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Të dashur studentë, prindër, kolegë dhe miq
Së bashku mbyllëm me sukses vitin e dytë akademik në Universitetin “Hëna e Plotë”
(Bedër). Në fund të dy viteve mund të themi se universiteti ka arritur të kalojë me sukses
disa prej fazave më të rëndësishme të konsolidimit si një institucion model i arsimit të
lartë në Shqipëri. Pas një pune intensive, universiteti ﬁnalizoi me sukses procesin e
akreditimit. Është për t’u theksuar fakti se Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) e ﬁnalizoi
këtë proces që në vitin e dytë dhe kjo përbën një rekord më vete.
Një tjetër hap i rëndësishëm ishte edhe pajisja e universitetit me certiﬁkatën e cilësisë
ISO 9001 : 2008 e cila është një standard ndërkombëtar lidhur me sistemin e
menaxhimit të cilësisë. Ky standard është i zbatueshëm për çdo institucion që operon në
aktivitete dhe sektorë të ndryshëm të ekonomisë, përfshi këtu edhe arsimin. ISO
9001:2008 bazohet në tetë parimet e menaxhimit të cilësisë, të cilat janë thelbësore për
mirëfunksionimin e institucioni.
Në përputhje me strategjinë tonë për të qënë një universitet ndërkombëtar, në vitin e dytë
harta e vendeve nga ku vijnë studentët tanë u zgjerua edhe më shumë. Nga 9 shtete që
ishin në vitin e parë, ne tashmë kemi studentë nga 15 vende të ndryshme të botës.
Ndërkohë në kuadër të rëndësisë që ky universitet i kushton kërkimit shkencor, gjatë vitit të dytë u organizuan katër konferenca shkencore
në nivel ndërkombëtar dhe dy konferenca kombëtare. Krahas kontributit shkencor nëpërmjet konferencave, këtë vit u publikuan edhe
numrat e parë të dy revistave shkencore, që botuara nga Fakulteti i Shkencave Humane (BJH) dhe Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit (
BJES) .
Moment i rëndësishëm në këtë vit ishte dhe ﬁllimi i punimeve për kampusin e ri universitar. Ky kampus do t'i shërbejë më së miri plotësimit
të objektivave, për të qënë një institucion arsimor me standade të larta, në shërbim të studentëve e komunitetit. Kampusi është projektuar
si një hapësirë e pajisur me teknologjinë më bashkëkohore, në mënyrë që t'u ofrojë studentëve avantazhe të mëdha, si në kryerjen e
aktivitetit të tyre mësimor, ashtu edhe në ndjekjen e aktiviteteve sociale. Në këto dy vjet, ne u rritëm më shumë duke u bërë tashmë një
familjë e madhe me anëtarë që vijnë nga shumë vende të botës. I shtuam më shumë vlera institucionit tonë dhe e pasuruam me
eksperienca dhe kultura të ndryshme, duke e bërë më tërheqës për studentët që do të ulen në këto auditorë në vitet e ardhshme.

Dr. Ferdinand Gjana
Rektor
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Misioni

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE

Misioni i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) është
përgatitja e individëve të kualiﬁkuar nëpërmjet një ﬁlozoﬁe
arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si edhe
mbështetja e kërkimit shkencor, me qëllim vënien në jetë
të ideve dhe projekteve, që ndikojnë në përmirësimin e
jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë.

Departamenti i Drejtësisë
Bachelor në Drejtësi
Master i Shkencave në të Drejtën Ndërkombëtare
Master i Shkencave në të Drejtën Penale
Departamenti i Shkencave Islame
Bachelor në Shkencat Islame

Vizioni
Vizioni i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër” është që të
jetë një institucion elitar i arsimit të lartë në vend dhe
rajon, për të qenë alternativa e parë e edukimit dhe
kërkimit shkencor për shqiptarët kudo që ndodhen.
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) synon të shndërrohet
në një institucion arsimor me karakter ndërkombëtar,
duke ofruar mundësi studimi jo vetëm për shqiptarët,
por edhe për të huajt, duke kontribuar në promovimin
e Shqipërisë si një qendër rajonale e arsimit të lartë dhe
e kërkimit shkencor.

Master Shkencor në Shkencat Moderne Fetare
Master Shkencor në Shkencat Themelore Islame
Këshillim dhe Asistencë Fetare
Departamenti i Shkencave të Komunikimit
Bachelor në Shkencat e Komunikimit
Master i Shkencave në Gazetari
Master i Shkencave në Marrëdhënie Publike
FAKULTETI I FILOLOGJISË DHE EDUKIMIT
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

Vlerat
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) është themeluar me
misionin e qartë për promovimin e vlerave universale, për
të cilat ka nevojë shoqëria dhe gjithë njerëzimi.

Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Master Profesional në Mësuesi të Gjuhës Angleze
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke
Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke
Master Profesional në Mësuesi të Gjuhës Turke

1. Promovimi i tolerancës dhe kulturës së dialogut;
2. Promovimi i besimit si një vlerë e pazëvendësueshme për njeriun;
3. Respektimi i lirisë akademike dhe nxitja e mendimit kritik;
4. Krijimi i një ambienti bashkëkohor për kërkime shkencore në
dobi të shoqërisë;

Master Shkencor në Gjuhë dhe Letërsi Turke
Departamenti i Shkencave të Edukimit
Bachelor në Këshillim Psikologjik dhe Pedagogji
Bachelor në Arsimin Parashkollor dhe Fillor
Master Shkencor në Menaxhim Arsimor,
Planiﬁkim dhe Zhvillim i Kurrikulës
Master Shkencor në Psikologji Këshillimi dhe
Pedagogji Master Shkencor në Përkthim dhe Interpretim.
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SKEMA ORGANIZATIVE E SHKOLLËS SË LARTË
“HËNA E PLOTË” (BEDËR)
Këshilli i Lartë

Këshilli
Administrimit

Rektori

Senati

Rektorati

Këshilli i Vlerësimit
Akademik dhe
Zhvillimit të Cilësisë

Zv. Rektori

Kabineti i Rektorit

Komisioni i Menaxhimit
të Cilësisë

Zyra e Kordinimit të
Programeve Master

Këshilli i Etikës

Zyra e Kordinimit
të Projekteve
Akademike

Zyra e Marrëdhënieve
me Jashtë

Këshilli i Disiplinës

Zyra e Zhvillimit
të Kurrikulave

Komisioni i Brendshëm
i Sigurimit të Cilësisë

Komisioni i
Planifikimit Strategjik

Dekani i
Studentëve

Fakulteti i Shkencave
Humane

Qendra Kërkimore

Shkolla Doktorale

Zyra e Planifikimit
tё Karrierёs

Zyra e koordinimit
të klubeve studentore

Sekretaria Mësimore

Zyra e Përzgjedhjes
dhe Pranimit

Departamenti i Gjuhës
dhe Letërsisë Angleze

Departamenti
i Drejtësisë

Qendra e Edukimit Të
Vazhduar dhe formimit
profesional

Zyra e Shёrbimit
Keshillimor dhe
Shёndetёsor

Zyra e Konvikteve

Zyra e Burimeve
Njerëzore dhe
Çështjeve Juridike

Zyra e Teknologjisë së
informacionit

Departamenti i Gjuhës
dhe Letërsisë Turke

Departamenti
I Shkencave Islame

Qendra Kërkimore
Zhvillimore Për
Gjuhë dhe Letërsi
Shqipe

Zyra e Studentёve
të Huaj

Zyra e tё
Diplomuarve

Zyra e Protokollit
dhe Korrespondencёs

Zyra e Financës

Departamenti i
Shkencave të Edukimit

Departamenti
Shkencave të
Komunikimit

Qendra Kërkimore
Zhvillimore Për
Shkenca Islame

Zyra e Shërbimeve

Zyra e Menaxhimit të
Bibliotekës

Administrative
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Fakulteti i Filologjisë
dhe Edukimit

Kancelari

Zyra e Marrëdhënieve
me Publikun
dhe Median

Qendra Kërkimore
Zhvillimore e
Gjuhëve të Huaja

11.10.2012

Studenti dhe profesioni , studentët e komunikimit takojnë diplomatin
shqiptar të USAID-it
Departamenti i shkencave të komunikimit zhvilloi sot në sallën e konferencave takimin e parë të ciklit “Studenti dhe profesioni”, me të ftuar
diplomatin z.Gëzim Hysenagolli, i cili është i angazhuar me USAID-in në Afrikën e Jugut.
Gjatë diskutimeve me studentët e shkencave të komunikimit, Hysenagolli shpjegoi angazhimin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës për të dhënë ndihmën e popullit amerikan për zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërive të tjera. Sipas tij, ajo çka mundëson programi
i USAID-it lidhet me fusha të ndryshme, si shëndetësia, arsimi, të drejtat e njeriut etj. Gjatë fjalës së tij, Hysenagolli theksoi faktin se ndihma
synon që t'i mësojë shoqëritë e vendeve ku është angazhuar USAID që të funksionojnë, duke mos pasur në të ardhmen më nevojë për
mbështetjen e programit. Në lidhje me këtë, ai përdori edhe një fabul. “Më shumë se t'i japim nga një peshk çdo ditë, ne përpiqemi që
segmenteve të shoqërisë, në të cilat angazhohemi, t'u mësojmë se si të peshkojnë. Lidhur me këtë, më lejoni të theksoj se në vendin ku unë
shërbej, në shtetin e Malauit, një numër i konsiderueshëm studentësh shkojnë për të studiuar në SHBA dhe më pas rikthehen aty për të
ofruar kontributin e tyre”. Takimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi, ku studentët u njohën me ﬁlozoﬁnë me të cilën ndihma e SHBA-së
aplikohet në terren, përzgjedhjen e targetit se ku do të ofrohet mbështetja, transparencën në përdorimin e fondeve etj. Gëzim Hysenagolli
është diplomat me kombësi shqiptare dhe shtetësi amerikane, i angazhuar në kuadër të USAID-it në Afrikën e Jugut dhe është përgjegjës
për shtetin e Malau-it.
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Studentët me shtetësi të huaj i urojnë kryeministrit Sali Berisha
100- vjetorin e Pavarësisë.
Një grup studentësh me shtetësi të huaj që studiojnë në universitetin“Hëna e Plotë”(Bedër) zhvilluan një takim me kryeministrin e
Shqipërisë, z. Sali Berisha. Grupi i studentëve shoqërohej nga drejtuesit më të lartë të universitetit. studentë nga 14 shtete të ndryshme, si
Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Lugina e Preshevës, Mal i Zi, Bosnjë dhe Hercegovina, Moldavia, Gjermania, Turqia, Turkmenistani,
Taxhikistan, Indonezia, Mongolia dhe Rusia. Ata i uruan kryeministrit Berisha 100- vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë dhe ndanë me të
përshtypjet për Shqipërinë dhe Tiranën.
Kryeministri Sali Berisha gjatë fjalës së tij u shpreh se vizita e studentëve të universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër), me një përbërje kaq të
larmishme kombësish dhe kulturash, është një dhuratë e veçantë në këtë përvjetor të rëndësishëm për vendin. Ai u tha studentëve se një
nga karakteristikat më të veçanta të shqiptarëve është mikpritja. “Jam i gëzuar të dëgjoj se ju ka pëlqyer Shqipëria dhe universiteti ku
studioni. Ajo që mund të dalloni te shqiptarët është mikpritja. Mes shqiptarëve ka një shprehje që thotë “shtëpia është e Zotit dhe e mikut”.
Nëse vizitoni Shqipërinë do të vini re zakone shumë të bukura që nxjerrin në pah rëndësinë që shqiptarët i kushtojnë mikut”. Ai gjithashtu u
ndal edhe në vlerën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare që mbart shoqëria shqiptare, duke e konsideruar këtë si një thesar të çmuar
për këtë komb.

Seminari ADN-ja ligjore, një
provë e pakundërshtueshme
Departamenti i drejtësisë organizoi seminarin e parë për vitin
akademik 2012-2013, me temë “ADN-ja ligjore, një provë e
pakundërshtueshme”. Referues në këtë seminar ishte eksperti
kriminalist Elson Kanavace dhe në të morën pjesë studentët e
vitit të parë dhe të dytë të Departamentit të drejtësisë. Seminari
synonte t'i pajiste studentët e Departamentit të drejtësisë me
informacion, lidhur me fushën e kriminalistikës, duke u bazuar
në analizimin e provave të nxjerra nga AND-ja.
Në seminar u diskutua për rëndësinë që ka studimi i ADN-së në
procesin e të provuarit të fajësisë së autorit të veprës penale
dhe përdorimi i metodave teknike dhe laboratorike në luftën
kundër kriminalitetit. Specialisti i laboratorit qendror të
kriminalistikës u përcolli studentëve informacion për
karakteristikat e ADN-së dhe faktin që asnjë qenie njerëzore
nuk ka të njëjtin material gjenetik, gjë që e bën një provë të
parrëzueshme në identiﬁkimin e fajtorit në procesin gjyqësor.
Shpjegim i hollësishëm u dha edhe metodat e mbledhjes,
dokumentimit, ruajtjes të provave të acidit deoksiribonukleik
(ADN), në mënyrë që ato të plotësojnë kushtet ligjore dhe
shkencore për t'u pranuar në një proces hetimor dhe gjyqësor.
Në përfundim të seminarit u pasqyruan fakte mbi rolin që ka
luajtur ADN-ja në çështje të zgjidhura nga drejtësia shqiptare
përgjatë viteve të fundit.

Takim i dekanit të studentëve me një grup studentësh
me shtetësi të huaj
Ditën e martë, më datë 13 nëntor, u mbajt takimi i parë ndërmjet studentëve me shtetësi të huaj, që studiojnë në Universitetin “Hëna e
Plotë”(Bedër) dhe zyrës së dekanit të studentëve. Në këtë mbledhje ishin të pranishëm studentë nga të paktën 11 vende të ndryshme të
botës, të tilla si: Gjermani, Indonezi, Turkmenistan, Moldavi, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Mongoli, Mali i Zi, Lugina e Preshevës, Maqedoni
dhe Kosovë.
Takimi synonte të vendoste kontaktet e komunikimit mes studentëve të huaj dhe dekanit të studentëve për të lehtësuar procesin e orientimit
dhe për të prezantuar mbështetjen e staﬁt për këtë kategori studentësh. Gjatë fjalës së tij, dekani dr. Atakan Derelioglu u shpreh se
universiteti ofron të gjitha kushtet për një edukim cilësor.Ai u kujtoi studentëve se universiteti është i gatshëm të reagojë në çdo moment për
çdo problem që mund të hasin gjatë vitit akademik. Nga ana e tyre studentët bënë prezantimin e vendit nga vinin. Ata u shprehën të
kënaqur që kishin gjetur një ambient të ngrohtë familjar dhe vlerësuan me nota maksimale kushtet e universitetit.

KLAN TV
prezantohet
para studentëve
të komunikimit
Zëvendëskryeredaktori i lajmeve në Klan TV, z.Arben Vata ishte i ftuari i radhës i Departamentit të shkencave të komunikimit
në kuadër të ciklit të leksioneve të hapura “Studenti dhe profesioni”. Me një eksperiencë shumëvjeçare në tregun e medias,
z.Vata i njohu studentët e komunikimit me anën praktike të profesionit të gazetarit, marrëdhëniet me lajmin, gjetjen dhe
raportimin e tij.
Studentët nga ana e tyre u interesuan në lidhje me përditshmërinë e një gazetari të redaksisë së lajmeve, trajtimin e
informacionit dhe temave të caktuara, raportet e medias me politikën, mundësitë e punësimit në këtë treg etj. Interesit të
studentëve z. Vata iu përgjigj se kanalet televizive shqiptare kanë shënuar një hov të rëndësishëm në drejtim të përmirësimit
të teknologjisë, ndërsa Klan TV, sipas tij, ka investuar së tepërmi në teknologji dhe infrastrukturën e brendshme, si edhe në
rritjen e numrit të programeve.
Cikli “Studenti dhe profesioni” u zhvillua çdo javë nga Departamenti i shkencave të komunikimit me të ftuar të ndryshëm,
drejtues të redaksive të lajmeve dhe të gazetave, me qëllim njohjen e studentëve me terrenin e medias, si edhe aftësimin e
tyre në këtë drejtim.
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Studenti dhe profesioni
Cikli i leksioneve të hapura “Studenti dhe profesioni”, i
organizuar nga Departamenti i shkencave të
komunikimit vijoi këtë javë me të ftuar gazetarin e
njohur, drejtorin e informacionit të “Vizion Plus”,
Alfred Peza. Studentët u njohën nga z.Peza me
zhvillimet në tregun e medias në Shqipëri,
problematikat, si edhe sﬁdat që mbart ky treg.
Studentët e pyetën atë për marrëdhënien mediapolitikë, si edhe përﬁtimet që kanë ato nga njëra-tjetra.
Z. Peza u shpjegoi studentëve, se pavarësisht
politizimit dhe lidhjeve të mediave me politikën,
informacioni arrin të dalë në sipërfaqe, duke iu servirur
publikut, sado i ndjeshëm të jetë ai për një grupim të
caktuar politik. Kjo gjë sipas tij, e bën median që të jetë
e lirë, por jo e pavaruar. Në linjë me këtë të fundit, ai
shpjegoi edhe kriteret që përdoren sipas tij për
shpërndarjen e reklamës qeveritare, ku mediat që
sulmojnë maxhorancën marrin pak ose aspak, ndërsa
pjesën më të madhe e përﬁtojnë ato që gjenden pranë
ekzekutivit.
Në përfundim, z.Peza theksoi para studentëve të
komunikimit rëndësinë që mbart për një gazetar njohja
shumë e mirë e fushës për të cilën raporton. “Kur
specialisti s'qesh me lajmin, gazetari ka punuar mirë.
Prandaj njohja dhe përdorimi i mirë i termave përbën
një element të rëndësishëm, duke marrë parasysh
faktin se i drejtohen një publiku të gjerë” – tha ai.
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Alfred Peza: Kur specialisti s'qesh
me lajmin, gazetari ka punuar mirë

Kartolina e urimit për
100-vjetorin e Pavarësisë
Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër) uron gjithë shqiptarët me rastin e 100- vjetorit të pavarësisë. Në këtë përvjetor të
rëndësishëm për kombin shqiptar, është e domosdoshme të nderojmë dhe kujtojmë me respekt të gjitha ﬁgurat historike, nga
të gjitha trevat shqiptare, që me kontributin e tyre bënë të mundur shpalljen e Pavarësisë dhe konsolidimin e shtetit shqiptar.

HËNA E PLOTË BEDËR

UNIVERSITY

RAPORTI VJETOR 2011-2012

UNIVERSITETI HENA E PLOTE “BEDËR”

Simpozium, roli i islamit në shpalljen e
Pavarësisë dhe konsolidimi i shtetit shqiptar
Qendra e studimeve islame, në bashkëpunim me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë
organizuan simpoziumin mbi rolin e islamit në realizimin e Pavarësisë dhe në konsolidimin
e shtetit shqiptar. Pedagogë të Departamentit të shkencave islame dhe përfaqësues të
KMSH-së referuan mbi tema të ndryshme që lidhen me rolin e myslimanëve në shpalljen e
pavarësisë së Shqipërisë. Pedagogët e shkencave islame, Veton Tulla dhe Alton Karaj,
referuan mbi rëndësinë që i jep islami dashurisë për atdheun dhe mbi konceptin e lirisë në
fenë islamë. Ndërsa kancelari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë z. Ali Zaimi, theksoi se
kontributi i myslimanëve në çështjen kombëtare lidhet drejtpërdrejt me të qenë besimtar.
Ai tha se ata që na dhuruan këtë vend ishin padyshim besimtarë të familjarizuar me
kulturën, traditën, ritet dhe moralin islam.

Organizator: Qendra Kërkimore Zhvillimore për Shkencat Islame

Çdo sipërmarrje do të ishte e pamundur pa ndihmën e tyre. Një fakt i njohur nga historia
është edhe se nga 40 ﬁrmëtarët e Pavarësisë, 27 ishin myslimanë nga 63 delegatë mbi
2/3 ishin myslimanë. Ata kishin edukatë dhe njohje të thellë të Islamit,
disa prej të cilëve ishin klerikë të mirëﬁlltë”,- nënvizoi z.
Zaimi.
Disa nga emrat më të shquar të kulturës
islame që kontribuuan për besimin dhe
kombin dhe që u përmendën në
simpozium ishin: H. Vehbi Dibra
(Agolli), Haﬁz Ali Korça, Sheh
Ibrahim Karbunara, Hoxha
Kadri Prishtina, Ymer Haxhi
Prizreni, Ferit Vokopola, Xhemal
Naipi, Haﬁz Ibrahim Dalliu,
Ismail Efendi Ndroqi, Said
Najdeni, Zyber Halluli, Daut
Boriçi etj.

Ambasadori Ettore Sequi në një bashkëbisedim me studentët

Ambasadori i Delegacionit të Komisionit Europian në Tiranë, Ettore Sequi mbajti një leksion të hapur me studentët e Universitetit “Hëna e
Plotë”(Bedër), mbi sistemin ligjor të Bashkimit Europian dhe mënyrën e funksionimit të institucioneve që përbëjnë këtë bashkim.
I ftuar në kuadër të ciklit të leksioneve “sistemet ligjore të krahasuara”, të organizuara nga Departamenti i drejtësisë, Ambasadori Sequi u
shpreh i kënaqur që i jepet mundësia të komunikojë me studentët, pasi ata janë e ardhmja që do të vendosë për sﬁdat e vendit.
Z. Sequi u ndal në rëndësinë që i jep sistemi zbatimit të ligjit dhe transparencës si një faktor kyç për demokracinë mbi të cilin është ngritur
Bashkimi Europian. Në leksionin e tij, z. Sequi prezantoi para studentëve organet kryesore të bashkimit, që nga Këshilli i Bashkimit
Europian, Komisioni Europian, Parlamenti Europian dhe deri te Gjykata Europiane e Drejtësisë që ndodhet në Luksemburg. Ai u ndal
gjithashtu edhe në rëndësinë e Traktatit të Lisbonës, si një kuadër kushtetues që u dha zgjidhje mjaft çështjeve të diskutuara mbi politikën e
jashtme dhe sigurisë së BE-së. Z. Sequi u shpreh optimist përsa i përket dhe tejkalimit të krizës që ka përfshirë disa vende të BE-së. Sipas
tij, historia e Bashkimit Europian ka kaluar shpesh momente krizash, ku euroskeptikët kanë vënë në dyshim ekzistencën e unionit. Ai
theksoi faktin se mbështetja që BE i ka dhënë vendeve në vështirësi ekonomike, përveç ndihmës në kapërcimin e krizës nga këto vende,
ka bërë që efektet e saj të ndjehen më pak edhe në vende, si Shqipëria, ekonomia e të cilave është mjaft e lidhur me vendet e unionit.
Ndërkohë ambasadori Sequi iu përgjigj interesit të studentëve në lidhje me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian,
duke theksuar se tashmë nuk është koha për të kërkuar fajtorin, por për t'u fokusuar në reformat e nevojshme për këtë proces. “Unë jam i
mendimit se duhet të mësohemi që gjërat të mos i shohim bardh e zi. Problemi qëndron në faktin e mosndërgjegjësimit për të mirat që sjell
anëtarësimi. ”.
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PROGRAMET E SHKËMBIMIT TË STUDENTËVE

University of Helsinki

Të bëhesh pjesë e një eksperience të veçantë, duke studiuar për një semestër në një nga universitetet me emër ne Europë, është një
mundësi që çdo studentë në Shqipëri do ta dëshironte. Studentët që studiojnë në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër) kanë mundësinë ta
realizojnë këtë dëshirë falë mundësive që u krijon ky institucion. Marrëveshjet e nënshkruara nga Universiteti Hëna e Plotë Bedër me një
numër të konsiderushëm universitetesh në Europë dhe më gjerë kanë bërë të mundur që studentëve tu ofrohet mundësia e pjesmarrjes në
programet e shkëmbimt.
Në vitin e dytë 17 studentë nga departamente të ndryshme kanë ﬁtuar të drejtën për të studiuar një semestër në universitete në Finlandë,
Hollandë dhe Turqi. Së shpejti falë marrëveshjes me Universitetin e Vjenës do të bëhet e mundur që të tjerë studentë të përﬁtojnë nga
mundësitë që ofron ky universitet. Këtë vit, 3 studentë të Departamentit të Shkencave të Edukimit do të studiojnë për një semester në
Universitetin e Helsinkit. Krahas eksperiencës që do të marrin nga qëndrimi në këtë universitet, ata do të pajisen edhe me nje certiﬁkatë të
veccantë (minor degree). Nga ana tjetër edhe pedagogë të staﬁt akademik të universitetit do të jenë pjesë e këtyre programeve, duke u
atashuar për një periudhë të caktuara në një universitet të huaj për të lektruar ose për tu bërë pjesë e programeve të kërkimit shkencor.

Emër

Mbiemër

Departamenti

Universiteti

linku

Uejda
Megi
Fabiola
Silva
Mehmet Zakir
Fjoralba

Llaka
Danaj
Halili
Shehi

Shkenca Edukimi
Shkenca Edukimi
Shkenca Edukimi
Shkenca Edukimi

University of Helsinki
University of Helsinki
University of Helsinki
Pamukkale University

www.helsinki. i
www.helsinki. i
www.helsinki. i
www.pau.edu.tr

Basboga
Zaimi

Gj. L. Angleze
Shkenca Edukimi

Pamukkale University
Sakarya University

www.pau.edu.tr
www.sakarya.edu.tr

Fatih
Muhamed

Bamja
Billa

Shkenca Islame
Shkenca Islame

Sakarya University
Sakarya University

www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr

Hekuran

Uzuni

Shkenca Islame

Sakarya University

www.sakarya.edu.tr

Adnan
Denis

Merja
Qosja

Shkenca Islame
Shkenca Islame

Sakarya University
Sakarya University

www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr

Lorela
Ana

Sula
Haxhiu

Shkenca Islame
Shkenca Islame

Suleyman Demirel University
Suleyman Demirel University

www.sdu.edu.tr
www.sdu.edu.tr

Ra ia
Migena
Majto

Kara
Jani
Kamo

Shkenca Islame
Shkenca Islame
Shkenca Islame

Suleyman Demirel University
Suleyman Demirel University
Suleyman Demirel University

www.sdu.edu.tr
www.sdu.edu.tr
www.sdu.edu.tr

Sta i akademik
Emër
Rahim

Mbiemër
Ombashi

Departamenti
Shkenca Komunikimi

Universiteti
Sakarya University

linku
www.sakarya.edu.tr

Ahmet

Ecirli

Shkenca Edukimi

Pamukkale University

www.pau.edu.tr

Skë nder

Bruçaj

Drejtë si

Pamukkale University

www.pau.edu.tr
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INSTITUCIONET KY KRYEJNË PRAKTIKAT STUDENTËT TANË:
·Prokuroria e Tiranës
·Gjykata kushtetuese e Kosoves
·Bashkia e Tiranës
·Banka Kombëtare Tregëtare
·Policia e Shtetit
·Qarkut i Tiranës
·World Media Group / Frankfurt, Gjermani
·Euro News / Lyon - Francë
·Gazeta Metropol
·Gazeta Panorama
·Top Chanel TV
·Klan TV
·Radio Club FM - Club TV
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·Gazeta “Koja Jonë”
·TRT Haber TV / Stamboll - Turqi
·Gazetastart.com
·Albeu.com
·Objektiv.al
·ACIDAT
·Kanalturk TV / Stamboll - Turqi
·STV / Stamboll - Turqi
·TV News 24
·Radio Kontakt
·Albtelekom & Eagle Mobile
·Besa TV / Prizren- Kosovë

·Shkolla e Mesme "Mehmet Akif" / Tiranë
·World Vision / Tiranë
·Shkolla 9-vjecare "Turgut Ozal" / Tiranë
·SELT Publishing / Tiranë
·Studio Ligjore “Gjoni” / Tiranë
·Kopshti 'Mehmet Akif' / Tiranë

PRAKTIKAT
PROFESIONALE BRENDA DHE JASHTË VENDIT
Praktikat profesionale, janë një element i rëndësishëm në formimin e një studenti duke i ofruar atij aftësim praktik, krahas dijeve teorike që
përﬁton në auditorët e universitetit. Duke u nisur nga ky fakt, Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) i ka kushtuar një rëndësi të veçantë ofrimit
të mundësive për zhvillimin e praktikave për të gjithë studentët. Zyra e Dekanit të studentëve në bashkëpunim me departamentet përkatëse
kanë bërë të mundur që këtë vit 120 studentë të vitit të parë dhe të dytë në 7 programe Bachelor të ndjekin programin “ intership” në
kompanji dhe institucione publike brenda dhe jashtë vendit. Falë strategjisë për krijimin e një rrjeti të mirëﬁlltë të insticioneve dhe
kompanive bashkëpuntore, duke nënshkruar marrëveshje të veçanta, është bërë e mundur që studentët të ndjekin programet “
intership”ose praktikat profesionale në kompani mjaft serioze që në Shqipëri, Turqi, Francë, Austri, Kosovë dhe vende të tjera.
Praktikat profesionale do të zgjasin rreth një muaj dhe do t'u shërbejë studentëve për të parë nga afër mënyrën e aplikimit të dijeve teorike.
Zgjerimi i listës së institucioneve publike dhe private, brenda dhe jashtë Shqipërisë, mbetet prioritet i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër)
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Minga i News 24 studentëve të komunikimit:
Mos u bëni gazetar gjobëvënës
Kryeredaktori i lajmeve në televizionin informative “News 24”, Denis Minga ishte i
ftuari i radhës i Departamentit të shkencave të komunikimit për të bashkëbiseduar
me studentët, në kuadër të ciklit të leksioneve të hapura “Studenti dhe profesioni”.
Takimi u zhvillua në formën e diskutimit. Studentët e pyetën Mingën për
përditshmërinë e gazetarit të një televizioni lajmesh, terrenin e të ushtruarit të
profesionit në kohët e sotme në Shqipëri, si edhe zhvillimet më të fundit në media.
I pyetur në lidhje me marrëdhëniet e medias me politikën si edhe censurën në
media, kryeredaktori i “News 24” theksoi se censura është element i pranishëm
kudo në media, por është masa ajo që bën diferencën. Në fund, Minga inkurajoi
studentët që të tregohen profesionistë dhe të ndershëm në punën e tyre, duke e
përdorur informacionin e marrë në shërbim të shoqërisë dhe jo për të bërë presione.

Sesion informues mbi
programet e Bashkimit
Europian
Zyra koordinuese e projekteve tempus në Shqipëri
zhvilloi një seminar informues në Universitetin “Hëna e
Plotë” (Bedër) për projektet dhe programet e studimit të
ofruara nga Bashkimi Europian.
Koordinatorja e kësaj zyre, znj. Edit Dibra, prezantoi
programin Erasmus Mundus, ku shpjegoi se si
studentët mund të bëheshin pjesë e këtij programi,
duke aplikuar si për periudhë të plotë studimi, ashtu dhe
për shkëmbime afatshkurtra në nivele të ndryshme,
duke ﬁlluar nga ai Bachelor për të përfunduar te niveli
post doktoratë. Më pas, znj. Dibra prezantoi në detaje
“Thirrjen e Gjashtë” te programi Tempus dhe bëri
publike prioritetet kombëtare për vitin 2013. Ajo sqaroi se këtë vit, afati i fundit për aplikim do të jetë data 26 mars 2013, ndërsa buxheti do të
dyﬁshohet nga 1.9 në 3.8 milionë euro. Znj. Edit Dibra nënvizoi se qëllimi i Programit “Tempus” është të modernizojë sistemin e arsimit të
lartë dhe të krijojë një zonë bashkëpunimi në shtetet që rrethojnë BE-në.
Në mbyllje të sesionit informues, znj. Edit Dibra, këshilloi dhe inkurajoi staﬁn akademik të Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër) për të aplikuar
për projekte Tempus, duke siguruar asistencën e zyrës tempus gjatë procesit të aplikimit.

Angazhimi i studentëve
në ditën kundër pirjes së
duhanit
Klubi i shëndetit pranë Universitetit Hëna e
Plotë (Bedër), në ditën kundër pirjes së
duhanit, organizoi në sallën e konferencave një
seminar që kishte në thelb ndërgjegjësimin dhe
dhënien e informacioneve kundër konsumimit
të tij. Gjatë Seminarit të organizuar nga vetë
pjesëtarët e klubit me përgatitjet individuale në
bashkëpunim me zyrën e shëndetit pati një
pjesëmarrje të lartë në sallë.
Projektet e prezantuara nga studentët në thelb
jepnin mesazhe mjaft domethënëse për
shëndetin edhe pse këta të fundit i përkasin
fushave të ndryshme, larg mjekësisë. Një tjetër
fakt që vlen për tu përmendur janë edhe
sondazhet apo prezantimet e bëra nga
studentët e huaj në lidhje me konsumimin e
duhanit në Shqipëri. Puna e studentëve u
vlerësua nga të pranishmit për seriozitetin dhe
angazhimin e tyre frytdhënës.

Studentët sensibilizojnë qytetarët
në ditën kundër diskriminimit racial
Studentët e klubit të të drejtave të njeriut, në bashkëpunim me
klubin ndërkombëtar pranë Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër),
në ditën ndërkombëtare kundër diskriminimit racial organizuan
një aktivitet sensibilizues. Aktiviteti i studentëve kishte si qëllim
përkujtimin e ditës ndërkombëtare kundër diskriminimit racial,
ndërgjegjësimin e opinionit në lidhje me pasojat që sjell ky
fenomen.
Studentët promovuan mesazhe sensibilizuese nëpërmjet
pankartave që mbanin në duar dhe materialeve që iu
shpërndanë qytetarëve. Aktiviteti i organizuar i tejkaloi
pritshmëritë e studentëve, duke tërhequr vëmendjen e një
numri të madh qytetarësh, të cilët vlerësuan nismën duke
shprehur kënaqësi që brezi i ri është i ndërgjegjësuar në lidhje
me këtë fenomen.

Universiteti Hëna e Plotë (Bedër) propozohet për t'u
anëtarësuar në Euro Mediterranean University
Presidenti i rrjetit mesdhetar të universiteteve, Euro – Mediterranean University i ka propozuar
këtij organizmi, pranimit si anëtar me të drejta të plota të Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër).
Anëtarësimi në këtë rrjet i hap rrugën bashkëpunimit me shumë universitete që janë pjesë e
këtij organizmi.EMUNI u themeluar me qëllim avancimin e programeve të shkëmbimit të
studentëve dhe të staﬁt akademik e kërkimor mes anëtarëve të këtij organizmi.
Një tjetër qëllim është edhe zhvillimi i programeve studimore dhe projekteve të përbashkëta
në rajonin e Euro-Mesdheu. EMUNI me qendër në Slloveni është një nga rrjetet më të mëdha
të universiteteve në rajonin e Mesdheut. EMUNI numëron 179 anëtarë nga 38 vende të
ndryshme.

Universiteti Hëna e Plotë Bedër akreditohet nga
Këshilli i Arsimit të Lartë në Turqi
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), është njohur nga Këshilli i Arsimit të Lartë ( YOK) në
Turqi. Pas paraqitjes së dosjes, institucioni më i lartë që certiﬁkon intitucionet universitare në
Turqi YOK, ka çertﬁkuar sdandardet e Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër). Në këtë mënyrë,
çdo student i diplomuar nga Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) që do të vazhdojë studimet
pasuniversitare apo të transferojë studimet në një nga universitetet turke, nuk përballet me
asnjë pengesë përsa i përket njohjes së diplomës apo kurrikulës që ka studiuar.
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Dekani i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, folës kryesor
në konferencën mbi gjuhën angleze.
Dekani i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, Dr. Ahmet Ecirli mori pjesë në konferencën e parë ndërkombëtare të organizuar nga
Universiteti “ Aleksandër Moisiu” në Durrës, Universiteti Sapeienza në Romë dhe Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër). Konferenca mbante
titullin “Across and beyond English language linguistics, literature, didactics”. Dr. Ahmet Ecirli referoi si folës kryesor në konferencë, duke u
ndalur në rëndësinë që ka marrë gjuha angleze në kohët e sotme. Ai u ndal në përdorimin e teknologjive të reja në mësimdhënien e gjuhës
angleze. Rëndësia që ka përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në përsosjen e metodave të mësimdhënies së gjuhës
angleze, ishte fokusi i ligjëratës së Dr. Ecirli. Pjesëmarrja e Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër) si organizator në këtë konferencë të
rëndësishme tregon edhe një herë vizionin e këtij institucioni për të kontribuar në zhvillimin e edukimit nëpërmjet kërkimit shkencor.

Dr. Ferdinand Gjana,
leksion studentëve të Universitetit tëPrizrenit
Gjatë vizitës së zhvilluar në Universitetin e Prizrenit, Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër), Dr. Ferdinand Gjana pati një
bashkëbisedim me studentë të këtij universiteti. Ai u foli studentëve për rëndësinë që ka përkushtimi maksimal gjatë kohës së
studimeve në mënyrë që pas diplomimit të arrihen objektivat e vendosura nga gjithsecili. Dr. Gjana iu drejtua studentëve duke
theksuar: “ Ju duhet të jeni koshient se suksesi që arrini gjatë studimeve tuaja do të jetë një kontribut i rëndësishëm jo vetëm për
ju personalisht dhe familjet tuaja, por edhe për shoqërinë dhe shtetin e ri të Kosovës. Për këtë arsye unë ju inkurajoj që të jepni
maksimumin gjatë studimeve tuaja.” Shfrytëzimi i mundësive që ofrojnë bashkëpunimet mes universiteteve nga ana e
studentëve, ishte një tjetër temë diskutimi mes Dr. Gjanës dhe studentëve. Ai i ftoi studentët që të bëhen pjesë e programit të
shkëmbimit që do të aplikohet mes Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër) dhe Universitetit të Prizrenit.

Drejtues të Universiteti Hëna e Plotë (Bedër) vizitojnë
Universitetin e Prizrenit
Një delegacion nga Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër), i kryesuar nga Rektori Dr. Ferdinand Gjana zhvilloi një vizitë pune në
Universitetin e Prizrenit. Pas konkretizimit të bashkëpunimit mes dy universiteteve nëpërmjet ﬁrmosjes së marrëveshjes, kjo vizitë
shërbeu edhe për të diskutuar projekte konkrete që do të zbatohen në të ardhmen. Gjatë vizitës, delegacioni i Universitetit “Hëna
e Plotë” (Bedër) u prit nga rektori i Universitetit të Prizrenit, Prof. Dr. Mazllum Baraliu dhe drejtues të tjerë të këtij institucioni.
Gjatë takimit u fol për fushat e bashkëpunimit mes dy universiteteve dhe projektet konkrete. Në kuadër të marrëveshjes së
ﬁrmosur nga të dyja palët , ato ranë dakord që të ﬁllojnë me programet e shkëmbimit të studentëve dhe staﬁt akademik. Dr. Gjana i
propozoi homologut të tij nga Prizreni organizimin e një konference të përbashkët në fushën e edukimit, si dhe organizmin e disa
“workshopeve” me tema të ndryshme. Takimi u ndoq edhe nga mediat vendase, të cilat ishin të interesuara në lidhje me
marrëdhëniet që po zhvillohen mes universiteteve në Shqipëri dhe Kosovë. Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër), gjatë
bashkëbisedimit që pati me mediat, shprehu vendosmërinë e tij për të çuar përpara bashkëpunimin në fushën akademike mes
institucioneve në Shqipëri dhe Kosovë si një domosdoshmëri për t'i shërbyer sa më mirë edukimit të brezave të ardhshëm.
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Konferenca Shkencore Kombëtare:
Roli i Medias në Formimin dhe Konsolidimin e Identitetit Kombëtar

i
Shtyp

Në kuadër të 100 ‐Vjetorit të Pavarësisë,
Universite Hëna e Plotë‐Bedër ka kënaqësinë t'Ju oj
në Konferencën Shkencore: Roli i Medias
në Formimin dhe Konsolidimin e Iden te t Kombëtar.
Pjesëmarrja juaj na nderon.

HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY

Organizohet konferenca shkencore: Roli i medias në
formimin dhe konsolidimin e identitetit kombëtar
Në kuadër të 100- vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, Departamenti i
shkencave të komunikimit në Universitetin “Hëna e Plotë”(Bedër)
organizoi konferencën shkencore kombëtare “Roli i medias në
formimin dhe konsolidimin e identitetit kombëtar”. Në fjalën e
hapjes, kryetari i konferencës z.Ramadan Çipuri teksa
falënderoi panelistët për pjesëmarrjen në këtë konferencë,
vlerësoi se pavarësisht debateve të ndryshme, media ka
luajtur një rol të rëndësishëm në formimin dhe konsolidimin e
identitetit kombëtar.
Me pjesëmarrjen e akademikëve nga universitete të
ndryshme dhe specialistëve nga fusha e medias, në
referimet e mbajtura u hodhën ide dhe argumente në
lidhje me ﬁllimin, zhvillimin dhe konsolidimin e identitetit
kombëtar, si dhe pozicionimit të medias në këtë proces
të gjatë. Një debat, që në të ardhmen do të ketë nevojë
për t'u trajtuar në punime të tjera shkencore, ishte edhe
ai i identitetit kosovar dhe identitetit shqiptar.
Në referimin e tij, Prof.as.dr. Mark Marku theksoi se në
gjysmën e dytë të shek.XIX, në mungesë të një kulture
të mirëﬁlltë të librit, shtypi i kohës ishte i vetmi mjet i cili
ndihmoi në ngritjen dhe mbrojtjen e identitetit
kombëtar.
Nga ana tjetër, Dr.doc.Agron Tufa u fokusua te debati
mbi identitetin kosovar dhe atë shqiptar, i cili, sipas tij, po
shoqërohet edhe me nismën për krijimin e një shqipeje të
veçantë krahas asaj aktuale. “Nuk bëhet fjalë për
përdorimin e dialektit, por për krijimin e një gjuhe shqipe të
ndryshme nga ajo që kemi. Ndarja e gjuhës ndan etninë”, theksoi ai.

Vjet
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Konferenca shkencore:
Kosova, 5 vjet pavarësi, s da dhe arritje
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), organizoi Konferencën shkencore “Kosova, 5 vjet
pavarësi, sﬁda dhe arritje” me të ftuar studiues, politikanë në detyrë gjatë krizës së
Kosovës, pjestarë të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, si edhe pedagogë dhe
studentë nga universitete të ndryshme.
Pjesëmarrës si kumtues në konferencës ishin z.Ferdinand Xhaferaj, z.Mark Marku,
z.Hysamedin Feraj, z.Gëzim Podgorica si edhe z.Niuton Mulleti. Ndërsa të
pranishëm në sesionin e hapjes, duke mbajtur edhe fjalë përshëndetëse ishin
ish-kryeministri në kohën e krizës së Kosovës, z.Pandeli Majko dhe
historiani Arben Puto.
Konferencën e hapi Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë”
(Bedër), Dr.Ferdinand Gjana i cili u fokusua tek sakriﬁca që
duhej të bënin shqiptarët për dekada me radhë për të
arritur në këtë ditë, Pavarësinë e Kosovës. "Liria është
shumë e vështirë për t’u ﬁtuar, por gjithashtu edhe për
t’u administruar. Megjithatë, Kosova dhe ne bashkë
me të, në këtë 5- vjetor është krenare për atë që ka
arritur”, - tha ai.
Ish-kryeministri Majko, një ﬁgurë shumë e
dashur në Kosovë për shkak të kontributit të
qevrisë së tij në atë periudhë, u ndal te
rregullimi i kësaj padrejtësie që i ishte bërë
kombit shqiptar rreth tetë dekada më parë. Ai
theksoi edhe rolin e madh të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim.
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Zhvillon punimet konferenca e dytë ndërkombëtare
e studiuesve të rinj në drejtësi
Departamenti i drejtësisë në Universitetin “Hëna e Plotë”(Bedër), në bashkëpunim me Fakultetin Juridik në Universitetin e Tiranës,
organizon konferencën e dytë ndërkombëtare të studiuesve të rinj në fushën e drejtësisë me temë: “ Problematikat dhe trendet aktuale në
fushën e së drejtës ndërkombëtare”. Në konferencë morën pjesë më shumë se 45 studiues dhe pedagogë nga vende të ndryshme të
botës( Afrika e Jugut, Rusia, Skocia, Lituania, Turqia, Maqedonia, Kosova, Shqipëria), të cilët referuan mbi tema që lidhen me
problematikat dhe trendet aktuale në fushën e së drejtës ndërkombëtare.
Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm përfaqësues nga bota akademike, drejtues të universiteteve organizatore të konferencës, si
edhe personalitete nga fusha e drejtësisë. Zëvendëspërgjegjësi i departamenti të drejtësisë Dr. Skënder Bruçaj, në fjalën e tij
përshëndetëse falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen. Ai shprehu bindjen se organizimi për herë të dytë i kësaj konference, në
Shqipëri është një mundësi për studiuesit dhe akademikët që vijnë nga institucione të ndryshme të arsimit të lartë, të shkëmbejnë ide dhe
eksperienca dhe të ofrojnë idetë e tyre, në lidhje me problematikat që shtrohen në fushën e së drejtës ndërkombëtare.
Prof. Dr. Berdal Aral nga Universiteti “Fatih” në Stamboll ishte ftuar si folës kryesor, pasi falënderoi organizatorët për mbajtjen e kësaj
konference, mbajti një referim mbi problematikat dhe trendet aktuale në fushën e së drejtës publike ndërkombëtare. Profesor Bardal
paraqiti një këndvështrim kritik përsa i përket funksionimit të institucioneve ndërkombëtare që kanë për detyrë ruajtjen e paqes në botë, siç
është rasti i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe institucione të tjera.
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Konferenca e dytë
ndërkombëtarë në
shkencat e edukimit
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit në Universitetin “Hëna e
Plotë”(Bedër), në bashkëpunim me Universitetin “
Pamukkale” në Turqi, Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të
Elbasanit dhe Institutin për Zhvillimin e Arsimit, organizuan
Konferencën e dytë ndërkombëtare në shkencat e edukimit
me temë “Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në
edukim”. Në konferencë morën pjesë studiues dhe
akademikë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Gjermania,
Çekia, Turqia dhe vende të tjera, të cilat referuan për tema që
lidhen me përdorimin e teknologjive të informacionit dhe
komunikimit në edukimin e brezave të ardhshëm.
Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm përfaqësues të
universiteteve që organizuan këtë konferencë, përfaqësues të
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, akademikë, studiues, si
edhe të ftuar të tjerë.
Kryetari i konferencës, njëkohësisht dhe dekani i Fakultetit të
Filologjisë dhe Edukimit, Dr. Ahmet Ecirli ( Exhirli), në fjalën e
tij përshëndetëse falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen
dhe shprehu bindjen se organizimi i kësaj konference në
Shqipëri, është një mundësi për studiuesit dhe akademikët që
vijnë nga institucione të ndryshme të arsimit të lartë, që të
shkëmbejnë ide dhe eksperienca dhe të ofrojnë idetë e tyre,
në kuadër të shtrirjes së përdorimit të teknologjisë së
informacionit në arsim. Ai vuri theksin në rëndësinë që ka
marrë përdorimi i këtyre teknologjive në mësimdhënie, duke
shtuar se Shqipëria përbën një mundësi reale në këtë drejtim.
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Zhvillon punimet konferenca e dytë ndërkombëtare
në shkencat humane
Fakulteti i Shkencave Humane në Universitetin “Hëna e Plotë”(Bedër), në bashkëpunim me
Universitetin “ Fatih” në Turqi, organizuan konferencën e dytë ndërkombëtare në shkencat
Human me temë “Kriza dhe spiritualiteti”. Në konferencë morën pjesë studiues dhe
akademikë nga Shqipëria, Italia, SHBA, Kosova, Maqedonia, Turqia, Bosnjë- Hercegovina
dhe vende të tjera të cilat referuan tema që lidhen me marrëdhënien midis krizës si një
koncept mjaft i gjerë, ku përfshihen kriza ekonomike globale, krizat mjedisore, krizat
politike, krizat humanitare, krizat sociale, krizat që përjeton sot familja, krizat psikologjike
dhe spiritualitetit si një pjesë e rëndësishme e përvojës njerëzore.
Kryetari i konferencës, njëkohësisht dhe dekan i Fakultetit të Shkencave Humane, Prof.
dr. Ayhan Tekineş, në fjalën e tij përshëndetëse falënderoi të pranishmit për
pjesëmarrjen dhe shprehu bindjen se organizimi i kësaj konference në Shqipëri është
një mundësi për studiuesit dhe akademikët që vijnë nga universitete të ndryshme, që
të shkëmbejnë ide dhe eksperienca dhe të ofrojnë idetë e tyre në këtë fushë. Ai
vuri theksin në rëndësinë që merr studimi i një marrëdhënie midis krizës dhe
spiritualitetit të njeriut, duke e konsideruar këtë si një kontribut të madh në
zgjidhjen e probleme që ka bota moderne në ditët e sotme.

4.05.2013

Ekspozita Tranzicioni shqiptar në titujt e gazetave
Në ditën botërore të lirisë së shtypit, më 3 maj, Departamenti i shkencave të komunikimit hapi ekspozitën “Tranzicioni shqiptar në titujt e
gazetave”. Pas një pune të gjatë studentët arritën të mbledhin dhe seleksionojnë faqet e para të gazetave shqiptare që pasqyronin , ngjarjet
më të rëndësishme të tranzicionit nga viti 1991 dhe deri në ditët e sotme. Ekspozita u vizitua nga përfaqësuesit e medias lokale dhe
kombëtare si edhe të ftuarit e shumtë.
Përgjegjësi i Departamentit, z. Ramadan Çipuri, ekspozita fokusohet te titujt më kryesorë të gazetave të kohës, të cilët janë përzgjedhur me
kujdes nga vetë studentët e këtij departamenti. “Në dy vitet e para, departamenti ynë e ka parë me prioritet punën kërkimore të studentëve.
Për javë me radhë, një grup prej tyre ka shetuar gazetat në Arkivin Qendror të Shtetit dhe në Bibliotekën Kombëtare, ku janë përzgjedhur
titujt që lidhen me zhvillimet me të rëndësishme.” -tha ndër të tjera z.Çipuri në fjalën e hapjes me rastin e çeljes së ekspozitës.
Në këto dy dekada tranzicion, populli ynë ka kaluar momente të gëzueshme, por edhe shumë vështirësi, siç mund të jenë edhe ngjarjet e
vitit 97, të gjitha këto të pasqyruara këtu. Ambasadorja e Francës Znj. Christine Moro në lidhje me ekspozitën u shpreh: “Teksa ajo paraqet
një realitet të dy dekadave pas vitit 1991, tani po përballemi me një tranzicion të ri, i cili ka të bëjë me mbërritjen e teknologjive të reja të
informacionit. Sot po përpiqemi të kuptojmë se si këto teknologji po ndikojnë në vetë jetën e shtypit dhe se si mund të sigurohemi në këto
kushte të reja se shtypi do të jetë i lirë të luajë rolin e tij në sistemet demokratike.”

I
Workshop: Mediat lokale shqiptare përballë s dave të teknologjisë dhe
realitetit të kohës
Me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit, Departamenti i shkencave të komunikimit në Universitetin “Hëna e Plotë”(Bedër), në
bashkëpunim me Unionin Shqiptar të Gazetarëve dhe Institutin Shqiptar të Medias. organizoi workshop-in me temë: “Mediat lokale
shqiptare përballë sﬁdave të teknologjisë dhe realitetit të kohës”.
Tema ka tërhequr vëmendjen e përfaqësuesve të 31 mediumeve të ndryshme, lokale, kombëtare. Në takim referuan përgjegjësi i
Departamentit të shkencave te komunikimit në Universitetin“Hëna e Plotë”(Bedër), z.Ramadan Çipuri, Ambasadorja e Francës në Tiranë,
znj. Christine Moro, nënkryetari i Komisionit Parlamentar për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, z. Mark Marku, kryetari i Unionit
Shqiptar të Gazetarëve, z.Aleksandër Çipa, kryetari i rrjetit të televizioneve lokale z. Edmon Isaku etj.
Në fjalën e tij z.Çipuri u fokusua në situatën aktuale me të cilën mediat lokale po përballen. Sipas tij, mediat në tërësi po përballen me
realitetin e ri teknologjik, ku interneti po kthehet në një platformë për të gjitha ato. “Jetojmë në një kohë kur çdo gjë është bashkuar dhe
mbledhur në internet, një platformë e përbashkët kjo për të gjitha mediumet. Operatorët gjithmonë e më tepër po afrojnë pajisje me kosto
më të lirë, gjë kjo që do të thotë se në një të ardhme të shkurtër edhe në Shqipëri njerëzit do të kenë mundësi të marrin shërbime interneti
dhe mediatike me kosto të ulët.”- tha ai.
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Çmimi " Mësuesi i vitit 2013
vlerësohet mësuesi Arian Gani
Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër) ndan çmimin “Mësuesi i vitit” 2013.
Në një ceremoni të veçantë, të organizuar në ambientet e universitetit,
mësuesi i shkollës së gjuhëve të huaja “Mahmut dhe Ali Cungu” në
Elbasan, z. Arian Gani është vlerësuar me çmimin për kontributin e
dhënë në vite në mësimdhënie.
Përzgjedhja e mësuesit më të mirë të vitit 2013 është realizuar pas një
faze dymujore anketimi në të gjitha shkollat e vendit. Ky është viti i
dytë që Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër) organizon ceremoninë e
çmimit për mësuesin e vitit. Projekti “Mësuesi i vitit” është iniciuar
nga Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit, me qëllim vlerësimin e rolit të
mësuesit në edukimin e të rinjve dhe promovimin e vlerave më
pozitive që përfaqësohen nga arsimtarët. Universiteti “Hëna e
Plotë”(Bedër) i akordoi z. Arian Gani certiﬁkatën e vlerësimit, si dhe
një shpërblim ﬁnanciar.
Gjata fjalës përshëndetëse, dekani i Fakultetit të Filologjisë dhe
Edukimit, Dr. Ahmet Ecirli nënvizoi rolin e rëndësishëm që mësuesit
kanë në edukimin e brezave të rinj, duke theksuar se vlerësimi i
kontributit të tyre është një detyrim për shoqërinë.
Ndërsa, Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër), Dr. Ferdinand
Gjana, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve vuri theksin në
kontributin e paçmuar që japin arsimtarët shqiptarë në çdo shkollë të
vendit. Sipas tij, janë të shumtë arsimtarët që meritojnë një vlerësim të
veçantë.
Ndërkaq, Drejtori i Arsimit Parashkollor në Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës, z. Fatmir Vejsiu u shpreh i entuziazmuar për projektin për
vlerësimin e mësuesve të vitit 2013.
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Nis ndërtimi i kampusit të ri universitar
Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër) hodhi themelet për ndërtimin e kampusit të ri
universitar në zonën e Saukut në Tiranë. Ceremonia e organizuar me këtë rast, u
përshëndet nga Kryeministri, z. Sali Berisha, Kryetari i Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë, Haxhi Selim Muça, Drejtori i bordit drejtues të Fondacionit “Sema”, z.
Asim Budak. Ata vunë në dukje rëndësinë që ka kjo ditë në përmbushjen e
misionit të universitetit për të qenë një institucion i arsimit të lartë me standarde
bashkëkohore.
Në fjalën e tij, kryetari i KMSH-së, Haxhi Selim Muça, u shpreh se puna e bërë në
pak vite nga ana e staﬁt të universitetit dhe mbështetësve të tij, ka bërë që
Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër) të ngjitet ne listën e institucioneve arsimore
më të mira në vend dhe më gjerë. Ai falënderoi qeverinë shqiptare, Fondacionin
Arsimor dhe Kulturor “Sema” për mbështetjen që i kanë dhënë universitetit që
nga momenti i themelimit të tij.
Ndërsa, drejtori i bordit drejtues të Fondacionit “Sema”, z. Asim Budak, pasi
falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë ceremoni, u shpreh se
momenti i ﬁllimit të punimeve në kampusin e universitetit tregon më së miri
vendosmërinë për të ecur përpara drejt konsolidimit të një institucioni modern që
do t'u shërbejë jo vetëm studentëve që vijnë nga Shqipëria, por edhe më gjerë.
Ndërkohë, Kryeministri, z. Sali Berisha në fjalën e tij vuri theksin në arritjet e
universitetit në 2 vitet e ekzistencës së tij, duke e konsideruar kontributin
akademik dhe shkencor si vlerë në rrugën e dijes dhe të edukimit të brezave.
“Së pari, më lejoni që në emër të qeverisë t'u përcjell ju urimet më të përzemërta
për arritje tuaja që në një hark dy vjeçar ju keni shënuar në punën tuaj të madhe,
me përkushtimin tuaj ju u shndërruat në një universitet të njohur mbarë shqiptar,
në një universitet të njohur ndërkombëtar, një universitet, i cili zhvillon në bazën
dhe pajisjet më moderne rreth 18 programe dhe pranon studentë, deri tani nga
12 vende dhe kombe.”- theksoi kreu i qeverisë para të pranishmëve.

Kampusi i ri universitar
Investimi në kampusin e ri universitar përbën një moment të rëndësishëm në rrugëtimin e Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër). Ky kampus
do t'i shërbejë më së miri plotësimit të objektivave, për të qenë një institucion arsimor me standarde të larta, në shërbim të studentëve e
komunitetit. Investimi për kampusin e ri arrin shifrën prej 20 milionë eurosh, së bashku me ambientet laboratorike. Kampusi universitar do
të ndërtohet mbi një sipërfaqe të hapur rreth 10 500 m2 dhe në fazën ﬁnale të tij do të arrijë në afro 20 000 m2 sipërfaqe të brendshme.
Kampusi është projektuar si një hapësirë e pajisur me teknologjinë më bashkëkohore, në mënyrë që t'u ofrojë studentëve avantazhe të
mëdha si në kryerjen e aktivitetit të tyre mësimor, por edhe në ndjekjen e aktiviteteve sociale.

Rektori Dr. Ferdinand Gjana pret Ambasadoren e Francës,
znj. Christine Moro
Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër) Dr.Ferdinand Gjana ka pritur në një vizitë Ambasadoren e Republikës së Francës në
Tiranë, znj.Kristinë Moro. Gjatë takimit Dr.Gjana i shpjegoi znj.Moro mbi aktivitetin dhe misionin e universitetit, ku sipas tij në një kohë
të shkurtër ai është kthyer në një qendër kërkimore ndërkombëtare me studentë dhe staf nga vende të ndryshme. Znj.Moro nga ana e
saj shprehu kënaqësinë për atë që “Bedër” ka arritur, teksa theksoi se ambasada franceze me zyrat e atasheve të ndryshëm mund të
bashkëpunojë në projekte të ndryshme. “Më pëlqen ideja se studentët tuaj, edhe pse në vitin e dytë të aktivitetit vazhdojnë studimet
në programe shkëmbimi në universitete të ndryshme jashtë Shqipërisë, ndërkohë që praktikat profesionale në vende perëndimore
janë një tjetër mundësi që do t'u shërbejë atyre në të ardhmen profesionale.”- tha znj.Moro.

Organizohet konferenca
e parë studentore në drejtësi
Klubi “Bedër Law Academy”, në bashkëpunim me klubin
“Human Rights”, organizuan konferencën e parë studentore
në drejtësi. Në konferencë morën pjesë 22 studentë nga viti i
parë dhe i dytë i departamentit të drejtësisë të cilët referuan
mbi tema që lidhen me problematikat dhe trendet aktuale në
fushën e së drejtës dhe të drejtave të njeriut.
Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm përfaqësues nga
staﬁ akademik i Departamentit të drejtësisë, si edhe studentë
nga departamentet e tjera. Në fjalën e hapjes presidentet e dy
klubeve Izmira Kastrati (Beder Law Academy) dhe Ermira
Shkreta (Human Rights Club) falënderuan studentët dhe të
pranishmit për pjesëmarrjen dhe shprehën bindjen se
organizimi i kësaj konference studentore është një mundësi
për studentët që të shkëmbejnë ide dhe eksperienca dhe të
ofrojnë idetë e tyre, në lidhje me problematikat që shtrohen në
fushën e së drejtës.
Konferencën e përshëndetën edhe lektorët e Departamentit të
drejtësisë Ada Guven dhe Albi Kocibelli. Ato vlerësuan
iniciativën e studentëve në organizimin e kësaj konference
studentore në drejtësi. Pjesëmarrësit vazhduan më tej me
referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet në sesione të
veçanta. Gjatë sesioneve të konferencës u referuan rreth 16
kumtesa nga pjesëmarrësit.

UDHËZUES PRAKTIK
Deontologjia dhe etika e raportimit
gjatë fushatës zgjedhore

Promovohet
Një manual, ku përmblidhen rregullat praktike për
aktivitetin e gazetarëve gjatë fushatave zgjedhore, është
promovuar në ambientet e Universitetit “Hëna e Plotë”
(Bedër). Udhëzuesi praktik: “Deontologjia dhe etika e
raportimit gjatë fushatës zgjedhore”, është një punë e
përbashkët e dy pedagogëve të departamentit të
komunikimit në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër),
Briseida Mema dhe Ramadan Çipuri. Ai synon t'u vijë në
ndihmë gazetarëve që ndjekin dhe pasqyrojnë aktivitetin e
subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore.
Në ceremoninë e promovimit të këtij botimi merrnin pjesë
Ambasadorja e Francës në Shqipëri, znj. Christine Moro,
Ambasadori i Zvicrës z. Alexander Wittwer, Kryetari i Unionit
të Gazetarëve, z. Aleksandër Çipa, si edhe gazetarë e
studentë të Departamentit të komunikimit.
Ambasadorja Moro, në fjalën e saj, e vlerësoi këtë botim si
një kontribut të madh që i bëhet komunitetit të gazetarëve
në këtë kohë fushate elektorale. Ajo u shpreh se udhëzuesi
do t'u shërbejë gazetarëve për të raportuar aktivitetet e
fushatës në mënyrë sa më profesionale. “Liria e shtypit
gjatë fushatave zgjedhore lidhet veçanërisht ngushtë me
demokracinë: gazetari ka detyrë të informojë qytetarët mbi
programet dhe aktivitetet e partive. Kjo është dhe tema e
këtij udhëzuesi praktik. Ai u drejtohet gazetarëve dhe synon
t'i ndihmojë ata për të respektuar etikën dhe detyrën. Aty
jepen shembuj se si të punojmë duke i qëndruar besnik
parimit të objektivitetit. Udhëzuesi na kujton nevojën e

Briseida Mema

Ramadan Çipuri

Udhëzuesi praktik për gazetarët
veriﬁkimit të informacioneve, e marrjes parasysh të kontekstit dhe të këndvështrimit të ngjarjeve në
perspektivë. Gjatë periudhave zgjedhore është shumë e rëndësishme të shmangen kurthet, çka
bën pastaj dallimin mes informacionit dhe propagandës apo manipulimit”,- u shpreh znj. Moro.
Ndërkohë, Ambasadori i Zvicrës, z. Wittwer, theksoi rëndësinë që ka media në përcjelljen me sa më
shumë objektivitet të aktiviteteve politike te publiku. Ai u shpreh se botimi në fjalë është një
ndihmesë konkrete në këtë drejtim dhe se shpreson që t'u shërbejë jo vetëm reporterëve në terren,
por edhe drejtuesve të mediave, si edhe subjekteve politike, të përfshira në këtë fushatë.
Bashkautorja e këtij botimi, Briseida Mema, në fjalën e saj, pasi nënvizoi rëndësinë e këtij botimi,
shprehu një falënderim të veçantë për Ambasadën Franceze dhe organizatën “ Reporterë pa kuﬁj “
për mbështetjen dhe mirëkuptimin që treguan në përshtatjen e këtij udhëzuesi, sipas realitetit
shqiptar.

Leksion i hapur, Roli i KQZ në sigurimin e transparencës
së zgjedhjeve
Studentët e Departamenti të drejtësisë në Universitetin“Hëna e Plotë”(Bedër), në kuadër të aktiviteteve të “Bedër Law Academy” organizoi
sot një leksion të hapur me temë “Roli i KQZ në sigurimin e transparencës së zgjedhjeve” me pjesëmarrjen e Kryetares së Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve (KQZ-së) znj. Lefterije Lleshi (Luzi) dhe anëtarë të tjerë të Komisionit.
Kryetarja e KQZ-së, pasi bëri një përshkrim të kompetencave dhe detyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, u ndal në funksionin dhe
rëndësinë e këtij institucioni, i cili siguron që fusha e lojës të jetë e njëjtë për të gjitha partitë politike që dëshirojnë të garojnë në zgjedhje
dhe gjithashtu me korrektësi mbron votuesin, në mënyrë që të sigurojë që zëri i tyre të respektohet. Zj. Lleshi u shpreh se një nga detyrat
kryesore që KQZ-ja synon me të gjitha format, jo vetëm pajisjen me informacionin e nevojshëm dhe të plotë zgjedhor dhe mbi të gjitha të
sqarojë zgjedhësit se çdo të thotë të ushtrosh realisht të drejtën e votës në një shoqëri të konsoliduar demokratike.
Gjatë takimit, znj. Lleshi vuri theksin mbi të drejtën e votës të të gjithë zgjedhësve, sidomos votuesve të rinj. Ajo më tej vazhdoi se çdokush
ka të drejtën të marrë pjesë në mënyrë aktive apo pasive në qeverisje, duke zgjedhur ose duke u zgjedhur, të drejtën që ditën e zgjedhjeve
të ushtrojë vullnetin dhe verdiktin tij dhe është pikërisht ky mesazh, që institucioni duhet të ketë jo vetëm në qendër të vëmendjes, por mbi
të gjitha në përcjelljen e tij te çdo votues.

International Fair , larmishmëri kulturash
në ambientet e universitetit
“International Fair”, larmishmëri kulturash në ambientet e universitetit.
“International Club”, në bashkëpunim me klubet e tjera studentore
pranë Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër) organizuan në sallën e
ekspozitave aktivitetin “International Day 2013”. Qëllimi i këtij aktiviteti
ishte njohja e kulturave që vijnë nga vende të ndryshme të rajonit dhe
botës.
Studentët me kombësi të huaj që studiojnë në Universitetin “Hëna e
Plotë”(Bedër), prezantuan kulturën dhe historinë e vendeve të tyre.
Aktiviteti ishte i organizuar në stenda ekspozuese të shumta, ku secila
prej tyre përmbante ushqimet më të spikatura, suvenire, kostume
tradicionale, simbole kombëtare dhe elemente të tjera të kulturës dhe
traditës së vendeve që u prezantuan në aktivitet.
Në fjalën e tij rektori i universitetit, Dr. Ferdinand Gjana, e vlerësoi këtë
aktivitet si më të arririn dhe më të rëndësishmin deri më tani, për vetë
faktin se i bën studentët të thellohen më tej në shumëllojshmërinë e
kulturave në universitet. Në kuadër të kësaj dite, e pranishme në
aktivitet ishte edhe përfaqësuesja e Ambasadës së Shteteve të
Bashkua të Amerikës në Tiranë, znj. Diane Nickeson. Ajo zhvilloi një
bashkëbisedim me studentët, duke u përqendruar në temën e
“diversitetit kulturor në SHBA”.

Leksion i hapur Roli i Gjykatës Kushtetuese në promovimin
e shtetit të së drejtës në Kosovë
Në kuadër të iniciativës “100- vjet drejtësi” dhe
ditës së Europës, studentët e Departamentit të
drejtësisë zhvilluan një leksion të hapur me
temë: “Roli i Gjykatës Kushtetuese në
promovimin e shtetit të së drejtës në Kosovë”,
me Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të
Kosovës, Prof. dr. Enver Hasani dhe anëtarë të
kësaj gjykate.
Z. Hasani i njohu studentët me sﬁdat dhe
reformat që përballet Gjykata Kushtetuese në
Kosovë, në funksion të konsolidimit të shtetit
ligjor. Ai u shpreh se institucioni që drejton,
luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e
Kushtetutës së Kosovës dhe është mjeti i
fundit i sigurisë, që qytetarët kosovarë të
sigurohen se do të respektohen të drejtat e
tyre kushtetuese.
Kreu i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, pasi i bëri një historik të shkurtër zhvillimit të gjyqësisë kushtetuese kosovare, u shpreh se
konstitucionalizmi modern në Kosovë u sanksionua dhe u vu në jetë vetëm pas shpalljes së Pavarësisë së saj, më 17 shkurt 2008. Pas
kësaj date, Kosova hyri në rrugëtimin e shpejtë të ndërtimit të institucioneve bazike kushtetuese të një shteti të pavarur dhe sovran. Ai
përmendi një sërë vendimesh të rëndësishme, të cilat patën ndikim në jetën politike dhe institucionale të shtetit të Kosovës, siç ishte rasti i
vendimit, në lidhje me ish- presidentin Fatmir Sejdiu dhe rastin e shpalljes si jokushtetuese zgjedhjen e z. Behgjet Pacolli, në postin e
presidentit.
Në vazhdim, ai tha se Gjykata Kushtetuese e Kosovës, nga themelimi e deri më sot, ka zënë një vend të merituar në sistemin kushtetues
kosovar dhe në asnjë rast nuk ka hasur në moszbatim të vendimeve të saj, edhe pse nuk ka një garantues të zbatimit të tyre.
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Accredited
Universiteti Hëna e Plotë ( Bedër) përfundon procesin e akreditimit
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) përfundon procesin e akreditimit. Pas një pune të gjatë, të nisur rreth një vit më parë, me ﬁrmosjen e
urdhrit nr.223. datë 4.6.2013 nga ana e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, z. Myqerem Tafaj, në përputhje me vendimin nr.469, datë
3.5.2013 të Këshillit të Akreditimit, universiteti ka marrë akreditimin institucional dhe të 15 programeve të studimit në nivelin bachelor dhe
master.
Procesi nisi me ngritjen e grupit të vetëvlerësimit të brendshëm, i cili udhëhoqi të gjithë procesin e akreditimit. Pas përgatitjes dhe
dorëzimit të raporteve të vetëvlerësimit institucional dhe raporteve për çdo program studimi, Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të
Lartë ngriti grupin e ekspertëve të jashtëm. Ekspertët e jashtëm vlerësuan informacionin e paraqitur nga raportet e vlerësimit të
brendshëm dhe më pas i dorëzuan APAAL-it konkluzionet e tyre, në lidhje me përmbushjen e standardeve të kërkuara për procesin e
akreditimit. Më pas Këshilli i Akreditimit pranë agjencisë mori vendimin për akreditimin institucional dhe të 15 programeve të studimit që
ofrohen në universitet.
Çfarë është procesi i akreditimit?
Procesi i akreditimit është një proces, nëpërmjet të cilit një organ qeveritar, joqeveritar ose privat vlerëson cilësinë e një institucioni të
arsimit të lartë në tërësi ose të një programi të veçantë studimi, në mënyrë që të njohë zyrtarisht plotësimin minimal të standardeve të
cilësisë. Rezultati i këtij procesi zakonisht është dhënia e një statusi (një vendim po, jo ose me kusht) të njohjes ose dhënia e licencës për të
ushtruar aktivitet brenda një afati kohor.
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Studentët e drejtësisë, vizitë në Gjykatën Kushtetuese
Me rastin e ditës së drejtësisë, studentë të Departamentit të drejtësisë nga Universiteti“Hëna e Plotë” (Bedër) dhe nga fakultete të tjera të
drejtësisë morën pjesë në ceremonialin e zhvilluar posaçërisht për këtë rast në ambientet e Gjykatës Kushtetuese.
Vizita ﬁlloi me një minipanair, të organizuar nga administrata e Gjykatës Kushtetuese, mbi prezantimin e simboleve dhe materialeve
kryesore që përfaqësojnë veprimtarinë e këtij institucioni ndër vite, që nga krijimi (1992), dhe prezantimin e ambienteve të brendshme të
gjykatës studentëve.
Studentët u pritën nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, z. Bashkim Dedja dhe drejtues të tjerë të gjyktës. Z. Dedja i njohu studentët me
mënyrën e funksionimit të institucionit dhe me sﬁdat që e presin në të ardhmen. Në këtë aktivitet, morën pjesë personalitete të shquara të
drejtësisë kushtetuese shqiptare, si zotërinjtë Fehmi Abdiu, Rustem Gjata (ish-kryetar), dhe personalitete të tjera nga fusha e drejtësisë.
Të ftuar, gjithashtu, me këtë rast, ishin edhe Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Prof. dr. Enver Hasani, z. Kristaq Traja, një ﬁgurë e
njohur e konstitucionalizmit në Shqipëri dhe pjesëtarë të fondacionit IRZ, i mirënjohur në ndihmesën e dhënë në përmirësimin e
strukturave kushtetuese dhe forcimin e shtetit të së drejtës.

10. 05. 2013

Studentët e drejtësisë, vizitë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
Në kuadër të javës së drejtësisë, studentët e Departamenti të drejtësisë në Universitetin“Hëna e Plotë”( Bedër) zhvilluan një vizitë në
Prokurorinë e Krimeve të Rënda.Studentët u pritën nga drejtuesit e Prokurorisë së Krimeve të Rënda z. Kostaq Beluli dhe z. Henrik Ligori.
Ata zhvilluan një bashkëbisedim, në lidhje me organizimin dhe rolin e prokurorisë në shtetin e së drejtës. Gjatë bashkëbisedimit u trajtuan
tema të ndryshme, si organizimi dhe funksionimi i prokurorisë, çështjet që janë në kompetencë të saj, bashkëpunimi me shtetet e tjera,
sidomos me shtetin italian, për parandalimin e kriminalitetit, roli i shtetit në mbrojtjen e prokurorëve etj.
Rëndësi e veçantë iu kushtua metodave të reja speciale të hetimit, siç janë dorëzimi i kontrolluar, blerja e simuluar, si edhe roli i agjentit të
inﬁltruar. Drejtuesit pohuan se analizat vjetore paraqesin një rritje të ndjeshme të përhapjes së krimit, të traﬁkimit të lëndëve narkotike, si
edhe pozicionimin e tyre hierarkik në rangun e krimeve që janë kërcënuese për shoqërinë.
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Universiteti Hëna e Plotë (Bedër) paiset me certi katën e cilësisë
ISO 9001: 2008
Një tjetër vlerësim për cilësinë që ofron Universiteti Hëna e Plotë Bedër. Pas përfundimit me sukses të procesit të akreditimit, Universiteti
“Hëna e Plotë” (Bedër) është paisur me certiﬁkatën e cilësisë ISO 9001 : 2008 e cila është një standard ndërkombëtar lidhur me sistemin e
menaxhimit të cilësisë. Ky stanrd është i zbatueshëm për çdo institucion që operon në aktivitete dhe sektorë të ndryshëm të ekonomisë ,
përfshi këtu edhe arsimin. ISO 9001:2008 bazohet në tetë parimet e menaxhimit të cilësisë të cilat janë thelbësore për mirëfunksionimin e
institucioni. Në rastet kur zbatohen plotësisht, këto parime mund të ndihmojnë në përmirësimin e performancës dhe rritjen e cilësisë. Kjo
certiﬁkatë është një tregues i rëndësishëm i vlerësimit ndërkombëtar që i bëhet universitetit dhe vjen si një garanci për të gjithë ata që
studiojnë në këto auditorë, por edhe studentët e ardhshëm si edhe prindërit e tyre.
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Marrëdhëniet me jashtë, strategjia e zgjerimit të bashkëpunimeve
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) i kushton një rëndësi të veçantë bashkëpunimit me universitete prestigjioze në Shqipëri, por edhe në
rajon e më gjerë. Strategjia e ndjekur deri tani ka synuar zgjerimin e hartës së bashkëpunimit me sa më shumë universitete, me qëllim
rritjen e mundësive për staﬁn dhe për studentët. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve, është bërë e mundur organizimi i përbashkët i disa
konferencave ndërkombëtare.Gjithashtu, në sajë të këtyre marrëveshjeve, një pjesë e staﬁt akademik të universitetit është angazhuar në
programe shkëmbimi me këto universitete. Po kështu, edhe numri i studentëve që kanë përﬁtuar nga programet e shkëmbimit mes
universiteteve në vitin e parë ka qenë 14, ndërkohë që pritet të rritet edhe më shumë vitin e ardhshëm. Aktualisht Universitetit “Hëna e
Plotë” (Bedër) ka arritur marrëveshje me 30 universitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
Pjesë e strategjisë së marrëdhënieve me jashtë janë edhe marrëveshjet e bashkëpunimit të ﬁrmosura me kompani të ndryshme dhe
institucione publike. Bashkëpunimi në këtë drejtim krijon kushet për studentët dhe të diplomuarit në mënyrë që të përﬁtojnë nga
mundësitë e praktikave profesionale dhe më pas të shfrytëzojnë hapësirat e punësimit që ofrojnë këto kompani dhe institucione.

Institucioni
bashkëpunues

worldmedia

Data

Forma

Fushat e bashkëpunimit

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti i
Pammukale

Denizli,
Turqi

30.6.2012

Memorandum
bashkëpunimi

World Media

Frankfurt,
Gjermani

2.5.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Universiteti Yildiz
Teknik

Stamboll,
Turqi

03.12.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti
Suleyman Şah

Stamboll,
Turqi

04.12.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Fatih

Stamboll,
Turqi

23.04.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Epoka

Tiranë,
Shqipëri

06.12.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Samsun, Turqi

30.11.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Ondokuz
Mayis

62

Vendi

Trajnime profesionale, stazhe studentore.

Institucioni
bashkëpunues

Vendi

Data

Forma

Fushat e bashkëpunimit

Universiteti GedizI

zmir, Turqi

11.12.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

International Burch
University

Sarajevë, Bosnje Hercegovinë

06.12.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Ordu

Ordu, Turqi

06.02.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Ataturk

Erzurum, Turqi

13.11.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti i Prizrenit

Prizren, Kosovë

24.01.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Hitit

Çorum, Turqi

01.03.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

American Islamic
College

Çikago, USA

04.03.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Nigerian
Turkish Nile

Abuja, Nigeri

01.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Diponegro

Semerang,
Indonezi

01.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

North American College

Hjuston, USA

01.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Vistula

Varshavë, Poloni

01.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Qafqaz

Baku, Azerbaixhan

01.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

02.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Widyatama

Jawa Barat,
Indonezi

63

Institucioni
bashkëpunues

64

Vendi

Data

Forma

Universiteti Selangor

Selangor, Malajzi

01.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Mansoura

Mansoura, Egjipt

01.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Shkolla e Magjistraturës

Tiranë, Shqipëri

11.04.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti i Tiranës

Tiranë, Shqipëri

03.06.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Ishik

Erbil, Irak

24.05.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Agora

Oradea, Rumani

25.04.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Universiteti Danubiu

Galati, Rumani

01.07.2013

Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim staﬁ dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

(Country Master
Distributor CMD) STA

Tiranë, Shqipëri

14.02.2013

Protokoll
Bashkëpunimi

Sigurimi i standardit në provimin e gjuhës Angleze

Univers – ALB sh.a.
(Spitali Amerikan)

Tiranë, Shqipëri

12.10.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Ofrimi i shërbimeve mjeksore nëpërmjet kartave “Vital”

Meridian Language
Center

Tiranë, Shqipëri

21.12.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Samanyolu Yayin Grubu

Stamboll, Turqi

08.10.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Trajnime mbi staﬁn, ofrimi i intershipeve

Todays Zaman

Stamboll, Turqi

27.09.2012

Memorandum
bashkëpunimi

Trajnime mbi staﬁn, ofrimi i intershipeve

Fushat e bashkëpunimit

bashkëorganizim aktivitetesh shkencore, pjesëmarrje në projekte të
përbashkëta kërkimore, shkëmbimin e materialeve akademike

Publikimet shkencore
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67
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UNIVERSITETI HËNA E PLOTË BEDËR NË SHIFRA















Programe në nivel Bachelor..................7
Programe Master:...............................12
Proﬁle të ndryshme studimi master:...14
Numri i Studenteve:...........................479
Studentë të huaj:................................25 %
Shtetet nga vijnë studentët:................15
Staﬁt akademik efek v :......................53
Staﬁ akademik me kohë të pjeshme:...60
Pedagogë me tull Prof. Dr.:................10
Pedagogë me tull Prof. Assoc. Dr:,.....10
Pedagogë me tull Dr:.....................,...32
Pedagogë në proces Doktorature:.......29
Staﬁ adminstra v:...............................33
Bashkëpunimi ndërkombëtar
∙Marrëveshje të ﬁrmosura
me universitete te huaja : 30

Kërkimi shkencor













Konferenca ndërkombëtare :...............7
Konferenca kombëtare :......................3
Konferenca studentor :........................2
Seminare të organizuara:...................15
Leksione të hapura :.......................... 20
Kumtesa shkencore të paraqitura:.. 250
Referuesit në konferenca :.............. 300
Shtetet nga vijnë referuesit :............. 20
Publikime shkencore nga staﬁ :..........66
Revista Shkencore :.............................2
Qendra Kërkimore :.............................5
Biblioteka
Libra në shqip : 4 000
Libra në gjuhë të huaj : 20 000

Studentë që përﬁtojnë nga
programet e shkëmbimit : 14
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