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1. Si ka qenë njohja e juaj me UNS-në?
Fillimisht ju falënderoj për mundësinë që më jepni lidhur me intervistën në fjalë. Atëherë,
njohja ime me UNS-në fillon qysh në themelimin e saj, pra unë jam pjesë e familjes
universitare të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë që në themelimin e saj dhe deri më tani
vazhdojmë të punojmë dhe të japim kontributin tonë për UNS-në. Thjesht ka qenë njohja me
themeluesit e Universitetit dhe me petagogët të cilët ishin pjesë të fillimeve tona dhe pastaj
me kalimin e kohës ne dhamë kontributin tonë, dhamë mundin tonë, bëmë  gjithçka që sot të
jemi e gjithë kjo familje e madhe universitare.

2. Si ka ndryshuar UNS-ja ndër vite, a ka ndryshim në numrin e fakulteteve dhe
degëve, pra a janë shtuar ose janë ndryshuar apo larguar?
Universiteti Ndërkombëtar në Strugë natyrisht që brenda këtyre gati 15 viteve ka ndryshuar
në të mirë, pasi që degët fillimisht kanë qenë më pak, ka patur më pak fakultete dhe tani
jemi 4 fakultete, 2 institute dhe 12 programe studimi të cilët janë pjesë përbërëse të
Universitetit, ndërkohë që ne jemi munduar dhe akoma vijojmë të japim maksimumin tonë
për UNS-në.

3. Cili ngelet qëllimi primar i UNS-së?
Një ndër qëllimet primare të UNS-së gjithmonë ka qenë rritja e cilësisë së arsimit të lartë në
Republikën  e Maqedonisë së Veriut dhe ne gjithmonë kemi tentuar që të plotësojmë 3
kushte për të arritur këtë qëllim, e para facilitete dhe ambiente  universitare bashkëkohore, e
dyta staf akademik të përzgjedhur dhe petagog nga trojet shqiptare dhe nga të gjitha trojet
tona të cilët janë këtu dhe japin kontributin e tyre shkencor për të mirën e arsimit në vendin
tonë dhe e treta mundësitë e punësimeve, pasi që diplomojnë studentët tanë. Të tre këto
shtylla kryesore akoma janë bazë dhe janë qëllime primare të UNS-së.

4. Çfarë mundësish ju ofron UNS-ja studentëve përpos diplomës?
Natyrisht që ne nuk jemi vetëm universitet, që pasi që përfundon tre vite studime të japim
vetëm diplomën si letër dhe  t’a mbyllim procesin me studentët tanë. Jemi munduar që të
japim kontribut maksimal që nëpërmjet bizneseve, nëpërmjet kompanive të ndryshme të
mesme dhe të mëdha apo edhe të vogla, t’ju mundësojmë studentëve tanë dhe punësimin e
tyre në të ardhmen. Një ndër projektet më interesante të Unviersitetit tonë është edhe
praktika e studentëve, e cila bëhet gjatë sezonit veror, ku shumë studentë shkojnë, për
shembull juristët shkojnë bëjnë praktik tek avokatët, tek gjykatat, komuna apo kompani të
tjera, ekonomistët marrin pjesë në banka ose informaticientët tek ndonjë kompani dhe
biznes i informatikës dhe kështu me rradhë dhe pastaj, me kalimin e kohës ato studentë
përshtaten në ato vende pune, në ato pozita dhe mund të jenë edhe të punësuar të ardhshëm
në ato biznese dhe kjo është dhe një formë se si ne si Universitet kontribojmë për studentët
tanë.

5. Si Sekretar Gjeneral i UNS-së, si e shikoni aktivizimin studentor të këtij
universiteti?
Mendoj që shpirti i një universiteti janë pikërisht studentët. Studentët janë jo vetëm shpirti,
por janë dhe motorri i një universiteti, nëqoftë se studentët janë aktiv edhe universiteti është
aktiv, çfarë do të kishte bërë një profesor apo stafi akademik pa studentët?! – Asnjë gjë! Të
gjitha aktivitetet, të gjitha lëvizjet, të gjitha të mirat që i vijnë një universiteti, i vijnë
pikërisht nga studentët. Sa më tepër të jenë aktiv, sa më të gjallë, sa më pozitiv të jenë
studentët, aq më shumë vlerë dhe hov do të ketë universiteti.

6. Sa të suksesshme janë strukturat e ngritura të UNS-së?
Mendoj që, ashtu siç thash dhe pak më sipër organizatat dhe strukturat
universitare brenda një universiteti janë goxha të rëndësishme. Ne shyqyr Zotit
kemi patur deri më tani disa organizata interuniversitare, të cilat kanë bërë të
mundur plot aktivitete siç është grupi aktiviteteve IUS-Vision, apo siç është
Unioni  i Studentëve të cilët po punojnë vazhdimisht dhe vazhdimisht dhe po
sjellin risi të ndryshme që studentët të kenë mundësi të aktivizohen me plot
aktivitete të tjera të ndryshme, njëra prej tyre dhe Revista Studentore.

7. Sa i vlefshëm është zëri studentëve të këtij Universiteti?
Dhe njëherë e përsërisë që studentët janë shpirti i një universiteti  dhe zëri i
studentëve është shumë i vlefshëm për shkak të faktit që universiteti duhet të
jetë i njëzëshëm me studentët, me dëshirat, me vullnetin, me kërkesat e
studentëve. Nëse studentët kanë nevojë për një iniciativ konkrete, për një
aktivitet konkret, duhet natyrisht që të jenë zëri i Universitetit dhe ata tek ne i
bëjnë të gjitha aktivitetet akademike, shkencore, studentore në përputhje me
politikat liberale që Universiteti jonë i lejon studentëve tanë të realizojnë.

8. Si do të përshkruanit UNS-në me disa fjalë në bazë të eksperiencës suaj
ndër vite?
Mendoj që UNS-ja është eksperienca ime më e bukur në aspektin profesional,
për shkak se unë kam filluar të punoj që në moshë shumë të re, sapo kisha
magjistruar dhe ishte një periudhë që më duhej të vendosem diku në
marrëdhënie pune, të kërkoj një vend ku do të kisha iniciuar apo do të kisha
filluar një aktivitet timin si jurist dhe  ja që doli pikërisht UNS-ja si një mundësi
për mua që  unë të jem ky që jam sot dhe falë Universitetit kam përfituar shumë
eksperiencë, kam përfituar shumë informacion, shumë miq, shum dashamirë,
shumë njohje të reja me studentë, me petagogë, me miq të tjerë shkencëtar dhe
kështu me rradhë dhe vërtet është një ndër eksperiencat më të bukura që unë
kam përjetuar gjatë gjithë jetës sime.

9. Përse UNS-ja do të ishte zgjedhja perfekte për studime bachelor, master
por dhe vazhdueshmëri në doktoraturë?
Mendoj që të gjithë studentët e ardhshëm, de facto maturantët e sotshëm kanë
dilema të caktuara se ku do të vazhdojnë studimet e tyre dhe nuk do mend që
kjo është një çështë që i mundon apo i bënë ato që të kenë dilemat e tyre.
Megjithatë kur ke dilema do të thotë se ke kërkesa, për atë arsye mendoj që çdo
student apo maturant i cili ka dëshirë të njoftohet me mundësitë e Universitetit
Ndërkombëtar në Strugë, le ta kenë parasysh që ne jemi universitet i hapur dhe
ata çdo ditë mund të vijnë dhe të informohen për të gjitha mundësitë që
Universiteti jonë i jep në aspektin bachelor.  Sa i përket masterit dhe
doktoraturës UNS-ja padyshim që i ofron, ne jemi Universitet ku gjithashtu
japim mundësi fantastike për të gjithë ata studentë të cilët studiojnë tek ne dhe
pastaj do të kenë beneficione si aspektin financiar, akademik për të gjithë ato që
vazhdojnë tek ne master.

10. Çfarë mesazhi apo motivi do të dëshironit t'ju përcillni studentëve të
UNS-së aktual por dhe atyre që do të bashkëngjiten në vijim?
Mesazhi që dua t’ju përcjell studentëve është që ata të jenë student në gjithë
kuptimin e fjalës. Fakti që  ata janë duke studijuar dhe po përjetojnë tre vite jetë
studentore, mendoj që është koha më e  bukur e jetës së tyre. Më besoni që tre
vite do të kalojnë shumë shpejtë edhe pesë vite do kalojnë shumë shpejtë,
prandaj le të përjetojnë çdo moment të jetës së tyre studentore në maksimumin e
tyre, ka kohë për gjithçka, ka kohë për studime, ka kohë për punë, ka kohë për
të lexuar, ka kohë për gjithçka që kjo jetë studentore atyre ju ofron, për atë arsye
mendoj që le të menaxhojnë kohën dhe le të bëjnë maksimumin e tyre të
mundshëm, sepse pikërisht mendoj që  të qenurit student do të jetë pastaj një
nostalgji e së kaluarës dhe mbi të gjitha ju uroj shumë po shumë suksese të
gjithëve.

Intervistë me Sekretarin e Përgjithshëm të
Universitetit Ndërkombëtar në Strugë

DOC. DR. GUXIMTAR RUSHANIDOC. DR. GUXIMTAR RUSHANI
Universiteti Ndërkombëtar në Strugë numëron vite të suksesshme që hap pas hapi kanë sjellur ndryshime, të cilat u janë servirur studentëve duke ju ofruar hapësirë
më të gjërë mundësish dhe kushte kualitative më të mira. Lidhur me UNS-në u realizua intervistë dhe me Sekretarin e Përgjithshëm të këtij Universiteti Doc. Dr.
Guximtar Rushani. Sekretari gjeneral i Universitetit Ndërkombëtar në Strugë me një kënaqësi dhe sinqeritet flet mbi rrugëtimin e kryer të UNS-së dhe se çfarë
UNS-ja ofron.

Gazetare 
Gentiana Dumi 
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Intervistë me fituesen e Bursës së Prof. Luan Hajdaragës, e cila jepet për nder dhe respekt
për të madhin Profesorin Luan Hajdaraga nga ana e Universitetit Ndërkombëtar të Strugës,
i cili dha një kontribut të madh për krijimin e gjeneratave të reja. Intervista është zhvilluar
me studenten e vitit të dytë Liridona Miftari, fituese e Bursës.

Gazetar
Mevlur Aliu

Nëse mundet një prezantim paraprak, për veten tuaj?
Jam Liridona Miftari, 20 vjeçare dhe studioj në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, fakultetin
e Ekonomisë viti i dytë, shkollimin e mesëm e kam përfunduar në SHMK “Niko Nestor” Strugë,
drejtimi Ekonomi.
1.Kur ishte hera e parë që u njohët me bursën , dhe si?
Hera e parë që u njoha me bursën ishte pasi mbarova shkollimin e mesëm dhe më duhej të
vendosja ku të studioja dhe e bëra zgjedhjen e duhur, zgjodha UNS-së në të cilin mu dha
mundësia që të isha njëra ndër fitueset e bursës së plotë “Bursa Prof. Luan Hajdaraga”. Falë kësaj
burse mua mu plotësua njëra nga ëndërrat dhe falenderoj shumë familjen Hajdaraga, të cilët ma
bënë të mundur këtë bursë.
2. Nëse mundet të na tregoni mënyrën se si keni aplikuar dhe sa ju ka ndihmuar familjarisht
Bursa?
Duke vështruar në rrjete sociale rreth UNS-së si dhe rreth mundësive që jepte UNS, u ndesha dhe
me faktin që UNS ndan bursa ku njëprej tyre ishte dhe bursa “ Luan Hajdaraga” dhe kështu bëra
aplikimin . Kjo bursë më ka ndihmuar shumë në çdo aspekt të jetës sime.
3.Sa ju ka motivuar, që e keni fituar Bursën e Profesor Luan Hajdaragës?
Me fitimin e bursës së Prof. Luanit më ka motivuar jashtëzakonisht shumë dhe jua them të
gjithëve të rinjëve të cilët dëshirojnë që të vazhdojnë studimet, se UNS-së është me të vërtetë
zgjedhje e duhur. E falenderoj Zotin që shpresat nuk mi ka shuar kurrë dhe që pranë më kanë
qëndruar njerëzit e duhur, prandaj kurrë mos u dorëzoni në jetë! Shihni vetëm drejt rrugëtimit tuaj
sepse me të vërtetë do ju paraqiten shumë kthesa, por në fund do ja arrini qëllimit dhe do jeni aty
ku dëshironit që të ishit. Ndiqni ëndërrat dhe kurrë mos i harroni njerëzit, të cilët ju ndihmuan dhe
ju qëndruan pranë. Jeta bëhet edhe më e bukur kur ke pranë njerëz të duhur të cilët kanë besim tek
ju. Ju faleminderit! 

Liridona Miftari, përfituese e Bursës 
''Prof. Dr. Luan Hajdaraga''

Bursa "Prof. Dr. Luan Hajdaraga"
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Intervistë me Përgjegjësen e Zyrës së Shqetësimeve Studentore dhe
Antidiskriminimit, pranë Unionit Studentor, Bsc.Klisela Qose, e cila, do
të na tregoj mbi aktivitetin që ka zyra e saj dhe detyrat që ka kryer ajo
dhe anëtarët e zyrës së saj, për më shumë informacione do të gjeni
përgjigjet e saj, më poshtë.

1.Nëse do mundesh të na tregoni se në cilën zyrë jeni përgjegjëse dhe se
çfarë detyre ka zyra juaj?
Jam Klisela Qose, studente e Fakultetit Juridik, drejtimi kriminalistikë viti
i dytë, njëkohësisht dhe përgjegjësia e zyrës së Shqetësimeve Studentore
dhe Antidiskriminimit. Bazuar në statutin e Unionit Studentor, zyra ka
disa kompetenca; trajton problemet që paraqiten nga studentët dhe
vepron për zgjidhjen e tyre brenda një kohe të shkurtër, organizon takime
të hapura me studentët për të trajtuar çështjet që i shqetësojnë.
2.Çfarë ka ndryshuar që nga momenti që si studente je dhe
përfaqësuese e zyrës?
Të qenurit studente është periudha më e bukur, përpos saj ndihem tepër
krenare që jam përfaqësuesja e zyrës. Më është dhënë një lehtësim në
marrjen e dijes, në ndërgjegjësimin qytetar, si dhe në funksion të marrjes
së përgjegjësive sociale. Unë si studente ndihem shumë e privilegjuar,
nuk e shikoj Universitetin si një godinë instikte ku mësohet çdo ditë me të
njëjtin ritëm, por dhe të aktivizohem duke u argëtuar. Synimi përtej
zgjedhjeve studentore përfshin realizimin e dëgjimit të zërit tim për
zgjidhjen e çdo problemi që studentët kanë pasur ose do të kenë. 
3.Sa të privilegjuar të bën të jesh përgjegjëse e zyrës?
Synimi im është marrja e një bagazhi të gjerë dhe të pasur kulturor dhe
profesional. Pas shumë përpjekjesh kam arritur të jem përfaqësuese e
zyrës dhe për mua si studente është një përvojë e bukur dhe plotë
përgjegjësi. Jam e pranishme jo vetëm për të përfaqësuar studentët, por
edhe për të jetuar të plotë jetën studentore.
Të jesh përfaqësuesja e Zyrës së Problemeve Studentore dhe
Antidiskriminimit nuk ka vetëm kërkesa dhe ankesa, por mbi të gjitha
synohet rritja intelektuale e gjithësecilit. Ndihem e privilegjuar për këtë
detyrë që unë mbart si studente e Universitetit Ndërkombëtar të Strugës.

4. Si e menaxhoni punën me anëtarët e zyrës suaj?
Zyra e Shqetësimeve Studentore dhe Antidiskriminimit
përbëhet nga 7 anëtarë të cilët kanë një vullnet të madh
dhe një bashkëpunim perfekt midis njëri-tjetrit.
Bashkëpunimi ndërmjet anëtarëve realizohet me
prezencë fizike në mbledhjet që mbahen çdo fundjavë
online, ku bëhen me dije problematikat e studentëve.
Ndërmarrim nisma që synojnë vjeljen e shqetësimeve të
studentëve dhe pranë zyrës paraqiten raportet javore.
Me një bashkëpunim perfekt me në krye përfaqësuesen e
zyrës arrihet zgjidhja e problematikave të studentëve.
5. Si menaxhoni me strukturat e tjera të Unionit?
Menaxhimi me strukturat e tjera të Unionit bëhet në
mënyrë perfekte. Komunikimi realizohet nëpërmjet
raporteve , letrave si dhe në mënyrë elektronike.
Bashkëpunim të vazhdueshëm kemi edhe me zyrat e tjera
të Unionit Studentor.
6. Si qëndron mardhënia e juaj me administratën?
Mardhënia e zyrës sime me Administratën funksionon
shumë mirë. Çdo dokument apo problem i zgjidhur nga
zyra e Shqetësimeve Studentore dhe Antidiskriminimit
shkon me shkresë zyrtare në formë elektronike ose
fizikisht nga një përfaqësues i posaçëm për komunikim
me Administratën, gjegjësisht nga Zyra për Komunikim
me Administratën dhe Rektoratin.
7. Çfarë aktiviteti keni kryer deri më tani si zyrë?
Zyra e Shqetësimeve Studentore dhe Antidiskriminimit,
pranë UNS-së ka patur një veprimtari konkrete në bazë
të rregullores organike, në evidentimin dhe zgjidhjen e
konflikteve dhe problemeve studentore. Për periudhën të
cilën ka filluar aktivizimin ka qenë vazhdimisht në
ecurinë e shuarjes së konflikteve, potenciale studentore
dhe zgjidhje paqësore, gjithashtu aktiviteti i zyrës ka
funksionuar në bashkëpunim reciprok me zyrat e tjera të
UNS-ës. Zyra për Shqetësime Studentore dhe
AntiDiskriminim vlen të përmendet që ka qënë në
kontakt të parë me studentët e UNS-së duke kryer edhe
konstantime paraprake mbi shqetësime ose ankesa të
tyre.
E falenderojmë Bsc. Klisela Qose, që pranoj të bëhet
pjesë e intervstës dhe i urojmë suksese të vazhdueshme
në zyrën e saj.

Klisela Qose, Përgjegjëse e Zyrës së Shqetësimeve Studentore
 dhe Antidiskriminimit

Gazetar
Mevlur Aliu
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1-Si keni rënë në kontakt për Universitetin Ndërkombëtar të
Strugës?

Informacionet e para për Universitetin e mora nga një prezantim, që u
mbajt në shkollën e mesme, ku unë studioja. Më pas u futa në kërkim pak
më të thellë online në programet që ofroheshin dhe pas këtij hulumtimi, ku
gjeta informacion të vlefshëm për të hedhur hapat e parë drejt investimit në
karrierë, vendosa të kryeja studimet e larta në Universitetin Ndërkombëtar
të Strugës.

2-Pse ishte UNS zgjedhja jote për të investuar në të ardhmen
tuaj?

Siç përmenda pak më parë vendimin e mora pasi po shihja platformën
studimore dhe më la mbresa të mira, pasi në rastin e kurrikulës dhe
shkencave kompjuterike programi është i fokusuar në pikat më të
rëndësishme në lidhje me këtë profil. Dua të shtoj se kushtet bashkëkohore
të UNS, njohja e diplomës në shumë vende të botës dhe diploma e dyfishtë
më krijuan bindje të qarta për të studiuar në UNS.

3-Meqë UNS u jep prioritet ideve të studentëve, a do të dëshironit të sillnit risi në UNS? Nëse po, çfarë?

Puna në grup është shumë e rëndësishme sidomos në lidhje me IT. Do të ishte një ide e mirë të organizohej një grup ose klub
për IT, ku mund të mendojmë dhe të zhvillojmë pse jo dhe softuer si programe apo platforma, të cilat ndihmojnë në rritjen e
aftësive të studentëve të IT. Gjithashtu bashkëpunimi mes studentëve  mund të sjellë dhe dobi në të mirë të Universitetit në
aspekte të ndyshme në varësi të ideve që do të krijohen në klubet e formuara.

4-Po për qytetin e Strugës,çfarë përshtypje keni?

Qyteti i Stugës është një qytet i qetë. Qëndrimi im këtu është mjaft i këndshëm dhe i rehatshëm. Qytetarët struganë janë të
komunikueshëm dhe mjaft të sjellshëm duke ndikuar pozitivisht në jetesën time ketu. Dua të theksoj gjithashtu, se kultura
strugane është tepër e veçantë.

5- Jeni në fillim të rrugëtimit tuaj, por cili është vizioni juaj për të ardhmen?

E ardhmja do të ketë gjithmonë të papritura, por do të thoja pikësynimi i parë është përfundimi i studimeve. Më pas synoj në
avancimin e përgatitjes time akademike për të përballuar sfidat e ndryshme në krijimin e nje karriere të gjatë dhe të
suksesshme. 

Studenti i intervistuar për rubrikën “Intervistë me student” është Kristian Taraj. Student i vitit të parë, fakulteti i IT.
Ai shprehet i kënaqur me zgjedhjen e tij për të vazhduar studimet në UNS dhe me detaje tregon eksperiencën në UNS
dhe më tej.

Eksperiencë Studentore

Kristian Taraj, student i UNS (Fakulteti IT)

Gazetare 
Ilda Menkshi
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Edukimi financiar është një komponent shumë i rëndësishëm që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejt në
përmirësimin e standartit të jetesës së individëve. Një pjesë e konsiderueshme e tyre, mbi të gjitha të rinjtë,
kanë mungesë informacioni në lidhje me menaxhimin e financave personale. 
Kur flasim për financa personale veçanërisht duke iu referuar mungesës së një edukimi adekuat për
menaxhimin e tyre, studentët kanë një detyrë të rëndësishme në kujdesin për të evituar shpenzime të tepërta
ose joracionale. Ato duhet të heqin dorë nga blerjet e rastit apo siç quhen ndryshe blerjet spontane me qëllim
që të kapërcejnë problemet financiare. 

Periudha e studimeve përbën për studentët një periudhë edukimi dhe eksperiencë sepse pikërisht në këtë
kohë ato mësojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre financiare.
Studentët për të patur një shëndet të mirë financiar, duhet të menaxhojnë paratë e tyre duke i kushtuar
rëndësi planifikimit financiar mujor, duke identifikuar të ardhurat dhe listuar shpenzimet mujore. 

Ekziston prirja që studentët të kenë dëshirë të ndjekin jetën që bëjnë kolegët e tyre, por kjo është një mënyrë
e gabuar për tu ndjekur, pasi ato duhet të kuptojnë që janë të ndyshëm nga njëri-tjetri duke iu referuar
mundësive dhe vendimeve financiare ndaj duhet të mbështeten në mundësitë e tyre financiare. Shumica e
studentëve suportohen financiarisht nga familjet e tyre, një pjesë nga bursat studentore për shkak të
rezultateve të larta dhe pjesa tjetër janë të punësuar. Mirë menaxhimi i financave tona së pari duhet të nisë
me vendosjen e qëllimeve dhe objektivave të matshme duke krijuar një plan financiar mujor, ku të listohen
të gjitha shpenzimet dhe blerjet (duke i listuar sipas prioriteteve) dhe së dyti duhet të mbajmë një shumë
parash rezervë (të kursejmë) për situata të papritura. 

Studentët nëse udhëhiqen nga parimet e financave personale do të jenë më pranë objektivave duke realizuar
një ekuilibër të financave personale. Studentët duhet të kuptojnë që menaxhimi i financave të tyre është një
detyrë e vështirë që kërkon impenjim, por dhe kujdes të vazhdueshëm. Benefitet e mirë menaxhimit të
financave personale nuk kanë impakt të menjëhershëm, por studentët i ndihmon të bëjnë një jetë të qetë dhe
pa borxhe. 

Gazetar
 Bledar Radonshiqi
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Nëse në shoqërinë tonë ka profesione të cilat janë me përgjegjësi, atëherë një prej këtyre profesioneve është ai
i mësimdhënies. Mësimdhënia është një proces jo i lehtë, është veprimtari e rëndësishme shoqërore dhe me
përgjegjësi. Në procesin kompleks të mësimdhënies, është dhe do të mbetet problem edhe në të ardhmen
përdorimi i metodave sa më efikase të punës me nxënësit.

Me kalimin e kohës çdo gjë bëhet pjesë e një evolucioni. Evolucion që prek çdo aspekt jetësor, përfshirë këtu
edhe mësimdhënien. Kjo e fundit, shpesh herë bëhet pjesë e diskutimeve të ndryshme, ku vetë nxënësit vihen
përballë dy metodave të saj. Madje dhe vetë mësuesit bëhen pjesë e një diskutimi me vetveten, por jo vetëm,
ku pyetja e shumë diskutuar është: një mësimdhënie tradicionale apo moderne?
 Dikur A. Ajnshtajn ka cituar se: ‘Arsimi nuk është të mësuarit e fakteve, por trajtimi i mendjes për të
menduar.’ Pra, arsimi nuk ka të bëjë thjesht me pjesën motorike të të mësuarit, por edhe me atë psikomotorike,
e cila lidhet ngushtë me mësimdhënien moderne.
Mësimdhënia moderne nënkupton ndryshimin e roleve mësues-nxënës. Është nxënësi ai, i cili përfshihet në
diskutime të ndryshme, arsyeton dhe argumenton duke u orientuar nga mësuesi. Ky i fundit është partner në
komunikimin dhe ndërveprimin e klasës.
Ai stimulon të menduarit kritik tek nxënësit, duke ndikuar në përfshirjen e tyre në mënyrë aktive në procesin e
nxënies me anë të metodave interaktive. Kjo bën që nxënësit të ndërmarrin nisma vetiake dhe të kenë një
vlerësim të pavarur në veprimtaritë e tyre.

Kjo kurrikul lejon gjithashtu fleksibilitetin dhe është e hapur ndaj komunitetit dhe të mësuarit gjatë gjithë
jetës. Pra, ajo fokusohet në vlerësime gjithëpërfshirëse dhe i jep përparësi një metodologjie jashtë kornize.
Mësimdhënia moderne lidhet ngushtë edhe me individualitetin e nxënësit duke ndikuar në krijimtarinë e tij.
Edhe Piazhe psikologu i shquar zvicëran ka thënë se qëllimi kryesor i arsimit në shkolla është, që të krijojë
njerëz, të cilët janë të aftë të bëjnë gjëra të reja, jo thjesht të përsërisin ato që kanë bërë brezat e tjerë. Është
pikërisht zhvillimi i krijimtarisë ai, që sjell përfitime në motivimin e nxënësve, entuziazmin, pavarësinë dhe
kënaqësinë në procesin e nxënies.
Mësimdhënia moderne është një metodë, ku një ndër qëllimet më kryesore lidhet pikërisht me prodhimin e
veprave të cilat janë origjinale dhe që ndikojnë në shpalosjen e personalitetit të një individi. Pra, kjo metodë
mund të cilësohet më shumë si art i të menduarit sesa shkencë. Nëse mësimdhënia është art, kërkon frymëzim,
intuitë, talent e krijimtari dhe pak prej tyre mund të mësohen. Nëse është shkencë, mësimdhënia kërkon
njohuri dhe shprehi që me të vërtetë mund të mësohen. Ne mund të shprehim mendimin tonë se mësimdhënia
e suksesshme ka këto dy anë.
Prandaj edhe në tekstin e profesorit Bardhyl Musait “Psikologji Edukimi” theksohet se: “Mësimdhënia e mirë
ka brenda elemente të punës së artistit dhe të studiuesit.”

MËSIMDHËNIE MODERNE APO

TRADICIONALE ?
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Gjithsesi arti ndërthuret me shkencën ashtu sikurse edhe mësimdhënia moderne ndërthuret me atë tradicionale. Kjo
sepse nuk mund të ekzistojë një ndarje absolute midis këtyre dy metodave. Asnjëra nga metodat nuk përjashton
njëra-tjetrën, por ndërlidhen së bashku për të bërë një mësimdhënie sa më efektive. Secila nga metodat përbën një
mjet për realizimin e një qëllimi kryesor. Një mësimdhënie e mirë është si rezultat i përdorimit të metodave të mira
në mësimdhënie, të cilat evoluojnë me kalimin e kohës dhe kjo duhet të sjellë, që edhe mësuesit duhet të evoluojnë
bashkë me kohën, dhe të përdorin metodat e reja. Në këtë mënyrë metoda tradicionale bëhet pjesë e metodës
moderne, duke krijuar kështu një tablo të plotë të mësimdhënies. Edhe pse duket se tashmë metodës tradicionale i
ka shkuar koha, nuk duhen mohuar meritat dhe avantazhet e kësaj metode mësimore në situata të veçanta. Ajo që
është e rëndësishme për tu theksuar tek metodat novatore të diskutimit dhe punës me grupe, çdo mësues inkurajon
bashkëpunimin dhe të nxënit pjesëmarrës.
Mësimdhënia dhe të nxënit efektiv kërkojnë përdorimin e metodave të përshtatshme pedagogjike ashtu si dhe
metodologjike. Tradicionalja do të mbetet gjithmonë ngjyra e bardhë e tablosë mësimore, por është pikërisht ajo
moderne e cila i shton një mori ngjyrash, falë risive që ajo sjell në mësimdhënie. Risi që nxisin zhvillimin
individual, por edhe bashkëpunimin në grup. Risi që ndikojnë në formimin e mendimit kritik dhe personalitetin e
nxënësve. Këto risi lidhen edhe me përdorimin e teknologjisë dixhitale dhe edukimin mediatik të nxënësve.

Kjo është pranuar edhe nga Lord Puttnam, i cili shprehet se teknologjia në vetvete është një urë drejt të nxënit, më
shumë se një lloj vetëmbërritje në të. Me anë të kësaj metode moderne nxënësi mund të shpalosi dijet e tij në një
kohë të shkurtër. Kjo për disa arsye:
 Së pari, ajo lejon fleksibilitetin në studim, siguron rrugë më të shumta nxënie dhe siguron mënyra më të thjeshta
për të nxitur dhe zhvilluar të menduarit.
 Metoda moderne, e cila është një metodë kryesisht me në qendër nxënësin, është gjithashtu një metodë e ndërsjelltë
e pyetjeve dhe përgjigjeve midis mësuesve dhe nxënësve. Kjo metodë nxit nivelin e nxënies tek nxënësit.

“Me i heq mësimit pyetjet, asht njisoj si me i heq botës Diellin”, do të shprehej Aleksandër Xhuvani. Është pikërisht
kjo metodë që i bën nxënësit të shprehen më lirshëm dhe të thonë atë që mendojnë dhe të përdorin logjikën e tyre
për t‘iu përgjigjur pyetjeve të ndryshme të bëra nga mësuesi. Kjo metodë nuk i detyron ata të mësojnë me forcë, por
përkundrazi i bën ato të mësojnë në mënyrë zbavitëse dhe në mënyrë që të zbulojnë personalitetin e tyre. Prandaj
detyrë e mësuesit është të krijojë një mjedis sa më të përshtatshëm dhe një mjedis të ngrohtë pune, ku secili nxënës
duhet të ndjehet i lirshëm të shprehë mendimin e tij/sajë dhe ku secili nxënës duhet të besojë në vetvete, të besojë
tek mësuesit dhe shokët e tij.

Gazetare: Marta Gështenja
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Një nga prioritetet që ka qenë dhe është në fokusin e
Universitetit Ndërkombëtar të Strugës është realizimi i
aktiviteteve në kuadër të lëndëve të ndryshme dhe jo vetëm.
Stafi akademik i universitetit i ka kushtuar gjithmonë rëndësi
pjesës së realizimit të aktiviteteve duke e parë atë si një formë
praktike për realizimin e asaj që studentët mësojnë në teori.

Si shumica e universiteteve edhe Universiteti Ndërkombëtar i
Strugës i motivon studentët për t’u aftësuar, jo vetëm në pjesën
e nxënjes së teorisë dhe testimit të saj, por edhe në fusha të
ndryshme sociale të jetës. Realizimi i aktiviteteve të ndryshme
i’u mundëson studentëve të testojnë aftësitë e tyre, të jenë më
social, të lidhen me situata konkrete, të përvetësojnë njohuri të
reja, por edhe të fitojnë çertifikata të cilat do jenë disa pikë plus
në CV e studentëve në të ardhmen.

Aktivitetet janë të llojeve të ndryshme, ato në disa raste
iniciohen nga pjesëtarët e stafit akademik dhe në raste të tjera
iniciohen nga vetë studentët. Një rol shumë të rëndësishëm në
realizimin e kalendarit të aktiviteteve kryen grupi IUS Vision,
anëtarët e së cilit me punën e palodhshme dhe me kontributin e
tyre kanë ndërmarrë një numër të konsiderueshëm nismash në
shumë pak kohë.

Ndër aktivitetet që realizohen nga grupi IUS Vision mund të
përmendim, ‘Kafe me Personalitet’, Aktivitete në kuadër të
festave ose ditëve të rëndësishme si: ‘Dita e Librit’ (Mëngjes
Poetike), festa e Halloween-it, Konferenca, Trajnime,
Udhëtime, etj. Nuk duhen harruar edhe risitë e reja këtë vit
akademik të cilat përfshijnë Revistën “International Student"
dhe “Unioni Studentor", Dy struktura veprimtare të cilat kanë
ndihmuar studentët në përfitimin e njohurive në fushën e
gazetarisë, udhëheqjes dhe lidershipit.

Aktivitete të tjera realizohen nga vetë studentët duke u
ndihmuar nga profesorët e lëndëve përkatëse. Këtu mund të
përmendim: Aktivitete me qëllim humanitar (lënda Shoqëria
Civile dhe OJQ), Inskenimi i një skene krimi me qëllim
mbledhjen e provave (lënda Menaxhimi Detektivë), Inskenimi i
një seance gjyqësore (lënda Procedura Penale), etj.

Inskenimi i një seance gjyqësore është një nga aktivitetet e
fundit qe u realizua në Dhjetor 2020, përpara se studentët të
vijonin me pushimet e fundvitit. Aktiviteti u realizua nga
studentët e vitit të tretë Fakulteti Juridik. Edhe pse u përgatit
brenda një kohe relativisht të shkurtër ishte një projekt mjaft
mirë i realizuar dhe i vlerësuar nga të gjithë profesorët dhe
pjesëmarrësit
.
Të realizosh një aktivitet do të thotë të angazhohesh me të
gjithë njohuritë e tua, të bashkëpunosh, të pranosh ndihmë dhe
këshilla, të lodhesh, të mësosh dhe në fund të shijosh frytet e
punës tënde. Të ndihesh i vlerësuar për mundimin dhe kohën
që je përkushtuar, ky do të ishte dhe mesazhi që Universiteti
Ndërkombëtar i Strugës do të dëshiroj të përcjellë tek studentët
e tij.

Në fokusin e UNSNë fokusin e UNSNë fokusin e UNS

Gazetare
Xhudi Kurti 
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Nga ana tjetër është e rëndësishme që të potencohet, se shërbimet në periudhën e mësimit online edhe për botimet
jepeshin online. Studentët e interesuar mjafton të dërgonin me email temën se për cilët botime kishin interes, në
adresën: library@eust.edu.mk dhe brenda 72 orëve merrnin përgjigje nëse literaturat mbi të cilat kishin interes
disponoheshin nga biblioteka online. 
Padyshim, sugjerimet apo kritikat mbeten parësore për ecjen e mëtejshme dhe ngritjen e një rezultati më të mirë në
performancën e kësaj biblioteke. Edhe në rastet konkrete ka patur kritika nga vetë studentët, të cilat pasi janë verifikuar
nëse kanë qenë të bazuara, ka patur rezultat konkret në përmirësimin e tyre.  

Ambjentet e kësaj biblioteke, shpesh herë përdoren jo vetëm për lexim
apo shërbim për ofrimin e librave, por edhe për aktivitete të ndryshme
që kryhen nga struktura IUS Vision, pranë UNS. Gjithashtu dhe
mbledhjet e Unionit Studentor të Universitetit Ndërkombëtar në
Strugë, po ashtu kryhen në ambjentet e brendshme të saj. Pritet që në
vitin e ardhshëm kësaj biblioteke t’i shtohet një ambjent i dytë, i cili
do të shërbejë si klasë leximi, për studentët që zgjedhin të studiojnë në
ambjentet e universitetit.

Gjithashtu planifikimi paraprak konsiston në zbatimin e po kësaj
rregullore edhe në ambjentet e leximit që priten t’i shtohen UNS-së.
Prej vitit 2018, për herë të parë është aplikuar sistemi i kartelave të
lexuesit, të personalizuara, të cilat shërbejnë si një regjistër personal
mbi botimet e tërhequra nga vetë studentët. “Lexuesi i Muajit” tashmë
një praktikë dyvjeçare, e cila aplikohet për studentët që kanë patur
performancën më të mirë gjatë leksioneve, bazuar dhe në numrin e
botimeve të evidentuar në kartelën e lexuesit. Çmime të tilla janë
stimuj për rritjen e frekuentimit të leximit nga ana e studentëve, jo
vetëm në literaturat e detyruara, por edhe në literatura jashtëshkollore.

       BIBLIOTEKA E UNS 

 Biblioteka e Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, që prej vitit 2018 është kthyer në një ambjent jo vetëm studentor,
por edhe komunitar, për personat të cilët kanë admirim leximin dhe janë të interesuar për të shfletuar libra. Gjithashtu
pasurimi me botime të reja mbetet një sfidë e vazhdueshme e këtij sektori në UNS. Po në të njëjtin vit, për herë të parë
kjo bibliotekë ka hartuar dhe miratuar rregulloren e parë e cila ka efektshmëri në ambjentet e saj.

Rregullorja standarde për herë të parë u konceptua nga Doc.Dr. Guximtar Rushani, PhD.Cand Dorian Leka dhe Bsc.
Armand Braho dhe që prej dy vitesh është detyrim taksativ zbatimi i saj në ambjentet e kësaj Biblioteke. Ajo ka 12
pika dispozitive në brendësi të saj, të cilat janë obligim për studentët, stafin Akademik e Administrativ të UNS, e çdo
person tjetër që shfrytëzon ato ambjente.

Biblioteka e UNS ka ngritur prej kohësh një fushatë të përgjithshme, e cila kryesisht orientohet vetëm tek studentët e
viteve të para në fakultetet e ndryshme, që ka për qëllim njohjen e tyre me privilegjet, të mirat, e të qenit anëtar i kësaj
biblioteke. Kohëve të fundit ka patur një tendencë rritëse të numrit të përgjithshëm të studentëve, që duan të bëhen
pjesë e saj dhe për shkak të politikave të krijuara për rritjen e lexuesve gjatë këtyre dy viteve.

Gazetar
Armand Braho

Përgjegjës i Bibliotekës dhe Koordinator për Aktivitete (IUS VISION) në
Universitetin Ndërkombëtar në Strugë 

Bsc.Armand Braho
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Në kuadër të kalendarit të aktiviteteve të IUS Vision në
Universitetin Ndërkombëtar në Strugë, ditën e premte, më datë 29
janar është zhvilluar online nëpërmjet platformës Zoom, trajnimi
me tematikë “Të Drejtat e Njeriut dhe Evoluimi i Tyre në Kohët
Moderne”. Ky trajnim është zhvilluar për rreth 2 orë, ku
pjesëmarrës ishin afërsisht 50 studentë, nga të treja vitet e ciklit
bachelor dhe nga të katër fakultetet në UNS.

Fillimisht aktiviteti është hapur nga PhD. (Cand) Dorian Leka, i cili ka
përcjellë përshëndetjet në emër të Stafit Akademik dhe Administrativ
të UNS. Të ftuar si trajnerë kanë qenë Znj. Elsa Ballauri, Drejtore
Ekzekutive e Grupit Shqiptar për të Drejtat e Njeriut, Deputeti i Qarkut
të Korçës dhe njëherazi përfaqësues i Minoritetit Maqedonas në
Shqipëri, Z. Vasil Seriovski, si edhe  Përgjegjësi i Bibliotekës dhe
Koordinatori për Aktivitete pranë UNS Z. Armand Braho. 

Thuajse i gjithë trajnimi u realizua në formë bashkëbisedimi midis
studentëve të pranishëm dhe lektorëve përkatës, në të cilin u ezauruan
temat mbi “Të Drejtat e Njeriut dhe Historikun e tyre, Të Drejtat e
Minoriteteve në Shqipëri dhe Diskriminimi dhe Mbrojtja ndaj tij”.

Në fjalën e saj Znj. Elsa Ballauri, paraprakisht shtroi si pyetje midis
nesh se çfarë realisht kuptojmë me “Të Drejtat e Njeriut” dhe kur kemi
mësuar për herë të parë për to. Një rikujtim kryesisht për studentët e
drejtësisë ishte edhe diskutimi mbi Kodin e Hamurabit, si një sistem i
thjeshtë ligjesh, i cili ka hedhur themelet për perfeksionimin e rendit të
sotëm ligjor. Argumentat, analizat, kundërshtimet, faktet nga jeta e
përditshme të vetë studentëve dhe jo vetëm, mbi ekzekutimin e
mbrojtjes së të drejtave të njeriut, e bënë më të “gjallë” dhe aktuale
këtë bisedë.Si një qytetare që ka lëvizur dhe jetuar përkohësisht në disa
vende të botës Znj. Ballauri arriti të bëj një krahasim midis vendeve të
Ballkanit (përfshirë edhe Shqipërinë) BE-së e SHBA-së, mbi
mentalitetin, kulturën e respektimit të të drejtave dhe lirive njerëzore
(qytetarëve) dhe garantimin e tyre nga shtetet përkatëse. Thirrja e saj
ishte që “në asnjë moment të mos tolerojmë shkeljen apo
nëpërkëmbjen e dinjitetit tonë dhe të bëhemi zëri i “revoltës” në
mënyrë të tillë, që sado pak të mundet të kufizojmë shkeljet dhe kështu
ndihmojmë në krijimin e një shteti të drejtë dhe të denjë për qytetarët e
tij”.

Në pjesën e dytë të trajnimit protagonist i bisedës ishte Z. Vasil
Seriovski, i cili për rreth 40 minuta na informoi mbi gjendjen aktuale të
pakicave minoritare në raport me shumicën, si në Shqipëri ashtu edhe
në Maqedoninë e Veriut. Ai u shpreh i indinjuar për situatën e krijuar
duke thënë se “ne jemi shtetas të këtij vendi, jemi taksapagues dhe
meritojmë të trajtohemi me respekt dhe konsideratë;  për të gjitha
pakicat minoritare, duhet të ekzistojë një buxhet i veçantë, që të bjerë
drejtpërdrejt mbi ta, ashtu sikurse duhet të bëhet i mundur edhe
përfaqësimi institucional (psh. në Komisionin për Mbrojtje nga
Diskriminimi duhet të ketë minimalisht një person që përfaqëson
minoritetet) në një pjesë të mirë të organeve shtetërore”.                        

Sipas Z. Seriovski në parlamentin e Republikës së Shqipërisë
ndodhen afërsisht 20 deputetë të komunitetit Vlleh, të cilët nuk e
deklarojnë kombësinë e tyre, ndoshta sepse ende sot në shekullin
e XXI, një personi të caktuar mund t’i mohohet e drejta për të
ushtruar detyrën për shkak të paragjykimeve se ai i përket një
komuniteti të veçantë, që në shtetin tonë përbën një pakicë.
 Gjatë fjalës së tij kemi kuptuar, se pritet realizimi i një
Konference Ndërqeveritare me disa nga vendet e Ballkanit, për
miratimin e akteve nënligjore të Ligjit për Pakicat Minoritare,
çështje të cilën Z. Seriovski e ka trajtuar vazhdimisht edhe në
veprimtarinë e tij politike.Duhet theksuar se Z. Vasil Seriovski i
përket minoritetit Maqedonas dhe në bazë të gjykimit të tij këto
pakica shërbejnë si “urë lidhëse” midis popujve, shteteve,
kulturave, traditave e zakoneve dhe harmonizimi i këtyre
elementeve ndikon në bashëkjetesën e qytetarëve me njëri-tjetrin. 

Pjesa e tretë dhe e fundit e trajnimit u realizua mbi
“Diskriminimin”, si një fenomen, i cili ka marrë përmasa globale
dhe prek në mënyra e forma të ndryshme çdo shtresë të
shoqërisë. Si lektor i kësaj teme Z.Armand Braho bëri një
përmbledhje të asaj se çfarë quajmë diskriminim, shkaqet dhe
pasojat e tij, si dhe kush e kryen diskriminimin, llojet e tij,
mbrojtja nga diskriminimi (institucioni “Komisioneri
Antidiskriminim” vjen në ndihmë të rasteve ), raste konkrete të
diskriminimit dhe statistika të kësaj dukurie.
 Kolegët tanë ndanë me ne raste kur ata vet janë diskriminuar,
sidomos në periudhat kur kanë jetuar jashtë shtetit dhe kryesisht
bashkëkombasit tanë këtu në Maqedoninë e Veriut, të cilët
jetojnë me disa komunitete si; maqedonasit, turqit, egjiptianët etj.

Trajnimi përfundoi në orën 13:00 me përshëndetjet e të gjithë
pjesëmarrësve. Të dy personalitetet publike janë ftuar për
pjesëmarrje fizike në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, për
të vazhduar diskutimin në lidhje me këto tema, si edhe të
ngjajshme. Në fund të trajnimit të gjithë pjesëmarrësit u pajisën
me materialin e diskutuar, por në formë të shkruar, gjithashtu do
të kompletohen edhe me çertifikatë për pjesëmarrje.

Gazetare
Suela Kapo
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Z. Vasil Seriovski gjatë kumtesës së tij në trajnim



Më datë 29 Janar nga Universiteti Nehemia Gateway është realizuar mbajtja e Konferencës
Shkencore Studentore për të tretin vit rradhazi, me tematikë “Problematika, Sfida dhe Risi
mbi Zhvillimin dhe Rritjen e Mirëqenies në Shqipëri” ku pjesëmarrës ka qenë edhe
Universiteti Ndërkombëtar i Strugës. Kjo konferencë u realizua në platformën online ZOOM
si arsye e situatës aktuale me pandeminë. 

Studentët pjesëmarrës nga Universiteti Ndërkombëtar në Strugë kanë qenë 8, të cilët kanë
përfaqësuar organizata të ndryshme dhe kanë mbrojtur punimet dhe kërkimet e tyre shkencore  
përkatësisht: Klevis Hoxha dhe Mevlur Aliu përfaqësuan grupin IUS Vision pranë
Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, duke trajtuar punim shkencor me tematikën “Reformat
në Administratë”, studentet Ilva Kapo dhe Suela Kapo përfaqësuan organizatën “Ardhmëria
Euro Atlantike” me prezantimin e punimit shkencor “Arti i Diplomacisë dhe Politika e
Jashtme e Shteteve të Vogla”, Era Vavla dhe Kledja Lloshi kanë paraqitur punimin shkencor
me temë “KrimiKibernetik”.

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë pjesë e
Konferencës Ndërkombëtare Studentore

 

Gazetare
Eranja Hajderaj
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Ceremonia e shpërndarjes së certifikatave për studentët pjesëmarrës 
në Konferencën Ndërkombëtare Studentore (NGU.ISCIII/2021)

Certifikata e Pjesëmarrjes 
(NGU.ISCIII/2021)  

Gjatë zhvillimit online të konferencës

Armand Braho ka përfaqësuar Shoqatën Antikomuniste e të Përndjekurve Politikë të
Shqipërisë me prezantimin e punimit shkencor me tematikën “Raste Studimi mbi
Diskiminimin në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut”, ndërsa
përfaqësuese e Universitetit Ndërkombëtar në Strugë ka qenë edhe studentja Zimrisha Kupa e
cila ka prezantuar punimin shkencor në gjuhën angleze me temë “The Impact of Student
Emigration and The Impact on Our Countries”.
Studentët pjesëmarrës në këtë konferencë në fund të saj janë pajisur me çertifikata për
pjesëmarrje. Universiteti Ndërkombëtar në Strugë, në kuadër të aktiviteteve ekstrakurikulare i
jep mundësinë studentëve të marrin pjesë në Konferenca Shkencore dhe Studentore, në nivel
kombëtar dhe ndërkombëtar, për të rritur performancën e tyre akademike dhe përgatitjen
shkencore. 



Grupi i aktiviteteve IUS Vision pranë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë në bazë të Kalendarit të Aktiviteteve ka
vijuar me realizimin e aktiviteteve të frymave të ndryshme, ku së fundmi mund të përmendim zhvillimin e një Work
Shop-i me tematikën “Krimi Kibernetik dhe Sfidat në Parandalimin e Tij” të realizuar më datë 19 Shkurt 2021 në
bashkëpunim me Unionin Studentor pranë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë. Ky trajnim u zhvillua në
platformën online ZOOM me një kohëzgjatje prej 2 orë e gjysmë, ku trajnerë të ftuar ishin Profesori Doc. Dr.
Dashmir Nasufi dhe Profesori M-r Fatlum Bauta, ndërsa studentë pjesëmarrës ishin mbi 40 studentë të fakulteteve të
ndryshme të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë.

Temat e shtrira përgjatë këtij trajnimi kanë qenë “Trajtimi Kriminalistik i Kriminalitetit Kibernetik” ezaurimin e së
cilës e kreu Profesor Doc. Dr. Dashmir Nasufi dhe “Krimi Kibernetik - Sfida e Shoqërisë së Sotme” trajtuar nga
Profesor M-r Fatlum Bauta. Nga temat e trajtuara studentët pjesëmarrës patën mundësinë e njohjes me shembuj
konkret nga jeta reale mbi këto çështje kriminale, po ashtu duke u njohur me masat e vetëmbrojtjes. Në seancën e
fundit nga Përgjegjësi i Bibliotekës dhe Koordinatori për Aktivitete pranë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë Bsc.
Armand Braho, u bë i ditur edhe sistemi mashtrues që mund të haset tek të gjithë nëpërmjet aplikacionit WhatsApp
dhe forma e vetëmbrojtjes në rast të këtillë, duke shfaqur edhe video sqaruese të këtyre rasteve.          

Nga lektorët e këtij trajnimi u vlerësua jashtëzakonisht shumë përgatitja dhe gatishmëria e studentëve mbi
interesimin ndaj tematikave të këtilla siç është edhe Krimi Kibernetik, temë kjo mbi të cilën duhet folur më shumë
për të zhvilluar edhe njohuritë e përgjithshme. Vlen të përmendet se të gjithë studentët pjesëmarrës në fund janë
pajisur më çertifikata elektronike të firmosura nga trajnerët. Grupi IUS Vision siç theksoi edhe Profesori Doc. Dr.
Dashmir Nasufi posedon motorrë të mirëndezur për aktivizimin e studentëve nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme,
Work Shop-eve dhe shumë më shumë, gjë kjo e cila shpalos se edhe vijimshmëria në këtë Universitet do të ketë një
jetëgjatësi me projekte dhe aktivitete gjithëpërfshirëse studentore.        

Gazetare
Gentiana Dumi
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Trajner, Prof. Dr. Dashmir Nasufi

Trajnimi online në platformën Zoom me tematikë 
"Trajtimi Kriminalistik i Kriminalitetit Kibernetik"



Në kuadër të bashkëpunimit reciprok ndërmjet
Qendrës “Konsumatori Shqiptar” dhe grupit për
aktivitete IUS-Vision pranë Universitetit
Ndërkombëtar në Strugë, pas realizimit të trajnimit
mbi ‘Konsumatorin dhe të Drejtat e Tyre’,
Drejtoresha e kësaj Qendre Prof. Dr. Ersida Teliti
ftoj grupin IUS-Vision për pjesëmarrje fizike në
trajnimin tre ditor të zhvilluar në Qytetin e Korçës
me tematikë “Konsumatori Vendor” lidhur me
mbrojtjen e konsumatorëve dhe vetëqeverisjen
vendore,  ku studenti Klevis Bame, student në
degën Shkenca Politike dhe Marrëdhënie
Ndërkombëtare nga viti i parë, ka qenë pjesëmarrës
dhe përfaqësues i Universitetit Ndërkombëtar në
Strugë. 

Trajnimi posedonte pjesëmarrës të shoqërisë civile,
ndërsa u moderua nga Drejtoresha Ekzekutive e
kësaj Qendre Prof. Dr. Ersida Teliti, nga e cila u
qartësua se qëllimi i zhvillimit të këtij trajnimi
qëndron në ndërgjegjësimin dhe rritjen e sasisë së
informacionit, në lidhje me mbrojtjen e
konsumatorit në nivel vendor.Bazuar tek fakti se
Bashkia e Korçës nuk ka ngritur ende një zyrë për
mbrojtjen e konsumatorit, 

në fund të këtij trajnimi synohej që
pjesëmarrësit të jenë të aftë të japin dhe të
dërgojnë ankesa, si dhe t'i kërkojnë
bashkisë Korçë hapjen e një zyre për
mbrojtjen e konsumatorit, duke qenë se
qeverisja vendore konsiderohet si qeverisja
më pranë qytetarëve, konsumatori ankohet
dhe e merr përgjigjen pikërisht nga bashkia
ku jeton.

Aktiviteti pati një kohëzgjatje prej tre
ditëve dhe u realizua në kuadër të projektit
"Indeksi i Konsumatorit Vendor" i
mbështetur nga shoqata “Lëviz Albania”.
Bashkëpunimet me organizata të këtilla
kanë për qëllim primar ngritjen e
kapaciteteve të studentëve të Universitetit
Ndërkombëtar në Strugë, por gjithashtu
edhe përfshirjen e tyre në jetën aktive
qytetare.

MBROJTJA E KONSUMATORITMBROJTJA E KONSUMATORITMBROJTJA E KONSUMATORIT

Gazetar
Klevis Bame
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Gjatë zhvillimit të trajnimi 3-ditor, Korçë, Shqipëri

 Klevis Bame, student i UNS (Fakulteti i Shkencave Politike),
pjesëmarrës në trajnim



“Madhështia e njerëzimit nuk qëndron në të qenit njeri, por në të qenit njerëzor"- Mahatma
Gandhi

 
Ajo çfarë e ndryshon njeriun nga të qenit thjesht një strukturë robotike janë ndjenjat dhe emocionet. Të qenit human nuk kushton,
bazuar në këto parime njerëzimi sot mundohet që të mos i humbë dhe ato pak elemente të mirë që kanë mbetur.

Në kuadër të lëndës Shoqëria Civile dhe OJQ (Organizata JoQeveritare) studentët e Fakultetit Juridik, drejtimi Kriminalistikë dhe
Dedektivë vendosën të krijojnë një organizatë. Organizata e quajtur “Youth Vision” u themelua nga studentët: Xhudi Kurti, Kristi
Demollari dhe Ledja Dushkaj. Për të realizuar qëllimin e saj humanitar antarët e organizatës realizuan një aktivitet, fitimet e së cilës
do të shkonin për të ndihmuar një familje në nevojë.

Aktiviteti i mbajtur nga Youth Vision konsistonte në realizimin e disa vallëzimeve rastësore. Një nga qëllimet dytësore të këtij
aktiviteti ishte dhe rikthimi i mbrëmjeve të vjetra shqiptare në fokusin modern. Vajzat do të ishin “madamat” të cilat do të kishin
nderin dhe privilegjin të zgjidheshin nga “kavalierët” e UNS, vetëm se kjo përzgjedhje do të realizohej në mënyrë rastësore.

Në datën 15 Dhjetor aktiviteti u realizua në ambientet e Judos-s në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës dhe kishte një pjesëmarrje
të konsiderueshme studentësh. Pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe me qëllim që të respektoheshin masat anticovid. Djemtë , të cilët u
vendosën në një drejtim duhet të zgjidhnin me sy të mbyllur vajzat, të cilat ndodheshin përballë tyre, për të realizuar një vallëzim.
Ndërkohë pasi ishin krijuar çiftet, pjesëtarët e tjerë që ndodheshin në sallë kishin të drejtë t’i “ndanin" ata dhe të merrnin partnerët
në kërcim. Objekti që simbolizonte këtë lloj ndarjeje ishte një portokall. Aktiviteti u realizua në një mënyrë mjaft të mirë dhe
pjesëmarrësit përveç se dhuruan për të ndihmuar, kaluan një kohë të këndshme dhe u argëtuan.

Një shumë e majme të ardhurash u mblodh nga ky aktivitet, duke përfshirë faktin që dhuruan edhe shumë persona të cilët nuk morën
pjesë, që ishin studentë dhe pjesëtarët e stafit akademik. Këto të ardhura u përdorën për t'i ardhur në ndihmë një familjeje e cila
përveç se jetonte në kushte shumë të vështira ekonomike, shumica e pjesëtarëve kishin probleme të rënda shëndetësore.
Në kuadër të këtij aktiviteti, organizata Youth Vision pati dhe një donator i cili dhuroi një shumë të konsiderueshme të ardhurash, të
cilat u vendosën përsëri në ndihmë të kësaj familjeje. Të tronditur nga kushtet në të cilat jetonte kjo familje, përpjekjet për t’a
ndihmuar atë do të vazhdojnë përsëri, me ndërmarrjen e aktiviteteve të reja.

Qëllimi parësor i organizatës u realizua në sajë të këtij aktiviteti me ndihmën e të gjithë anëtarëve dhe pjesëmarrësve. Çdo gjë sado e
vogël që ne dhurojmë mund të jetë një ndihmë shumë e madhe për dikë tjetër. Bamirësia nuk të varfëron.

“Kërcimi është gjuha e fshehur e shpirtit dhe “Bamirësi” është fjala që ajo shqipton” – Youth
Vision.

Humaniteti Nuk Të Varfëron!

Gazetare:
Xhudi Kurti 
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Studentët përfaqësues së organizatës "Youth Vision", UNS



Copëza lumturieCopëza lumturieCopëza lumturie

   
“NE NUK DUHET TË KEMI XHEPA TË MBUSHUR OSE TË JEMI TË PASUR PËR TË NDIHMUAR FAMILJET NË
NEVOJË, TË VARFËRIT DHE ENDACAKËT, NE NA DUHET TË KEMI NJË ZEMËR”.

 |Kevin Dcruz|

Studentët e fakultetit të Ekonomisë dhe IT e konkretizuan projektin në dhënien e një laptopi dhe ndihma ushqimore
për një familje në qytetin e Strugës. Studentët e fakulteteve të Shkencave Juridike ndihmuan në blerjen e një 
 frigoriferi, blerjen e medikamenteve apo edhe ushqimeve për familje të tjera në nevojë. Gjithashtu u përgatitën dhe
pako festive për fëmijët me aftësi të ndryshme pranë qendrës ”Poraka Nova”.

Në kohë pandemie ishte i vështirë zhvillimi i aktiviteteve për mbledhjen e fondeve, por studentët në bashkëpunim
me stafin e UNS-së arritën të realizonin projektet dhe të sillnin lumturi në këto familje në festat e fundvitit. Të
gjithë meritojmë të jemi të lumtur, ndonëse ka shije të veçantë lumturia, që marrim kur ndihmojmë edhe të tjerët
për të shijuar disa copëza lumturie. 
Bashkë mund të arrijmë vërtet shumë!

Projektet e nisur nga studentët e vitit të tretë në kuadër të lëndës “Shoqëria Civile dhe OJQ” për të ndihmuar familje
në nevojë u realizuan me sukses. Mbledhja e fondeve u dërgua në disa destinacione të paracaktuara dhe në ndihmë të
familjeve, që kishin vërtet nevojë për këto fonde.

Gazetare 
Ilda Menkshi
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Studentët e UNS, vizita tek familjet në nevojë

Studentët e UNS, gjatë organizimit të aktivitetit



Momentin e parë që besova të ardhmen time në UNS, nuk
isha as vetë e sigurt për atë që dëshiroja dhe synoja të
arrija. Falë mbështetjes të vazhdueshme të UNS-së dhe
stafit akademik arrita të përfundoj studimet Bachelor në
Fakultetin e Shkencave Juridike, dega Kriminalistikë dhe
Detektivë.

Gjatë tre viteve si pjesë e UNS-së pata mundësinë të jem
pjesëmarrëse në aktivitete të ndryshme, duke qenë dhe më
pranë asaj që dëshiroja,  padyshim dhe një karrierë më të
mirë formuar. Në periudhën e përfundimit  të vitit të tretë,
UNS më ofroi mundësinë të studioja në një nga
universitetet partnere të UNS-së, por dhe në një nga 50
universitetet më të mira të sipërmarrjes.

Tashmë  jam në vitin e parë të studimeve Master për
Drejtësi Biznesi Ndërkombëtarë në MCI (Management
Center Innsbruck) në Austri  dhe falë hapave të para në
UNS dhe mbështetjes së stafit akademik, posedoj hapësirë
për të qenë  pjesë e rekrutimeve dhe trajnimeve të
kompanive më të mëdha si BMW, Redbull, Tesla, Ikea etj.

Falë dijeve të përfituara dhe të ezauruara në UNS ndihem
më e sigurtë për të vazhduar karrierën që dëshiroj dhe të
ndodhem më afër ëndërrave të mia.

UNS pati besim tek unë, atëherë kur dhe vetë mua më
trembnin ëndërrat e mia!

Periudha e studimeve në Universitetin Ndërkombëtar në
Strugë reflekton një tabló që segmentizon një pjesë të mirë
të suksesit tim.

“Esenca e një lidershipi të mirëfilltë është influenca
pozitive dhe jo autoriteti, prandaj nënvizoj faktin se UNS i
orienton studentët me frymën e lidershipit. Stafi akademik,
literatura bashkëkohore, infrastruktura universitare si dhe
programet e ndryshme ndërkombëtare janë copëzat e
mozaikut që më shoqëruan gjatë studimeve të mia në këtë
institucion, ku gjithashtu arrita të përsos dijen  duke u bërë
pjesë e stafit të UNS-së në procesin e mësimdhënies.

Aktualisht jam në pozicionin Drejtues në Drejtorinë e
Turizmit, Kulturës dhe Rinisë, pranë Bashkisë Pogradec
dhe jam mirënjohëse për faktin se Universiteti
Ndërkombëtar në Strugë ka ndikuar në formimin tim
akademik dhe profesional për të menaxhuar situata të
ndryshme. G. McKewon ka thënë: ‘Çdo ditë përpiquni të
bëni diçka që do t’ju afrojë drejt një të ardhmeje më të
mirë’, prandaj ndërtojeni edhe ju rrugën drejt dijes duke
studijuar në UNS!

BORANA QYTYKU (LIBRAZHD )BORANA QYTYKU (LIBRAZHD )BORANA QYTYKU (LIBRAZHD )

Histori suksesi në UNS

LORIDELA BEQARI (POGRADEC )LORIDELA BEQARI (POGRADEC )LORIDELA BEQARI (POGRADEC )

Gazetare 
Zimrisha Kupa
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Loridela Beqari, Drejtore e T.K.R, 
Bashkia Pogradec

Borana Qytyku, studente pranë MCI, Austri



* * *
 

Zemrës së vrerosur i jep pak helm të pijë
Nën dritë të hënës marrosesh për arrati!
Ç'qe zotëruar dëbora ndër male,
Akullnajat e ngritura sollën veç përçarje.

 
Në mes stuhisë qëndron viktimë,
Ngrihesh kur të tjerë të rrëzojnë!
Të gjithë ngricat e kësaj nate të vagulltë
Vijnë po nga ty e të sundojnë!

Ç’thua im Zot, tani që jemi vetëm?!
Mbi kurrizin tim mbart vetëm kujtime
Tërhiqmë pak peshë të vrerosur, se u luta për lehtësime...
Mbase kështu kënaqesh, kur vuaj i zhytur në mendime!

 
- Zimrisha Kupa

Gjysma Platonike
 

Mëshira sonte bënë gosti
kush me ty dot nuk u ngop,
kurrsesi nuk venë në mëndje
fjala"gëzuar" mbushur në gjysmë gotë!

 
Hijerëndë hëna e sontme
gjysmën tjetër e shkallon,
Zotit mes tjerësh i përgjunjet,
më tërhiq o’ më jep forcë!

Kujtesa mpreh shpatën durim
e kthen dhe stis siç nuk e sheh,
para mbrëmja thyen gostinë
dëshpërimthit lumturi pret!

- Zimrisha Kupa

Hapësira argëtuese

Gjeni 5 ndryshimet 
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Personi që e plotëson i pari dhe dërgon foto në adresën library@eust.edu.mk përfiton një dhuratë.



Struga mes ngjyrash
 

Kledja LloshiKledja LloshiKledja Lloshi

Kledja LloshiKledja LloshiKledja LloshiZimrisha KupaZimrisha KupaZimrisha Kupa      

Erzana ÇermenikaErzana ÇermenikaErzana Çermenika   Armand BrahoArmand BrahoArmand Braho

Marta GështenjaMarta GështenjaMarta Gështenja
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Këndi i njoftimeve 
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Pro Carton Student Video Award 2021. Kompeticioni
Europian për tregimin e kartonëve përmes videove

është hapur tani dhe falas për të hyrë.
 
 
 
 

Kompeticioni konsiston në bërjen e videove dhe 
 shpjegimin në menyrë kreative rreth riciklimit të

kartonave dhe të mirave që sjell. Çmimi i parë vjen
në vlerën 5000 Euro.

 Kongresi i 9-të Vjetor Ndërkombëtar i Studentëve për Shkencat Humane dhe Sociale (HUMSOS) i 
organizuar nga Universiteti Maltepe. Konferenca do të zhvillohet në internet midis 02 dhe 04 qershor 2021.

Këtë vit, konferenca i kushtohet temës "Përshtatja ndaj Pandemisë dhe e Ardhmja e Re".



 

Pandemia e Covid-19 hapi shumë plagë për të gjithë, dikush humbi të afërmit, dikush tjetër miqtë dhe të tjerë
humbën modelin që duhet ndjekur. Mbaj mend datën 4 Dhjetor 2021, duke nisur rutinën e punës në UNS,
rastësisht lexoj në media për humbjen e parakohëshme të Profesor Marko Bellos nga Koronavirusi, lajm që
nuk doja ta besoja. Në fakt ishte shuar një tjetër nga ikonat e Universitetit të Strugës, një humbje e madhe kjo
për të gjithë studentët, kolegët dhe institucionin. Tashmë të gjithëve na mungon profesori! 

Profesor Marko, para se të largohej ndërtoi dhe la pas shumë gjëra për të cilat do të mbahet mend.  La pas një
familje të mrekullueshme, të respektuar. La pas persona që janë krenar të cilët kanë qenë studentët e tij. La pas
kolegë të cilët çdo ditë ndjejnë mugesën e tij. La pas miq të mirë, që e kanë të pamundur ta zëvëndësojnë. La
pas vendin bosh të një intelektuali, i cili nuk mund të zihet nga dikush tjetër. La pas bosh vendin e një
politikani të pakonkurueshëm. La pas njerëz mirënjohës që mundën ta njihnin dhe ta kishin pranë sadopak. 

Edhe pse sot prof. Marko Bello nuk është më, ai gjithmonë ndodhet në kujtimet tona më të mira në
Universitet. Gjithmonë do jetë i buzëqeshur dhe i mbushur me optimizëm në zemrat tona, si një njeri i
pazëvëndësueshëm, të cilin gjeneratat e ardhshme humbën fatin ta njihnin. 

Për prof. Markon fjalët janë pak, pasi vepra e tij është përjetësuar tek të gjithë ne... 

Nuk është e lehtë të shkruash për dikë që nuk është më, i cili ka
kontribuar në formimin tënd. Kështu ndodh për të gjithë ata njerëz,
që jo thjeshtë investojnë tek ti, por dhe lënë një shenjë të mirë tek
karakteri jot. 

Më kujtohet, ishte dita e martë e çdo jave, ditë kjo që mezi prisja të
paraqitesha në auditor, ndoshta dhe studenti më i shkujdesur apo
rebel nuk dëshironte t’a humbiste këtë ditë pa ardhur në leksione.
Shkak ndoshta nuk bëhej lënda, por prezenca e Profesor Markos.
Mbaj mend që së bashku me kolegët shkonim rreth 15 minuta
përpara në auditor, jo thjeshtë për respekt, por edhe për shkak të
vlerësimit që të gjithë mbanim për Profesorin. I qetë, i artikuluar,
autoritar dhe interaktiv, si një bibliotekë e gjallë, i mbushur me
informacion, të gjithë ndiqnim leksionin. Dhe në pushim, me një
buzëqeshje të lehtë, të kthente përgjigje për pyetjet e bëra gjatë
leksionit, duke të vlerësuar dhe duke të konsideruar jo më si student,
por si një profesionist. 

Po, unë pata fatin të isha studenti i Prof.Marko Bellos. I veshur me
vlera, i mbushur me dinjitet dhe mbi të gjitha një njeri model ai ishte.
Padyshim krenari e Universitetit Ndërkombëtar të Strugës, model për
studentët, shembull për profesionistët dhe fanar ndriçues për
familjen, kolegët dhe shoqërinë. 

In MemoriamIn MemoriamIn Memoriam   
PROF. DR.MARKO BELLOPROF. DR.MARKO BELLOPROF. DR.MARKO BELLO

Gazetar
 Armand Braho
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