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CEREMONIA E DIPLOMIMIT
Ditën e Martë datë 05.10.2017 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë zhvilloi në ambientet e Pallatit se Sportit Ceremoninë e Diplomimit për vitin akademik 2017-2018, një nga eventet më të
rëndësishme dhe të shumëpritur për universitetin dhe studentët ...
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Universiteti Ismail Qemali i Vlorës u hap në 10 tetor 1994 me Vendim të Këshillit të
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Zisi, falënderoi prindërit dhe familjarët e të diplomuarve
për besimin e treguar ndaj institucionit që ai drejton,
për faktin se ata zgjodhën UV-në për t’u shkolluar e
diplomuar si dhe iu përcolli atyre respektin dhe
mirënjohjen e gjithë stafit akademik dhe administrativ të
institucionit.
Në ceremoninë e diplomimit përshëndetën Z.
Dritan Leli, Kryetar i Bashkisë, Vlorë, deputetja e Vlorës znj. Vilma Bello si dhe Drejtore e DAR, Vlorë, Znj.
Albana Hodaj.
Përshendetën gjithashtu dekanët e katër fakulteteve të UV-së, Prof. Aurela Saliaj, Prof. Albert Qarri,
Prof. Hajdar Kicaj, Zvdekania Aulona Haxhiraj.
Sudentët ekselentë dhe dhjetra studentë që morën diplomën shprehën emocionet, vlerësimet dhe përjetimet e tyre për vitet e studimit, jetën studentore dhe
kujdesin e stafit akademik ne krijimin e kushteve bashkekohore universitare.

Më datën 5 tetor 2018, në një skenografi festive dhe madhështore, në Pallatin e Sportit të lojrave
me dorë, të qytetit të Vlorës, Universiteti “Ismail
Qemali”, zhvilloi ceremoninë e dorëzimit të diplomave për studentët që përfunduan studimet në vitin
akademik 2017-2018.
Në këtë ngjarje të shënuar për qytetin e Vorës
dhe rajonit jugor, ishin të pranishëm stafi akademik i
UV-së, qindra qytetarë vlonjatë, studentët dhe familjarët
e tyre, të cilët kishin ardhur për të përjetuar nga afër
suksesin e fëmijëve të tyre.
Ishin të pranishëm gjithashtu, Z. Dritan Leli,
Kryetar i Bashkisë, Vlorë, deputetët e Vlorës në parlamentin shqiptar; Znj. Vilma Bello, Znj. Menada
Meçorapaj, z. Fate Velaj, z. Edi Leka dhe z. Vullnet
Sinaj. E nderuan këtë ceremoni edhe Kryetari i Dhomës
së Tregëtisë, z. Arben Breshani, Drejtore e DAR, Vlorë,
Znj. Albana Hodaj, si autoritete të tjera lokale.
Me këtë rast, rektori i UV-së, Prof. Dr. Roland
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24 Vjetori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

E Çfarë janë 24 vite?

Shumë më shumë se 24 duke menduar perpjekjet e palodhura e arritjet e
mëdha që kërkonin më shumë
kohë...Shumë më pak se 20 vite duke
menduar sfidat dhe oportunitetet që
ofrohen nga koha. Po sot?
Sot, kënaqemi që qyteti ynë i bukur
Vlorë, identifikohet edhe nga ky tempull i dijes, edhe pse i ri në moshë,
ka treguar qe di të dallohet mes të
tjerëve. Ndihemi krenarë të gjithë
për këtë rrugëtim tonin. Ndihemi
krenarë për Universitetin tonë.

Bëhu pjesë e jona edhe ti!
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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 20-vjeçare të ekzistencës së vet, Universiteti
Ismail Qemali i Vlorës ka bërë përpjekje serioze e të
REKTORET NE VITE:
1994 - 1998
Dr. Sezai Bazaj
1998 – 2008
Prof. Dr. Bilal Shkurtaj
2008 – 2010
Prof. Dr. Tanush Shaska
2010 – 2016
Prof. Dr. Albert Qarri
2016 e në vazhdim Prof. Dr. Roland Zisi.

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 doktorë shkencash.
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“KLINIKA E LIGJIT”
Në datën 04 Tetor 2018 në sallën
“Rilindja”, pranë Rektoratit është zhvilluar Ceremonia e Promovimit për Klinikën e Ligjit”
Folës kryesorë në këtë takim ishin
Z.Sokol Bana – Zv/Rektor Për Kërkimin
Shkencor dhe Zhvillimin Institucional,
Znj. Ina Xhepa –Drejtore Ekzekutive Qendra Europiane, Z. Erjon Hitaj,–Shef i Departamentit të Drejtësisë UV, Z. Ilir Kanaj
– avokat i Klinikes dhe Znj. Dorjana
Canaliaj – studente Departamentit të
Drejtësisë.
Klinika e Ligjit pranë Departamentit te Drejtësisë, Fakulteti të Shkencave
Humane të Universitetit „Ismail Qemali”
Vlorë është pjesë e një projekti të
mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e
Hapur për Shqipërinë dhe zbatuar nga
Fondacioni Qendra Europiane.
Nepermjet Klinikës së Ligjit synohet
ofrimi i edukimit ligjor dhe i ndihmës juridike falas për qytetarët dhe komunitetet
në nevojë, si dhe aftësimi në praktikë i
studentëve. Klinika përbëhet nga staf i
kualifikuar, avokatë dhe juristë me përvojë
në trajtimin e çështjeve administrative
dhe civile.
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I jepet titulli Doctor Honoris Causa
Prof. Dr. Matteo Mandalá

Diten e enjte në sallen Rilindja u zhvillua ceremoni e dhënie se titullit te nderit
“Honoris causa” albanologut të shquar Matteo Mandala. Në ceremoninë e organizuar
ishin të ftuar Prof. Francesko Altimari,Prof. Shaban Sinani dhe autoritete të pushtetit
vendor dhe institucione të ndryshme. Në fund të kësaj ceremonie Prof. Matteo Mandala
iu dhuroi të pranishemve librin e tij ”Studime Albanologjike”.
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7 Nëntor 2018: First student conference on language, literary and
cultural studies
15 Nëntor 2018: Konferencë shkencore ndërkombëtare në kuadër
të vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriot - Skënderbeut—“Figura e
Skënderbeut ndër vite, çështje diskutimi për albanologët”
23-24 Nëntor 2018: Konferencë e Gjashtë Kombëtare Shkencore,
me temë : “Rëndësia e Edukimit të Vazhduar në Fushën e
Pedagogjisë së Specializuar”.

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE TONA

Universiteti Ismail Qemali Vlorë
U.V. Ismail Qemali
Universiteti Ismail Qemali Vlore
Realizuar nga:
Zyra e Publikimeve
Sektori i Komunikimit dhe Publikimeve
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore
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