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Fakulteti i Histori –Filologji

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 Histori-Filologjisë janë organizuar dy takime përkatësisht në datat 28 Qershor dhe 10 Nëntor 2016. Në këto dy takime ishin të ftuar akademikë të nderuar dhe gazetarë të njohur të cilët kanë treguar vazhdimisht një qëndrim kritik dhe të vendosur në
kundërshti me Korrupsionin në Arsimin e Lartë.Takimet ishin të organizuara përkatësisht
në tre sesione në të cilat të ftuarit, studentët,përfaqësuesit e Këshillit Rinor dhe së fundi të
gjitha palët shpalosën problematikat dhe rastet e korrupsionit në Sistemin e Lartë Arsimor,
paraqitën strategji dhe ide alternative për të minimizuar këto raste.

> Coffeehours I– Takimi me pedagogë të fakultetit.
> Coffeehour II– Takim me gazetarë investigative.

“The devotion of
the greatest is to
encounter risk and
danger, and to
play ëith it for the
sake of truth.”
-Nietzche.

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.

FAKULTETI

I

HISTORI

–

PAGE

Coffeehours I

Pjesë e takimit të parë të organizuar në Fakultetin e Histori- Filologjisë ishin profesorët
e nderuar Mark Marku,Artan
Fuga dhe Ervin Goci. Të gjendur përballë studentëve të tyre
secili nga profesorët shprehën

mendimet e tyre
Gjatë taki- ndaj Sistemit te
mit në FHF Lartë Arsimor në
tërësi , hapësirat
më datë 28
e krijuara nga
Qershor,
vetë sistemi për
të zhvilluar më
216
tej korrupsionin
duke mos lënë pa
përmendur gjithashtu edhe
alternativat e tyre për një sistem të përmirësuar i cili krijon
më shumë mundësi dhe një rol
aktiv të studentëve në marrjen
e vendimeve të lidhura
drejtpërdrejt me proçesin mësimor dhe interesat e tyre si stu-

dentë ,të cilët duhet dhe
tashmë të munden të zgjedhin
vetë rrjedhën e studimeve të
tyre duke u shndërruar kështu
ai elementi kryesor rreth të
cilit përshtatet dhe krijohet një
klimë në dobi dhe në përputhje
me interesat e studentëve dhe
njëkohësisht të lidhura
ngushtë me qëllimet dhe objektivat e Universitetit, si institucioni në të cilin
studentët në bashkëpunim me
stafin akademik dhe jo
vetëm ,arrijnë të përgatisin
profesionistë të fushave respektive.

Coffeehours II
Në pjesën e parë të takimit të
dytë të organizuar në Fakultetin e Histori -Filologjisë u
diskutua për rolin e gazetarisë
investigative dhe korrupsionin
në Sistemin e Lartë Arsimor.
Ky sesion u drejtua nga Fatjona Mejdini, gazetare investigative pranë BIRN. Gjatë
bashkëbisedimit të saj me studentët e këtij fakulteti Fatjona
solli për studentët disa rastë

inkurajuese të gazetarisë investigative duke theksuar përmes tyre guximin ,domosdoshmërinë dhe
qëndrimin që duhet të mbajë
çdo
student pëeballë fenomenit të
korrupsionit në çdo institucin
ku ata janë pjesë,mënyrë kjo
për të rritur integritetin dhe
cilësinë në Sistemin e Lartë
Arsimor në veçanti.Gjithashtu

në këtë diskutim u theksua
përgjegjësia që kanë të rinjtë
për tu bërë pjësë e luftës ndaj
korrupsionit pa frikë dhe me
besim se ata janë shpresa ,
mjeti ,mënyra ,qëllimi dhe
përgjigja më reale pse duhet të
mbahet një qëndrim aspak
tolerant dhe pranuesn ndaj
korrupsionit.

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 frymëzim
siç ishte Prof. Dr. Artan FUGA dhe Dr.
Albert SHEQI. Këta
modele duhen inkurajuar dhe falenderuar
për punën qe bëjnë
dhe vlerat që ata përcojnë tek studentët.

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

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)

I Resist Corruption

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.

