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Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju numrin e parë të UniVlora Newsletter, publikim i ri
i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Newsletteri është një dritare e re e
transparencës së punës së UVës dhe do të ofrojë informacion mbi aktivitetet,
projektet dhe lajme të reja.
UniVlora Newsletter do të publikohet online një herë në muaj.

Historiku
Universiteti Ismail
Qemali i Vlorës u hap në 10
tetor 1994 me Vendim të
Këshillit të Ministrave nr. 105
datë 28.02.1994. Fillimisht
mësimi filloi me tri fakultete
— Fakulteti i Tregëtisë,
Fakulteti
i
Inxhinierisë
Detare dhe Fakulteti i
Infermierisë. Përzgjedhja e
këtyre fakulteteve u bë mbi
bazën e traditës që tashmë
ekzistonte në Vlorë për disa
nga këto disiplina. Në vitin
1919, në Vlorë u hap Shkolla
e Mesme Tregtare, një ndër
shkollat më të mira të vendit
në atë kohë. Gjatë viteve
1970-1980, u hap filiali i
Universitetit të Tiranës për
degën e Ekonomikut, Shkolla
e Lartë të Marinës, si dhe
Shkolla e Mesme Mjekësore,
të cilat në shumë aspekte

shërbyen si bazë për ngritjen
e fakulteteve të Universitetit
të Vlorës.
Gjatë periudhës 20vjeçare të ekzistencës së vet,
Universiteti Ismail Qemali i
Vlorës ka bërë përpjekje
serioze e të vazhdueshme për
rritjen
e
nivelit
të
mësimdhënies
dhe
të
veprimtarisë
kërkimore
shkencore.
Universiteti
filloi
punë në dy godina që u
rikonstruktuan (sot Godina e
Rektoratit dhe Godina B) me
162 studentë në të katër
degët e tij dhe vetëm 10
pedagogë
efektivë
Tani
Universiteti i Vlorës numëron
16 departamente me mbi
8700 studentë në tre nivelet
e studimit. Deri tani janë
diplomuar mbi 12 000

studentë. Universiteti e filloi
punën me vetëm dy doktorë
shkencash, ndërsa sot janë 6
profesorë
doktorë,
27
profesorë të asociuar dhe 73
doktor shkencash.

Akreditimi
Një sukses i madh i Universitetit të Vlorës i cili u akreditua për tre vjet nga grupi i vlerësuesve
anglez. Rezultati final ishte pozitiv me disa rekomandime të cilat UV ka filluar ti implementoj
muajt e fundit. Ky rezultat siguron cilësinë e diplomave për studentët e UV si dhe inkurajon të
rinjtë shqipëtar të vazhdojnë të zgjedhin UV për studimet universitare dhe pasuniversitare të
tyre. Vlerësimi afirmoi punën e mirë që është ndërmarrë nga Universiteti.
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Përshëndetja e Rektorit
Prof. Dr. Roland Zisi
Të nderuar studentë dhe pedagogë!
Të nderuar familjarë të studentëve!
Të nderuar qytetarë vlonjat dhe rajonit!
Në datë 16 tetor 2017, si në gjithë universitetet e tjera të vendit edhe në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë starton viti i
ri akademik 2017-2018.
Duke shfrytëzuar këtë rast, kam kënaqësinë dhe privilegjin
t'Ju përshëndes të gjithëve dhe t’Ju dërgoj urimet më të
ngrohta për një vit shkollor të mbarë dhe të frytshëm.
Viti akademik 2017-2018 fillon me një lajm të shumëpritur
për studentët, pedagogët dhe opinionin e gjerë: Universiteti
"Ismail Qemali", Vlorë, qysh prej datës 21 shtator 2017 është
një universitet i akredituar, me afat 3 vjet, në bazë të
vendimit të Bordit të Akreditimit pranë ASCAL-it (Agjencisë
së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë).
Ky fakt bën krenar të gjthë ata që kanë kontribuar ndër vite
për të mbërritur në këtë vlerësim të merituar: gjeneratat e
studentëve, pedagogëve, drejtuesve, organeve kolegjiale dhe
opinionit të gjere publik që mbështet vijimisht këtë institucion, qoftë edhe përmes vërejtjeve dhe sugjerimeve konstruktive.
Viti akademik 2017-2018 është një periudhë sfidash dhe
detyrash të rëndësishme që lidhen me reflektimin tonë ndaj
sugjerimeve dhe rekomandimeve të lëna nga ekspertët britanikë të akreditimit, Bordi i Akreditimit por edhe nga refleksionet e stafit të nxjerra nga analizat periodike të punës së
tyre.

Ne kemi garancinë
dhe sigurinë se
secili nga ne studentë e pedagogë
studentë e pedagogë studentë e
pedagogë studentë
e pedagogë studentë e pedagogë
do të përmbushë
detyrimet e veta,
në funksion të
kryerjes së një
vargu reformash
të
rëndësishme
dhe të domosdoshme me qëllim
konsolidimin
e
standarteve
të
arritura.
Një përshëndetje dhe urim të veçantë rezervoj për studentët
e vitit të parë. I falenderojmë ata dhe familjet e tyre duke i
siguruar se kanë bërë zgjedhjen më të mire që kanë preferuar
të studiojnë në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, në auditoret e të cilit do të gjejnë atë që ata kanë ëndërruar dhe
parashikuar. Mbështetja jonë për realizimin e ëndërrave të
tyre do të jetë e përditshme dhe cilësore.
Suksese dhe mbarësi në këtë vit të ri akademik, të nderuar
studentë dhe pedagogë!

Përshëndetja e Zv/Rektorit për Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin
PhD. Enkelejd Mehilli
Është një kënaqesi të ndaj me ju numrin e parë të newslet- Ne do mundohemi të krijojmë një universitet inovativ, modterit të realizuar nga Universiteti ynë. Si Zv/Rektor për Zhvil- ern, një “Smart university” që do të uli burokracinë dhe ku
limin Institucional dhe Komunikimin kam për objektiv, i cili do të rritet aksesi në sherbimet on-line ashtu siç po ndodh
pasqyrohet edhe në vizionin e Rektorit dhe të Universitetit, tani me lancimin e aplikacionit të ri për smartphone dhe pubrritjen dhe përmirësimin e cilësisë duke synuar që deri në likimin mujor të newsletterit.
vitin 2025, UV të jetë ndër universitet me të mira jo vetëm në Qëllim tjeter kryesor është ndërkombëtarizimi, hapja e UniShqipëri por edhe në rajon.
versitetit në bashkëpunim me istitucionet Evropiane të arNjëkohësisht qellimi ynë konsiston në krijimin e një Univer- simit të lartë dhe pjesëmarrja në kërkime shkencore dhe prositeti në shërbim të vlerave më të larta njerëzore, promotor jekte Evropiane. Në këtë kuadër një takim i rëndësishëm per
te zhvillimeve në territor. Ne synojme të formojmë dhe të UV u zhvillua midis Rektorit Prof. Dr. Roland Zisi dhe Rektorit
përgatisim, studentë premtues, profesionistë cilesorë që të Universitetit të Gjuheve të Huaja të Pekinit, Prof. Dr. Peng
pershtaten me trendin e tregut të punës, shkencetarë ne Long. Pas diskutimit të frytshëm, të dy Rektorët nënshkruan
shërbim të zhvillimeve dinamike jo vetëm në kontekstin një marrëveshje të përbashkët bashkëpunimi për pesë vjet, i
kombëtar por edhe në atë Europian e më gjerë, duke kaluar cili konsiston në Shkëmbimi e studentëve dhe personelit
çdo barrierë të lidhur me prejardhjen e tyre sociale, eko- akademik, zhvillimi i programeve të përbashkëta, zhvillimi i
nomike apo kulturore.
konferencave të përbashkëta në Vlorë dhe Pekin etj.
Universiteti ka si qëllim dhe mision të tij primar, jo vetëm Te nderuar pedagoge, te dashur studente ju uroj qe viti
vazhdimin e traditës se konsoliduar, por edhe zgjerimin dhe akademik 2017-18 të jetë plotë me suksese dhe arritje të
zhvillimin e degëve të tjera të kërkuara nga tregu.
2 rendesishme!
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Përshëndetja e Zv/Rektorit për Kërkimin Shkencor
Prof.Dr. Bilal Shkurtaj
Pёrshёndes Sektorin e Komunikimit dhe Publikimeve pёr
iniciativёn e marrё pёr krijimin e Newsletter pёr provomovimin e universitetit tonё. Ёshtё normale dhe e domosdoshme qё tё prezantohesh pёr tё bёrё tё njohur gjёndjen
dhe arritjet nё vijueshmёri tё universitetit, pёr mё tepёr
kur prezantohesh denjёsisht pёr arritjet. Ky promovim fillon tё bёhet nё njё moment tё pёrshtatshёm, nё momentin
e duhur, kur universiteti mbas 23 vite tё krijimit tё tij ka
arritur moshёn e pjekurisё dhe ёshtё formatuar e konsoliduar si njё universitet bashkёkohor me arritje
tёdukshme. Ёshtё momenti kur universiteti me njё vizion
shumё tё qartё hyn nё njё fazё tё re.
Përfshirja dhe rrezatimi i vlerave intelektuale të profesoratit në probleme të ndryshme të kohës dhe të zhvillimit të rajonit të Vlorës e kanë bërë Universitetin e Vlorës
gjatë kësaj periudhe, të mirënjohur për të rinjtë, opinionin
qytetar, universitetet e vendit si dhe shumë universitete të
huaja. Qysh nё fillimet e tij ,u rrit dukshёm numuri I
kёrkesave dhe shumё shpejt universiteti i Vlorёs u
shndёrrua nё njё universitet tёpreferueshёm. Nga 162
studentё në vitin 1994 - 1995, u arrit shifra rekord 10 000
studentë në vitin akademik 2007 - 2008. Pёr nga numri i
studentëve të pranuar në vitet e para, universiteti i Vlorës u
rendit i dyti mbas Universitetit të Tiranës dhe i pari midis
universiteteve të rretheve dhe universiteteve të tjera të
Tiranës.Universiteti i Vlorës, qysh në themelimin e tij në
1994 , e ka pasë pjesë të strategjisë të tij kërkimin shkencor si komponent i rëndësishëm iarsimit të lartë, krahas
dhe e lidhur ngushtë me mësimdhënien dhe duke dhënë
kontribut konkret në komunitet për zhvillimin e gjithanshëm të rajonit, ku ndodhet universiteti si, zhvillimi ekonomik, manaxhimi i potencialeve turistike, mbrojtja dhe
monitorimi i mjedisit, etj. Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar aktivitete shkencore si konferenca, seminare, sesione
dhe simpoziume shkencore, workshope, duke përfshirë në
këto aktivitete jo vetëm pedagogë të universitetit , por edhe
studiues të tjerë në qytet dhe institucione të tjera me
synimin që universiteti të shndërrohet në një qëndër të
mirëfilltë të dijes dhe shkencës në jug të vendit . Pedagogët
tanë kanë marrë pjesë me prezantime në mjaftë konferenca
ndërkombëtare e kanë botuar artikuj në periodikë të huaj
dhe të vendit . Qysh prej vitit 2001 universiteti ka buletinin
e vet shkencor .Këto arritje, pavarësisht se në fillimet e
veta, tregojnë për mundësitë e mëdha që egzistojnë që
kërkimi shkencor në universitet të bëhet një realitet i
natyrshëm, po aq sa edhe mësimdhënia.
Pjesmarrja në projekte si TEMPUS, INTERREG, projekte në
kuadrin e protokollit të bashkëpunimit shkencor me vendet fqinjë, projekte të kërkimit shkencor dhe teknologjik të
financuar nga MASH dhe PKKZH , etj, i kanë dhënë një im3

puls shumë të madh punës studimore dhe kërkimore
shkencore të mirëfilltë.
Këto arritje konkrete për një periudhë të shkurtër kohe
tregojnë për mundësitë e mëdha që egzistojnë që kërkimi
shkencor në universitet të bëhet komponent i rëndësishëm
kryesor krahas mësimdhënies .

LETËR MIRËNJOHJE
STUDENTE ORNELA KORCARI
Unë quhem Ornela Korçari ,jam studente në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, Fakulteti I Shkencave Teknike,dega Teknologji Informacioni.
Qysh kur nisa studimet në UV arrita të përshtatesha në një
kohë shumë të shkurter. Kjo sepse një perkushtim shumë
i madh u bë nga ana e universitetit si për mua por
edhe për të gjithe studentët. Sepse politika e përdorur këtu
është e fokusuar tek STUDENTËT!.
I jam mirënjohëse këtij universiteti I cili më ka dhënë
mundësinë të promovoj dijet e mia ,duke më ofruar kushtet
më të mira . Falenderoj dhe I jam mirënjohëse stafit
akademik gjithashtu ! Një staf i pregatitur dhe I përkushtuar
ndaj studentëve ,duke na dhënë në maksimum dijet e tyre
dhe duke punuar fort që studentët te kenë arritje në degët
ku ata japin mësim. Bashkëpunimi student –pedagog është
shumë i fortë.
Unë pata fatin që të kandidoj në senatin akademik si përfaqësuese për studentët në UV ,duke e finalizuar atë me fitore .Kjo më bën mua që të jem akoma më afër me bashkëmoshatarët e mi ,duke evidentuar problematikat që ata
mund të hasin në mënyrë që të gjendet zgjidhje për ta .
Ajo që unë kam konstatuar është se prioriteti i këtij universiteti janë studentët ekselentë,të cilët vit pas viti ,brez pas
brezi marrin çertifikata mirënjohje. Por nuk mund të lë pa
përmendur se sa afër u rri shkolla studentëve me aftesi
ndryshe apo ne gjëndje jo te mirë ekonomike duke dhënë
për ta bursa që tju vijnë në ndihmë sado pak atyre studentëve që I posedojnë këto probleme. Sepse deshira e tyre
per të studiuar nuk merrë parasysh asgjë !
Me kënaqësi konstatoj dhe një sërë aktivitetesh që janë
bërë për studentët por edhe për pedagogët Aktivitete të
cilat na kanë bërë të ndihemi shumë mirë ,dhe aktivë.
Ndaj unë zgjodha të studioj aty ,dhe ndihem shumë mirë .
Faleminderit Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
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FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK
FSHP disponon në ambjentet e
tij dy laboratore të sherbimit
infermieror, laboratorin i infermierise bazë dhe nje laborator të anatomisë normale. Të
tre

këta

laboratore

janë

të

kompletuara me një set pajisjesh bazë për të praktikuar
procedurat

Bazave

të

Infer-

mieritikës dhe për të lehtesuar
pervetesimine njohurive anatonike bazë. Praktika mësimore

është

nje

eksperiencë

tjetër e cila ndiqet gjatë tre
viteve

akademike.

Gjatë

saj

studentet infermierë aplikojne parimet shkencore të infermierisë si dhe përvetësojnë rolin
e infermierit në shërbimet shëndetësore. Qellimi kryesor I praktikës mësimore është nxitja
e të mësuarit në rolin professional në situate reale, nëpërmjet praktikimit dhe integrimit
të njohurive teorike në praktiken profesionale në shërbimet shëndetësore.

shërbimet

shëndetësore.

Departamenti i Infermierisë ofron diplomat e
mëposhtme:
Diplomë e Ciklit të Parë të studimeve:
Bch në Infermieri të Përgjithshme
Diplomë e Ciklit të Dytë të studimeve :
MP në Infermieri Patologjike
MP në Infermieri Kirurgjikale
MSh në Shkenca Infermierore
Departamenti i Kujdesit Shëndetësor ofron diplomat
e mëposhtme:
Diplomë e Ciklit të Parë të Studimeve
Bch në Infermieri Mami
Diplomë e Ciklit të ë të Studimeve:
MP në Infermieri Pediatrike
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FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE
Fakulteti

i

Shkencave Humane u krijua

në 5 dhjetor 2007,

para

zhvillimit

zgjedhjeve në
mbi

bazën

të

universitet
e

departa-

menteve ekzistues ndërfakultetorë të mësuesisë dhe
të

gjuhëve të

mënyrë

të

plotësonte
përputhje

huaja, në
tillë që

të

standardet

në

me

kërkesat

e

Ligjit të Arsimti të Lartë
sidomos për strukturën e
departamenteve dhe njësive
të tjera përbërëse dhe niv-

Departamenti i Drejtësisë
Bch në Drejtësi
MP në Shkenca Administrative
MP në E drejte Penale
MSh në Marredhenie Nderkombëtare

elin e kualifikimit të profesoratit.
Aktualisht Fakulteti ka rreth 100
nga

te

cilet

80

pedagog

efektive,

qe mbulojne rreth 3300 student ne programet “Bachelor “dhe “Master”, ku verehet

Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsise
Bch në Gjuhë Shqipe Letërsi
MSh në Mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Lëtersisë

se eshte permiresuar dukshem raporti pedagog \student nga 1:60 ne vitin akademik
2013-2014 ne 1:40 gjate

viti. akademik

2016-2017.

Departamenti i Edukimit
Bch në Histori Gjeografi
Bch në Mësuesi për Arsim Parashkollor
Bch në Mesuesi për Arsimin fillor
Bch në Pedagogjinë e Specializuar
MP në Ciklin Fillor me Profil Minor në Ciklin Parashkollor
MSh në Edukim
MSh në Pedagogji e Specializuar Sociale

Kandidati per student do te gjeje ne kete fakultet programe studimi te konsoliduara,me
staf pedagogesh te kualifikuar me tituj dhe
grada shkencore (ne masen 75%),me perspektive punesimi ne shtet dhe privat apo
dhe jashte vendit.
Programet e mesuesise qe ne ofrojme
si; mesues per arsimin parashkollor, ar-

Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Bch në Gjuhë Angleze
Bch në Gjuhë Italiane
MP i Mësuesisë në Gjuhë Italiane
MP i Mësuesisë në Gjuhe Angleze
MSh në Përkthim dhe Interpretim

simin fillor, gjuhe-letersi, histori-gjeografi,
gjuhe te huaj(anglisht dhe italisht),si dhe
programet ne drejtesi,ngelen sot nga me te
preferuarat per brezin e ri.
5
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FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE
Mirësevini

në

Fakultetin

e

Shkencave Teknike pranë Universitetit të Vlorës, themeluar si
Fakultet

i

Marines

në

vitin

1994. Nëpërmjet stafit akademik
të kualifikuar Shqiptar dhe të
huaj, ku spikaten profesorë të
shquar dhe me eksperiencë të
gjerë

në

fushën

akademike

botërore, energjik e plot perkushtim, ky fakultet ofron edukimin më të mirë që do të dëshironit në shkencat teknike dhe
ekzakte. Objektivi ynë kryesor është të pergatisim një gjeneratë të aftë matematicientësh, fizikantësh, inxhinjerësh, navigatorësh, kimistësh etj, në mënyre që të
shfrytëzojnë burimet dhe kapacitetet e vendit në përputhje të plotë me strategjinë dhe
perspektivën e zhvillimit. Rezultatet e frytshme të bashkëpunimit tonë me institucionet të mirenjohura arsimore në Europe dhe SH.B.A japin sigurinë e plotë të një perspektive të qartë të fakultetit tonë.
Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare
Bch në Inxhinieria Mekanike
Bch në Inxhinieria Navale
Bch në Inxhinieri Elektrike
MP Operacione Industriale/Navale
MSh në Inxhinieri Navale

Departamenti i Matematikës
Bch në Matematikë
Bch në Matematikë-Financë
Bch në Shkencat Aktuaristike
MP në Matematikë
MSh në Matematikë, Matematikë-Financë, Aktuaristikë.
Doktoraturë në Matematikë

Departamenti i Shkencave Detare
Bch në Navigacion
MP Studime të Avancuara Detare

Departamenti i Shkencave Kompjuterike
Bch në Teknologji Informacioni
Bch në Shkenca Kompjuterike
Bch në Informatike
MP Mësues Informatike per Shkollën e Mesme
MSh Shkenca Kompjuterike

Departamenti i Fizikes
Bch në Fizikë
MP në Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në
Lëndët Matematikë-Fizikë
MSh në Fizike

Departamenti i Kimisë
Bch në Kimi
MP Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët
MSh Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë

Departamenti i Biologjisë
Bch në Biologji
MP në Mësuesi për Arsimin e Mesëm në
Biologji, me Profil Minor në Kimi
MSh në Biologji Mjedisore
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FAKULTETI I EKONOMISË
Fakulteti i Ekonomisë u ofron studentëve tanë mundësinë të studjojnë dhe të punojnë me një staf
akademik të perkushtuar dhe me
një kurikulum akademik që është
përgatitur për të përmbushur nevojat e biznesit global, gjithmonë në
ndryshim. Në klasat tona përgjatë
studimeve tuaja do të ndjeni energji pune dhe do të keni përkushtim
të plotë nga stafi akademik i fakultetit. Fakulteti i Ekonomise ju
ofron një vlerë të jashtëzakonshme për ndërtimin e një kariere fitimprurëse.
Departamenti i Biznesit ofron

Bch në Kontabilitet

Diploma të Ciklit të Parë bachelor:
Bch në Administrim Biznesi
Bch në Manaxhim Turizmi
Bch në Marketing

Diploma të Ciklit të Dytë master:
MP në Financë
MP në Kontabilitet
MSh ne Financë
MSh në Pasuri të Paluajtshme

Diploma të Ciklit të Dytë master:
MSh në Administrim Biznesi
MP në Administrim Publik
MP Sipermarrje në Turizem
MP në Marketing

Departamenti i Ekonomiksit ofron
Diplomë të Ciklit të Parë bachelor:
Bch në Ekonomiks

Departamenti i Financës ofron

Diploma të Ciklit të Dytë master:
MP Ekonomiks në Sipërmarrje
MSh në Ekonomiks

Diploma të Ciklit të Parë bachelor:
Bch në Financë
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NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE TONA
Universiteti Ismail Qemali Vlorë
U.V. Ismail Qemali
Universiteti Ismail Qemali Vlore
univlora2

Mund të na kontaktoni edhe në eMail: info@univlora.edu.al

Ky aplikacion i dedikohet te gjithë atyre që kanë interes të informohen në kohë reale mbi aktivitetet e
ndryshme që zhvillon Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë. Aplikacioni suporton push notification. Në momentin që postohet një lajm i ri në faqen e Universitetit, ju do të njoftoheni menjëherë në pajisjen tuaj.
Se shpejti do të lançohet edhe versioni i aplikacionit për pajisjet apple iphone!
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TAKIM MIDIS PËRFAQËSUESVE TË
UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË DHE
UNIVERSITETIT TË GJUHEVE TË HUAJA TË PEKINIT
Një takim i rëndësishëm u zhvillua sot midis Rektorit të
Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi
dhe Rektorit të Universitetit të Gjuheve të Huaja të Pekinit, Prof. Dr. Peng Long. Gjatë takimit u zhvillua një
diskutim i frutshëm dhe konstruktiv midis dy palëve, ku
u fol për pikat e mundshme të bashkëpunimit si:
1. Shkëmbimi i studentëve dhe personelit akademik;
2. Zhvillimi i programeve të përbashkëta (Master dhe/
ose Doktoraturë) në fushat e studimit të ofruara nga të
dy
Universitetet;
3. Zhvillimi i
konferencave
të përbashkëta
në Vlorë dhe
Pekin;
4.
Shkolla
verore;
5. Aktivitete të
përbashkëta
hulumtuese;
6. Zhvillimi i
projekteve të
përbashkëta;
7.
Mundësi
studimi
të
doktoratës në
Pekin për një
anëtar të stafit akademik të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë;
8. Zhvillimi i programeve specifike afatshkurtra
akademike;
9. Programe të përbashkëta të zhvillimit profesional.
Gjatë takimit Rektori i Universitetit të Pekinit, Prof. Dr.
Peng Long, ofroi një bursë 3-vjecare për një student
shqiptar në nivel “Masteri ose Doktorature”. Kjo bursë
do të përfshijë studim dhe akomodim falas, si dhe një
shumë mujore për shpenzimet. Pas diskutimit të frutshëm, të dy Rektorët nënshkruan një marrëveshje të
përbashkët bashkëpunimi për pesë vjet. Së fundmi, Prof.
Peng Long ftoi Rektorin e UV-së, Prof. Dr. Roland Zisin,
të vizitojë Universitetin e Gjuhëve të Huaja në Pekin.

Përvec Rektorit, delegacioni kinez përbëhej nga:
- Znj. KE Jing – Drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve
dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar
- Znj. He Jing – Zëvendësdrejtore e Institutit Confucius
- Z. DONG Xixiao – Zëvendësdekan i Fakultetit të Gjuhëve dhe Kulturave Europiane
- Znj. CHEN Fenghua – Drejtore e Departamentit të Gjuhës Shqipe
Nga
pala
shqiptare në
këtë
takim
morën pjesë:
- Prof. Dr. Bilal Shkurtaj,
Zv. Rektor
- Phd. Enk e l e j d
Mëhilli,
Zv.
Rektor
- Prof. Asoc.
A l e k s
Trushaj,
Dekan
i
Shkencave
Humane
- Prof. Asoc.
Armela Panajoti, Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhëve të Huaja
- Prof. Dr. Bardhosh Gace, Profesor
Të ftuar, të cilët ishin edhe personat urëlidhës për këtë
marrëveshje, ishin:
- Prof. Dr. Shaban Sinani, Akademik, Akademia e Shkencave të Shqipërisë
- Z. Erion Malaj, Drejtor i palës shqiptare, Instituti Confucius i UT-së
- HUANG Qiang, Drejtor i palës kineze, Instituti Confucius i UT-së
Kjo vizitë dhe nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje të
rëndësishme është në hapat e vizionit për ndërkombëtarizimin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
9
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Në datën 08-09.09.2017, në sallën “Rilindja”, u zhvillua
Konferenca Ndërkombëtare Shkencore “Mapping Balkan routes: literary, cultural and linguistic landscapes
International Conference on Balkan Studies”. Kjo konferencë u organizua nga Departamenti i Gjuhëve të
Huaja dhe Departamenti i Gjuhë-Letërsisë, Fakulteti i
Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
në bashkëpunim me Fakultetin e Filologjisë, Universiteti
i Beogradit. Këtij eventi i dha mbështetje edhe kryesia e
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe personalisht
Kryetari i saj Prof. Muzafer Korkuti, i
cili në fjalën e tij përshëndetëse vuri
në dukje rolin historik të marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Konferencën e përshëndeti fillimisht Rektori i Universitetit të Beogradit, Prof.
Vladimir Bumbaširević, fjalën e të cilit
e lexoi Prof. Julijana Vučo, Zv/dekane
për Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Beogradit. Rektori i Universitetit “Ismail
Qemali” Vlorë, Prof. Roland ZISI, në
fjalën e tij përshëndetëse ndër të tjera
tha: “Ky aktivitet i rëndësishëm me
karakter rreptësisht shkencor e kërkimor është produkti i parë, i marrëveshjes dy palëshe mes dy universiteteve Universitetit "Ismail Qemali",
Vlorë dhe Universitetit të Beogradit,
nënshkruar disa muaj më parë në Beograd. Universiteti
i Beogradit dhe Universiteti“Ismail Qemali” Vlorë janë
partnerë edhe në bashkëpunime të tjera që synojnë
ndërtimin e kapaciteteve kërkimore, menaxhimin e
burimeve njerëzore në kërkim, rritjen e standardeve
dhe praktikave në nivelin e universiteteve të BE-së,
çështje që nuk janë adresuar mjaftueshëm nga politikat
kombëtare. Universitetet po merren individualisht me
këto sfida. Kështu, përvec zhvillimit të konferencave të
përbashkëta, marrëveshja në fjalë parashikon një bashkëpunim të gjerë e të frytshëm mes dy universiteteve
tona”. Prof. Julijana Vučo, në fjalën e saj, vuri në dukje
rolin e bashkëpunimit midis dy universiteteve. Ndër të
tjera, ajo shqoi organizimin e kësaj konference si hapin
e parë të rëndësishëm të këtij bashkëpunimi dypalësh.
Prof. Vesna Polovina, përgjegjëse e Departamentit të

Albanologjisë, Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Beogradit, theksoi rëndësinë që ka ky aktivitet për kolegët e
këtij departamenti. Prof.As. Armela Panajoti, përgjegjëse e Departamentit të Gjuhëve të Huaja, në emër edhe
të koleges Dr. Vilma Bello, foli për idenë, detajet, bashkëpunimin dhe realizimin e kësaj konference. Në emër
të studiuesve të Albanologjisë, konferencën e përshëndetën Prof. Bardhosh Gaçe, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Francesco Altimari, Universiteti i Kalabrisë,
Itali dhe Albina Girfanova, St. Petersburg State Univer-

sity, Rusi.
Folës kryesorë në këtë konferencë ishin Prof. Mirjana
Marinković, Universiteti i Beogradit, me kumtesën “The
Balkans from Rumelia to Southeastern Europe” dhe
Prof. Shaban Sinani, Akademia e Shkencave të
Shqipërisë, me kumtesën “Disa vrojtime antropogjuhësore për ndërveprimin e shqipes me gjuhët në kontakt: rasti i serbishtes”.
Në konferencë morën pjesë dhe referuan rreth 60
studiues nga 10 shtete të ndryshme (Shqipëri, Kosovë,
Rusi, Serbi, Itali, Francë, Greqi, Austri, Maqedoni dhe
Turqi).
Bashkëorganizatorëve nga Universiteti i Beogradit Serbi
u la shumë mbresa organizimi i kësaj konference të
parë dhe premtuan organizimin e konferencës së dytë,
bashkëpunim midis dy institucioneve, në maj 2018.
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Së fundmi, Fakulteti i Shkencave Humane të Universitetit të Vlorës "Ismail Qemali" është një partner i ri i
insitucionit të Rrjetit të Verdhë të Turizmit.
Konsorciumi i Turizmit të Verdhë sjell së bashku
ekspertë udhëheqës nga fusha akademike, qeveria dhe
industria nga e gjithë bota që ofrojnë kërkime me cilësi
të lartë, politika rekomanduese dhe analiza mbi një
gamë të plotë të çështjeve të turizmit dhe krimit.
Qëllimi i projektit të Turizmit të Verdhë është të ndërtojë një komunitet shkencor dhe një organ përkatës të
njohurive, të cilat do të lehtësonin krijimin e strategjive
dhe politikave të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit
dhe në fund të mundësoj standarte të përgjegjshme të
industrisë në menaxhimin kulturor dhe shërbimet e

pushimeve për të gjithë njerëzit dhe komunitetet e përfshira.
YTC është një projekt i përbashkët i mbështetur nga një
rrjet kërkimor ndërdisiplinor dhe partnerët e saj janë
Universiteti Bremerhafen i A.Scs, Universiteti Ioninan,
Universiteti Ovidius i Konstancës, Instituti Glolab.
Të qenit partner i Rrjetit të Turizmit të Verdhë, tregon
përmbushjen e rolit dhe misionit të Universitetit të
Vlorës "Ismail Qemali" në mësimdhënien bashkëkohore
në përputhje me standardet ndërkombëtare, kërkimin
bazë dhe aplikimin e cilësisë së lartë dhe punën
akademike, shërbim efektiv dhe me influencë për publikun dhe komunitetin, programe gjithëpërfshirëse të
zhvillimit të studentëve.

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor të Fakultetit të Shëndetit Publik, në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë organizoi Seminarin Trajnues me temë “Identifikimi i hershëm i Depresionit Postpartum tek gratë në Maternitetin e
Vlorës dhe rëndësia e edukimit të tyre nga personeli shëndetësor “ në kuadër të aktivitetit shkencor që stafi i tij
planifikon çdo vit akademik . Përfitues të këtij Seminari janë infermierë dhe Mami që operojnë në rrethin e Vlorës
dhe më gjerë.
Seminari u hap me fjalën përshëndetëse të rektorit të universitetit Prof. Dr. Roland Zisi, më pas vijoi me fjalën e tij
përshëndetëse Zv. Rektori Enkelejd Mëhilli
si dhe Dekanja e Fakultetit të Shëndetit
Publik Prof.Asoc Aurela Saliaj.
Meqënëse , Depresioni pas lindjes është
një problem i Shëndetit Publik me impakt
jo vetëm në shëndetin mendor të nënës
por edhe në mirëqenien e familjes së saj,
grupi i punës me koordinatore Dr. Rezarta
Lalo në bashkëpunim me Msc. Emirjona
Kiçaj, Msc.Juliana Xhindoli bëri një studim
për të analizuar gjëndjen ekzistuese të
këtij fenomeni në rrethin e Vlorës. Rezultatet treguan për një incidencë 62% që
identifikoi nevojën pë rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive të personelit infermieror si profesioniste të shëndetit , pë të
zbuluar në mënyrë të hershme simptomat
e depresionit pas lindjes dhe pë të ofruar
kujdes, support dhe edukim shëndetësor
të grave të rrezikuara .
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STATISTIKAT
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Numri i studenteve Bachelor ne UV sipas viteve dhe gjinise (2011-2016)
Viti
Femra

201112
3294

201213
3811

201314
4431

201415
4512

201516
3798

201617
4066

Meshkuj

3408

4517

4070

3890

2813

2944

Totali

6702

8328

8501

8402

6611

7010
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SË BASHKU PËR NJË RAJON PA DUHAN
Rektori Prof. Dr. Roland Zisi dhe Zv.
Rektori Dr. Enkelejd A. Mëhilli për
Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin, si dhe Departamenti i Shëndetit
në Fakultetin e Shëndetit Publik të UV
-së anëtar në rrjetin ENSP i miratuar
në Maj 2017 u përzgjodhën si përfaqësues të Shqipërisë për të marrë
pjesë në grupin drejtues të Kontrollit
të Duhanit për Europën, i cili u zhvillua nga Shkolla e Shëndetit Publik
“ J o h n s
H o p k i n s
Bloomberg” (JHSPH) në datat 3-9
Shtator 2017 në Kiev të Ukrainës .
Ky program u zhvillua në bashkëpunim me fushatën Tobacco-FreeKids (Fëmijët Larg Duhanit) dhe Zyrës
Rajonale të Organizatës Botërore të
Shëndetit
për
Europën
(WHO
Europe) si dhe organizatave të tjera
pjesëmarrëse partnere në këtë iniciativë të Bloomberg me qëllimin e vetëm Reduktimin e Pirjes së Duhanit.
Suporti financiar për këtë program u mundësua nga Shoqatat Bamirëse Bloomberg. Programi një javor u morr
gjerësisht me çështjet thelbësore mbi Duhanin dhe zhvillimin e politikave ndaluese të tij si dhe krijimin e
liderëve në këtë fushë fushë. Fjalët kyçe të këtij programi ishin: Mbrojtje, Zbatim , Komunikim, Vlerësim dhe
Menaxhim. Programi ishte gjerësisht i ndërtuar rreth komponentëve të paketës “MPOWER”të Organizatës
Botërore të Shëndetit. Në këtë program gjetën zbatim Politikat ndaluese dhe Kontrolluese mbi Duhanin .

Let’s talk about Careers!
Një kurs 7 javor i hartuar për të formësuar karrierën e
ardhshme të studentëve. Qëllimi është të eksplorohen trendet
ekonomike dhe të punësimit në Shqipëri, Evropë dhe SH.B.A si
dhe të ushtroheni në projektimin e një karriere të sukseshme.
Kursi do të zhvillohet nga Vullnetari Amerikan i Korpusit të
Paqes Eric Rasmussen së bashku me përfaqësues të suksesshëm të karrierave të rëndësishme. Kursi do të zhvillohet në
gjuhën angleze, 1 herë në javë.
Numri i studentëve do të jetë i limituar.
Adresa: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Fakulteti i Ekonomisë, Godina A Salla 103
Për t’u përfshirë në këtë kurs të gjithë studentët e interesuar mund të kontaktojnë:
Dr. Ilda Kanani : kanani.ilda@gmail.com
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Thirrje për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Liezh-it,
Belgjikë. Studentët që studiojnë në programet e studimit Master, ose që janë
duke aplikuar për ndjekjen e studimeve master, në Departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, Universiteti ‘Ismail Qemali”, Vlorë (UV), si
dhe zoterojnë Diplomë Bachelor në Inxhinieri Navale ftohen të aplikojnë për
një bursë mobiliteti 5 mujore, në nivel Master, në Universitetin e Liezh-it,
Belgjikë (BE). Mobiliteti për studentët përfshin qëndrimin prej pesë muajsh
për të kryer studimet për një semestër, në programet Master në fushat e Inxhinierisë Navale, të ofruara nga Universiteti i Liezhit. Në përfundim të mobilitetit studentët do të vijojnë studimet në universitetin e tyre të origjinës
(UV). Ata nuk do të paguajnë asnjë tarifë shkollimi në universitetin pritës
(UoL), por do të vazhdojnë të paguajnë tarifat që aplikohen në universitetin
e tyre të origjinës (UV). Bursa përfshin: – Kompensimin mujor (800 EUR/
muaj); – Shpenzimet e udhëtimit (275 EUR, vlerë e përcaktuar në bazë të
largësisë midis universitetit pritës dhe atij të origjinës. Përllogaritja e largësisë bëhet në lidhjen e mëposhtme: http://ec.europa.eu/programm…/
erasmus-plus/…/distance_en.htm). Më shumë informacion rreth universitetit pritës (UoL) do të gjeni në: https://
www.uliege.be/cms/c_8699436/en/portail-uliege Për të aplikuar, studentët e interesuar duhet të paraqesin
brenda datës 22.10.2017, ora 12:00, pranë sekretarisë mësimore të Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, dokumentet e mëposhtme: 1. Kopje të dokumentit identifikues 2. Vërtetim studenti, ose kopje te mandatit të Aplikimit për studimet Master në Departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, për këtë vit
akademik. 3. Listë notash (te Studimeve Bachelor ose provimeve të shlyera në programin e studimit Master) 4.
Dëshmi e njohjes së gjuhës Angleze, sipas testeve të njohura ndërkombëtarisht. 5. Letër motivimi 6. Dy letra rekomandimi nga profesorë që kanë ndjekur veprimtarinë e studentit. Për përzgjedhjen e kandidatëve fitues, do të
ngrihet një komision vlerësues, në përbërje të të cilit do të ketë anëtarë të Departamentit të Inxhinierive dhe
Teknologjisë Detare si dhe anëtarë të jashtëm nga departamente të tjera nga Fakulteti i Shkencave Teknike.
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet mbi bazën e kritereve tëmëposhtme (radhitur sipas rëndësisë): 1. Merita
akademike (Nota Mesatare te pakten 7). 2. Kompetenca gjuhësore (Niveli B1 i njohjes së Gjuhës Angleze, kriter i
vendosur nga Universiteti pritës). 3. Cikli i studimeve. Përpara fillimit të mobilitetit kandidatët fitues plotësojnë
një Learning Agreement (Marrëveshje që vendoset midis studentit që aplikon dhe universitetit të origjinës, në të
cilën paracaktohen kurset me kreditet përkatëse që studenti do të ndjekë gjatë semestrit në universitetin pritës,
të cilat do t’i njihen në përfundim të tij dhe në vijim të studimeve në universitetin e origjinës). Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit, mund t’i referoheni broshurës së programit Erasmus +, ose të kontaktoni me Dr. Blenard Xhaferaj, person kontakti për projektin.

15/11/2017 Dita Ndërkombëtare e Librit
28-29/11/2017 Festat e Nëntorit 105 Vjetori i Pavarësisë
1/12/2017 Dita Botërore Kunder AIDS
9/12/2017 Dita Botërore Kunder Korrupsionit
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Realizuar nga:
Zyra e Publikimeve
Sektori i Komunikimit dhe Publikimeve
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore

