë. Duke marrë më shumë          
informacione për degë më të              
 frekuentuara të këtij universiteti , më  
tërhoqi ideja e lidhjes së shkencës      
 mjekësore dhe drejtësisë. Mendoj se     
kam bërë zgjedhjen e duhur me një degë
tepër interesante , të cilën nuk e          
 gjejmë kudo. Kjo degë të mundëson        
 një mori zgjedhjesh të mëtejshme         
punësimi. UNS , investim i vlefshëm!      

 
Si ndikojnë aktivitetet e IUS 
Visionit te studentët?             

Mendoj se çdo aktivitet i IUS Visionit      
përshtet me degën dhe drejtimin e çdo    
studenti për zgjerimine horizonteve dhe  
eksperiencave, për të  qenë sa më të       

 përgatiturdhe të informuar edhe përmes  
 aktiviteteve. IUS Vision është vendi i duhur
për çdo student kreativ, i cili dëshiron     
më shumë dije në një botë plot ngjyra dhe
 arritje. IUS Vision na bashkondhe na        
mundëso informacione mbi punën në        
grup dhe lidershpin.                              

 

Gazetar
Mevlur Aliu.

Studentët duhet të jenë pjesë e IUS Visionit
për të zbuluar rrugëtimin e tyre në arsim, 
 për të fituar sa më shumë informacion dhe
eksperienca, pse jo dhe çertifikata të cilat  
do t'ju hapin më shumë dyer në këtë          
  rrugëtim dhe më tej..........                                   
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Gazetare

Xhudi Kurti 

Mësimi në kushtet e pandemisë

 

Një sfidë që po realizohet me sukses…                                                                                                          

Pandemia e shkaktuar nga Covid-19 ka ndikuar në të gjitha
fushat jetësore duke ndaluar kryesisht ose pjesërisht
funksionimin e tyre. Një ndër këto fusha të prekura është
edhe arsimi.  Në planet e Ministrisë së Arsimit ishin 3 ide për
sa i përket realizimit të mësimit këtë vit të ri akademik:
Zhvillimi i tij në kushte fizike, kombinimi i formës fizike me
atë onilne, ose vetëm forma online .                                                                                                              
Shumica e institucioneve arsimore në Republikën e Shqipërisë
dhe Maqedonisë së Veriut duke u  kushtëzuar nga numri në
rritje i të prekurve, zgjodhën të realizojnë formēn e
mësimdhënies online ndikuar nga fakti që shumica e
institucioneve nuk i plotësonin kushtet për zbatimin e 
masave dhe distancës. 

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës është një nga
institucionet arsimore që e nisi këtë vit  akademik duke
kombinuar mësimdhënien online me paraqitjen fizike në
auditor. Plotësimi i kushteve për respektimin e masave
kufizuese është një nga arsyet kryesore që ndikoi në 
aplikimin e kësaj metode mësimore. Ndryshe nga vitet e tjera,
viti i ri shkollor 2020-2021 nisi në kushtet e kufizimit prej
pandemisë: me maska, matje temperature, dezifektime,
distancim fizik dhe protokoll të rreptë mbrojtës. 

Studentët e UNS kanë hasur disa vështirësi tek pjesa e
rregullores dhe masave të rrepta mbrojtëse. 

Një nga këto vështirësi është edhe mbajtja e maskave për
një kohë të gjatë. Por  gjithsesi mendoj se vështirësitë e tilla
nuk merren parasysh në situatën që ne ndodhemi, ku 
përfaqësuesit e stafit akademik po bëjnë të gjitha përpjekjet
e mundshme që studentët të marrin formimin adekuat.
Sekretari i përgjithshëm Guximtar Rushani shprehet për
Revistën Studentore që respektimi i masave kufizuese po
realizohet në mënyrën e duhur. I pyetur rreth situatës
aktuale në universitet dhe për respektimin e protokolleve,
ai shprehet se janë hasur disa vështirësi të vogla në
respektimin e masave nga ana e studentëve, por në
përgjithësi me kontrollet e duhura 90% e  protokolleve
realizohen. 

Gjithashtu sekretari i përgjithshëm deklaroi se po bëhet
gjithçka që është e mundur nga ana e  stafit akademik për
të realizuar mësimdhënien në auditore dhe për të mbrojtur
njëri-tjetrin nga virusi Covid19. Për këtë arsye po zbatohen
disa nga masat si: dezifektimi në hyrje të universitetit,
mbajtja e maskave gjatë leksioneve, auditoret jo me më
shumë se 20 veta, distancimi fizik dhe ajrosja e ambjenteve.
Duke vazhduar në këtë mënyrë semestri i parë i këtij viti
akademik do të mbyllet me realizimin e    mësimdhënies,
duke u paraqitur fizikisht në hapësirat e Universitetit
Ndërkombëtar të Strugës.
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Që prej themelimit të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës janë krijuar struktura të brendshme organizative, me qëllim funksionimin dhe

arritjen e objektivave në fushën e informimit dhe përgatitjes profesionale të studentëve. Ndër to bën pjesë edhe Unioni Studentor (US) i

UNS. 

Zgjedhjet për US u mbajtën ditën e premte më datë 30 tetor, ku pjesa më e madhe e studentëve shprehën vullnetin e tyre për të zgjedhur

përfaqësuesit për një mandat dy vjeçar. Procesi i votimit dhe numërimit u zhvillua nën monitorimin e PhD. Cand. Nurten Kala, Bsc. Armand

Braho dhe vullnetarëve të IUS VISION, Bsc. Xheni Bushi, Bsc. Mevlur Aliu dhe Bsc. Klejvis Hoxha.

Duke iu referuar votave të grumbulluara, senatorë u zgjodhën

studentët:

Viti i Parë -Sara Sanxhaku, Mexhina Dogani, Kledja Lloshi dhe

Zimrisha Kupa.                                                                                                                                                       

 Viti i Dytë -Klisela Qose, Ennada Hasanaj, Suela Kapo.                                                                                                                                

Viti i Tretë - Kristiana Kola dhe Kozeta Petaj.    

 Këto zgjedhje u planifikuan në kuadër të IUS VISION me qëllim

që kjo strukturë të trajtojë dhe transmetojë ankesat dhe shqetësimet

e studentëve gjatë këtyre dy viteve akademike.

Tre ditë më vonë, më datë 2 nëntor, për rreth 60 minuta u mbajt

mbledhja e parë e Unionit Studentor me qëllim kryerjen e

zgjedhjeve të brendshme të tij. Studentët e zgjedhur për të kryer

rolin e senatorëve në këtë universitet me shumicë votash caktuan si

presidente të US, Bsc. Zimrisha Kupa, ndërkohë kjo e fundit emëroi

si zv.presidente Bsc. Kristiana Kola dhe Bsc. Kledja Lloshi.

Nga presidentja u emërua gjithashtu edhe Sekretari i Unionit, Bsc.

Armand Braho, i cili dy javë më pas dha dorëheqjen, për shkak të

angazhimeve të tjera në këtë institucion dhe u zëvëndësua nga Bsc.

Aldi Omeri. 

Bazuar në Statutin e US, pjesë e kësaj strukture janë edhe Zyrat, të

përbëra nga përgjegjësi dhe 7 (shtatë) anëtarë, të cilët merren me një

fushë specifike. Disa prej tyre, janë:  ”ZSHS”- Zyra e Shqetësimeve

Studentore (me përgjegjëse Klisela Qose); ”ZPA”-Zyra  për

Përgatitjen Akademike (me përgjegjëse Ennada Hasanaj); ”ZS”- 

 Zyra e Sekretarit (me përgjegjës Aldi Omeri); ”ZF”- Zyra e

Financave (me përgjegjëse Frosina Pani); ”ZK”- Zyra e Karrierës

(me përgjegjëse Suela Kapo);                                                                                                                                

”ZKAR”- Zyra për Komunikim me Administratën dhe Rektoratin

(me përgjegjës Klejvis Hoxha);          ”ZS”- Zyra e Strehimit (me

përgjegjëse Era Vavla) etj.

Në datën 9 nëntor u mbajt mbledhja e parë midis Unionit Studentor dhe

Bordit Drejtues të Universitetit Ndërkombëtar të  Strugës, prej orës 13:30

deri në orën 14:30. Në takim nga ana e US u realizua shqyrtimi i këtyre

pikave:

1. Planveprimi i përbashkët ndërmjet Strukturave Studentore dhe

Akademike.

2. Planifikimi i Projekt Buxhetit për Unionin Studentor.

3. Hartimi i një platforme efikase e cila do të shërbejë si plan B në rast të

kthimit të mësimit online.                  

Nga Bordi Drejtues përfaqësues ishin Prof. Dr. Armen Kadriu dhe

Sekretari i Përgjithshëm i UNS-së PhD. Guximtar Rushani, ndërsa prej

Unionit Studentor u paraqit përfaqësia e përbërë nga kryetarja Zimrisha

Kupa, zv.kryetarja Kledja Lloshi dhe përfaqësuesja e Zyrës së Karrierës,

Suela Kapo. 

Në mbledhje, kryetarja fillimisht prezantoi Strukturën e Brendshme të

Unionit Studentor, më pas përvijoi paraqitjen e Planveprimit të US,

Rregullorja e US, Statuti i Miratuar i US, Plani B në rast izolimi dhe

qartësisht u fol për Buxhetin Vjetor që US do të pranojë nga UNS dhe

mënyrën e planifikimit të shfrytëzimit.                  

Nga ana e Bordit u kërkuan dy studentë për të përfaqësuar grupin e US

dhe pjesën tjetër të kolegëve, pranë organeve vendimmarrëse të

Fakulteteve, Dekanateve, Rektoratit dhe Bordit Drejtues të UNS, si edhe

dy përfaqësues studentorë në Senatin Akademik të UNS.

 Gjithashtu  u shfaq përkrahje maksimale për Unionin Studentor, ku për

këtë të fundit u lejua hapja e zyrës personale në godinën e dytë, e cila do

të jetë në funksion gjatë gjithë javës me një orar të caktuar për nevoja

dhe kërkesa studentore.   U miratua gjithashtu kërkesa e US-së për nisjen

e botimit të revistës studentore. Mbledhja përfundoi me falenderime të

veçanta dhe me kërkesë të bordit drejtues u vendos që mbledhje të tilla të

realizohen çdo dy javë. 

Unioni Studentor është ende në fillim të veprimtarisë së tij si 

 “katalizator nxitës”, për formimin dhe promovimin e studentëve, por

deri në këto momente ai ka dhënë shenja pozitive për mirëfunksionimin e

vet dhe ne si studentë besojmë në punën që mund të realizojmë së

bashku!

Zgjedhjet e vitit 2020 për US

Gazetare

Suela Kapo
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Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare në kuadër të programit “Erasmus+”
organizoi intervistë individuale  me më shumë se 25 studentë të cilët kaluan
fazën e parë të selektimit për pjesëmarrje në programin për mobilitet dhe
shkëmbim studentor Erasmus+. Studentët e përzgjedhur do të kenë mundësinë
të vazhdojnë studimet e tyre për një semestër/ose një vit të plotë në një nga
Universitetet partnere të UNS.Për informacione dhe mundësi të tjera rreth
programit për mobilitet dhe shkëmbim studentor Erasmus+, ju lutem kontaktoni
në emailin përkatës: erasmus@eust.edu.mk
Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë UNS.

Këndi i njoftimeve 
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Viti i ri Akademik në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës , ashtu si edhe në çdo                                                
universitet tjetër filloi me vështirësi dhe sfida për shkak të situatës së shkaktuar nga Covid-19 .                         
Megjithatë mësimi vijoi rregullisht në ambientet e universitetit duke respektuar rregullat,                              
udhëzimet dhe masat e marra nga qeveria dhe institucionet arsimore. Mund të themi që koha kaloi         
shumë shpejt dhe ne si studentë duhet të kryenim edhe kolegiumet , për të parë deri në çfarë kufiri             
jemi aftësuar . Bordi i UNS mori vendim që 5 ditë mësimore , të lihen të lira dhe të konsiderohen                          
 "Javë Leximi" (Reading Week) prej datës 9  nëntor deri në datën 13 nëntor.  Ditën e hënë ,(16 nëntor)                 
studentët e të gjitha fakulteteve të ciklit bacheor,                                                                                                               
 kryen kolegiumin e parë për këtë vit akademik                                                                                                                  
në lëndën e Anglishtes. Kështu u realizuan të                                                                                                                   
gjitha testet, të cilat u monitoruan nga asistentë                                                                                                                              
të lëndëve përkatëse dhe zgjatën deri në fund të                                                                                                                 
javës (ditën e premte) . Për të respektuar                                                                                                                                    
rregullat e nxjerra në këtë periudhë pandemie                                                                                                                  
 dhe për  të mbajtu një distancë të konsiderueshme , u vendos që studentët të shpërndaheshin në                          
shumë klasa.E gjithë  java e kolegiumeve kaloi qetësisht , pa incidente dhe me pjesëmarrje thuajse           
95% të studentëve që aktualisht studiojnë në UNS. Duke marrë parasysh eksperiencën e mësimit              
online të periudhës mar-qershor 2020 mund të themi se kthimi dhe realizimi i kolegiumeve në                    
hapsirat e universitetit ishte shumë i nevojshëm .                                                                                                                           

Thuajse pas një jave na u bë i ditur edhe vlerësimi i
i konvertuar në pikë .                                                                    
Si studentët ashtu edhe pedagogët gjatë orëve të           
leksioneve u  shprehën se gjithçka lidhur me                                                                                  
 kolegiumet ishte brenda pritshmërive  dhe në               
sfera të përgjithshme kishte rezultate të                                 
kënaqshme , mbi mesataren. Realizimi i mësimit        
në hapsirat e shkollave dhe universiteteve nuk           
është vetëm një nga dëshirat e studentëve dhe                
nxënësve por i të gjithë komunitetit , prandaj                 
shpresojmë që situata të marri një kthesë pozitive   
 dhe gjërat të vazhdojnë normalish ashtu sikurse                          
 edhe më parë.                                                                                     

Pritshmëritë dhe rezultatet nga kolegiumet.

Gazetare
Suela Kapo
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Më konkretisht ne si student, gjatë këtij
trajnimi u njohëm me: terminologjinë,
tipologjinë dhe llojet e fjalimeve në publik,
fuqinë dhe evoluimin e të folurit në publik,
bashkëbisedimin, frika, nervozizmi dhe
krijimi i vetëbesimit, procesin e
komunikimit, aplikimin e mendimit kritik,
njohja e audiencës, strukturimi i mesazhit
dhe të folurit në publik në një botë
multikulturore (përkatësia dhe
etnocentrizmi).
Në diskutim për disa momente u përfshinë
edhe Drejtori i Bordit të UNS Prof.Dr Armen
Kadriu dhe Sekretari i Përgjithshëm Doc.Dr
Guximtar Rushani. Pas përfundimit të
trajnimit, të gjithë pjesëmarrësit u pajisën
me çertifikata, të cilat u shpërndanë nga
Bsc.Armand Braho në Sallën e
Konferencave.
Në përputhje me plan-programet e UNS,
IUS-VISION dhe Unionit Studentor (US)
priten bashkëpunime të tjera trajnuese mbi
tema apo çështje nga aktualiteti.

Për të ndjekur interesimin e studentëve dhe 

procesin e formimit të tyre profesional, 

strukturat e UNS, përkatësisht IUS-VISION 

vendosi që të lidhi ura komunikimi me aktorë të 

tjerë të jashtëm dhe jo vetëm duke realizuar 

trajnime në mënyrë të herë pas herëshme. 

Trajnimi i radhës ishte “Arti i të folurit në 

Publik” i realizuar ditën e premte më datë 13 

nëntor.

U vu re që numri i studentëve pjesëmarrës ishte 

më i lartë, çka do ndikoi edhe në realizimin e 

Workshop-eve të tjera në periudhën e 

ardhshme. 

Ashtu si edhe në trajnimet pararendëse edhe në 

këtë rast u ndoq e njëjta mënyrë komunikimi 

(nëpërmjet platformës Zoom), kryesisht për të 

shmangur grumbullimet e mëdha dhe për të 

respektuar masat dhe protokollet ndaj Covid-19.

Ky “bashkëbisedim” u krye në një hark kohor 

prej dy orësh, specifikisht, nga ora 14:00 deri në 

orën 16:00.

Në pjesën e parë të trajnimit u njohëm me 

“Analizimin e Sistemit Mimiko-Gjestikular dhe 

Mesazhet e Fshehura” lektor i së cilës ishte 

PhD.Cand Dorian Leka. Për pjesën e dytë të 

shpjegimit, mirënjohës i jemi Drejtoreshës së 

Televizionit Sot7 Znj.Sara Kovaci, e cila pranoi 

të përfshihej në një diskutim me ne për temën 

“Si Menaxhohet Audienca”. Pjesa e tretë dhe e 

fundit e trajnimit u përmbyll nga një analizë e 

hollësishme për “Menaxhimin e Vetvetes para 

Publikut” nga trajneri Bsc.Armand Braho.

Gazetare

Suela Kapo

Trajnimi
"Arti i të folurit në publik"
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Një nga elementët që shumica e studentëve
vlerësojnë në UNS është edhe ekzistimi i grupeve
studentore si IUS-Vision, i cili u ofron mundësi
studentëve të shprehin idetë e tyre dhe të realizojnë
aktivitete të ndryshme me fokus akademik, social dhe
sportiv.
Në kuadër të këtij grupi janë organizuar aktivitete të
ndryshme me qëllime informimin, humanizmin apo
thjesht argëtimin, ku studentët kanë qënë mjaft aktivë
dhe produktivë. 
Gjithashtu dy nisma të reja që janë ndërmarrë nga
ana e studentëve këtë vit janë Senati dhe Revista
Studentore. Tashmë studentët po mundohen të
ngrejnë zërin, të shprehin idetë e tyre, të tregojnë
realitetin dhe të jenë një “forcë” drejtuese së bashku
me bordin e UNS.
Në intervistën e realizuar shumica e studentëve u
shprehën se nuk ka asgjë perfekte dhe tek çdo gjë ka
vend për përmirësim, por në parime të përgjithshme
kushtet e UNS-së janë kushte bashkëkohore dhe të
një niveli Europian.
Mendoj se me përgatitjen e stafit akademik dhe
nivelin e mësimdhënies, UNS do jetë gjithmonë një
pikë tërheqëse dhe atraktive për brezat e ardhshëm.
Shumë studentë të këtij universiteti sot janë njerëz
me pozitë dhe profesionistë, gjë që tregon se UNS ka
përgatitur dhe do vazhdojë të përgatisë studentë të
aftë në profesionin e tyre dhe persona të gatshëm për
jetën.

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës numëron një 

numër të konsiderueshëm studentësh. Numër i cili 

është gjithmonë në rritje, ndikuar nga mundësitë 

e shumta që ai ofron dhe nga promovimi që 

realizohet prej stafit akademik. Arsyet se pse 

studentët zgjedhin UNS janë të shumta. Disa prej 

tyre mund të përmendim: 

• Kushtet e mira të mësimdhënies • Programet e 

ndryshme si Erasmus dhe Erasmus +, të cilat 

ofrojnë mundësi për shkëmbimin e studentëve me 

qëllim përfitimin e eksperiencave të reja. Në UNS 

gjithmonë ka patur studentë nga shtete të 

ndryshme si: Spanja, Franca, Brazili, Turqia, 

Mali i Zi etj. • Programet Work and Travel dhe 

Work and Study.

Një arsye tjetër që ndikon në rritjen e numrit të 

studentëve është edhe ekzistimi i një drejtimi, që 

nuk mund të gjendet në Shqipëri, siç është 

drejtimi Kriminalistikë dhe Detektiv.

Të pyetur rreth kushteve të mësimdhënies dhe 

nëse i’u janë përmbushur pritshmëritë, shumica e 

studentëve pohojnë se janë të kënaqur me 

zgjidhjen e tyre dhe se do ta rekomandonin këtë 

universitet tek të tjerët.

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës paraqitet për 

ta si një portë që do të drejtojë të ardhmen e 

tyre. Ledja Dushkaj, një studente e Fakultetit 

Juridik, drejtimi Kriminalistikë dhe Detektiv 

shpreh vlerësimin e saj rreth kushteve dhe 

përparësive të universitetit. Ajo deklaroi se 

mësimdhënia për të është në nivelin e duhur dhe 

stafi akademik është shumë i përgatitur.

Normalisht nuk mungojnë edhe ata studentë të 

cilët nuk janë dhe aq të kënaqur nga zgjedhja e 

tyre. Disa nga studentët u shprehën se 

pritshmëritë që kishin për këtë universitet ishin 

më të larta se ato që hasën në realitet. Një nga 

pritshmëritë e tyre ishte realizimi i mësimdhënies 

në gjuhën angleze. Por përsëri në kuadër të 

përgjithshëm pavarësisht pakënaqësive, të shumtë 

janë elementët që studentët i shohin si pika të 

forta të universitetit.

Vlerësimet e 
studentëve ndaj UNS!

Gazetare

 Xhudi Kurti
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Diplomimi i “Gjeneratës së 12” në UNS
Në datën 5 Tetor 2020, Universiteti Ndërkombëtar i 

Strugës (IUS) zhvilloi ceremoninë e diplomimit të 

studentëve të programit “Bachelor” dhe “Master” 

për vitin akademik 2019-2020. Në këtë event morën 

pjesë ministri i Shoqërisë Informatike dhe 

Administratës z. Jeton Shaqiri, pedagogë të 

universitetit, studentë, familjarë si dhe përfaqësues të 

pushtetit vendor dhe qendror. 

Në fjalën e tij përshëndetëse,Prorektori i IUS Prof. 

Dr Gëzim Selimi uroi studentët për mbylljen me 

sukses të këtij cikli të studimeve, duke theksuar 

rëndësinë e studimit në Universitetin Ndërkombëtar 

të Strugës për të ardhmen e tyre. Prof.Dr Selimi solli 

në vëmendje situatën e krijuar nga pandemia globale, 

ku u detyruam që të përballemi me pasigurinë e 

përditshme, të panjohurën dhe frikën për shëndetin. 

“Stafi akademik, administrata dhe sidomos ju 

studentë u perballëm me këtë situatë, u përshtatëm 

me kushtet e reja dhe së bashku ia dolëm” – u shpreh 

Prorektori. 

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës 

z. Jeton Shaqiri, në fjalën e tij përcolli urimin e 

kryetarit të komunës Strugë për diplomimin e 

studentëve. “Kurrë nuk e mendoja kur u diplomova 

se një ditë do të mbaja postin e ministrit por di që 

podiumet e universitetit, lektorët, modeli 

përparimtar lektorial i UNS-së mbollën tek unë 

cilësitë, që më bëjnë të pohoj që jam krenar që jam 

pjesë e kësaj familje të madhe që ka emrin UNS” – u 

shpreh ministri. 

Edhe Prof.Dr Sejfulla Osmani shprehu urimin që 

gjenerata e 12 e studentëve të diplomuar të reflektojë 

në shoqërine shqiptare në Maqedoni, Shqipëri, Mal 

të Zi dhe gjithandej nga ata vijnë. 

Të shumta kanë qenë edhe urimet nga pedagogë të 

tjerë të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës. 

Ceremonia e diplomimit u mbyll me vlerësimin e 

studentëve ekselente, ndarjen e diplomave dhe çastin 

kulmor të hedhjes së kapeleve, si një gjest simbolik i 

përfundimit të një kapitulli të rëndësishëm në jetën e 

studentëve.

Gazetar

Klevis Bame
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Kryeredaktor

 Armand Braho

Në Universitetin Ndërkombëtarë të Strugës, ashtu si çdo vit jetër edhe këtë vit,
përkatësisht gjatë periudhës tetor-nëntor 2020 nuk munguan aktivitetet trajnuese në kuadër
të strukturës IUS-VISION. Ashtu sikurse është krijuar si traditë, ky instiutucion arsimor
vazhdon të ruajë frymën e bashkëpunimit midis studentëve dhe subjekteve të tjera specifike.         

Në këndin e informimit, në datën 24 tetor u mbajt trajnimi online nëpërmjet platformës
Zoom, në të cilin morën pjesë një numër i konsiderueshëm i studentëve të ciklit bachelor të
fakulteteve  të ndryshme si: Shkencave Juridike, Politike, Kompjuterike dhe Ekonomike. 

Diskutimi u realizua në kuadër të “Dita pa Letër” me temë “Fuqizimi I Konsumatorëve”,
ku Profesoresha e Shkencave Juridike pranë Universitetit të Tiranës  Ersida Teliti ,
njëkohësisht edhe drejtoreshë e organizatës “Konsumatori Shqipëtar” ndau me ne për rreth
60 minuta disa nga problematikat më shqetësuese të ditëve të sotme të Konsumatorit në
Shqipëri.Pjesë e temës së diskutimit ishin: abuzimet e tregtarëve me çmimet, hyrja e
pakontrolluar e cilësisë së mallrave, mosekzistenca e organeve që merren me kontrollin e
cilësisë së mallit, afatet ligjore për kthimin e një malli të dëmtuar, inegzistenca e
mekanizmave të nevojshëm  për informimin e konsumatorit mbi produktet e caktuara, roli i
organeve shtetërore dhe medias në këtë fushë, dëmet që mund të shkaktojë përdorimi i një
malli jocilësor (përkatësisht lodrave kancerogjene te fëmijët), standartet e BE-së mbi
produktet e konsumit, roli i organizatave dhe individit mbi cilësinë e shërbimeve, mënyra e
adresimit të një ankese për një produkt jocilësor në  organet kompetente, legjislacioni
Shqiptar për Kosumatorin etj. 

Takimi u realizua në formën e një bashkëbisedimi, ku studentët shfaqën problematika apo
raste të ngjashme të abuzimeve nga jeta e përditshme.   Për të gjithë anëtarët e këtij trajnimi
u shpërndanë çertifikata pjesëmarrjeje, të cilat gjithashtu u dërguan në mënyrë elektronike
për ti dhënë kuptim edhe “Ditës pa Letër”.                                                        

Ky trajnim u prit shumë mirë nga studentët e UNS-së, të cilët shprehën interesimin dhe
gadishmërinë për tu përfshirë edhe në aktivitete të tjera të të njëjtit lloj, me qëllim kryesor
informimin mbi çështje “emergjente”, të cilave realisht nuk u jepet vëmendja e duhur nga
aktorët kryesor.

Dita e Bibliotekave
Javën e fundit të Tetorit në Univeristetin Ndërkombëtar të Strugës janë zhvilluar një sërë
aktivitetesh për "28 Tetorin, Ditën Ndërkombëtare të Bibliotekave". Në aktivitetin e
kësaj dite të ftuar special kanë qënë dy figura publike në fushën e krijimtarisë, Fatjon
Kadillari shkrimtar nga Qyeteti i Korçës dhe Zimrisha Kupa shkrimtare e re nga Struga.
Të ftuarit special të kësaj dite kanë kryer një takim paraprak me Sekretarin e
Përgjithshëm të UNS Dr.Guximtar Rushani, ku shkëmbyen detaje në lidhje me karrierën
e tyre letrare. 
 
Më pas aktivitetet janë zhvendosur në Bibliotekën e Universitetit Ndërkombëtar të
Strugës, ku është mbajtur një leksion nga Përgjegjësi i Bibliotekës BSc.Armand Braho për
historikun e Bibliotekave dhe zanafillën e Bibliotekës së UNS. Në këtë leksion
pjesëmarrja ka qenë e kufizuar për shkak të masave AntiCovid, ku gjatë zhvillimit të tij
janë respektuar protokollet e përcaktuara. Aktiviteti më pas është zhvilluar në ambjentet e
jashtëm të UNS, ku studentët pjesëmarrës kanë patur mundësi të pyesin dy autorët në
lidhje me eksperiencat e tyre letrare. 
 
Gjithashtu pjesë e aktivitetit ka qenë dhe intepretimi i disa poezive nga botimet e vetë
autorëve. Nga ana tjetër bibliotekës së Universitetit Ndërkombëtar në Strugë i janë shtuar
librat e autorit Fatjon Kadillari dhe disa libra të dhuruar nga shkrimtarja Zimrisha Kupa.
Ky aktivitet u realizua nga grupi i IUS VISION, në kuadër të kalendarit të Aktiviteteve
pranë UNS.

Trajnimi “Dita pa letër”

Gazetare:

Suela Kapo
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Studentët e vitit të tretë të gjeneratës 2018, fakulteti Ekonomi dhe

IT në kuadër të lëndës “Shoqëri Civile dhe OJQ” kanë në planin

mësimor krijimin e një Organizate Jo-Qeveritare. Studentët

themeluan organizatën “Rreze Shprese”, e cila ka si qëllim ndihma

për familjet në nevojë me materiale të ndryshme ushqimore dhe

teknologjike, si mjete të nevojshme në kohë kur mësimi vijon

online. 

Në kuadër të sugjerimeve për të mbledhur fonde, u vendos për të

zhvilluar një aktivitet ku përveç se të mblidhen fonde, të ketë edhe

argëtim për studentët. Mes shumë ideve u vendos të zhvillohet një

kampionat volejbolli. Organizatore të këtij projekti ishin Ilda

Menkshi dhe Kristiana Kola, të cilat ishin ideatore ndërsa ishin të

gjithë studentët e fakulteteve përkatëse, që bënë të mundur të

realizohet me sukses projekti. 

Kampionati konsistonte në zhvillimin e ndeshjeve mes skuadrave

të përbëra me studentë nga universiteti, në të gjitha vitet që përveç

se të kontribuonin me një shumë simbolike,  gjithashtu mund të

kalonin bukur. Për mundësimin e kushteve të duhura fizike, për

realizimin e ndeshjeve kontribuan disa profesorë të univeristetit.

Skuadra fituese rezultoi ajo e studentëve të vitit të tretë, drejtimi

Krimininalistikë dhe Dedektiv. I gjithë projekti u realizua në

ambiente të hapura me hapësira të bollshme, për të ruajtur

distancën dhe duke iu përmbajtur me përpikmëri protokollit të

masave kundër Covid-19.

Ky  aktivitet ofroi kënaqësi, argëtim për studentët në një periudhë jo shumë

të këndshme për shkak te virusit, ku jemi përballur me shumë masa strikte.

Padyshim lumturia më e madhe do të jetë ajo në sytë e fëmijëve, që do të

përfitojnë nga këto fonde. Varfëria është një temë për të cilën flitet shumë

në shoqërinë tonë, por veprat duket sikur nuk mjaftojnë për ta zbutur atë.

Prandaj duke vazhduar të bashkëpunojmë, arrijmë edhe të sjellim momente

të lumtura dhe të ndihmojmë sado pak  ato familje ku varfëria është ulur

këmbëkryq për vite me rradhë. 

Ndryshimi vjen duke u përpjekur nga pak për të parë ndryshimin e vërtetë.

Kjo lëndë aq sa synon ofrimin e dijeve, aq synon vënien në zbatim të tyre

ku secili mund të japë kontributin e tij. Më mirë se kushdo, studentët mund

të sjellin ndryshim me idetë dhe vënien në praktikë të  tyre. Ky projekt ia

doli të arrihet me sukses deri në këtë fazë dhe u arrit qëllimi i tij primar,

mbledhja e fondeve për familjet në nevojë. 

Të lumtur studentët iniciatorë falenderojnë universitetin dhe çdo individ,

që iu bashkua kësaj nisme. Pritet që donatorë të ndryshëm të

bashkëpunojnë me organizatën “Rreze Shprese”, me qëllim që të

ndihmojmë sa më shumë familje në qytetin e Strugës dhe në fshatrat

përreth. Të gjithë bashkë mundemi!

GARAGARAGARA   
HUMANITAREHUMANITAREHUMANITARE   

Zv.Kryeredaktore

Ilda Menkshi
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Tetori është i gjithi rozë. Për të rritur

ndërgjegjësimin kundra kancerit të

gjirit dhe për të treguar se beteja me

këtë sëmundje mund të fitohet,

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës i

bashkohet kauzës, duke inkurajuar

çdo grua të mos neglizhojë kujdesin

ndaj vetes. Një vizitë mund të

shpëtojë jetën. Për vitin e dytë

rradhazi, dy kolegë nga fakulteti

juridik, drejtimi Kriminalistikë dhe

Dedektiv, Skerdi Bakiu dhe Altina

Demaj organizuan një aktivitet. Ky

aktivitet siguroi fonde, që shkuan

pikërisht për këtë kauzë.

Paraprakisht studentët kontaktuan me

doktorë specialist në spitalin e Strugës

dhe më pas u orientuan tek familja e një

zonje, e cila kishte nevojë për këtë

ndihmë finaciare. Aktiviteti i mbledhjes

së fondeve konsistoi në shpërndarjen e

thënieve motivuese tek studentët

kontribues dhe stafi i Universitetit. Të

lumtur që ky projekt u realizua me

sukses, studentët e UNS shprehin

gjithmonë gadishmërinë e tyre për të

ndihmuar.

“You don’t know how strong you are until being strong is the only choice you have.”

~Cayla Mills

Zv.Kryeredaktore

Ilda Menkshi
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Mëngjeset më të bukura janë ato, që nisin frymimin ndër vargje, të tillë mëngjes
unikal solli Universiteti Ndërkombëtar i Strugës për studentët duke sjellë dhe
autorë të shquar në vetë-prezencë.Tashmë është bërë e ditur se në Universitetin
tonë është i formuar një grup aktivitetesh, i njohur si IUS-VISION me përgjegjës
dhe organizator Bsc. Armand Braho. Nga grupi IUS-VISION deri tani janë
realizuar një sërë aktivitetesh të larmishme, ku një ndër to tepër i veçantë është
edhe “Mëngjesi Poetik” i realizuar më datë 29 Tetor mbi "Antologjinë e Poezisë
Bashkëkohore".
 
“Mëngjesi Poetik”, ku nga vetë emri bënë të ditur cilësinë sipërfaqësore, në thelb
përmbajti detaje të pikturuara në formën më të mirë të mundshme. Realizimi i këtij
aktiviteti mori frymim në ambientet ejashtme të UNS-së, ku të përfshirë ishin 50
studentë, nga të cilët u paraqiten interpretime të poezive të ndryshme dhe u
diskutua gjerësisht mbi poezitë në fjalë, të cilat ishin në laramani të shënuara nga
vetë studentët por patjetër ishin të përfshirë dhe vargje nga autorë të famshëm
shqiptar. 

Aktivitetit i dha ngjyrim edhe pjesëmarrja e autorit të shquar Ph.D(Cand.) Dorian
Leka, i cili njëkohësisht është edhe lektor në Universitetin Ndërkombëtar të
Strugës. Autori bëri hapjen e aktivitetit me disa fjalë mbi vlefshmërinë e poezive,
më pas fjalimin e vazhdoi Përgjegjësi i Bibliotekës së UNS-së, njëkohësisht
organizatori i aktivitetit Bsc. Armand Braho.

Pas fjalimeve u përvijuan interpretimet e poezive, ku për secilën poezi u përshtat
një melodi në sfond me qëllim që t'i falen ngjyrimet e duhura vargjeve.
Interpretimet vijuan në këtë rradhitje : Eranja Hajderaj, interpretoi 4 vargje nga
vepra “Rebeli” e autorit Dorian Leka; Leonida Klenja, e interpretoi një poezi të
sajën të titulluar “Buzëqeshjen Do Ta Fal”; Syhana Neziri, interpretoi poezinë
“Mjegull i Dashurisë” të të madhit autorit Dritëro Agolli; Jona Nikolli, interpretoi
4 vargje nga vepra “Rebeli”  e autorit Dorian Leka; Klaus Ahmeti, i cili interpretoi
poezinë nga A.S Pushkini; Xheni Bushi, e vazhdoi shkëlqimësinë e interpretimeve
me poezinë e veçantë “Librin Që Se Lexove” të autorit Armand Braho; Liridona
Miftari, e  interpretoi poezinë e autorit Fatjon Kadillari, “Njeriut”; Amarda
Havaraj, vijoi me interpretim të poezisë “Koha” nga autori Armand Braho; Erida
Pali, interpretoi një 4 vargsh nga autorja Zimrisha Kupa; Dajana Prençi, interpretoi
poashtu një 4 vargsh të autorit Dorian Leka; Rilinda Sela, interpretoi poezinë
“Dënim” nga autorja Zimrisha Kupa; Klejvis Hoxha, vazhdoi emocionet e poezive
me interpretimin e poezisë “Komandant Zangra” nga autori Zhak Brel; Nikoleta
Kordhi, gjithashtu interpretoi 4 vargje nga “Rebeli”, vepër e autorit Dorian Leka;
Zimrisha Kupa, interpretoi poezinë e veçantë të autorit Dorian Leka “Shtegëtim”,
dhe Armand Braho, interpretoi poezinë  “...Dhe Ata Nuk Jetuan Të Lumtur” e
shënuar nga dora me pendë të artë, Dorian Leka. 

Por, një surprizë u shfaq edhe nga vetë autori dhe lektori Dorian Leka, i cili bëri
interpretim magjepsës të poezisë "Duel me Verën" vargjet e së cilës janë thurur nga
autori Armand Braho dhe gjithashtu interpretoi edhe dy poezi nga vepra "Mbi
Betejën e Humbur" të autores Zimrisha Kupa. 

Në përfundim të secilës poezi studentët patën hapësirën e parashtrimit të pyetjeve
qoft ndaj autorit ose ndaj interpretuesve, gjë kjo që rriti kuptimësinë e vargjeve në
grada edhe më të larta.

Mëngjeset poetike janë më se të nevojshëm, poezia është ilaç i shpirtit, njëlloj dhe
ky mëngjes ishte lulëzim i leksioneve të vazhduara më tej... Aktivitete të tilla urojmë
të shtohen dhe pse jo edhe interesi i studentëve të arrijë në numër më të lartë!

“Mëngjes Poetik”

Kryetare e Unionit Studentor

Zimrisha Kupa
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Çelësi i suksesit
“Nuk ka rëndësi se sa ngadalë ecēn për aq kohë sa nuk ndalesh.!” 

Walt Disney

Nëse ti e shikon vetveten në pasqyrë, a mund të thuash sinqerisht se ke dhënë 

gjithçka nga vetvetja? Dhe nëse e di që mund të japësh akoma,atëherë mundohu 

më shumë e mos e gënje vetveten. Fituesit fitojnë në jetë, sepse ata lënë gjithçka 

në tavolinë. Ata i thonë të vërtetën vetvetes edhe kur gjërat vështirësohen, ashtu 

siç ndodh me secilin prej nesh.

Ata vazhdojnë, ata qëndrojnë në betejë, ata luftojnë më fortë dhe pastaj një ditë 

ata hedhin një sy mbrapa me krenari, sepse ata i mbajnë mend ato momente 

të vështira, ato momente kur ata kishin çdo të drejtë për t’u dorëzuar, por 

refuzuan ta pranojnë humbjen. Kjo miqtë e mi është e gjitha… Ne të gjithë 

kemi sfida të mëdha, por cili prej jush do të jetë i guximshëm sa duhet që ta 

nxjerrë në pah? Cili prej jush është mjaft i guximshëm që të luftojë përtej 

dhimbjes?

Suksesi nuk jepet, por fitohet dhe meritohet. Mund ta definosh suksesin ashtu 

siç dëshiron, por nëse nuk mund të shikosh vetveten në pasqyrë dhe ta dish 

që e meriton, nuk je i suksesshëm. Askush nuk mund ta përshkruajë suksesin 

tënd, vetëm t’i mundesh dhe t’i mundesh ta definosh atë vetëm me një pyetje të 

thjeshtë:”A e ke dhënë të gjithë përpjekjen tënde?”

Mund t’i kesh të gjitha, por të gjitha mund të të vinë vetëm me përpjekje dhe 

gjërat nuk do të shkojnë gjithmonë sipas mendimit tënd, por nuk është çmimi 

gjithmonë shpërblimi. Është karakteri, që e ndërton nga gjaku, djersa dhe lotët, 

ai që jep gjithçka tuajën.

Jeto jetën tënde pa pendim, shtyje veten tënde të bëhesh personi që je i caktuar 

të bëhesh. E gjitha varet nga ti! Përpjekja është ajo që ta jep krenarinë, është 

ajo që ta jep respektin, suksesin e gjendet në përpjekjen tënde. Çdo herë mbani 

mend se vendimi juaj për të patur sukses është më i rëndësishëm se çdo gjë 

tjetër. Njerëzit e suksesshëm kanë frikë, kanë dyshime dhe kanë shqetësime. Ata 

nuk lejojnë që këto ndjenja t’i ndalojnë.

Gazetare
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Bota është përplot me njerëz më inteligjentë se unë dhe nuk

duhet të jem personi më inteligjent në dhomë për të pasur

vlerë. Do ju kisha këshilluar dhe diçka: “Mos punësoni miqtë

tuaj më të mirë apo shokët e shkollës, pasi në një rast të

caktuar nuk mund t’i pushoni nga puna. Miqësia është miqësi,

por biznesi është biznes!”

 Gjithmonë mendohuni para se të kritikoni e lavdëroni. Dhe

kur jeni ju ai që ka gabuar, mos kini frikë ta pranoni. Nëse

futeni në treg, do të jetë gjithmonë dikush që do të shes më lirë

se ju. Gjithmonë mbani mendjen hapur për mundësi të reja

dhe lëreni imagjinatën tuaj të fluturojë, por gjithsesi duke

qëndruar me këmbë në tokë. Të bësh ekonomi nuk është të

kursesh. 

 Lëvizjet e mëdha të parasë mund të jenë një aspekt esencial i

ekonomisë së vërtetë, nëse një njeri nuk është i gatshëm të

rrezikojë për idetë e tij ose idetë e tij nuk vlejnë ose ai vetë

nuk vlen. Një ekonomist i suksesshëm duhet të dijë aktet

ligjore, normative, udhëzimet e tjera, materialet

metodologjike dhe normative për planifikimin, kontabilitetin

dhe analizën  e veprimtarive të organizatës. Kur flasim për

ekonominë, për ata që nuk e dinë se termi ekonomi rrjedh nga

greqishtja e vjetër nga fjala (oikos) dhe do të thotë “shtëpi,

tempull, kamp” dhe fjala (nomos) që do të thotë “zakon,

rregull”.

Ekonomia, puna, tregu, paraja dhe

realiteti i saj.
“Zgjidhni njerëzit me të cilët punoni me urtësi dhe

sigurohuni që në tavolinë të ketë një grua”.

Leonard Lauder
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Kjo pandemi na vuri përball një situate komplet të re dhe në komunikimin e përditshëm me bashkëpunëtorët e tjerë apo me shokët e
klasave përkatëse,vumë re pakënaqësi të mëdha në lidhje me procesin mësimor,,ndërkohë nga ana tjetër qeveria e propagandonte
mësimin online si mundësinë e përkryer dhe mburrej me zhvillimin e këtij procesi. Unë mendoj që mësimi online është një proces i
padrejtë dhe abuziv. Vumë re se shumica e studentëve kishin pamundësi për ta ndjekur mësimin online. Studentë, që kishin vështirësi
në aksesimin e internetit, mungesa e pajisjeve të duhura elektronike për të kryer detyrimet akademike, mbingarkesa me detyra dhe
vendosja arbitare prej pedagogëve për mënyrën apo orarin që do të zhvillohet mësimi, pedagogë që mjaftohen me dërgimin e
materialeve të leksioneve në formatin Word. 63% e këtyre studentëve përdorin celularin për ndjekjen e procesit mësimor apo shlyerjen
e detyrimeve akademike dhe vetëm 14% e studentëve mendojnë se mësimi po shkon në mënyrën e duhur  pa asnjë ngarkesë.Meqënëse
pandemia mund të rishfaqet më vonë, nevojitet që shteti të mbulojë shpenzimet e pajisjeve elektronike dhe kostot e internetit për
studentët e varfër. Kësisoj në të ardhmen, nëse duhet, mësimi online do të zhvillohet siç duhet.

Mbyllja e universiteteve prej Covid-19 i ka vendosur studentët përballë një situate të re, atë të zhvillimit të mësimit online. Për këtë arsye
është  hartuar një anketë, me qëllim që të mbikqyret mbarvajtja e këtij procesi dhe vështirësitë e hasura nga studentët.

  FAKULTETI               STUDENTËT E ANKETUAR              PËRQINDJA

  Fakulteti i Shkencave 

Juridike/Politike                       40 studentë                                            57.1%

Fakulteti i Shkencave  Ekonomike                20 studentë                      28.6%

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike                10 studentë                    14.3%

Mbi 50% e studentëve janë disi të qartë për
zhvillimin e mësimit online.Kjo për shkak se
nuk iu është dhënë informacion se si mundet
të zhvillohet mësimi online, 18% nuk janë
aspak të qartë lidhur me zhvillimin e mësimit
online. Kurse 29% e studentëve janë të
informuar për zhvillimin e mësimit online.

Sipas anketimit, rezulton se shumë studente (57%)
kanë akses të pjesshëm në internet dhe një pjesë
dërmuese (mbi 63%) janë të detyruar t’i ndjekin
leksionet përmes telefonit celular. 57% e studentëve
të anketuar janë me oferta, internet të limituar apo
huazojnë internet nga komshinjtë.Ndër këto të fundit
futem dhe unë.

Nga 70 studentë të anketuar, vetëm 14% shprehen
se mësimi online po shkon shumë mirë, 40%
pohojnë se kanë shumë ngarkesë dhe 46% shprehen
se disi kanë ngarkesë,por po mundet t’ia dalin.

Shumica e studentëve rreth 58% janë shprehur se metoda më e përshtatshme për
zhvillimin e mësimit online është Video-takime sipas orarit mësimor dhe 6% shumë
pak studentë janë shprehur që leksionet të dërgohen nëpërmjet videove apo
audiove të regjistruara. 36% e studentëve mendojnë që leksionet të dërgohen të
punuara në Word/Power-Point.

Studentët kanë vështirësi të mëdha gjatë mësimit online
në kushtet e pandemisë, 81% kanë shumë stres, ngarkesë
dhe kjo çon në vështirësi të punës që ata kryejnë për të
mësuar.   21% kanë vështirësi ekonomike dhe 18% kanë
vështirësi teknike.

Gazetare
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Histori suksesi në UNS

Pas përfundimeve të studimeve Bachelor
në Fakultetin e Shkencave Juridik,
vendosa të vazhdoj studimet Master në
drejtimin Jurisprudencë pranë UNS-së.
Vitet e studimit, përveç impenjative kanë
qënë vitet të cilat kanë formuar karakterin
tim dhe më kanë përgatitur për të
ardhmen në karrierën time si juriste.
Të vendosësh për të ardhmen është
shumë e vështirë, por të vendosësh për të
vazhduar studimet në UNS është një
zgjedhje e qëlluar e me mundësi të
ardhshme të arta.
Statusi im, si studente, pranë UNS-së ka
përçuar ëndërrat për të ardhmen time, por
gjatë këtij rrugëtimi dua të falënderoj
UNS, të cilët përveç dijeve, stafi akademik
na ka udhëzuar, trajtuar si një familje.
Si një tradit që e ka krijuar UNS-ja, mua
m'u dha mundësia të isha përfituese e
programit Work and Study,ku aktualisht
jam e punësuar në Zyrën e Informacionit.

Në nisjen e një rrugëtimi të rëndësishëm
duhet të bëja zgjedhjen e duhur dhe të
ardhmen time ja besova Universitetit
Ndërkombëtar në Strugë.
Formimi im si studente në këtë universitet
lidhet drejtëpërdrejtë me përkushtimin
profesional të stafit akademik si dhe
kurrikulat bashkëkohore që ofron ky
institucion. 
Të gjithë këto elementë më kanë shërbyer
të krijoj një diapazon të mirëfilltë ndaj
dijes dhe shkencës. 
Falenderoj UNS që përgjatë studimeve
Master, nëpërmjet programit “Work and
Study” më mundësoi të punoj fillimisht në
Zyrën e Informacionit (Student Desk), ku
fitova një përvojë të shkëlqyer. Pas
përfundimit me sukses të studimeve
Master, mu dha mundësia të jem pjesë e
stafit akademik të UNS duke u përfshirë në
proçesin e mësimdhënies ,ku dhe
aktualisht jap kontributin tim në rrugën e
dijes për brezat e rinj.

Diellza Lena (Strugë)Albina Berisha (Elbasan) 
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"Librin që se Lexove” 

Ishe lexuese e mirë, thjesht ndërrove romanin.

Librin që mbarove dhe pse i bukur, e flake, e hodhe

“katranin”.

Kopertina ty shpesh të gënjen,

I lexon hyrjen dhe me aq dëfren. 

 

Librin e rradhës e merr në librari,

E s’të bën përshtypje, fillon tjetër histori.

Faqet ja shfleton, në mes e le, nuk e përfundon,

Si gjithmon, libër më interesat përsëri në librari kërkon.

 

 Librat e shkretë që ke ndërruar,

Kanë shumë histori për të treguar.

Disa prej tyre myku po i mbulon,

E të tjerë në rradhë, pa i lexuar i kalon.

 

 Autorë e histori lloje-lloje,

Veprën e dobët, më shumë e doje,

Por veç një libri ti s’ja humbe vlerën,

Ishte ai libër që shpejt ta tregoj derën.                                                                     

A.Braho

"Atdheu i vogël" 

 Përshëndetje shtëpiza ime,

atdheu që unë zotëroj.

I vogël, por udhëhequr për një luftë të

madhe.

Lufta për liri, por pa viktima.

Lufta për të qenë vetvetja.

Nga bota jashtë të mbrohem.

Armiqtë të qëndrojnë atje ku janë,

atje mes vendeve të zakonshme.

Viruset vdekjeprurëse që mbartin,

të mos më prekin.

Atdheu im, i vogli tru, e vogla zemër.

Në një shpirtë bashkuar,

në dimensionin tjetër njerëzor.

Kërkoj të mos ketë piktakim mes tyre.

Të mos ndryshoj ai kufi.

Të mbesë Atdheu im i vogël, gjithmonë

shtëpiza ime e madhe.  

 M.Geshtenja

Personi që e plotëson i pari dhe dërgon foto në adresën library@eust.edu.mk përfiton një dhuratë.

Hapësira argëtuese
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