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PLANI STRATEGJIK PËR ZHVILLIMIN E DEPARTAMENTIT  

TË GJUHËVE TË HUAJA 

(2018-2024) 

 

 

Hartuar  nga Grupi për Strategjinë e DGJH-së në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë nr. 

80/2015 dhe Planin Strategjik të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, miratuar me Vendim 

SA nr. 65, datë 1.10.2018 dhe Vendim të Bordit të Bordit të Administrimit nr. 26, datë 8.11. 

2018. 

 

Misioni 

 

Misioni i Departamentit të Gjuheve të Huaja është zhvillimi i veprimtarive mësimdhënëse që 

zhvillojnë të katër shprehitë gjuhësore të studentëve, që rrisin dhe nxisin formimin e tyre 

kulturor, letrar, gjuhësor, kompetencat e tyre gjuhësore, letrare, kulturore e ndërkulturore, 

aftësitë e të menduarit kritik dhe aftësitë për jetën, si dhe angazhimin në kërkim shkencor 

bazë dhe të aplikuar. Stafi akademik i këtij departamenti, duke u mbështetur në risitë më të 

fundit teorike, shkencore e teknologjike, kontribuon në realizimin e këtyre aktiviteteve, si dhe 

në zhvillimin e kërkimit shkencor dhe aktiviteteve zhvillimore në disiplina gjuhësore, 

kulturore dhe letrare në drejtim të përparimit të dijes në shkencat humane dhe shërbimit ndaj 

shoqërisë. 

 

Vizioni 

 

Me synimin drejt përsosjes dhe përmes përkushtimit dhe angazhimit të stafit akademik,  

Departamenti i Gjuheve të Huaja do të bëhet pararojë në nivel institucional dhe kombëtar në 

kërkimin në shkrencat humane, në mësimdhënie, shërbim ndaj komunitetit dhe rritjes së 

cilësisë së produktit të vet. Departamenti do të përgatisë studentë të aftë për të menduar në 

mënyrë kritike, krijuese, të thelluar dhe shkencore për gjuhën, kulturën, letërsinë, shoqërinë 

dhe teknologjinë. Departamenti do të bëhet pjesë e zhvillimeve novatore në studimet 

gjuhësore, letrare dhe kulturore, në risitë pedagogjike që lidhen me mësimdhënien në këto 

fusha, si dhe në krijimin e hapësirave ndërdisiplinare dhe multidisiplinare për të integruar 

kërkimin në këto fusha me dhe në disiplina të tjera. Departamenti, i cili qysh në krye të herës 

e ka orientuar veprimtarinë e tij drejt ndërkombëtarizmit, do të nxisë modernizimin e 

vazhdueshëm dhe harmonizimin e kurrikulave dhe programeve të studimit me ato të 

departamenteve simotra në universitetet e huaja, shkëmbimit të stafit dhe studentëve, 

bashkëpunimit në projekte kërkimore dhe zhvillimore ndërkombëtare, rritjen e vizibilitetit të 

punës kërkimore-shkencore të tij. Në thelb të punës sonë është besimi se harmonizimi 

arsimor lehtëson komunikimin ndërkulturor dhe mundëson integrimin evropian. 

 

Vlerat themelore 



                              
UNIVERSITETI ‘ISMAIL QEMALI’ VLORË 

  FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

  DEPARTAMENTI I GJUHËVE TË HUAJA 

  

 
Adresa /Adress: L. Hajrro Cakërri, Rr. Sulejman Delvina, Vlorë, Albania                                                            Web-site: www.univlora.edu.al                                                                              
Tel. Fax ++35533224952                                                                                                                                                 e-mail: info@univlora.edu.al 

 

 

Në themel të punës sonë qëndrojnë këto vlera: 

-përkushtim ndaj punës dhe profesionit. 

-liria akademike. 

-vlerësimi për diversitetin e mendimit dhe qasjeve të ndryshme dhe/apo të kundërta. 

-respekti për kolegët, studentët, institucionin dhe gjithë grupet e tjera të interesit. 

-nxitja e mendimit kritik, krijues dhe novator. 

-ekselencë në mësimdhënie, kërkim dhe shërbim. 

-shkëmbimi dhe ndarja e mendimeve dhe ideve. 

-pranimi i diversitetit gjinor, etnik, kulturor, fetar. 

-komunikim i hapur i mendimeve dhe rrjedhje transmetuese e vazhdueshme e informacionit. 

-kultivimi i një kulture kërkimore etike tek stafi dhe studentët. 

 

Bazuar në linjat kryesore strategjike dhe skenarëve të zhvillimit: 

 

1. Ndërkombëtarizimi/globalizimi i UV-së 

2. Smart UV 

3. Lider profesional 

 

 të përcaktuara në Planin strategjik të UV-së 2018-2024, prioritet tona janë: 

 

Prioritet 1. Ndërkombëtarizim ‘në shtëpi’ ose ndërkombëtarizim i kurrikulës 

 

Qëllimi  Synimet Strategjia për arritjen e 

tyre 

Ndërveprim midis 

studentëve që lëvizin dhe 

studentëve lokale 

 Rritja e interesit për 

shkëmbimet studentore 

 Ndikim në planet për 

karrierën 

 Rritje e aftësive dhe 

shprehive ndërkulturore 

 Ndërgjegjësim për 

dallimet kulturore 

 Rritje e numrit të 

studentëve që lëvizim për 

në dhe nga DGJH, sidomos 

i atyre që lëvizim drejt 

DGJH nga universitete të 

huaja. 

 Integrimi i studentëve që 

lëvizin me studentët lokalë 

në aktivitete të ndryshme. 

 Rritja e ndërgjegjësimit 

se çfarë nënkupton 

ndërkombëtarizimi në 

shtëpi. 

 Krijimi i programeve te 

mentorimit/buddy per 

socializimin e studenteve 
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lokale me studentet qe 

hyjne drejt DGJH-se nga 

universitetet e huaja. 

 Integrimi në kurrikulat 

aktuale i elementeve 

ndërkulturorë. 

 Integrimi në kurrikulat 

aktuale i elementeve të 

zhvillimit të karrierës. 

Perspektivë globale dhe 

ndërkombëtare në 

programet e studimit 

 Rritja e cilesise se 

programit te studimit 

 Intregrimi i grupeve me 

sfonde te ndryshme ne 

proceset e mesimdhenies 

dhe mesimnxenies 

 Integrimi i 

perspektivave globale në 

programet aktuale. 

 Integrimi i 

komponentëve që adresojnë 

diversitetin kulturor, 

shtresat me mundësi të 

kufizuara, mundësitë e 

barabarta për të gjithë në 

proceset e shkëmbimit 

studentor.  

 Ofrimi i më shumë 

programeve/kurseve në 

gjuhë të huaj, jo vetëm 

anglisht dhe i kurseve në 

gjuhë shqipe për 

studentët/stafin e huaj. 

Ndërkombëtarizim i 

rezultateve të të nxenit 
 Integrimi i përmasave 

ndërkombëtare dhe 

ndërkulturore në rezultatet 

e të nxënit në 

kurrikul/disipline 

 Rishikimi i kurrikulave 

dhe silabuseve nën këtë 

këndvështrim. 

 Përditësim i 

herëpashershëm i tyre në 

këtë drejtim. 

 

Prioritet i dytë: Rritja e vizibilitetit ndërkombëtar të DGJH-së 

 

Qëllimi  Synimet Strategjia për arritjen e 

tyre 

Njohja dhe vlerësimi i 

programeve të DGJH-së 

jashtë 

 Promovim i 

programeve jashtë DGJH-së 

 Promovim i profilit 

akademik i stafit 

 Publikimi i katalogëve 

të kursit në shqip dhe 

anglisht online 

 Rifreskim i 
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mësimdhënës në këto 

programe 

 Rritje e shkëmbimeve 

brenda këyre programeve 

 

herëpashershëm i 

përmbajtjes lëndore, 

literaturës dhe rezultateve të 

të nxënit. 

 Promovimi i 

programeve gjatë 

periudhave të shkëmbimit 

nga stafi i DGJH-së drejt 

universiteteve të tjera. 

 Nxitja e stafit dhe 

studentëve nga këto 

universitete që të kryejnë 

shkëmbime pranë DGJH-së. 

 

Ndërkombëtarizim i 

kërkimit shkencor 
 Rritja e pjesëmarrjes në 

grupe kërkimore 

ndërkombëtare 

 Pjesëmarrje në projekte 

kërkimore-shkencore 

 Aplikime si lider në 

projekte të tilla 

 

 Shfrytëzimi i 

marrëveshjeve apo 

memorandumeve të 

mirëkuptimit që DGJH/UV 

ka me fushë-veprimi 

studimet në gjuhë të huaj.  

 Krijimi i profileve në 

Euraxess. 

 Identifikimi i burimeve 

të informimit për këto 

mundësi 

 Shfrytëzimi i kontakteve 

akademike dhe networkut. 

 Aplikime si partner 

dhe/ose si lider. 

Promovim i partneriteteve  Krijimi i partneriteteve 

të reja 

 Mbajtja aktive e 

partneriteteve aktuale 

 Krijimi i lidhjeve online 

për të pasqyruar këtë 

informacion. 

 Pasqyrim i aktiviteteve 

të organizuara si produkt i 

këtyre partneriteve. 

 Identifikimi i mundësive 

për partneritete të reja. 

 Rritja e aktiviteteve 

shkencore të përbashkëta. 

 Rritja e larmisë së këtyre 

aktiviteteve. 
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Prioriteti 4. Rritja e numrit të studentëve dhe krijimi i një mjedisi tërheqës dhe ‘smart’ 

 

Qëllimi  Synimet Strategjia për arritjen e 

tyre 

Diversifikimi i programeve 

të DGJH 
 Promovim i 

programeve jashtë DGJH-së 

 Promovim i profilit 

akademik i stafit 

mësimdhënës në këto 

programe 

 Rritje e shkëmbimeve 

brenda këyre programeve 

 

 Publikimi i katalogëve 

të kursit në shqip dhe 

anglisht online 

 Rifreskim i 

herëpashershëm i 

përmbajtjes lëndore, 

literaturës dhe rezultateve të 

të nxënit. 

 Promovimi i 

programeve gjatë 

periudhave të shkëmbimit 

nga stafi i DGJH-së drejt 

universiteteve të tjera. 

 Nxitja e stafit dhe 

studentëve nga këto 

universitete që të kryejnë 

shkëmbime pranë DGJH-së. 

 

Rritja e cilësisë së 

programeve 
 Rritja e ofertës 

akademike në kurrikul 

 Integrimi i 

mësimdhënies online në 

mësimdhënien tradicionale 

 Zbatimi i teknikave dhe 

teknologjive të reja në 

mësimdhënie, për krijimin e 

kurseve MOOC etj. 

 

 Rritjen e variacionit në 

oferten akademike tek 

rubrika e kurseve me 

zgjedhje. 

 Adoptimi i një qasjeje 

që kombinon mësimdhënien 

tradicionale me 

teknologjinë e 

informacionit. 

 Kombinim i 

mesimdhenies virtuale me 

mësimdhënien fizike. 

 Nxitje e stafit që 

shfrytëzon të rejat e fundit 

shkencore dhe teknologjike. 

 Integrimi i mendimit të 

studentit në përmirësimin e 

kurrikulës 
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Krijimi i programeve 

double/joint dhe double 

majors 

 Krijimi i programeve të 

reja në bashkëpunim me 

partnerët ekzistues 

 Kalimi i programeve 

aktuale në programe double  

 Aplikime per programe 

te reja double/joint dhe 

double majors. 

 Aplikim për programet 

aktuale dhe kalimin e tyre, 

ku është e mundur, në 

double. 

 Realizimi i studimeve të 

herëpashershme të tregut. 

Rritja e numrit të studentëve  Më shumë studentë në 

programet që ofrohen nga 

DGJH 

 Afrimi me tregun e 

punës. 

 Integrimi në programet 

„Bachelor‟ i praktikave 

mësimore për t‟i integruar 

studentët me tregun më 

herët 

 Përfshirja e studentëve 

në shërbimet në DGJH 

 Promovim i vlerave 

themelore të DGJH dhe 

programeve të studimit. 

 Shfytëzim i kanaleve të 

informimit për të mbërritur 

tek studentët potencialë. 

 Informim i vazhdueshëm 

dhe në kohë reale. 

 

Prioriteti 5. Shtrirja e kërkimit 

 

 

Qëllimi  Synimet Strategjia për arritjen e 

tyre 

Zhvillimi i politikave 

mbështetëse për kërkimin 
 Më shumë fonde për 

kërkimin shkencor (botime, 

studime kërkimore, 

aktivitete shkencore) 

 Klasifikimi i stafit në 

kërkues dhe mësimdhënës 

 Reduktim i ngarkesës 

mësimore për kërkuesit 

 

 Rritje e kërkesave 

buxhetore për kërkimin 

shkencore të stafit, sidomos 

të fondit për udhëtimet 

 Organizim i 

konferencave tematike me 

dhe pa bashkëpunim me 

njësi të tjera. 

 Promovimi i botimeve të 
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stafit akademik. 

 Rritje e kërkesave 

buxhetore për literaturën. 

 Krijimi i një mjedisi me 

më shumë akses për 

kërkimin 

 Shfrytëzimi i laboratorit 

të DGJH-së për kërkim 

 Aplikime në projekte 

për të thithur fonde të 

brendshme dhe të jashtme 

 Identifikimi i burimeve 

dhe hartimi i një liste me to 

për fonde të jashtme 

  Ndërthurja e kërkimit 

me mësimdhënien 

 Diversifikimi i 

aktiviteteve shkencore 

 Rritja e numrit të 

botimeve të stafit 

 

 

Prioriteti 6. Ofertë akademike profesionale dhe shërbime  

 

Qëllimi  Synimet Strategjia për arritjen e 

tyre 

Ofrim i kurseve të trajnimit   Ofrimi i kurseve të 

trajnimit profesional 

 Ofrimi i kurseve të 

formimit 

kulturor/ndërkulturor 

 Organizimi i shkollave 

verore 

 

 Krijimi i kurseve të reja 

të gjuhës për qëllime të 

posaçme dhe i kurseve 

tradicionale të gjuhës së 

huaj. 

 Ofrim i këtyre 

shërbimeve palëve të 

interesuara. 

 Krijimi i kurseve 

gjuhësore dhe kulturore për 

të huaj. 

 Organizim i shkollave 

verore me tematika të 

ndryshme 

Shërbime  Ofrim i shërbimeve  Angazhimi stafit me 
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përkthimore licencë përkthimi në 

ofrimin e këtyre shërbimeve 

 

 

Grupi për Strategjinë e DGJH-së 

 

Prof. As. Armela Panajoti (përgjegjës) 

Prof. As. Frosina Londo (anëtar) 

Prof. As. Meri Gjoleka (anëtar) 

Prof. As. Bledar Toska (anëtar) 

Prof. As. Dr. Veneranda Hajrulla (anëtar) 

Dr. Zamira Alimemaj (anëtar) 

Adriatik Malaj, MA (anëtar) 

 


