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Fakulteti i Drejtëisë

Jo në universitetin tim



I Resist Corruption

Vëzhguesit e
lirë të
zgjedhjeve

Fighting Corruption in Higher Education System
Me iniciativë të Ambasadës
Amerikane në Tiranë, e financuar nga programi Democracy Small Grants Commission kemi ngritur projektin “
Fighting Corruption in the
Higher Education System”, i
implementuar nga Këshilli
Rinor i Ambasadës Amerikane në Shqipëri dhe Qendra
Për Nisma Ligjore dhe
Qytetare.
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Projekti ka si qëllim fuqizimin e zërit të studentëve
të Universitetit të Tiranës për
të përballuar fenomenin e
korrupsionit duke adresuar

problemet që ata hasin.
Nëpërmjet një fushate në pesë
Fakultete pilot, Fakulteti I
Ekonomisë; Fakulteti I Drejtësisë; Fakulteti I Shkencave
Sociale; Fakulteti I Histori
Filologjisë dhe Fakulteti I
Arteve, kemi ngritur mjedise
të lira dhe të përshtatshme për
studentët për të diskutuar
çështje shqetësuese për ta në
arsimin e lartë, dhe po punojmë se bashku për të gjetur
mënyra për të adresuar problemin, gjetur zgjidhje dhe
zhvilluar platforma të cilat
rrisin transparencën dhe
llogaridhënien.

studentë të angazhuar punojnë
bashkërisht, për të patur një
universitet me pranë studentit.

Ne besojmë që ka nevojë për
një qasje të re ndaj luftës
kundër korrupsionit, një qasje
që vjen nga poshtë-lart, ku

Jo Korrupsionit në Universitetin tim.
Duke u nisur nga Akademia Antikorrupsion e mbajtur në Janar
2016 nga ku u ngritën grupet e
para të punës të shpërndara në
secilin prej pesë fakulteteve ku
projekti po implementohet, projekti ka marrë shtrirje në një sërë
aktivitetesh. Nën moton “Jo në
universitetin tim” dhe “I Resist

Corruption” Këshilli Rinor I
Ambasadës Amerikane ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh siç
janë takimet e hapura në universitete, konkurse për strategji anti
-korrupsion, takime me specialistë shqiptarë dhe ndërkombëtarë në fushën e luftës kundërkorrupsionit dhe monitorimit të

fenomenit te korrupsionit në
arsimin e lartë sipas perceptimit
të studentit..
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I Resist Corruption- Coffee Hours
Në Fakultetin e Drejtësisë studentët u prezantuan me projektin për Luftën Kundër Korrupsionit në Arsimin e Lartë në dy takime konkretisht në datat 15 Qershor dhe 23 Nëntorë.
Qëllimi kryesorë I projektit ishte prezantimi I studentëve me objektivat e projektit, dhe
gjithashtu t’I jepte atyre mundësinë për tu bërë pjesë e projektit duke dhënë kontributin e
tyre me anë të ndarjes së shqetësimeve të tyre kryesore dhe përpunimin e strategjive antikorrupsion.
Takimi ishte I organizuar në tre pjesë në pjesën e parë të së cilit është diskutimi me specialist të fushës. Në pjesën e dytë Presidetja e Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane I shpjegon studentëve projektin dhe fazat e tij. Në pjesën e tretë studentët trajtojnë çështjen e
mungesës së transparencës dhe korrupsioni në fakultetin e tyre. Me anë të lojrave studentët
improvizojnë mbi mënyrat sesi raste të ndryshme mund të trajtohen si dhe simulime të
tjera.
Në takimin e parë e ftuar ishe prof. Dr. Aurela Anastasi ndërsa në takimin e dytë zoti Gjon
Junçaj, Këshilltarë Ligjorë mbi Korrupsionin pranë Ambasadës Amerikane.

"This world demands
the qualities of youth:
not a time of life but a
state of mind, a
temper of the will, a
quality of imagination,
a predominance of
courage over timidity,
of the appetite for
adventure over the
love of ease." - Robert
Kennedy

Vëzhguesit e parë të lirë në zgjedhjet në universitet.
Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane, e
vlerëson si të
rëndësishme
transpencën dhe
mbarëvajtjen e sistemit zgjedhor në
Fakultete. Në këtë
kuadër, ne gjetëm
mbështetjen e Komisionit Insti-
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tucional Zgjedhor, të Universitetit të Tiranës, për të qënë
të pranishëm në këtë proces.
KIZ akreditoi 20 vëzhgues të
pavarur nga Këshilli Rinor i
Ambasadës Amerikane, të cilët
u trajnuan nga KIZ dhe ishin
monitorues të zgjedhjeve të
UT 2016. Ne falenderojmë
KIZ dhe veçanërisht, kryetaren

e tij Znj. Majlinda Keta, të cilët
ishin të hapur për këtë bashkëpunim.
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Coffeehours I
Takimi
me grupet e anti
korrupsionit,
nën drejtimin e Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane dhe Qendres
për Nisma Ligjore dhe Qytetare.
Gjatë këtij takimi, Prof.Dr.
Aurela Anastasi u sqaroi studentëve të drejtësisë ndryshimet
e propozuara kushtetuese në
kuadër të luftës kundër korrupsionit. Një vend të vecantë mori

edhe analiza e

Corrupsion in the Higher Education System”, fazat dhe objektivat e tij, si edhe drejtoi studentët
Juridik,
e
cila
në diskutime rreth problemeve të
më datë 15
synon rritjen e
korrupsionit dhe mungesës së
Qershor,
transparencës dhe transparencës në arsimin e lartë.
216
cilësisë së
Cështja se si korrupsioni ndikon
në të ardhmen e secilit prej nesh
vlerësimit.
Në pjesën e dytë të takimit, Pre- por edhe të vendit ish
sidentja e Këshillit Rinor të Am- te një ndër pikat e trajtuara. Më
basadës Amerikane në Shqipëri vonë kjo u përkthye në instrumenta sesi student mund ta deshpjegoi projektin e financuar
noncojë korrupsionin siç është
nga Democracy Small Grants
Kodi Etikës, Statuti dhe Ligji I
Commission, të Ambasadës
Amerikane në Tiranë, “Fighting Arsimit të Lartë.
Gjatë taki- paketës ligjore për
mit në FHF Arsimin e Lartë

Coffeehours II
I ftuar I radhës për të diskutuar
me studentët e Fakultetit të Drejtësisë ishte Z.Gjon Junçaj,
ekspert për çështjen e korrupsionit. Gjatë takimit u trajtuan
çështje të ndryshme që nga
modelet kundër luftës ndaj korrupsionit në SHBA tek mënyrat
sesi korrupsioni mund të luftohet në Arsimin e Lartë.

Pjesëmarrja dhe interesi i studentëve ishte i lartë duke evidentuar kështu një sërë problematikash për të cilat u punua
për të ardhur me zgjidhje konkrete. Vëmendje të veçantë për
studentët ishin mënyrat me anë
të cilave studentët në Amerikë
sigurojnë një sistem arsimorë
cilësorë dhe cilat ishin mekanizmat të cilat sigurojnë transpar-

encë.
Në pjesën e dytë, pas evidentimit të
katër probleme kryesore që studentët hasin në universitet, u ndanë
në katër grupe rastesh studimore,
ku pas një jave pune me problematikat studentët erdhën me sugjerime konkrete se si mund të trajtohen me strategji efikase antikorrupsioni.

“A SINGLE ACT OF
CORRUPTION
LEADS TO THE
ETERNAL LOSS OF A
HUMAN RIGHT “
Prof. Speedy Rice
on a meeting with
Youth Council
members.

Studenti voton pedagogun
Në muajin Mars një tjetër fushatë
me në zë studentin u ndërmor me
emrin Naming and Faming. Nga një
votim online të zhvilluar nga Këshilli
Rinor i Ambasadës Amerikane në
Shqipëri, në disa Fakultete të Universitetit të Tiranës, shumë studentë kanë votuar për profesorët e
tyre të preferuar, duke u nisur nga
kritere si profesionalizmi, integriteti, mënyra e transmetimit të

dijeve, angazhimit dhe marrëdhenies korrekte me studentët. Falenderojmë profesorët më të votuar,
si edhe çdo profesor të nominuar
nga studentët për punën dhe përkushtimin e tyre.
Nëpërmjet kësaj nisme, ne duam të
theksojmë, që pavarësisht problemeve të korrupsionit në Arsimin e
Lartë dhe me gjerë ne çdo sistem

ka shembuj pozitiv
integriteti të cilët janë
model dhe I falenderojmë për punën qe bëjnë
dhe vlerat që ata përcojnë tek studentët. Për Fakultetin e
Drejtësisë pedagogu më I votuar ishte Prof.
Asoc. Enkelejda OLLDASHI .

3

Strategjia Anti-Korrupsion

Në datën 9 Dhjetor, në ditën ndërkombëtare të anti-korrupsionit,
Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane organizoi takimin “ Një
kafe mes pikturash dhe esesh”. Te rinjtë në këtë aktivitet degjuan
pjesët më të bukura në esetë të konkursit anti-korrupsion shijuan
pikturat e përzgjedhura si edhe diskutimet me njëri-tjetrin.
Në këta takim ishte e pranishme edhe zv. Shefe Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun në Ambasadën Amerikane Tiranë, Znj.
Meghan McGill, e cila përgëzoi të rinjtë për aktivizimin e tyre në
çështje të tilla si lufta ndaj korrupsionit dhe inkurajoi ata të jenë plot
energji, pasion dhe këmbëngulje në realizimin e ëndrrave dhe qëllimeve të tyre.
Gjatë takimit u shpërndanë edhe çmimet simbolike për pjesëmarrësit si edhe u shpallën fituesit e eseve dhe pikturave.
Fituesit e eseve:
Iva Prifti (Çmimi i parë)
Klea Sena (Çmimi i dytë)
Klint Ndreu (Çmimi i tretë)
Fituesit e pikturave:
Leandra Gropa (Çmimi i Publikut)
Jon Margjeka (Çmimi i Ambasadës Amerikane në Tiranë)
Olger Ibrahimi (Çmimi i Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane
në Tiranë)
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Më tepër mbi US Embassy Youth Council
Këshilli Rinor I Ambasadës
Amerikane (USEYCA) u themelua nga SHTZ Donald Lu si një
format I cili sjell së bashku lidera
të rinj. Këshilli Rinor sjell bashkë
të rinj dinamik ndërsektorial dhe
në vetvete ka tre qëllime kryesore:
i) të përmirësoj kuptueshmërinë e
Ambasadës Amerikane mbi çështjen e të rinjve në Shqipëri dhe
çfraë I motivon ata.

Këshilli Rinor në vazhdim të projektit kundër korrupsionit në arsimin e lartë dhe fal kontributit të
studentëve në identifikimin e
problematikave të tyre më datë 23
Qershor ka dërguar letër Rektorit
të Universitetit të Tiranës për ta
informuar për problemin e Qeverisë Studentore dhe ka kërkuar

ii) Angazhimin e të rinjve shqiptarë në aktivitete sociale.
iii) fuqizimin e të rinjve nëpërmjet
ndërgjegjësimit, arsimimit, krijimin e hapësirave për të shprehur
ide në fusha të ndryshme sociale,
ekonomike apo shkencore.

respektimin e kuadrit ligjor për
zhvillimin
zgjedhjeve
për
zgjedhjen e tyre.

Rektorati ka filluar punën për
hartimin e rregullave per mbarvajtjen e zgjedhjeve për qeverinë
studentore dhe ne mirëpresim çdo
zhvillim të tyrin në këtë drejtim.

