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Të jesh sot student në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë, nuk është vetëm mundësi për të
vazhduar studime të larta universitare, por është një privilegj që prindërit tanë nuk e kanë pasur, aq
më tepër në një universitet që flet shqip. Këtë privilegj të studimeve në gjuhën shqipe, ne si
shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, padyshim që ja detyrojmë Universitetit Ndërkombëtar në
Strugë (UNS) dhe atyre që e ideuan, aplikuan dhe e zhvilluan atë.
Kush nga ne studentë, dhe kush si ne që ka studiuar në të më herët, ka parë ti zhvillohen  dhe
realizohen ëndrrat e veta profesionale dhe personale, pasi është bërë një ekonomist, jurist,
kriminalist, informaticient, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, por edhe pedagog, pra i është
dhënë mundësia që të mund të trasmetojë dijet tek brezat që vijnë. Zhvillimi i karrierës dhe
profesionalizmit në këtë universitet është gjithmonë i mundur, është një dritare që i çelet kujtdo që
ka aftësinë, vullnetin dhe seriozitetin e duhur për të krijuar të ardhmen e tij mbështetur në dijet e
marra pranë këtij institucioni të arsimit të lartë.
Por, si lindi UNS?
Universiteti Ndërkombëtarë në Strugë themelimin e tij e ka prej në vitin 2005, ku fillimisht filloi
aktivitetin e tij me emërimin “Euro College” ndërsa gjatë vitit 2008 nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut u bë akreditimi për dy institute të reja, Instituti
për Europianistikë dhe Politikë Ndërkombëtare dhe Instituti për Zhvillim Ekonomik dhe
Menaxhment Ekologjik që sollën edhe nevojën dhe ishin arsyeja themelore për ndryshimin e emrit
në “Universiteti Ndërkombëtar në Strugë”.
UNS-ja tashmë në vitin 2022 duke përmbushur përplot 17 vite histori suksesi në vlera akademike,
përgaditje profesionale dhe dije të lartë, është edhe faktori apo ndryshe thënë gurthemeluesi
kryesor i ruajtjes së gjuhës shqipe në vendin e bukur të Strugës. Ky Universitet Privat është i pari
në Ballkan që u pranua si anëtare e plotëfuqishme e Asociacionit Evropian të Universiteteve-EUA.
Pranimi i një universiteti në EUA është një ndër mirënjohjet më të mëdha që mund të fitohen dhe
që vërtetojnë angazhimin e madh profesional dhe akademik të UNS-së në zhvillimin e arsimit të
lartë jo vetëm në Maqedoni, por vërtetuar kjo edhe në shumë vende të tjera dhe rrethana akoma më
të gjëra!
Çfarë vlere reale përmban UNS?
Si studente aktuale e studimeve Bachelor pranë UNS-së, kësaj pyetje natyrshëm do ti përgjigjesha
se UNS është një ndërthurje e paqtë e vlerave njerëzore dhe diturisë shkencore, dhe për më tepër
dituria zhvillohet gjithnjë e më shumë si një vlerë ndër vete që askush nuk ta mohon, por
përkundrazi, me punë e përkushtim, ta shton. 
Universiteti Ndërkombëtarë në Strugë, ndër vlerat e tij të shumta, posedon; literaturën më të mirë
bashkëkohore; profesorë me grada shkencore dhe tituj akademikë; staf të përkushtuar dhe
profesional; akses e lehtësi për ndjekjen e studimeve për të gjithë studentët; metoda bashkëkohore
të mësimdhënies. Unë dhe studentë të tjerë në UNS jemi padyshim dëshmitarët më të mirë të
ndjekjes së leksioneve dhe seminareve të shumta në Universitete të ndryshme brenda dhe jashtë
Maqedonisë, prandaj ndjejmë krenari e themi se UNS përcjell diturinë në formën e
bashkëbisedimit, bashkëkomunikimit, duke dhënë të drejtën e shprehjes së lirë, vlerësimit dhe
vetëvlerësimit, praktikave të bashkëpunimit dhe komunikimit. Janë profesorët tanë ata të cilët në
fytyra shfaqin kënaqësi kur prekin kuriozitetet e studentëve dhe nga këtu studnetët nuk ngurrojnë
të pyesin.

RRUGËTIM MES VLERASH, TË DIJES DHE SUKSESIT NË
UNIVERSITETIN NDËRKOMBËTAR TË STRUGËS
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Vlerat e një universiteti marrin jetë kur qëllimi i tij i parë dhe i funti është mirëqenia e studentëve,
njerëzit e formuar personalisht dhe profesionalisht, anëtarët e ardhshëm të shoqërisë sonë,
studentët që do të nxjerrë dhe ato që ka nxjerrë, që në rastin konkret nga auditorët e UNS kanë dalë
studentë të shkëlqyer që sot punojnë në poste të larta në vend, ose edhe jashtë vendit, pra në vendet
e tyre të lindjes, ose në vende akoma më të zhvilluara si psh SHBA, Britania e Madhe, Kanada,
Zvicër, etj. 
Pse UNS ofron mundësinë e një të ardhmeje të suksesshme?
Kur një universitet vë në dispozicion të dijes dhe të studentit gjithë qenien e tij, strukturën
bashkëkohore, bibliotekën non stop, falas dhe me qasje në literatura të pafundme të autorëve
vendas e të huaj, laboratorët informatik, palestrën, stafin administrativ gjithmonë të gatshëm,
profesorë të shkëlqyer, çdo aktivitet kulturor, historik e studentor, bursa të një pas njëshme të
bazuara mbi meritokraci apo edhe gjendjes sociale e ekonomike, por dhe të autorëve Universitar,
përkrahjen morale dhe nxitjen për të ecur para, këshilla, korrigjime dhe ndjekje të çdo hapi të
rrugëtimit studentor, atëherë mund të themi me bindje se është një universitet që ecën me hapin e
kohës.
Një universitet i tillë jo vetëm që të zhvillon në formën më të mirë profesionale dhe akademike,
por pa asnjë lloj diskutimi të ofron edhe një të ardhme të suksesshme, mjafton që të dish të vësh në
funksion, të përvetësosh dhe të integroshtë gjithë këto vlera, mundësi dhe burime të ofruara nga
universiteti, në këtë rast mund të themi me plot krenari që një universitet i tillë në Maqedoninë e
beriut është dhe ngelet Universiteti Ndërkombëtarë i Strugës.
Shembujt flasin më tepër se fjalët, dhe padyshim ndër shembujt e shumtë që mund të përmendim
nga studentët që kanë prekur me dorë suksesin, mund të përmendim rastin e ish-studentit të UNS,
Igers Vangjeli, i cili pas studimeve në Fakultetin Juridik, aplikoi me sukses dijet e marra në UNS
dhe vazhdoi rrugën e suksesit drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës si avokat në një kompani të
famshme ligjore amerikane, me shtrirje dhe në Mbretërinë e Bashkuar të së Drejtës Familjare. 
Raste të ngjajshme kemi plot, duke filluar nga ish studentët Borana Qytyku, Narelda Hadaj, Alban
Gusho, Thimjon Bullari, Fatlind Toska, Klevis Koçi, Redona Ruçi, dhe deri tek shumë të tjerë, të
cilët kanë zhvilluar karriera të sukseshme profesionale dhe për të cilët është padyshim kënaqësi të
flasësh e krenohesh, por edhe kur i takon, bashkëbisedon dhe dëgjon zërin e tyre kur flasin e
tregojnë mbi eksperiencën e veçantë dhe rrugëtimin e tyre të bukur në Universitetin
Ndërkombëtarë të Strugës. 
Ndihemi të lirë, të dijshëm, të vlerësuar dhe të motivuar për të qenë pjesë e një të ardhmeje të
bazuar në dije e vlera, ndihemi falënderuar, ndihemi studentë dhe mbi të gjitha ndihemi
Universiteti Ndërkombëtar i Strugës.
 

Kryetare e Unionit Studentor pranë UNS 
Zimrisha Kupa

 (Zimrisha Kupa - studente e Fakultetit Juridik në drejtimin Jurisprudencë, në vitin e tretë
Bachelor, njëkohësisht Presidente e Unionit Studentor pranë UNS, si dhe drejtuese e revistës
studentore “International Student”)
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DIPLOMIMI I “GJENERATËS SË 14” NË UNS

Më datën 03 Tetor 2022, në hapësirat e jashtme të kampusit të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë u organizua ceremonia e
diplomimit të gjeneratës së 14-të të studentëve.
Ceremonia e diplomimit, u moderua nga ish studenti i gjeneratës të Fakultetin e Shkencave Juridike dhe aktualisht pedagog në UNS
MSc. Dorian Leka, i cili me entuziazmin e tij përcolli eufori tek të gjithë të pranishmit, në veçanti tek apsolventët dhe familjet e tyre
që krenohen për këtë ditë që do kurorëzojë të gjithë procesin e dijes gjatë studimeve.
Pasi studentët dhe stafi akademik u pozicionuan nëpër vendet e tyre, i ftuari i parë që iu drejtua të pranishmive ishte Rektori i ri në
detyrë i Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, Prof. Dr. Sejfulla Osmani i cili përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe të diplomuarit
duke potencuar faktin se kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme për të diplomuarit, pasiqë ata përfaqësojnë vulën e suksesit për
UNS-në. E ndërkohë të gjithë studentëve të diplomuar ju uroj shumë suksese në të ardhmen e tyre profesionale brenda dhe jashtë
vendit.
Gjithashtu Rektori i UNS-së, i ndau Çertifikatë Mirënjohjeje si studente gjenerate studentes Suela Kapo dhe studentes Florianda
Arifi (nga filiali UNS-Gostivar).
Më tutje fjalë përshëndetëse kishte Prof. Dr. Biljana Ciglovska Bojçevska, e cila potencoi rëndësinë e këtij rrugëtimi të rëndësishëm
tre vjeçar të studentëve të UNS-së. Prof. Ciglovska Bojçevska i ndau Çertifikatë Mirënjohjeje studentes Alma Hani dhe Bleona
Doko si studentet më të mira të gjeneratës nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike, studentes Aqime Selmani (nga filiali UNS-
Gostivar).
I ftuar tjetër i cili mbajti fjalim rasti ishte edhe Kryetari i Komunës së Strugë Dr. Ramis Merko i cili një vëmendje të veçantë i dha
faktit se sa e rëndësishme është kjo ditë jo vetëm për studentët, por edhe për prindërit e tyre, të cilët kanë dhënë një kontribut dhe një
sakrificë shumë të madhe për fëmijtë e tyre që sot të arrijnë në këtë ditë, ku së bashku e gëzojnë suksesin e tyre! Kryetari Merko
ndau Çertifikatë Mirënjohjeje studentes Erida Pali si studente më e mirë e gjeneratës nga Fakulteti i Shkencave Politike.
Më tutje fjalë përshëndetëse kishte edhe Prof. Dr. Festim Halili, që cili potencoi se për të është privilegj që ju drejtohet studentëve
dhe prindërve në këtë ditë kaq të rëndësishme për ta, duke shprehur urimet e tij të sinqerta për suksesin që ata kanë arritur si studentë
të diplomuar dhe për rritjen e nivelit të arsimit të lartë jo vetëm në Maqedoninë e Veriut por edhe në rajon, duke kërkuar që ata të
vazhdojnë rrugëtimin e tyre akademik edhe më tutje. 

Prof. Halili ndau Çertifikatë Mirënjohjeje studentes Olimbi Ligori si studente e gjeneratës nga Fakulteti i Teknologjisë Informative.
Ndër të ftuarit e tjerë që me prezencën e tyre nderuan këtë ceremony, ishte edhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës në RMV Doc. Dr.
Jeton Shaqiri, i cili njëkohësisht ka qënë pjesë e stafit akademik të UNS-së dhe që ai vet e shprehu të njëjtin fakt me shumë krenari
duke thënë se për të është i njëjti emocion që ka patur në vitin 2008, kur ai ka patur leksionet e para si pedagog asistent. Pasi
përshëndeti të pranishmit Ministri Shaqiri e filloi fjalimin e tij përshëndetës me fjalinë e njohur të Sami Frashërit se: “Nëse doni të
korrni për një vit mbillni grurë dhe misër, por nëse doni të korrni gjatë gjithë jetës investoni në arsim dhe kulturë”, duke potencuar
dhe rëndësinë që kjo ditë ka për të gjithë të diplomuarit. Ministri Shaqiri kërkoi nga studentët e diplomuar që të vazhdojnë të
kërkojnë suksesin, duke guxuar për më shumë në jetë.
Ministri Shaqiri i dha Çertifikatë Mirënjohjeje studentit më të mirë të drejtimit Kriminalistik dhe Dedektiv Klejvis Hoxha.
Mysafir nderi, i cili gjithashtu pati fjalim përshëndetës ishte Zv. Kryeministri i parë i Republikës së Maqedonisë së Veriut Dr. Artan
Grubi i cili pas përshëndetjes së të pranishmëve, prindërve dhe studentëve, potencoi faktin se çdo dalje në foltore apo podium e
përkujtonë gjithmonë se sa të vegjël jemi ne dhe se sa të rëndësishëm jeni ju! Duke potencuar më tutje rëndësinë e kësaj dite, ku
përveç studentëve këtë ditë e gëzojnë edhe prindërit dhe stafi akademik dhe administrativ të UNS-së. Të gjithë studentët jo vetëm
nga Maqedonia e Veriut por edhe nga vende të tjera të rajonit i kanë dhënë një rëndësi të veçantë UNS-së por edhe qytetit të Strugës
duke qënë se studentët janë pjesë aktive e qytetit të Strugës dhe japin kontributin e tyre në jetën ekonomiko-sociale dhe kulturore të
qytetit.
Zv. Kryeministri Grubi i ndau Çertifikatën e Mirënjohjes për studenten Sintja Çoku si studente e gjeneratës në nivel Universitar.
Ceremonia u mbyll tradicionalisht me leximin e emrave të të gjithë të diplomuarëve dhe leximin e betimit studentor nga ana e
studentit Endri Fejzullahu, si edhe hedhjen e kapelave. 
Rruga e suksesit është e gjatë, por duke ndjekur parimet e devotshmërisë, dinjitetit dhe përkushtimit ndaj studimeve në kohën e
duhur, çdo hap i hedhur drejt së ardhmes dhe karrierës do të jetë më i sigurtë! Gazetar:

Filipos Doku
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1. E nderuar Profesoreshë, fillimisht ju falënderoj që pranuat realizimin e kësaj interviste të përbashkët për
revistën tonë. Dua ta nis këtë intervistë me një pyetje mbi përzgjedhjen dhe besimin tuaj të profesionit, duke qënë
se tashmë për të gjithë ne ju jeni vlerë e shtuar në UNS, përse zgjodhët UNS-në për ndjekjen e rrugës
profesionale dhe akademike dhe si do e përkufizonit eksperiencën tuaj të deritanishme?
Fillimisht, më lejo të theksoj se është kënaqësi e veçantë për mua të përgjigjem në pyetjet e adresuara nga studentët dhe
të realizoj këtë intervistë në kërkesë tuajën.
Sa i përket pyetjes suaj, mund të them se puna në institucione akademike sjell afinitete të veçanta, gjithashtu pasioni i
madh për këtë profesion dhe dëshira për të kontribuar në qytetin e lindjes, ishin disa indikator që të përzgjedh UNS-në
për zhvillim të mëtejshëm në rrugën profesionale dhe akademike.
Eksperienca e deritanishme, bashkëpunimi me akademik tëshquar, më ka bartur një përvojë dhe motiv të theksuar në
punën kontinuale gjatë proceseve akademike.
2. Nëse do duhej ti vlerësonit apo 'emëronit' studentët e UNS-së, sipas vlerësimit tuaj si lektore e tyre, si do mund
ti përshkruanit ato më së miri me disa fjalë?
Periudha e studimeve është shumë komplekse dhe në vetëvete ngërthen sfida të ndryshme për studentët. 
Sigurisht që ka ulje dhe ngritje në periudha të caktuara, për hir të rrethanave, apo ndryshimeve të një pas njëshme.
Megjithatë,vlen të theksohet se kjo nuk i bënë studentët të stepen, por përkundrazi, vërej interesim dhe ambicie të larta
tek studentët tanë, të cilët po përgatisin veten për sfidat e rradhës në tregun e punës, gjë kjo e cila duhet përgëzuar dhe
uroj motivin e tillë ta ndjekin gjithmonë. Dhe në përshkrim për studentët e UNS-së me disa fjalë ndër të tjera, mund të
potencoj se janë aktiv, ambicioz dhe të zellshëm.
3. Pyetja me të cilën dua të përvijoj pyetjen e mësipërme është se, në mendimin tuaj sa është i vlefshëm zëri
studentor i studentëve të këtij Universiteti?
Nëpërmjet këshilltarëve studentor të cilët kanë domenin e përgjegjësisë dhe njëkohësisht kanë rol koordinues ndërmjet
studentëve, shpesh arrihen të stimulohen vizita institucionale, aktivitete të ndryshme, peticione dhe ndikime në
mbarëvajtjen e punës akademike e një mori veprimtarish tjera.
Pra, nga kjo nënkuptojmë se zëri i studentëve ka peshë tëveçantë dhe studentët e UNS tashmë disaherë e kanë dëshmuar
veten e tyre në arritjen e synimeve të tyre grupore, të cilat padyshim edhe stafi akademik dhe adminsitrativ i ka
përkrahur dhe vazhdon të ekzistoj kjo frymë përkrahëse.
4. Profesoreshë, një pyetje rrufe: UNS-ja thjesht vend pune, ose një familje e gjërë mes kolegëve dhe studentëve?
Mënyra e punës në Universitetin Ndërkombëtar në Strugëmundëson familjarizim të studentëve me stafin dhe ky i fundit
është në koordinim të vazhdueshëm.
Stafi gjithmonë ka gatishmërinë për të ofruar të gjitha shërbimet që janë pjesë e përgjegjësive të barabarta, të qënurit në
kontakte permanente me studentët, në realizimin e leksioneve në mënyrë të rregullt, në ndihmesën e studentëve për të
realizuar hulumtimet e tyre shkencore që i takojnë çdo lënde, pasi Mexhina, ti e di që ndërtimi i notës në UNS nuk është
vetëm nëpërmjet testimeve mbi dijet e tyre, por padyshim edhe nëpërmjet këmbimit të informacioneve ndërmjet
studentëve dhe një sërë formash tjera bashkëpunimi, që u mundësojnë studentëve të ndihen komod në kryerjen e
përgjegjësive dhe gjithashtu në raportet e ndërsjellta me stafin.
Pra, në theksim më të qartë, mund të shprehem se UNS funksionon si një familje e madhe, e cila kujdeset për të gjithë
pjestarët e saj!

“Mes Vlerave të UNS” – 

Intervistë me Profesoreshën MSc. Erjona Dauti

Profesoreshë MSc.
Erjona Dauti
(Lektore në

Fakultetin Juridik –
UNS)

 

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë gjithmonë ka qënë dhe është i përbërë nga një staf

me vlera të larta akademike dhe profesionale, tashmë këto vlera sa vijnë dhe shtohen në

rrugëtim të sipërm. Nga shumë profesorë të cilët janë bërë pjesë të stafit akademik dhe

administrativ, një ndër to është edhe e nderuara Profesoresha Erjona Dauti, ku me këtë

të fundit vlerësuam realizimin e një interviste për tu njohur më afër në vlerësimin,

kryesisht të të gjithë vlerave të panumërta që Universiteti Ndërkombëtar në Strugë

posedon dhe ofron.
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5. Nëse flasim pak për stafin akademik apo kolegët tuaj, sa përkrahje apo thënë ndryshe 'shtytje' keni marrë ju,
kryesisht universiteti në fjalë?
Mund të them bindshëm se jam mirëpritur shumë në mesin e kolegëve, të cilët pa hezitim krijuan ura të këmbimit të
eksperiencave dhe përvojave akademike, me qëllimin që të njoftohem në kohë të shkurtër për mbarëvajtjen e punës dhe
gjithashtu për tu ndjerë e motivuar në kryerjen e të njëjtës.
6. Çfarë opinioni keni mbi Unionin Studentor dhe mbi veprimtarinë që kjo strukturë studentore kryen aktualisht?
Sa i përket Unionit Studentor, ai paraqitet si zëri dhe aktivizimi istudentëve nëpërmjet të cilit vihen në pah kritikat,
pakënaqësitë apo dëshirat e studentëve dhe kërkesat e tyre. Nxisin apo stimulojnë aktivitete të ndryshme në dobi të
studentëve dhe nëse i referohemi Unionit tonë, edhe pse aktivizimi i US/UNS në realizimin e aktiviteteve të fushave të
ndryshme është i lartëdhe i vazhdueshëm, mendoj që përfshirja e studentëve duhet të jetë akoma më e lartë, për të shkëmbyer
më shumë ide, dije dhe për të pasur ndikim më të lartë dhe punë më të suksesshme në arritjen e objektivave studentore.
7. Përse UNS-ja do ishte zgjedhje perfekte për studimet bachelor, master por dhe doktoraturë?
UNS përveç programeve të ndryshmë studimore që ofron, gjithashtu kujdeset që studentët të studiojnë në standarde të
përafërta me ato të universiteteve të Evropës. Bashkëpunimet e mëdha me universitetet e Evropës, shkëmbimet e stafit dhe
studentëve gjithashtu, ndikojnë në zgjerimin apo ezaurimin e dijeve dhe përfitimin e përvojave të ndryshme fitimprurëse.
Realizon mësime klinike duke ftuar figura shumë të njohura, udhëheqës departamentesh, ekspertë të ftuar për lëmitë
përkatëse, të cilët zhvillojnë leksione për studentët duke bartur dijet dhe eksperiencat e tyre tek këto të fundit. Studentët kanë
gjithashtu mundësinë ti pyesin, të komunikojnë me ta dhe të përfitojnë nga prezenca e tyre.
Gjithashtu, format e bashkëpunimit me autoritetet relevante brenda dhe jashtë vendit mundësojnë vizita në institucione të
ndryshme, me qëllim që përveç aspekteve teorike që studentët arrijnë ti absorbojnë në leksione dhe praktikën e improvizuar,
ato gjithashtu njihen nga afër me mënyrën e organizimit dhe punës së institucioneve përkatëse.
Universiteti fokusin ka që të përgatis studentët për tregun e punës.
8. Të kalojmë pak në një tjetër pikë të rëndësishme që është edhe ajo e natyrës së botimeve shkencore, duke marrë
shkas se UNS-ja nxjerr në dritëhije botime shkencore edhe të vetë profesorëve, çfarë Syri kritik përmbani ju në këtë
pjesë? Sa mendoni se janë objektiv në botimet e tyre dhe a është cilësi unike aplikimi i këtyre botimeve në leksione?
Botimet shkencore gjithmonë japin kontribut të theksuar pasi paraqesin hulumtime, qasje të ndryshme mbi fenomene
tëndryshme. Shpesh prezentimi i të njëjtave nxit interesim, ndërgjegjësim e kureshtje tek studentët. 
Mund të them se ende më shumë peshë ka kur hulumtimet e kryera nga profesorët tanë universitar aplikohen në leksione dhe
ju mundësojnë studentëve të njihen me fenomene të ndryshmedhe të pyesin pikërisht vetë botuesit të cilët kanë bagazh
informativ më të zgjeruar.
9. Në fakt, ne si staf i revistës studentore "International Student" pa dashur t'ju cënojmë privatësinë, jemi të
interesuar, duke ditur vlerën dhe peshën e postit tuaj si Profesoreshë, sa ju kufizojnë nga jeta private aktivitetet
profesionale të lektorimit? A përbën problem ky angazhim i gjithanshëm, duke qënë se nevojitet kontakt i vazhduar
me studentët?
Mund të them se është punë sfiduese dhe padyshim që kërkon shumë përkushtim dhe kohë, por megjithatë është realisht edhe
kënaqësi, pasi suksesi i studentëve është edhe suksesi jonë gjithashtu. Kur studentët kanë potencial dhe interesim ne
gjithmonë përpiqemi të jemi aty dhe ti mbështesim, pasi ato janënjëkohësisht kuadrot e reja dhe e ardhmja e vendit.
10. Në përfundim të kësaj interviste, dëshiroj e nderuar Profesoresh t'ju pyes se nëse do ekzistonte një këshillë apo një
motiv që ju e keni marrë si studente dikur dhe që do dëshironit t'ua përcillnit studentëve tuaj, cila do ishte ajo?
Motivi që mund t’ju drejtoj studentëve tanë të dashur, është se nuk do të arrini atë gjë që ëndërroni, por do të arrini atë gjë
për të cilën po punoni. Vendosini vetes synime dhe punoni fortë për to! Mësoni çdo ditë diçka të re, pasi ai që do jesh nesër,
varet nga vendimet që merr sot. Padyshim që menaxhoni mirë kohën dhe financat tuaja!

Gazetare:
Mexhina Dogani

Fotografi e realizuar gjatë intervistimit në
ambientet e Universitetit Ndërkombëtarë në

Strugë.
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Duke qënë se tashmë Unioni Studentor pranë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë funksionon në mënyrë
kontinuale edhe për këtë vit u kryen zgjedhjet e nevojshme për përfshirjen e senatorëve të rinj nga viti i parë
dhe nga viti i dytë.
Zgjedhjet për Senatorët e rinj apo ndryshe thënë Këshilltarët përfaqësues të vitit të parë dhe të vitit të dytë u
kryen më datë 18 Tetor (e Martë) me fillim nga ora 12:45, ku një pjesë e madhe  e studentëve shprehen
vullnetin e tyre të lirë për të qënë pjesë e qeverisjes studentore me mandat dy vjeçar. Përzgjedhja e senatorëve
kaloi me proces votimi, ku më pas u bë numërimi i votave dhe u shpallën emrat e të përzgjedhurve me shumicë
votash, i gjithë procesi i votimit dhe numërimit u krye nga Kryetarja e Unionit Studentor Zimrisha Kupa dhe
Këshilltares Mexhina Dogani, ndërsa në mentorim për korrektësi të këtyre të fundit u gjend Profesoresha MSc.
Erjona Dauti.
Duke iu referuar votave  të grumbulluara, senatorë u zgjodhën studentët:
Viti i parë: Rudina Vlashi dhe Eduina Karabollaj;
Nga viti i dytë u përzgjodhën studentët: Filipos Doku, Jonida Ibraimi dhe Endri Nako.
Ndërsa nga viti i tretë aktual, nuk u zhvilluar proces votimi duke qënë se senatorët aktual nuk kanë kaluar
mandatin e tyre dy vjeçar dhe numri është i përmbushur me aktualët, që janë: Zimrisha Kupa (Kryetare e US),
Mexhina Dogani (Senatore) dhe Sara Sanxhaku (Senatore). Këto zgjedhje u realizuan me qëllimin e vijueshëm
të funksionit dhe veprimtarisë së Unionit Studentor, ku mund të përmendim trajtimin e ankesave dhe kërkesave
studentore, realizimin e aktiviteteve të ndryshme, etj, përgjatë viteve akademike për studentët.
Një javë më vonë nga procesi i zgjedhjeve, më datë 24 Tetor, për rreth një orë e gjysëm është realizuar
mbledhja e parë e US/UNS me qëllimin të kryerjes së zgjedhjeve të brendshme të tij. Nga ana e Kryetares së
US/UNS Zimrisha Kupa, në bazë të statutit të US, u emëruan dy Zëvëndës Kryetarët: Endri Nako dhe Rudina
Vlashi. Bazuar në Statusin e US/UNS, pjesë e strukturës së Unionit janë edhe Zyrat e kësaj strukture, të
përbëra nga 7(shtatë) anëtarë, të cilët merren me fusha specifike. Nga ana e Kryetares u bë emërimi i
Përgjegjësve të Zyrave të Unionit, siç përvijojnë:
·      Zyra për Informacion dhe Marrëdhënie me Publikun – senatore Mexhina Dogani
·      Zyra për Strehim – senator Filipos Doku
·      Zyra e Sekretariatit – sekretarja e Unionit Studentor Amarda Havaraj
·      Zyra e Karrierës – studente Kamela Sulaj
·      Zyra për Koordinim – studenti Luis Fejzullahu
·      Zyra e Financave të US – senatore Jonida Ibraimi
·      Zyra për Shqetësime Studentore dhe AntiDiskriminim – senatore Eduina Karabollaj
·      Zyra për Përgaditje Akademike – senatore Sara Sanxhaku
·      Zyra për Komunikim me Administratën dhe Rektoratin - studente Jona Nikolli
Ku të gjithë përgjegjësit e Zyrave të lartëpërmendura referuar Statutit të US, obligohen të përzgjedhin 7(shtatë)
anëtarë për secilën Zyrë nga të gjithë vitet dhe drejtimet e UNS-së, por përpos emërimit të Përgjegjësve të
Zyrave të US, nga ana e Kryetares së US u emërua edhe Përfaqësuesi i Senatit Akademik nga ana e US, që
është studenti Jeton Musli. 

 

Procesi i votimit dhe numërimit të zgjedhjeve për US.

ZGJEDHJET E VITIT 2022 PËR US

Mbledhja e Parë e Brendshme e Unionit Studentor
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Zv. Kryeredaktore
Jonida Ibraimi



Më datën 27 Tetor, një grup studentësh morën iniciativën e realizimit të një aktiviteti ndërgjegjësues
mbi Kancerin e Gjirit, aktivitet ky i cili erdhi në kuadër të lëndës Shoqëria Civile dhe Organizatat
JoQeveritare.
Studentet: Zimrisha Kupa, Leonida Klenja, Mexhina Dogani, Syhana Neziri dhe Rilinda Sela, nën
mentorim dhe mbikëqyrjen e Profesoreshës MSc. Albina Berisha arritën realizimin e suksesshëm të
këtij aktiviteti, ku ndër të tjera u sigurua informimi i studnetëve të UNS-së me sëmundjen e kancerit
të gjirit, shenjat e para, mënyrat e preventimit, rëndësia e kontrollave mjekësore dhe kështu me
rradhë.
Pikë kryesore e këtij projekti ishte përgaditja dhe shpërndarja e fjongove pink tek të gjithë studentët
por edhe tek Stafi Administrativ dhe Akademik i UNS-së, por edhe përgaditja dhe shpërndarja e
disa ëmbëlsirave të personalizuara për “Tetorin Rozë” nga studentet e lartëpërmendura.
Personaliteti i ftuar në këtë aktivitet ishte mjekja nga qyteti i Strugës, znj. Besa Leshko, e cila nën
shoqërimin e Prof. MSc. Albina Berishës fillimisht u mirëprit në takim zyrtar nga Sekretari Gjeneral i
UNS-së Doc. Dr. Guximtar Rushani, por dhe pjesëtarë të tjerë të stafit akademik dhe administrativ. 
D-r Besa para studentëve prezantoi dhe ezauroi në mënyre të detajshme simptomat që duhet
femrat, por edhe meshkujt ti kenë parasysh dhe kur duhet të kryejnë kontrollat adekuate. Kanceri i
gjirit realisht tashmë sa vjen dhe bëhet më i theksuar në shoqëri, prandaj njohja nga afër me këtë
fenomen për studentët ishte shumë i vyeshëm.
Kur u pyet Profesoresha MSc. Albina Berisha mbi një përshkrim ndaj këtij aktiviteti, ajo u shpreh se: 
“Tetori Rozë – është muaji që i jep mundësinë njerëzve, institucioneve, OJQ-ve të adaptojnë “ngjyrën
rozë” si simbolikë për të mbështetur aktivitetet ndërgjegjësuese për luftën e ashpër kundër Kancerit
të Gjirit!
Një sfidë e cila përfshinë të gjithë shoqërinë dhe padyshim mbështetja ndaj studentëve të mi, për
nisma të tilla është e padiskutueshme.”

 
 

Gazetar:
Endri Nako
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Më datën 8 Nëntor u mbajt mbledhja e parë  ndërmjet Unionit Studentor dhe Bordit Drejtues
të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, me kohështrirje nga ora 13:30 deri në orën 14:20.
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 të US për vitin 2022/23;
3. Paraqitja e Kalendarit të Aktiviteteve për vitin 2022;
4. Paraqitja e studentit të emëruar nga US si përfaqësues në Senatin Akademik të UNS-së;
5. Vijimi i revistës studentore si një botim periodik online por dhe kopje fizike të kufizuara. 
Nga Bordi Drejtues i Universitetit Ndërkombëtar në Strugë përfaqësues ishin Prof. Dr.
Armend Kadriu dhe Sekretari Gjeneral i UNS-së Doc. Dr. Guximtar Rushani, ndërsa nga ana
e US u paraqit përfaqësia e përbërë nga Kryetarja e US Zimrisha Kupa, Zv. Kryetari Endri
Nako, Zv. Kryetarja Rudina Vlashi, Përgjegjësja e Zyrës së Informacionit dhe Marrëdhënie
me Publikun Mexhina Dogani dhe Sekretarja e US Amarda Havaraj. Bordi Drejtues edhe
këtë herë, si çdo herë tjetër, shfaqi përkrahje maksimale ndaj Unionit Studentor dhe
veprimtarisë së tyre të vijuar dhe si rezultat i kësaj u bë realizuan me sukses pikat e rendit
ditor të lartë përmendura, ku në pikën 2 Bordi Drejtues vendosi rritje më të lartë të  Buxhetit
të US nga seç u parashtrua dhe në fund u miratua edhe pika 5 për përvijimin e Revistës
Studentore.
Gjithashtu, nga Bordi Drejtues u përcaktua Klasa 104 si Zyra e Unionit Studentor për
funksionim të tyre me orar të caktuar, të cilët studentët mund ta frekuentojnë gjatë gjithë
javës për çdo nevojë, kërkesë apo ankesë studentore. Mbledhja përfundoi me falënderime të
veçanta dhe me kërkesë të Bordit Drejtues të UNS-së u vendos realizimi i mbledhjeve të tilla
një herë në muaj, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonhsme, ku do duhet të mblidhet në
kohë të përshpejtuar Bordi Drejtues me Unionin Studentor të UNS. Unioni Studentor tashmë
ka vërtetuar seriozitetin e tij në fushën e veprimtarisë studentore dhe realizimin e aktiviteteve
të larmishme dhe gjithëpërfshirjen studnetore, realizim të suksesshëm të zgjidhjes së
ankesave studentore dhe marjen parasysh të kërkesave studentore dhe realizimin e tyre në
formën më të mirë të mundshme.

Zv. Kryeredaktore
Jonida Ibraimi

Fotografi e realizuar gjatë takimit ndërmjet US/UNS me

Bordin Drejtues të UNS.

Mbledhja e parë ndërmjet Bordit Drejtues
të UNS dhe US
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Më datë 18 Tetor 2022,  në ambientet e Universitetit Ndërkombëtarë në Strugë, u realizua Promovimi i Librit Shkencor “Sfidat e
integrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Strukturat EuroAtlantike – “Faktori Prespa” dhe marrëdhëniet bilaterale me
Greqinë dhe Bullgarinë” – i autores Doc. Dr Senada Laçka,profesoreshë në Fakultetin e Shkencave Juridike pranë UNS-së,  që
njëkohësisht është edhe libri i parë universitar i autores në fjalë dhe del në dritëhije si botim i rradhës nga Universiteti Ndërkombëtarë
në Strugë.
Në ceremoninë e promovimit të këtij botimi shkencor, morën pjesë  personalitete të shquara nga bota akademike dhe politike e vendit
por edhe më gjërë, miq të Profesoreshës Laçka, studentë, familjarë dhe dashamirë të shkencës dhe arsimit. 
Në këtë promovim, fillimisht fjalë nderi kishte Themeluesi dhe Kryetari i Bordit të UNS-së Prof. Dr. Armend Kadriu, më tutje
Kryetari i Komunës së Strugës Dr. Ramis Merko, pastaj vijoi fjalimi i Redaktori të Librit Prof. Dr. Ljupço Stojçeski, që t'i lë më pas
fjalën Ministrit të Arsimit dhe Shkencës së R. së Maqedonisë së Veriut Doc. Dr. Jeton Shaqirit, kurse për fund fjalën e mori edhe
Recenzenti i këtij botimi, Profesori Universitar Prof. Dr. Shpëtim Cami.
Të gjithë të lartëpërmendurit në fjalimet e tyre folën mbi vlerat e botimit në fjalë dhe faktin se sa e rëndësishme është puna
hulumtuese-shkencore e pedagogëve universitar dhe aq më shumë kur i gjithë ky mund dhe angazhim nxjerr në pah dhe në dritë
hulumtime shkencore siç është botimi i profesorëshës së nderuar Doc. Dr. Senada Laçka.
Autorja në fjalimin e saj, pasi falënderoi të pranishmit dhe bashkëpunëtorët e  saj të ngushtë, më tutje bëri një përshjtellim të librit, ku
ndër të tjerash potencoi se “Ajo çka u identifikua nëpërmjet këtij hulumtimi, është domosdoshmëria e angazhimit maksimal të
strukturave shtetërore në përforcimin fillimisht të pozitave politike të brendshme me qëllim që të njëjtat të relfektohen në imazhin
ndërkombëtar që promovon Maqedonia e Veriut në raportet bilaterale dhe multilaterale”. Autorja Laçka fjalimin e përmbylli me
fjalët: “Forcimi i vlerave të përbashkëta liberale në Ballkan do të prish vizione dhe axhenda të tjera, por fokusi i bashkëpunimit duhet
të shkojë përtej strukturave dhe institucioneve, në raste praktike, në ndërtimin e urave të bashkëveprimit dhe fqinjësisë të mirë”.
Më tutje u parashtruan dhe pyetje drejtuar autores nga të pranishmit dhe kryesisht edhe nga  studentë të UNS-së lidhur me botimin
shkencor. Promovimi i librit universitar "Sfidat e integrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në strukturat EuroAtlantike -
Faktori "Prespa" dhe marrëdhëniet bilaterale me Greqinë dhe Bullgarinë", përfundoi me një koktej të organizuar nga Universiteti
Ndërkombëtar në Strugë për të gjithë të pranishmit. 
Profesorë të tillë të suksesshëm në rrugën e tyre profesionale dhe akademike, përpos faktit që kanë impakt në ezaurimin e bagazhit
informativ studentor ato gjithahstu bëhen figura suksesi në sytë e të gjithë studentëve!
Revista Studentore arriti dhe realizimin e një interviste të shkurtër por me peshë të lartë me profesoreshën në fjalë, e cila nuk hezitoi
të përgjigjet në pyetjet e ngritura.

Intervista:

1. Cili ështe qëllimi dhe synimi i botimit tuaj të parë dhe çfarë impakti do të ketë tek lexuesi?
Nevoja për një studim shkencor mbi politikën e jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut pas pavarësimit të saj me një qasje
teorike, krahasuese dhe historike është parë si një mundësi për të njohur lexuesin me një kronologji ngjarjesh dhe marrëdhënjesh mes
Maqedonisë së Veriut dhe shteteve fqinje, konkretisht Greqinë dhe Bullgarinë në njërën anë si dhe rëndësinë e integrimit në
strukturat euroatlantike dhe marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtarë në anën tjetër.
Qëllimi i këtij studimi mbetet vërtetimi i peshës që ka Marrëveshja e Prespës për palët nënshkruese, por edhe sfidat që mbeten për tu
realizuar përveç ndryshimeve kushtetuese dhe ndryshimit të emrit si të pamjaftueshme për integrimin e Maqedonisë në BE, duke
analizuar dhe faktorët dhe pengesat e tjera politike dhe ekonomike me të cilat ballafaqohet vendi jonë.
Pas analizës së plotë të marrëdhënieve 27 vjeçare me Greqinë, analizohet dhe dalja në skenë e qëndrimeve bllokuese bullgare në
Samitin e Sofias në vitin 2020 duke hedhur vështrimin në historinë e marrëdhënieve midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që
nga viti 1944 e deri në ditët e sotme. 
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2. Cili është roli i UNS-së gjatë rrugëtimit tuaj dhe si u prit ky botim nga stafi akademik i UNS-së?
Duke e pasur parasysh faktin  që Universiteti Ndërkombëtar në Strugë është institucioni që më ka rritur profesionalisht, brenda 13
viteve si pjesë e familjes së UNS-së, dikur studente në studimet postdiplomike, pastaj asistente në Fakultetin e Shkencave Juridike
dhe deri në përfundim të studimeve të doktoraturës, kam pasur fatin të bashkëpunoj me emra të shquar,  që mbeten shtyllë e fuqishme
e dijes për mua dhe shumë kolegë të tjerë. Falë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, shumë personalitete kanë qënë udhërrëfyes për
ne si bashkëpunëtorët e tyre. 
Mirënjohje pafund për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë në krye me Kryetarin e Bordit
Prof. Dr. Armen Kadriu, fillimisht miq dhe pastaj kolegë, gjithmonë pjesë e arritjeve të mija dhe shoqërues të pandarë gjatë gjithë
ecurisë time akademike dhe profesionale.
3. Si erdhi ideja për të shkruar mbi këtë tematikë, rastësi ose rezultat i punës tuaj shumëvjeçare në botën akademike?
Sipas meje, rastësia nuk ekziston, por ne, si qenie racionale duke u mbëshetur në përgatitjen tonë arsimore, krijojmë mundësi që na
hapin rrugë drejtë qëllimeve të përcaktuara qartë. Ky botim është prodhim i një punë shumëvjeçare në botën akademike, i mbështetur
fillimisht në një punim shkencor për mbrojtjen e gradës “Doktor i Shkencave Juridike”, ku janë analizuar një numër i
konsiderueshëm i akteve juridike në marrëdhëniet ndërkombëtare të Maqedonisë së Veriut dhe është vlerësuar nga profesorë të të
dyja fushave, si Prof. Dr. Bashkim Rama, Prof. Dr. Mersim Maksuti, Prof. Dr. Sejfulla Osmani, Prof. Dr. Biljana Ciglovska dhe Prof.
As. Dr. Shpëtim Cami. 
Duke pasur gjthmonë mbështetje nga mentorët e mi dhe njëkohësisht recensentë të librit, profesorët e nderuar, Prof. Dr. Shpëtim
Cami dhe Prof. Dr. Mersim Maksuti, në gatishmëri për ngritjen time profesionale dhe shkencore, më kanë orientuar në përgatitjen e
këtij botimi shkencor duke i dhënë një dimension cilësor me këshilla dhe sugjerime të vyera shkencore.
4. Cilët faktorë kondsiderohen nxitësit kryesor në përgatitjen e këtij hulumtimi?
Po, Arsimimi është mënyra e duhur për të përmirësuar veten por dhe jetën e të tjerëve në komunitetin ku jetojmë dhe veprojmë. Po aq
i rëndësishëm është impakti që lënë bashkëpuntorët e tu sepse shembulli pozitiv që ata përcjellin, përcaktojnë kahjen e zhvillimit
tënd. Unë kam pasur fatin që të bashkëpunoj me personalitete të botës akademike, politike dhe diplomatike nga Maqedonia e Veriut,
Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës dhe më gjërë, që në mes të tjerash, më kanë shërbyer si model dhe kanë ndikuar në
formimin tim profesional, por më me rëndësi, shpresoj,  në formimin tim si  njeri më i mirë.
5. Cili do ishte mesazhi që doni ti përcillni lexuesit, por sidomos studentit, nëpërmjet këtij botimi?
Motiv dhe inspirim mbeten studentët e mi, sepse të qënit pedagoge dhe ligjëruese mbetet pjesa më e bukur e punës për mua.
Botimi im i parë u dedikohet fillimisht studentëve dhe pastaj të gjithe lexuesve të tjerë që t’ju shërbejë si një përmbledhje e të  gjitha
akteve të rëndësishme ndërkombëtare që kanë zgjidhur kontestin e gjatë politik mes shteteve fqinje ballkanike, me theks të veçantë
Maqedonisë të Veriut në njërën anë dhe Greqisë dhe Bullgarisë në anën tjetër, në formë shtojcash, me çka do të nxitet studimi  i
mëtutjeshëm i këtij fenomeni dhe në marrëdhënie të tjera bilaterale mes shteteve të ndryshme në komunitetin ndërkombëtar.
E udhëhequr nga dëshira që studentët dhe lexuesit të shërbehen me këtë libër në formatin e një literature plotësuese në lëndë si, E
Drejta Ndërkombëtare Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare por dhe E Drejta Kushtetuese, uroj që studentët, autorët dhe kolegët të
mund të arrijnë të identifikojnë një hulumtim të mirëfilltë shkencor.

 - Ne si staf i Revistës “International Student” shprehim falënderime dhe vlerësime të larta ndaj Profesoreshës Doc. Dr. Senada
Laçka për punën e saj të palodhur, duke e falënderuar edhe për realizimin e kësaj interviste të shkurtër dhe njëkohësisht duke i uruar
shumë suksese në rrugën akademike dhe në ngritjen profesionale!

Kryetare e Unionit Studentor
Zimrisha Kupa

10



Të investosh në të ardhmen është një nga veprimet më të mira që mund të kryej një individ për jetën e tij.  “Të
investosh në të ardhmen” është një fjali që ka shumë domethënie në aspekt të asaj se për çfarë ti vendos që të
investosh” 
Unë si individ e kam të drejtën time për të zgjedhur mënyrën e investimit si dhe ku do të investoj për të ardhmen
time, mund të investoj në karrierë si një artist, shkrimtar, këngëtar, piktor, apo mund të investoj në një biznes
privat, hobi, punë ekzistuese dhe zgjerim të saj, kurse nga ana tjetër një investim i rëndësishëm është investimi në
arsim dhe ngritje profesionale dhe akademike. Universiteti Ndërkombëtar në Strugë është një universitet, që
përveç një stafi të mrekullueshëm dhe të specializuar akademik, dekanësh dhe kolegësh të tjerë, ofron mundësi
punësimi gjatë studimeve deridiplomike, postdiplomike dhe studimeve të doktoraturës në fusha të ndryshme,
realizimin e shumë aktiviteteve të ndryshme brenda aspektit akademik dhe jashtë tij, të garanton dhe të jep
diplomë të vlefshme jo vetëm brenda kufijve të R. së Maqedonisë të Veriut, por edhe të njohur tashmë me karakter
ndërkombëtar!
 Kjo më së mirë është vërtetuar nga vetë studentët tanë të cilët kanë kryer studimet bachelor, master dhe më tej dhe
sot gjenden të punësuar në vende të ndryshme të Ballkanit, Evropës, Shteteve të Bashkuara në Amerikë, Kanadë,
duke filluar nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Greqia, Italia, Zvicra, Gjermania, Spanja, Sllovenia, Turqia, Britania
e Madhe, por padyshim dhe të tjera.
Disa deklarata të fundit nga shumë të tjera mund të përmendim siç përvijojnë:
1. Njohja e Diplomës të UNS-së  në Gjermani
Në tetor të këtij viti studenti Fatlind Toska personalisht njoftoi deri tek UNS që i është kryer njohja e diplomës së
studimeve Deridiplomike (Bachelor 180 ECTS), të Fakultetit të Shkencave Ekonomike, në drejtimin Marketing
dhe Menaxhment Financiar pranë UNS-së, nga ana e ENIC NARIC të Gjermanisë.
2. Njohja e Diplomës në Britaninë e Madhe
Diploma e UNS-së njihet po edhe në Britani dhe këtë e vërtetoi informacioni zyrtar i pranuar nga ana e
institucioneve kompetente të Britanisë të Madhe për njohjen e Kualifikimeve të arsimit të lartë duke njohur
diplomën e studimeve Deridiplomike (Bachelor 180 ECTS) të studentit Zamir Buzo në Fakultetin e Teknologjisë
Informative, në drejtimin Shkenca Kompjuterike.
3. Njohja e diplomës së ciklit të tretë nga ana e NARIC-Kosovë
Këtu vërtetohet njohja e diplomës të studentit Ardian Mehmetaj që ka kryer studimet doktorale pranë UNS-së në
Fakultetin e Shkencave Juridike.  Njohja e diplomës së UNS-së është bërë nga ana e Qendrës Kombëtare për
Njohje dhe Informim Akademik - NARIC pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të
Republikës së Kosovës.
4. Njohja e diplomës së ciklit të dytë nga ana e NARIC-Kosovë
Nga ana e studentit Besim Ismaili u pranua informacion zyrtar mbi nostrifikimin e diplomës së UNS-së, të ciklit të
dytë të studimeve (Studimeve Postdiplomike), studime këto të kryera në Fakultetin e Shkencave Ekonomike pranë
UNS-së. Njohja është bërë nga ana e Qendrës Kombëtare për Njohje dhe Informim Akademik - NARIC pranë
Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit së Republikës së Kosovës.

NJOHJA E DIPLOMËS SË UNS BRENDA DHE
JASHTË VENDIT

I. Njohja e Diplomës 
në Gjermani

Zv. Kryeredaktore
Jonida Ibraimi

II. Njohja e Diplomës 
në Britaninë e Madhe

 

III. Njohja e Diplomës së 
ciklit të tretë nga NARIC – KS

 
 

IV. Njohja e Diplomës së 
ciklit të dytë nga NARIC – KS
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Në kuadër të Kalendarit të Aktiviteteve, Unioni Studentor tashmë për të tretin vit rradhazi organizoi një
konkurs letrar të ndarë në gjininë e poezisë dhe esesë, por edhe në pikturë dhe fotografi, që përkonte në
gjithëpërfshirjen studentore  duke ndarë disa çmime për vendet e para të secilës fushë. Tematika e konkursit
ishte “Një Kujtim i Vendit Tim” duke përfshirë disa forma të artit në të nga pjesëmarrja studentore.  
Konkursi u shpall i hapur në datën 21 Nëntor , ndërsa afati përmbyllës ishte data 27 Nëntor, duke ju dhënë
kështu studentëve afat kohor prej një jave për tu informuar me konkursin, me kriteret e parapara dhe për të qënë
pjesëmarrës në të, duke i dorëzuar punimet e tyre në formë elektronike në email-in zyrtar të US/UNS
(union@eust.edu.mk) ose duke i dorëzuar ato fizikisht tek Kryetarja e Unionit Studentor Zimrisha Kupa.
Nga Unioni Studentor u ngrit një juri e posatshme e përbërë prej tre anëtarëve, për vlerësimin e punimeve dhe
përzgjedhjen e fituesve. Nga US si juri u vlerësua që të jenë: Profesoresha MSc. Erjona Dauti, Profesor MSc.
Abidin Trena dhe Profesoresha MSc. Albina Berisha; ku këto të fundit, me përmbylljen e afatit pranuan
punimet me të cilët studentët e ndryshëm të të gjithë Fakulteteve kishin konkuruar.
Pas shqyrtimin, analizimit dhe vlerësimit të punimeve nga ana e jurisë, më datën 30 Nëntor në ambientet e
UNS-së u realizua ceremonia e shpalljes së fituesëve të konkursit dhe ndarja e çertifikatave për po të njëjtët.
·      Me vendin e parë për fotografi u vlerësua studenti - Jeton Musli
·      Me vendin e parë për pikturë u vlerësua studentja - Eljesa Ramadan
·      Me vendin e parë në poezi u vlerësua studentja – Alejna Asani dhe
·      Me vendin e parë në ese u vlerësua studentja – Amra Xheleshi.
Në fund të kësaj ceremonie, Kryetarja e US Zimrisha Kupa shprehu falënderime dhe vlerësime të përzemërta
ndaj juries së lartëpërmendur dhe ndaj të gjithë konkuruesve në këtë konkurs, duke ju uruar suksese të
mëtejshme në fushën e përndjekjes së hobive të tyre, por edhe duke premtuar se aktivitete të tilla do të na
ndjekin edhe në vijim.

KONKURSI “NJË KUJTIM I VENDIT TIM”

Fituesit e Konkursit “Një Kujtim i Vendit Tim”

Gazetare:
Rudina Vlashi

Piktura e realizuar nga studentja 
Eljesa Ramadan për konkursin

Fotografia e realizuar nga studenti 
Jeton Musli për konkursin
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Nga data 28 deri më 30 nëntor 2022, në Mavrovë u mbajt konferencë e
organizuar nga Agjencia Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane dhe
Mobilitet, në të cilën morën pjesë punonjës nga të gjitha institucionet e arsimit
të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që punojnë në kuadër të
programit Erasmus+. Në këtë konferencë përfaqësues i Universitetit
Ndërkombëtar në Strugë ishte Koordinatori i Programit Erasmus+ MSc. Reis
Kerim.
Gjatë konferencës tre ditore u zhvilluan disa aktivitete të cilat u drejtuan nga
punonjësit e Agjencisë Kombëtare, MSc. Aleksandar Bogojevski dhe Anabela
Dimoska. U diskutuan prioritetet në arsimin e lartë, si dhe u prezantuan
mundësitë e reja që ofron programi Erasmus+ për institucionet e arsimit të
lartë, si dhe platformat më të fundit dixhitale që do të përdoren në të ardhmen
si pjesë e nismës Erasmus+ “Pa Letër” (Eramsus + Without Paper).
Koordinatorët e Universiteteve biseduam gjërë dhe gjatë për avantazhet e
modulit përfitues të ri dhe gjithashtu për panelet e kontrollit të Erasmus-it. Znj.
Anabela Dimoska prezantoi edhe platformën e re EuroPass dhe theksoi
rëndësinë e qendrave të karrierës. Aleksandar Bogojevski prezantoi platformën
Erasmus pa letër (Eramsus + Without Paper) dhe sqaroi edhe avantazhet e
kësaj pjese. 
Koordinatorët e panë trajnimin shumë të dobishëm dhe të gjithë presin me
padurim mbledhjen e radhës! Konferenca u përmbyll me një koktel dhe
përfaqësuesit e institucioneve shprehen falënderime ndaj përfaqësuesëve të
Agjencisë Kombëtare për përpjekjen dhe prezantimin e realizuar me shumë
sukses! Ngjarje të tilla padyshim që lidhin me sukses institucionet dhe hapin
dyert për bashkëpunim më të madh mes universiteteve, përfshirë këtu edhe
rrugën e suksesshme në Programin e Erasmus+ të Universitetit Ndërkombëtar
në Strugë.

UNS PJESËMARRËSE NË KONFERENCË MBI
PROGRAMIN ERASMUS+

Fotografi e realizuar nga Konferenca mbi Programin Erasmus+ në MavrovëFotografi e realizuar nga Konferenca mbi Programin Erasmus+ në Mavrovë

Gazetar:
Klevis Bame
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VIZITË NË PARLAMENTIN DHE BANKËN QËNDRORE TË RMV 

Studentët e Fakultetit të Shkencave Juridike
pranë Universitetit Ndërkombëtar në Strugë
vizituan Parlamentit e Maqedonisë së Veriut
në Shkup.  Sipas traditës të UNS-së vazhdojnë
vizitat në institucionet e larta shtetërore ku ju
jepet mundësia studentëve që nga afër të
kuptojnë rolin, rëndësinë si dhe funksionimin
e përgjithshëm të Parlamentit të RVM-së në
tërësi. 
Poashtu, u realizua takim me Kryetarin e
Kuvendit të RMV-së Z.Talat Xhaferi, me të
cilin studentët e UNS patën mundësinë për të
bashkëbiseduar si dhe kishin mundësinë e
parashtrimit të pyetjeve drejtuar vetë z.
Xhaferit.

Ndërsa studentët e Fakultetit Ekonomik dhe
Fakultetit të Teknologjisë Informative pranë
Universitetit Ndërkombëtar në Strugë realizuan
një vizitë në Bankën Qëndrore të Republikës së
Maqedonisë së Veriut në Shkup.  Gjatë këtij
takimi studentët ndoqën një leksion të hapur në
lidhje me Politiken monetare te Bankës
Qëndrore, u njohen me instrumenetet që përdor
banka për stabilitetin e çmimeve dhe inflacionit
me të cilin përballemi në ditët e sotme. 
Gjithashtu vizituan edhe Muzeun në kuadër të
Bankës Qëndrore ku panë monedhat më të
vjetra vendase.  Vizitat e studentëve në
institucionet e ndryshme krijojnë eksperiencë
të mirëfilltë dhe ju japin mundësi që ata të
njihen nga afër me punen e tyre.
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Studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Studentët
e Fakultetit të Teknologjisë Informatike pranë Universitetit
Ndërkombëtar në Strugë vizituan Fondin për Inovacion dhe
Zhvillim Teknologjik të Maqedonisë së Veriut në Shkup.
Studentet i mirëpriti dreitori Prof.Dr Festim Halili. Gjatë këtij
takimi studentët ndoqën fillimisht një leksion të hapur, ku u
njohën nga afër me punën e fondit dhe të serverit të
agjensionit.
Përveç qasjes nga afër gjithashtu Dreitori në fjalë i udhëzonte
studentët se si mund të kenë mundësi për të aplikuar në
Fondin përkatës.

Vizitë në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik të RMV 

Redaktore:
Gentiana Dumi
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Më datën 09 Dhjetor 2022, me fillim nga ora 10:30, Unioni Studentor pranë Universitetit
Ndërkombëtarë në Strugë mirëpriti në vizitë Këshillin Studentor të Fakultetit të Drejtësisë pranë
Universitetit të Tiranës. 
Fillimisht është kryer Takimi Zyrtar mes palëve, ku hapja e takimit u krye nga Profesoresha Doc. Dr.
Nurten Kala Dauti si përfaqësuese e Stafit Akademik dhe Administrativ të UNS-së.  
Nga Unioni Studentor prezent ishin Kryetarja e US/UNS Zimrisha Kupa dhe Përfaqësuesi i Senatit
Akademik të UNS-së Jeton Musli, ndërsa nga ana e Këshillit Studentor të Fakultetit të Drejtësisë pranë
Universitetit të Tiranës përfaqësues ishin Kryetari i Këshillit Arlind Ahmetaj dhe Përfaqësuesi i Senatit
Akademik - F. D. pranë UT Yllhan Hoxhaj.
Ky Takim Zyrtar u zhvillua me qëllimin e përbashkët të palëve për arritjen e realizimit të një
marrëveshjeje për bashkëpunim reciprok në veprimtarinë e përbashkët, të planifikuar mbi praktikën
mësimore dhe profesionale si dhe për forcimin dhe promovimin e jetës studentore. Pas leximit të
Marrëveshjes së hartuar, Unioni Studentor dhe Këshilli Studentor ranë dakord me të gjitha nenet e
përfshira dhe u realizua firmosja e marrëveshjes zyrtarisht, e cila hyri në fuqi prej ditës së firmosjes së
saj.
Pas firmosjes së Marrëveshjes për Bashkëpunim, Përfaqësuesit e Këshillit Studentor së bashku me
studentët e tjerë pjesëmarrës në vizitë në UNS nga Universiteti i Tiranës, patën mundësinë të njiheshin
nga afër me ambientet e Universitetit Ndërkombëtarë në Strugë, me Fakultetet dhe Drejtimet që UNS
posedon, ku ndër të të tjera, Profesori Sotir Nestoroski bëri të mundur vizitën e sallës për përgaditje
fizike të kriminalistikës.
Aktivitete të tilla me karakter profesional ndikojnë në përforcimin dhe përgaditjen akademike të
studentëve dhe sjellin vlera të larta të veprimtarive studentore.

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MES UNIONIT 

STUDENTOR PRANË UNS 

DHE KËSHILLIT STUDENTOR - F. D. PRANË UNIvERSITETIT TË TIRANËS

Redaktore: 
Eduina Karabollaj
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NDJEKJA E NJË LEKSIONI NË UNS 
NGA KËSHILLI STUDENTOR – F.D - UT

Këshilli Studentor i Fakultetit të Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës së bashku me 15 studentë
të tjerë pjesëmarrës vizituan Universitetin Ndërkombëtarë në Strugë me qëllimin e realizimit të
Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes tyre dhe mes Unionit Studentor pranë UNS.
Gjatë kohës së tyre në hapësirat e Universitetit Ndërkombëtarë në Strugë, ato shprehën dëshirën e
tyre për ndjekjen e një leksioni në UNS dhe kjo u bë e mundur nga ana e Profesorit të nderuar
MSc. Abidin Trena.
Leksioni u mbajt në Amfiteatrin e Parë të Universitetit Ndërkombëtarë në Strugë dhe i përkonte
lëndës E Drejta Familjare dhe Trashëgimore. Tema që u përcoll nga Profesori MSc. Abidin Trena
deri tek studentët ishte “Parimi i Bazave për Thirrje në Trashëgimi” duke shpjeguar detajisht cilët
janë dy bazat për thirrje në trashëgimi, faktet apo format e kalimit të trashëgimisë, por duke
shpjeguar dhe Kodin Civil Shqiptar i cili ka poseduar pabarazi në ndarje të trashëgimisë, si psh
mosbarazi mes fëmijëve biologjik dhe atyre të adoptuar.
Studentët pjesëmarrës patën mundësinë e realizimit të një analize krahasuese mes ligjeve në
Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, duke cekur nenet mbi
bashkëjetesën mes këtyre dy vendeve, se si bëhet ose jo përjashtimi apo thirrja në trashëgimi të
bashkëshortit/es bashkëjetues, duke kaluar më pasa në rradhën e trashëgimisë dhe demonstrimin e
saj në tabelë.
Në fund të leksionit, studentët e Universitetit të Tiranës shprehen mirënjohje të realta ndaj
Profesorit MSc. Abidin Trena për aktivizimin e tyre dhe për prëcjelljen e një leksioni të vyer dhe
me baza informative të detajshme.

(Fotografi të realizuara gjatë leksionit)

Redaktore:
Leonida Klenja
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1. Përshëndetje Profesor Abidin! Si fillim dëshirojmë t’ju falënderojmë për kohën që po na
kushtoni. Është një dëshirë e imja, por edhe një kërkesë e unionit për një intervistë me ju
në kuadër të revistës studentore.
Faleminderit ju! Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese në aktivitetet e Unionit Studentor!
2. Profesor Abidin, para së gjithash do të dëshironim ta fillonim këtë intervistë më disa
fjalë nga ju se çfarë përfaqëson Shkenca Juridike dhe roli i saj në sitemin e drejtësisë në
terësi?
Shkenca juridike është një disiplinë shkencore shumë e rëndësishme nga shkencat shoqërore.
Ajo është një veprimtari racionale e njohjes përmes së cilës bëhet njohja e realitetit juridik.
Shkenca juridike në raport me të drejtën (sistemin juridik), jep ndikimin e saj në procesin e
ligjvënies dhe në procesin e zbatimit të ligjit, edhe pse nuk është burim i dretpërdrejtë i së
drejtës, ajo ka ndikim të madh në krijimin e së drejtës dhe zbatimin e saj. 
Rëndësia e shkencës juridike është gjithmonë e më e lartë sepse ajo është një kontribuese e
madhe në ruajtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe vlerave shoqërore dhe nëse duam të
ndërtojmë një shtet të së drejtës, shkenca juridike duhet të vlerësohet mbi të gjitha shkencat tjera
shoqërore.
3. Çfarë mund të na thoni rreth lidhjes fakultet-bazë si dhe me insituticione të tjera
simotra në vendet fqinje dhe më gjerë?
Universiteti Ndërkombëtar në Strugë përmes Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë është i angazhuar
vazhdimisht për të zhvilluar bashkëpunimin e institucionit tonë me institucione tjera akademike
por jo vetëm. Bashkëpunimet e tilla japin mundësi në zhvillimin e kurikulave shkencore në
mënyrë që të njëjtat të jenë në hap me dinamikën e së drejtës dhe shkencës juridike rajonale dhe
ndërkombëtare, ndërsa bashkëpunimet me institucionet tjera joakademike japin ndikim në
zhvillimin e praktikës studimore. Të tilla bashkëpunime kontribojnë ngritjen e profesionalizmit
tek studentët dhe në ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë.
4. Në opinionin studentor njiheni si pedagog mjaft i zoti në lëndën tuaj. Ç’mendim keni?
Faleminderit për vlerësimin! Profesioni jonë është i vështirë, i bukur dhe me përgjegjësi në të
njëjtën kohë. Mësimdhënësi duhet të reflektojë seriozitet, sinqeritet, vityt, profesionalizëm, dhe
ngritje kulturore. Duke pasur parasysh këto cilësi, unë jam angazhuar rregullisht të jap më të
mirën time në punën që po bëj.

Intervistë me Profesor MSc. Abidin Trena
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5. Ç’mendim keni për veprimtarinë e deritanishme të Unionit Studentor dhe të Revistes së saj. Ku
duhet të synojnë ato në të ardhmen?
Po shoh që veprimtaria e Unionit studentor është plotësuar me aktivitete të shumta. Më vjen mirë që në
aktivitetet tuaja shoh aktivitete shkencore, bashkëpunime në formën e konferencave studentore, aktivitete
humanitare, kulturore dhe artistike. Këto aktivitete i japin larmishmëri dhe vlerë jetës studentore dhe uroj
që të keni këtë intensitet dhe gjallëri edhe në vazhdim!
6. A mund të na tregoni se cilat mund të jenë disa nga planet tuaja krijuese e shkencore në të
ardhmen?
Në vazhdimësi jam i angazhuar në pjesëmarrje dhe organizim të aktiviteteve shkencore. Jam i angazhuar si
koordinator i Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Scientific Challenges for Sustainable Development”
që organizohet nga UNS dhe e cila do të organizohet për të dhjetën herë në pranverën e vitit të ardhshëm.
Poashtu jam i angazhuar si Zëvendës Kryeredaktor i Revistës Shkencore Ndërkombëtare “The Heritage” e
cila këtë muaj do të publikojë numrin 26 të saj. Sigurisht, për një mësimdhënës akademik e ardhmja është e
lidhur me arritjen e titullit akademik të rradhës.
7. Sipas mendimit tuaj, cila është shkalla e zhvillimit dhe ecurisë shkencore të studentëve të
diplomuar në UNS, por edhe te atyre gjeneratave qe pritet te diplomohen?
Në universitetin tonë kemi pasur studentë shembullorë të cilët na kanë bërë krenarë me arritjet e tyre pas
përfundimit të universitetit. Aktualisht kemi studentë të cilët kanë potencial të lartë dhe po arrijnë rezultate
maksimale në studimet e tyre. Megjithatë, duke pasur parasysh që arsimi është një nga fushat më të
rëndësishme të shoqërisë dhe nga e cila varet progresi i shoqërisë, duhet që t’i kushtohet vëmendje e
veçantë nga shoqëria dhe shteti në mënyrë që gjithmonë e më tepër të rrisim nivelin e arsimit dhe cilësinë e
të diplomuarve në të ardhmen.
8. Duke përfunduar intervistën, cili do të ishte mesazhi juaj për studentet e Universitetit
Nderkombetar në Struge? 
Jeta universitare është shumë e rëndësishme për të arritur njohuritë e nevojshme profesionale të cilat do të
jenë edhe garancia për një të ardhme më të mirë. Menaxhoni kohën me mençuri, fokusohuni në progresin e
përditshëm dhe besoni në veten tuaj. Ju uroj shumë suksese në studimet e tuaja, shëndet dhe lumturi në
sferën personale, familjare dhe shoqërore!
- Faleminderit për intervistën tepër interesante që dhatë dhe, në emër edhe të studentëve, ju urojmë shëndet
dhe suksese në realizimin e planeve tuaja të ardhshme
Faleminderit juve!

Profesor MSc. Abidin Trena – Lektor në Fakultetin Juridik

Gazetare:
Kamela Sulaj
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HISTORI SUKSESI NË UNS

Denisa Hani (Strugë)
Zgjedhja e Universitetit është një hap shumë i
rëndësishëm për suksesin e së ardhmes individuale. Këtë
rrugë unë zgjodha me plot bindje ta ndjek në
Universitetin Ndërkombëtar në Strugë, të cilit i besova
edhe formimin tim akademik dhe profesional.
Stafi akademik dhe administrativ gjithmonë më kanë
ndihmuar dhe më kanë mbështetur në secilin hap timin të
ndërmarrë gjatë studimeve bachelor. E them me plot
vetëbesim dhe realisht se UNS ishte dhe ngelet zgjedhja
më e duhur që kam bërë për të ardhmen time.
Tashmë unë kam nderin tëë kem përfituar edhe nga
Programi “Work and Study” që ky Universitet
prestigjioz ofron, ku aktualisht jam duke ndjekur
studimet Master, por jam edhe pjesë e stafit akademik.
Për të gjithë të rinjtë e pavendosur, mund të shprehem se
UNS-ja përpos se është një zjgehdje briliante është
vërtetë çelësi i hapjes së dyerve të suksesshme
profesionale dhe akademike të së ardhmes!

Denisa Hani – asistente në 
Fakultetin Informatik pranë UNS

Amarilda Kasmi (Milot)
Pas përfundimit të studimeve bachelor pranë UNS-së nëFakultetin
e Shkencave Ekonomike, gjendesha përballë një rruge që duhet të
bëjaa një zgjedhje për karrierën time akademike, porvendimet që
lidhen me të ardhmen asnjëherë nuk janë dhe nuk mund të jenë të
lehta! 
Duke i shqyrtuar të gjitha mundësitë, mora vendimin që të
vazhdoj ndjekjen e studimeve Master pranë Universitetit
Ndërkombëtar në Strugë dhe realisht jam më se e sigurtë që kam
bërë zgjedhjen më të duhur në zhvillimin e bagazhit informativ
dhe akademik. 
Ndjekja e studimeve në UNS, ishte një ndër vendimet më tëmira,
sepse në këtë Universitet përmes Programit “Work and Study” mu
ofrua mundësia të punësohesha si pjesë e stafit akademik në UNS.
Por gjithashtu, dua të theksoj se eksperienca ime si studente e
UNS-së më ka rritur dhe më ka përforcuar më shumë nivelin
akademik dhe mundësia që mu ofrua nga Programi “Work and
Study” më bëri të mundur që të fitoj eksperiencë edhe në nivelin
profesional!

Gazetar:
Luis Fejzullahu

Amarilda Kasmi – asistente në 
Fakultetin Informatik pranë UNS
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Syri i mrekullisë 
(Dedikim)

 
Era e saj gjëmonte qytetin
Rrallë e shihje me të tjerë,
Intuita shpesh përdridhej

Jashtë mëndjes ikte skëterrë!
Ora kalonte sa hap e mbyll sytë,

Nuk i ndahej dot shkëlqimi...
Ajo ngelet perëndeshë!

Dhuratë për tërë njerëzimin.
A thua çe mirë më gjeti?!

Udhës me të të shkëmbehem...
Tani nuk shoh të tjerë që ka qyteti,

Imagjinatës së saj i rrëfehem!
 
 

“Ritmi i Kujtimit”
 

Bashkë me natën në agoni 
Qyteti zer të flejë në terr, 

Argjendi i hënës shtrohet përsëri 
Për të ngrysurit ngado skëterrë.

 
S’ka forcë kjo dritë e hënës 

Të llamburis gjithë errësirën, 
T’i largojë makthin ëndërrës 
E pas të kthej lamtumirën... 

 
Me kërshëri agimin presin 
Të largohet natë e gjatë, 
Çdo ditë ndjenjat vdesin 

Të vdekurit nuk kthehen prap!
 

      
Armand Braho

 

SUDOKUSUDOKUSUDOKU

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

HapësiraHapësira    argëtueseargëtuese  

Dekodo mesazhin sekretDekodo mesazhin sekret
Mesazhi sekret është shkruajtur me simbole. Në
fund tregohet cfarë përfaqëson cdo simbol. Paçi fat!

Zimrisha Kupa
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Thirrje per punime shkencore - nr 26

Këndi i njoftimeve 

Aplikoni në konkursin për Bursa që ka shpallur
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e R.së

Maqedonisë së Veriut
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Mes ngjyrave të qyteteve

Kledja Lloshi 

Kledja Lloshi  Eftika Manika 

 Jeton Musli 

Kledja Lloshi 

Zimrisha Kupa 

Jona Nikolli 

23



Kledja Lloshi 

Zimrisha Kupa

Redaktore

Stafi i revistës 

Kryeredaktore

Endri Nako Filipos Doku

Kryegrafiste

INTERNATIONAL STUDENT 

Jonida Ibraimi
Zv. Kryeredaktore

Amra XheleshiEduina Karabollaj

Mexhina Dogani

Klevis Bame

Rudina VlashiKamela Sulaj

Gazetar

Fotoreporter

GazetareGazetare Gazetare

Leonida Klenja Ismail Laçka

KorrektorKorrektore
David ShehiVenedika Zekaj

Fotoreportere
Jona Nikolli

Gentiana Dumi Lusjana Naçi
Redaktore Redaktore Redaktore Redaktor Redaktore

Gazetar Gazetar Gazetar
Luis Fejzullah

Jeton Musli 



www.iust.edu.mk
z.kupa20@eust.edu.mk
info@eust.edu.mk
union@eust.edu.mk
+389 46 786 160
+389 76 370 505
facebook.com/ius.edu
unionistudentor_uns
internationaluniversity_struga
Ezerski Lozja 1, Struga 6330, R. of North Macedonia


