
studentë të angazhuar punojnë 

bashkërisht, për të patur një 

universitet me pranë studentit.  

Me iniciativë të Ambasadës 

Amerikane në Tiranë, e finan-

cuar nga programi  Democ-

racy Small Grants Commis-

sion kemi ngritur projektin “ 

Fighting Corruption in the 

Higher Education System”, i 

implementuar nga Këshilli 

Rinor i Ambasadës Ameri-

kane në Shqipëri dhe Qendra 

Për Nisma Ligjore dhe 

Qytetare.  

 

  

 

 

 

 

 

Projekti ka si qëllim fu-

qizimin 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 Dre-

jtësisë; 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 puno-

jmë se bashku për të gjetur 

mënyra  për të adresuar prob-

lemin, gjetur zgjidhje dhe 

zhvilluar platforma të cilat 

rrisin transparencën dhe 

llogaridhënien.  

 

Ne besojmë që ka nevojë për 

një qasje të re ndaj luftës 

kundër korrupsionit, një qasje 

që vjen nga poshtë-lart, ku 

Duke u nisur nga Akademia Anti-

korrupsion 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, pro-

jekti ka marrë shtrirje në një sërë 

aktivitetesh. Nën moton “Jo në 

universitetin tim” dhe “I Resist 

Corruption”  Këshilli Rinor I 

Ambasadës Amerikane ka ndër-

marrë një sërë aktivitetesh siç 

janë takimet e hapura në univer-

sitete, konkurse për strategji anti

-korrupsion, takime me special-

istë shqiptarë dhe ndërkom-

bëtarë në fushën e luftës kundër-

korrupsionit dhe monitorimit të 

fenomenit te korrupsionit në 

arsimin e lartë sipas perceptimit 

të studentit..  

Fighting Corruption in Higher Education System  
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S P E C I A L  

P O I N T S  O F  

I N T E R E S T :  

 Jo në univer-

sitetin tim 

 Studentët në 

panele 

diskutimi me 

pedagog 

 Studentët në 

panel 

diskutimi me 

gazetarë 

investigative  

 Vëzhguesit e 

lirë të 

zgjedhjeve  



P A G E  2  

“Few will have the 

greatness to bend 

history, but each of us 

can work to change a 

small portion of the 

events, and then the 

total -- all of these acts 

-- will be written in the 

history of this 

generation.”  
Robert F. Kennedy, Day of 
Affirmation Address at Cape 
Town University, delivered 6 
June 1966  

Vëzhguesit e parë të lirë në zgjedhjet në universitet.  

I Resist Corruption- Coffee Hours 

tucional Zgjedhor, të Univer-

sitetit 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 

Këshilli Rinor i Am-

basadës Amerikane, e 

vlerëson si të 

rëndësishme 

transpencën dhe 

mbarëvajtjen e sis-

temit zgjedhor në 

Fakultete. Në këtë 

kuadër, ne gjetëm 

mbështetjen e Komisionit Insti-

e tij Znj. Majlinda Keta, të cilët 

ishin të hapur për këtë bash-

këpunim.  

I  R E S I S T  C O R R U P T I O N  

Në Fakultetin e Ekonomise në datën 3 dhe 6 qershor 2016 u organizuan takime me fokus 

grupet të ngritura në këtë fakultet për të diskutuar për korrupsionin në Arsimin e Lartë në 

një këndvështrim të përgjithshëm. Padyshim që të flasësh për korrupsionin në Arsimin ë 

Lartë dhe të mos përmendësh raste të këtij problemi tashmë të shmdërruar në një fenomen 

çdo ditë e më shumë të pranishëm në përditshmërinë e tyre si studentë , të paktën kështu 

shprëhën ata që në momentin e parë që ju kërkohet të flitet për korrupsionin në fakultetin e 

tyre, është diçka e paevitueshme dhe e pazakontë të ndodhë.  

 
Në pjesën e parë të takimit të parë në Fakultëtin e Ekonomisë studentët u bënë pjesë e 

zgjidhjes se disa situatave të supozuara, të përgatitura nga anëtarët e Këshillit Rinor përmes 

të cilave studentët do të njiheshin më në detaje me rregulloren e brendshme të fakultetit, 

Statutin e Universitetit të Tiranës dhe Ligjin për Arsimin e Lartë . Gjatë këtij bash-

këbisedimi efektiv dhe frytdhënës ndër të tjera u shpreh qartë mungesa e informacionit tek 

studentët mbi këto rregulla dhe ligje të përmendura më lart dhe mosfunksionimin e struk-

turave përfaqësuese të studentëve në këtë fakultet.  



Coffeehours I 

P A G E  3  F A K U L T E T I  I  

Gjatë takimit të parë të organi-

zuar në Fakultetin e Ekonomisë 

në pjësen e parë i ftuar ishte 

Aldo Merkoçi i cili diskutoi me 

studentët mbi një studim të tijin 

mbi korrupsionin në Arsimin e 

Larte. Si një ish student i Fa-

kultetit të Ekonomisë së 

bashku me studentët Aldo 

arriti të risillte në 

vëmendje problematikat 

në këtë fakultet të cilat 

rezultuan të ishin po aq 

aktuale për studentët e 

këtij fakulteti.Pjesë e një 

bashkëbisedimi shumë motivues me 

studentët ishte edhe Fjoralba Caka, 

Presidente e Këshillit Rinor të Am-

basadës Amerikane në Shqipëri. Gjatë 

këtij diskutimi studentët shprehën 

problematikat që ata ndeshin në 

përditshmërinë e tyre si studentë dhe 

gjithashtu nuk munguan edhe sug-

jerimet, idetë dhe strategjitë nga ana e stu-

dentëve për përmirësimin situatave të paraqi-

tura.Nuk mungonin as studentët të cilët duket 

sikur kishin humbur shpresën dhe besimin se 

diçka së bashku mund të ndryshonim por, 

nën trysninë e pozitivitetit, mbështëtjes, 

bashkëpunimit, këmbënguljes dhe energjisë 

së të rinjve tonet e errëta të mendimeve fillo-

jne dhe zbehen duke krijuar tashme mendime 

pozitive ,ide dhe mendime të zgjuara për të 

përballuar çdo pengesë për të 

mbajtur jashte kornizës së 

korrupsionit arsimin si ele-

menti kryesor qe ndihmon në 

zhvillimin dhe lartësimin e 

shoqërisë në vazhdim.  

dijeve, angazhimit dhe marrëdhe-

nies korrekte me studentët. Falen-

derojmë profesorët më të votuar, 

si edhe çdo profesor të nominuar 

nga studentët për punën dhe përku-

shtimin e tyre.  

Nëpërmjet kësaj nisme, ne duam të 

theksojmë, që pavarësisht proble-

meve të korrupsionit në Arsimin e 

Lartë dhe me gjerë ne çdo sistem 

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 Uni-

versitetit të Tiranës, shumë stu-

dentë kanë votuar për profesorët e 

tyre të preferuar, duke u nisur nga 

kritere si profesionalizmi, integ-

riteti, mënyra e transmetimit të 

ka shembuj pozitiv 

integriteti të cilët janë 

model dhe i falendero-

jmë për punën qe 

bëjnë dhe vlerat që ata 

përcojnë tek stu-

dentët. Për Fakultetin e  

Ekonomikut u vlersuan Prof. Dr. Tonin Tola, Prof. 

Dr. Ilia Kristo, Prof. Dr. Bashkim Ruseti dhe Eni 

Numani.   

rastin të trajtojnë edhe prob-

leme , pyetje apo edhe situata të 

ndryshme të lidhura me fushën e 

tyre të studimit ,ekonomine në 

nivel makro por edhe mikro.  

Diskutimet plot entuziazëm për 

të mësuar më tepër rreth profe-

sionit të tyre në të ardhmen 

vazhduan edhe gjatë momenteve 

të pushimit nën shoqerinë e 

kafes tashmë e pandashme në 

jeten e studentëve.  

 
Pjesa e dytë dhe e tretë e këtij 

takimi të dytë në FE vazhdoi për 

disa orë me studentët dhe për-

faqësuesit e Këshillit Rinor 

gjatë së cilës u paraqitën ide dhe 

strategji për zgjidhje të prob-

lematikavë të reja dhe të shumta 

të dhëna nga studentët.  

Në takimin e dytë të organizuar 

në Fakultetin e Ekonomisë i 

ftuari Lorenc Gjoni , Drejtor i 

Dhomës Amerikane të Tregtisë 

diskutoi me studentët jo vetëm 

për rastet e korrupsionit dhe 

problemet e tyre në këtë Fa-

kultet por edhe për ekonomine , 

raste korrupsioni në ekonomi si 

dhe pasojat e tyre. Studentët 

gjatë këtij bashkëbisedimi patën 

Gjatë taki-

mit në FHF 

më datë 6 

Qershor, 

216 

Coffeehours II  

Studenti voton pedagogun  

“A SINGLE ACT OF 

CORRUPTION 

LEADS TO THE 

ETERNAL LOSS OF A 

HUMAN RIGHT “  

Prof. Speedy Rice 

on a meeting ëith 

Youth Council 

members.  



Këshilli Rinor në vazhdim të pro-

jektit kundër korrupsionit në ar-

simin 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 Qever-

isë Studentore dhe ka kërkuar 

respektimin e kuadrit ligjor për 

zhvillimin zgjedhjeve për 

zgjedhjen e tyre.  

Këshilli Rinor I Ambasadës 

Amerikane (USEYCA) u theme-

lua 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 çësht-

jen e të rinjve në Shqipëri dhe 

çfraë I motivon ata.  

ii) Angazhimin e të rinjve shqip-

tarë në aktivitete sociale. 

iii) fuqizimin e të rinjve nëpërmjet 

ndërgjegjësimit, arsimimit, kri-

jimin e hapësirave për të shprehur 

ide në fusha të ndryshme sociale, 

ekonomike apo shkencore.  

Rektorati ka filluar punën për 

hartimin e rregullave per mbar-

vajtjen e zgjedhjeve për qeverinë 

studentore dhe ne mirëpresim çdo 

zhvillim të tyrin në këtë drejtim.   

 

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 Marrëd-

hënieve 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 qël-

limeve të tyre. 

Gjatë takimit u shpërndanë edhe çmimet simbolike për pjesëmar-

rësit 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) 

 

Më tepër mbi US Embassy Youth Council 

I Resist Corruption  

Strategjia Anti-Korrupsion  


