
2013-2014
RAPORTI I AKTIVITETEVE

UNIVERSITY
HËNA E PLOTË BEDËR



2013-2014
RAPORTI I AKTIVITETEVE
UNIVERSITETI HËNA E PLOTË BEDËR



2013-2014
RAPORTI I AKTIVITETEVE
UNIVERSITETI HËNA E PLOTË BEDËR



Ishte e vështirë të hidhja në letër disa rreshta që do të përcillja 
këtë mbrëmje. Vështirësia nuk qëndronte në mungesën e 
mendimeve, ideve dhe mesazheve që mund të thoja, por  këtu 
hyra në një labirint të pazbërthyeshëm, sepse ishin aq shumë 
gjëra që shëtisnin në mendjen time. Tri vitet e kaluara dhe një e 
ardhme me plot sfida. Pasi u mendova gjatë i thashë vetes që 
kësaj here lëri mënjanë informacionet, arritjet dhe sukseset, në 
këtë mbrëmje lëri mënjanë edhe këshillat, sepse ke pasur tri vite 
kohë për t’i bërë dhe s’ka më nevojë. Dhe mendova që në këtë 
ambient, nënave, baballarëve dhe studentëve tanë t’ju them 
diçka shumë më të thjeshtë dhe të natyrshme, ajo çka unë ndiej 
në këtë moment. Tani, që po ju shoh të gjithëve , në mendje më 
vjen diçka, ndoshta e çuditshme, por reale, vetja më duket si një 
prind që marton fëmijën që më pas do të jetojë larg tij. Një 
ndjenjë kjo e mbushur me  gëzim, por edhe një mall ende  i 
pajetuar.

Sot për të gjithë ne  është një ditë e veçantë. Në jetën dhe 
karrierën e çdo individi, dita e diplomimit është një ditë e 
paharruar. Them për të gjithë ne, sepse edhe për mua është e 
veçantë dhe e mbushur me emocion, pasi sot me cilësinë e 
rektorit të një universiteti unë do  të diplomoj studentët e parë, 
por njëkohësisht edhe brezin e parë të studentëve  të 
Universitetit Bedër. Pra e filluam bashkërisht rrugëtimin e gjatë 
dhe të bukur të dijes, edhe universiteti edhe ju. Ecëm paralelisht, 
ne në forcimin  dhe konsolidimin e bazave akademikë të 
Universitetit Bedër dhe ju ecët në vitet e formimit tuaj profesional 
dhe shkencor. Tri vite të mbushura plot emocione, mërzitje, 
gëzim, netë  pa gjumë, sakrifica, debate midis profesorëve dhe 

studentëve, duke mbrojtur  idetë dhe teoritë e formuara nga eksperiencat në jetën e përditshme, të gërshetuara këto me 
teoritë e  mësuara në auditorët  e universitetit.

Ju vini sot me një krenari të ligjshme, në radhë të parë para prindërve tuaj që ju kanë mbështetur pa kufizim moralisht dhe 
financiarisht dhe në radhë të dytë para pedagogëve, që ju kanë formësuar, ju kanë qëndruar afër, ju kanë treguar rrugën  drejt 
suksesit. Por, ju sot i dhuroni vetes një kënaqësi që mundi dhe sakrifica e  të dyja palëve nuk shkoi kot.

Ju sot përfundoni studimet dhe diplomoheni. Mendoj se ju keni mundësi të mëdha për zgjedhje. Disa prej jush do të 
vazhdojnë më tej dhe universiteti ynë ofron mundësi për vazhdimin e studimeve në ciklin e dytë master, disa të tjerë mund të 
punësohen.  Secili prej jush ka një stad tjetër në marrjen e vendimeve, jeni me të pjekur, më këmbëngulës drejt asaj që 
dëshironi të arrini, më të qartë për perspektivën dhe realizimin e pritshmërive tuaja. Dhe ne ju urojmë të vazhdoni të jeni 
këmbëngulës, sepse me punën tuaj keni treguar se prisni shumë prej vetes.

Të dashur studentë të sapodiplomuar, gazetarë, juristë, teologë e mësues, ju uroj qoftë rruga e bardhë! Paçi një jetë plot 
gëzime dhe suksese! Besoj shumë fuqishëm që të gjithë ju kudo që të jeni do të rrezatoni vizion, vlera dhe mençuri. Një çelës i 
fundit që dua t’ju jap është: jeni modestë dhe të duruar me këdo. Kjo mendoj që, krahas profesionalizmit, do të jetë mënyra më 
e duhur që do t’ju çojë drejt suksesit. Të jeni të sigurt që unë, së bashku me të gjithë kolegët e mi, do të jemi gjithmonë të 
gatshëm për t’ju ndihmuar dhe për t’ju mbështetur në çdo hap, kur të keni nevojë.

Dua të falënderoj edhe dekanët, përgjegjësit e departamenteve, të gjithë stafin akademik dhe administrativ, të cilët kanë 
punuar dhe punojnë me përkushtim.

 Më lejoni ta mbyll këtë fjalë me disa falënderime që më vijnë nga zemra.  Në radhë të parë  kryetarin e nderit, z. Selim Muça, 
për meritën në themelimin e Universitetit Bedër. Falënderim për prindërit që na kanë besuar gjënë e tyre më të shtrenjtë. Dhe 
patjetër falënderoj qeverinë shqiptare, KMSH, Fondacionin SEMA, për të gjithë mbështetjen e dhënë për të realizuar sa më 
mirë projektin tonë, në përgatitjen  e brezave për të ardhmen e vendit dhe më gjerë.

Dr. Ferdinand Gjana
Rektor

 I gëzofshi diplomat, suksese në karrierën tuaj.
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PROGRAMET E OFRUARA

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 
Departamenti i Drejtësisë 

  Bachelor në Drejtësi

  Master i Shkencave në Drejtësi/ profili e Drejta Penale 

  Master i Shkencave në Drejtësi/ profili e Drejta Ndërkombëtare 

Departamenti i Shkencave të Komunikimit

  Bachelor në Shkenca Komunikimi

  Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ Profili Gazetari 

  Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ Profili  

  Marrëdhënie me Publikun 

Departamenti i Shkencave Islame

  Bachelor në Shkenca Islame

  Master i Shkencave në Shkencat Moderne Islame 

  Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame           

  Master i Shkencave në Shkencat e Shërbimeve Shpirtërore 

FAKULTETI I FILOLOGJISË DHE EDUKIMIT 
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

  Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

  Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

  Master i Shkencave  në Përkthim dhe Interpretim

  Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Angleze për Arsimin e  Mesëm

Departamenti i Shkencave të Edukimit

  Bachelor në Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji

  Bachelor në Arsim Parashkollor dhe Fillor

  Master i Shkencave në Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji

  Master i Shkencave në Menaxhim Arsimor, Planifikim 

  dhe Zhvillim i Kurrikulës

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke

  Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke

  Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Turke

  Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin Mesëm

Universiteti “Hëna e Plotë” ( Bedër) filloi vitin e ri akademik 2013-2014, në prani të studentëve, prindërve dhe shumë të ftuarve të tjerë që 
ishin të pranishëm në ceremoninë e rastit. Ky vit shënon dhe plotësimin e ciklit 3- vjeçar, duke u veçuar si viti që universiteti do të nxjerrë të 
diplomuarit e parë. Në ceremoninë e organizuar me rastin e fillimit të vitit të ri akademik, mori pjesë edhe Ministri i Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë, z. Erion Veliaj, si edhe përfaqësues nga universitete të ndryshme në vend.

Në fjalën e tij, Rektori i Universitetit “ Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana, pasi uroi studentët me rastin e fillimit të vitit, u ndal në 
arritjet e dy viteve të shkuara. Ai u shpreh se universiteti e ka shpallur vitin e ri akademik si “viti I cilësisë”. Rektori Gjana i njohu të pranishmit 
edhe me statistikat e reja të studentëve dhe stafit, duke vënë theksin në shtimin e numrit të studentëve të huaj, të cilët tashmë vijnë nga 18 
vende të ndryshme të botës. Duke u ndalur në profilin ndërkombëtar të universitetit, Dr. Gjana theksoi: “Të dashur pedagogë, do të keni të 
bëni me studentë nga shumë vende. Gjithashtu dhe ju të dashur studentë do të keni fatin të merrni dije nga pedagogë që vijnë nga 10 
vende të botës, nga të cilët do të përfitoni përvoja të ndryshme dhe ide për karrierën tuaj të ardhshme.”

Ndërkohë studentët dhe të pranishmit në ceremoni i përshëndeti edhe Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, z. Erion Veliaj.  Në fjalën e 
tij ai u shpreh: “Një urim kam për ju:  asnjëherë mos u lodhni në kuriozitetin tuaj për të zbuluar më shumë. Shqipëria sot mund të ketë 
shumë problem, por problemi më i madh janë njerëzit, djemtë dhe vajzat e afta. Dhe ka shumë njerëz, jo vetëm prindërit tuaj, jo vetëm 
pedagogët tuaj, por i gjithë kombi shqiptar i ka sytë te kjo gjeneratë, si gjenerata që realisht mund të prodhojë ndryshime të 
jashtëzakonshme”. Ministri Veliaj gjithashtu falënderoi Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër), për mundësitë e studimit që ofron për 
kategoritë e njerëzve me aftësi të kufizuara.

Ceremonia e hapjes
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Në ditën që simbolizon sakrificën dhe 
vël lazër inë mes njerëzve, studentët e 
Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) ishin pranë 
familjeve të pastreha në zonën e ish-Dekorit dhe 
në Shkozë, për t’ua lehtësuar sadopak gjendjen 
e vështirë në të cilën ndodhen. Në kuadër të 
bashkëpunimit mes Ministrisë së Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë dhe Universitetit “Hëna e 
Plotë” (Bedër) për të ndihmuar shtresat në 
nevojë të shoqërisë, është vënë në jetë projekti i 
parë që konsistonte në mbledhjen dhe dërgimin 
e pakove të ndihmës për familjet e komunitetit 
rom që jetojnë në kushte tepër të vështira në një 
nga zonat e Tiranës.

Studentët e universitetit, me rastin e ditës së 
Kurban Bajramit, vizituan këto familje, duke iu 
dhënë pakot e ndihmave, të cilat përmbanin, 
veshmbathje dhe ushqime bazë. Ky projekt që 
vjen si pjesë e filozofisë së universitetit për 
përgjegjësinë sociale, është pjesë e një kuadri 
më të gjerë të bashkëpunimit me Ministrinë e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Hapat e para të 
këtij bashkëpunimi u hodhën gjatë vizitës që 
Ministri Veliaj zhvilloi në Universitetin “Hëna e 
Plotë” ( Bedër), me rastin e çeljes së vitit të ri 
akademik.

 
në ndihmë të 
familjeve të pastreha

AktivitetetStudentët

Kontribut social, aktivitete studentore, leksione të hapura,
bashkëpunime, vizita, projekte
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Në fund të diskutimeve panelistët dhe të ftuarit e shumtë që ishin të pranishëm, morën pjesë 
në çeljen e ekspozitës fotografike “ Realitete shqiptare në objektivin e AFP-së”, punime këto 
të fotoreporterit  Genti Shkullaku. Ekspozita përmbante 30 fotografi nga realiteti shqiptar në 
3-4 vitet e fundit.ARSIMI DHE KULTURA

 
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Francës në Tiranë,  me rastin  
e javës së Fankofonisë, organizoi panelin me temë “ Kultura dhe arsimi si ura komunikimi midis Shqipërisë dhe 
Francës ”. Paneli ishte konceptuar si një tryezë e rrumbullakët, ku të ftuar që vinin nga fusha akademike, media, 
kultura dhe arti, ndanë idetë e tyre dhe diskutuan në lidhje  me rolin që ka kultura dhe arsimi në forcimin e 
marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës.

Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana, pasi u uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve në 
panel, u ndal në rëndësinë e shkëmbimit të vlerave mes kulturave, duke theksuar se qëllimi i organizimit të këtij 
aktiviteti është një përpjekje për të dhënë një kontribut në këtë drejtim

Nga ana e saj, Ambasadorja e Francës në Tiranë, znj. Christine Moro u shpreh e kënaqur me organizimin e këtij 
aktiviteti dhe vuri në dukje dëshirën e ambasadës për të bashkëpunuar me universitetin në organizimin e 
aktiviteteve të ngjashme. Ajo bëri një përshkrim historik të marrëdhënieve Shqipëri- Francë, duke u ndalur në rolin e 
madh që ka luajtur  Liceu Francez i Korçës. Ndërkohë, që nënvizoi faktin se shkëmbimet kulturore mes dy vendeve, 
ndonëse kanë një histori të gjatë, vitet e fundit janë intensifikuar duke përmendur dhe emra të mëdhenj të letërsisë 
dhe artit shqiptar, që përfaqësojnë kulturën shqiptare në Francë, si Ismail Kadare, Fatos Kongoli, Inva Mula etj.

Ekspozita

në objektivin e AFP-së

Ura komunikimi ndërmjet Shqipërisë dhe Francës

Realitete shqiptare 

12 13



Në fund të diskutimeve panelistët dhe të ftuarit e shumtë që ishin të pranishëm, morën pjesë 
në çeljen e ekspozitës fotografike “ Realitete shqiptare në objektivin e AFP-së”, punime këto 
të fotoreporterit  Genti Shkullaku. Ekspozita përmbante 30 fotografi nga realiteti shqiptar në 
3-4 vitet e fundit.ARSIMI DHE KULTURA

 
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Francës në Tiranë,  me rastin  
e javës së Fankofonisë, organizoi panelin me temë “ Kultura dhe arsimi si ura komunikimi midis Shqipërisë dhe 
Francës ”. Paneli ishte konceptuar si një tryezë e rrumbullakët, ku të ftuar që vinin nga fusha akademike, media, 
kultura dhe arti, ndanë idetë e tyre dhe diskutuan në lidhje  me rolin që ka kultura dhe arsimi në forcimin e 
marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës.

Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana, pasi u uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve në 
panel, u ndal në rëndësinë e shkëmbimit të vlerave mes kulturave, duke theksuar se qëllimi i organizimit të këtij 
aktiviteti është një përpjekje për të dhënë një kontribut në këtë drejtim

Nga ana e saj, Ambasadorja e Francës në Tiranë, znj. Christine Moro u shpreh e kënaqur me organizimin e këtij 
aktiviteti dhe vuri në dukje dëshirën e ambasadës për të bashkëpunuar me universitetin në organizimin e 
aktiviteteve të ngjashme. Ajo bëri një përshkrim historik të marrëdhënieve Shqipëri- Francë, duke u ndalur në rolin e 
madh që ka luajtur  Liceu Francez i Korçës. Ndërkohë, që nënvizoi faktin se shkëmbimet kulturore mes dy vendeve, 
ndonëse kanë një histori të gjatë, vitet e fundit janë intensifikuar duke përmendur dhe emra të mëdhenj të letërsisë 
dhe artit shqiptar, që përfaqësojnë kulturën shqiptare në Francë, si Ismail Kadare, Fatos Kongoli, Inva Mula etj.

Ekspozita

në objektivin e AFP-së

Ura komunikimi ndërmjet Shqipërisë dhe Francës

Realitete shqiptare 

12 13



Fondacioni Mediatik "Dritan Hoxha" u prezantua para 
studentëve të shkencave të komunikimit në Universitetin 
“Hëna e Plotë” (Bedër). Përfaqësues të këtij fondacioni 
ishin Vjollca Dako, drejtore ekzekutive e fondacionit, si 
edhe Mentor Kikia, kryeredaktor i lajmeve në Top Channel.
Gjatë takimit me studentët ata prezantuan në detaje  
hapjen e konkursit mediatik për të rinjtë e talentuar që 
aspirojnë një karrierë profesionale në fushën e medias. 
Konkursi ka për qëllim nxitjen e gazetarisë cilësore përmes 
promovimit të punës së gazetarëve të rinj, si dhe të formave 
të reja të raportimit në media.

Gjatë fjalës së tij, kryeredaktori i lajmeve z. Kikia, pasi 
shprehu kënaqësinë e të qenit mes studentësh që synojnë 
të jenë pjesë e tregut mediatik në të ardhmen, bëri thirrje 
për pjesëmarrje me punime në konkurs, pasi sipas tij kjo 
eksperiencë nuk është vetëm një mundësi për të fituar, por 
edhe një hap në kultivimin e guximit në karakterin e një 
gazetari të ardhshëm.

Ai u shpreh se fondacioni që mban emrin e themeluesit të 
kompanisë mediatike Top Media, Dritan Hoxha, ka si 
mision kryesor mbështetjen e të rinjve dhe profesionistëve 
jo vetëm në fushën e medias, por edhe në kulturë, art dhe 
teknologjinë e informacionit.

Fondacioni Mediatik 
"Dritan Hoxha"

 prezantohet para 
studentëve të komunikimit

Zyra kërkimore e Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi sot fazën finale të vlerësimit për projektet më të 
mira të studentëve në nivelin bachelor. Ky konkurs zhvillohet për të nxitur dhe kultivuar kulturën e kërkimit midis 
studentëve gjatë gjithë viteve të studimeve të tyre universitare, në mënyrë që ata të mund të fillojnë karrierën e tyre 
profesionale të përgatitur mirë, me ide dhe aftësi novatore.

Aktiviteti rezultoi në një panel vlerësimi për prezantimin e punimit më të mirë, ku studentët e departamenteve 
përbërëse të Universitetit Bedër prezantuan punimet e tyre shkencore me tematika dhe natyrë të shumëllojshme 
para jurisë e cila përbëhej nga pedagogë të fushave të ndryshme.

Konkretisht studentët pjesëmarrës bënë një rezyme të punimeve ku dhe u vlerësuan kryesisht mbi 
kriteret e një të folure publike sa më të kompletuar, por duke mos lënë pas brendinë që trajtonin 
punimet, pasi ishte pikërisht kjo e fundit që kishte peshën më të madhe në vlerësimin 
përfundimtar.

Universiteti ka planifikuar një numër çmimesh për të identifikuar projektet e reja, krijuese 
dhe kërkimore të ndërmarra nga studentët  dhe për t'u mundësuar një njohje të 
parakohshme e nxitëse për suksesin e tyre.

 
për punimin shkencor

 më të mirë

Fondacioni Mediatik " Dritan Hoxha"

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË KOMUNIKIMIT

UNIVERSITY
HËNA E PLOTË BEDËR

Kryeredaktor i 

Lajmeve në Top Channel

Mentor Kikia

Zhvillohet 
konkursi
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Universiteti “Hëna e Plotë” ( Bedër) mbështeti organizimin e Drejtorisë Arsimore të qarkut Tiranë, ku nxënës nga 
shkolla të ndryshme të kryeqytetit konkurruan me punime artizanale në konkursin e titulluar “Konkursi i vlerave” .40 
shkolla të mesme të kryeqytetit u përfaqësuan nga nxënësit e klasave të 10-ta dhe 12-ta me rreth 280 punime me 
tematika të ndryshme të fokusuara kryesisht në kulturën tonë tradicionale. Punimet e prezantuara përbëheshin 
kryesisht nga materialet e drurit dhe të letrës.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm me dhjetëra të ftuar, kryesisht prindër të nxënësve, mësues dhe qytetarë të 
thjeshtë. Në fund të konkursit juria përbërëse nga një grup i mirëfilltë vlerësuesish shpalli fitues 6 punimet më të 
mira. Universiteti Bedër mbështet për të disatën herë aktivitete të tilla të arsimit në Shqipëri, duke synuar 
promovimin e vlerave dhe mbështetjen e nxënësve apo studentëve që aspirojnë sukses në fushat përkatëse.

Universiteti Bedër mbështet konkursin 
e vlerave me nxënës të shkollave të Tiranës

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi 
ceremoninë e ndarjes së çmimeve për konkursin 
“Youth Creative English Essay Contest”. Konkurs ky i 
organizuar nga bashkëpunimi me Këshillin Britanik 
në Shqipëri, ku morën pjesë nxënës nga të gjitha 
shkollat e mesme të vendit tonë. Në ceremoninë e 
sotme ishin të pranishëm mësues, organizatorë të 
konkursit, përfaqësues të Këshillit Britanik, si dhe një 
numër i konsiderueshëm nxënësish nga e gjithë 
Shqipëria.

Në fjalën e saj përshëndetëse Drejtoresha e 
Përgjithshme e Këshillit Britanik, znj. Aida Berxholi 
shprehu mirënjohje për organizimin e këtij konkursi 
në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit që 
“British Counsil” ka me Universitetin “Hëna e Plotë” 
(Bedër), duke vënë theksin në rëndësinë që kanë 
këto aktivitete në inkurajimin e nxënësve për të 
mësuar gjuhën angleze e për të synuar sa më shumë 
nga vetvetja.

Ndërsa Rektori i Universitetit Bedër, z. Ferdinand 
Gjana, pasi u uroi mirëseardhjen të pranishmëve, 
theksoi rëndësinë që ka gjuha e huaj në karrierën e 
ardhshme të çdo studenti, duke nxitur nxënësit për të 
gjetur dhe promovuar pikat e forta në formimin e tyre 
profesional. Aktiviteti vazhdoi më tej me ndarjen e 
çmimeve për nxënësit fitues. 
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Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe Bashkia e qytetit të Elbasanit realizuan projektin e parë në fushën e edukimit. Ky 
projekt vjen në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit që kanë këto dy institucione me njëri- tjetrin.
Rreth 25 fëmijë të moshave 10 – 16 vjeç që vijnë nga familje me asistencë sociale përfituan nga kursi 3-mujor i gjuhës angleze. 
Ky grup fëmijësh që u pajisën me certifikatat përkatëse, falë përkushtimit dhe mbështetjes së pedagogëve të Universitetit 
Bedër arritën kështu një sukses sado të vogël në edukimin e tyre.

Kryetari i Bashkisë Elbasan, z. Qazim Sejdini, pasi falënderoi universitetin për mbështetjen e dhënë në këtë projekt, e vlerësoi 
bashkëpunimin mes dy institucioneve si një model bashkëpunimi ndërmjet të gjitha institucioneve në vendin tonë, qofshin ato 
publike apo private.

Ndërsa rektori i Universitetit Bedër, z. Ferdinand Gjana falënderoi bashkinë e Elbasanit për gatishmërinë e treguar në 
realizimin e këtij projekti dhe u shpreh i hapur për vazhdimësinë dhe konkretizimin projekteve të mëtejshme me këtë bashki.
Ky ishte projekti i parë që konkretizohet me bashkinë e Elbasanit, pasi në një të ardhme të afërt, në kuadër të përgjegjësisë 
sociale dhe kontributit në shoqëri që është edhe një nga pikat më të forta në vizionin e Universitetit Bedër, pritet të 
konkretizohen projekte të tjera. Kështu në përfundim nxënësit u pajisën me certifikata të nivelit a1 dhe a2.

 Bedër mbështet fëmijët e qytetit të Elbasanit
Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi 
për të dytin vit radhazi aktivitetin “International 
Day 2014”. Dekanati i  studentëve, në 
bashkëpunim me klubet studentore, rikthyen 
sërish atmosferën multikulturore në ambientet e 
universitetit.

Qëllimi i këtij aktiviteti është njohja dhe 
promovimi i diversitetit kulturor, njohja me 
kulturën, traditën dhe historinë e shteteve të 
ndryshme të botës. Studentët shqiptarë dhe të 
huaj, që studiojnë në Universitetin “Hëna e 
Plotë” (Bedër), me përkushtimin e tyre 
përgatitën stendat promovuese, ku shpalosej 
një pjesë e kulturës së vendeve të ndryshme.

Aktiviteti u organizua në stenda ekspozuese të 
shumta, ku grupe studentësh të ndryshëm 
p r o m o v u a n ,  m e  s u v e n i r e ,  k o s t u m e 
tradicionale, simbole kombëtare, ushqime më 
të spikatura dhe elemente të tjera, kulturën dhe 
traditat e vendit që përfaqësonin.

Në aktivitet ishin të pranishëm përfaqësues të 
ambasadave të ndryshme në vendin tonë, si 
ajo e Greqisë, Francës, Rumanisë, të cilët u 
shprehën të impresionuar për angazhimin e 
studentëve në promovimin e kulturës të shumë 
shteteve.

“International Day 2014” Larmi kulturash
në ambientet e 
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Projekti i qeverisë prezantohet
 para studentëve

Inovacion në 
shërbimet 
publike “ ” Idetë e reja në drejtim të përmirësimit të shërbimit që administrata 

u ofron qytetarëve, janë pika nga ku qeveria shqiptare kërkon të 
nisë ndryshimin, për sa i përket marrëdhënies së qytetarëve me 
zyrat e administratës. Pikërisht për të nxitur këto ide, qeveria, së 
bashku me ekipin e ekspertëve që e mbështet, ka organizuar një 
konkurs.

"Inovacion në shërbimet publike. Thirrje për ide inovative" u 
prezantua përpara studentëve dhe stafit akademik të 
Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) nga ekspertja amerikane, 
Susan Valaskovic dhe specialistë të kësaj fushe.

Qëllimi i këtij bashkëbisedimi ishte nxitja e studentëve për ide 
inovative nga të gjithë sektorët e shoqërisë dhe kthimi i këtyre 
ideve në programe dhe projekte konkrete që transformojnë 
ofrimin e shërbimit ndaj publikut nëpërmjet inovacionit.

Në fund të konkursit i cili do të zgjasë nga data 16 maj deri në 30 
qershor, nga të gjithë pjesëmarrësit studentë, akademikë, 
nëpunës civilë, punonjës të administratës apo edhe pjesëtarë 
nga shoqëria civile me ide të reja e të pakonsumuara më parë, do 
të shpallen 5 fitues të një çmimi prej 100 000 lekësh.

Universiteti Hëna e Plotë (Bedër), në bashkëpunim me Ambasadën e Indonezisë në Sofje dhe 
Dhomën e Tregtisë Ndërkombëtare dhe Zhvillimit (ACITAD), organizuan konferencën e 
përbashkët me temë: "Marrëdhëniet ekonomike Indonezi-Shqipëri”.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm Ambasadori Indonezian z. Bunyan Saptomo, Drejtori i 
Përgjithshëm i ACITAD  z.Blenard Durmishi, zëvendësministrja e Ekonomisë znj. Brunilda 
Paskali, si dhe përfaqësues të botës së biznesit.

Në fjalën e tij përshëndetëse, rektori i Universitetit Bedër z.Gjana si drejtues i institucionit 
mikpritës të këtij aktiviteti, pasi i uroi të pranishmit për pjesëmarrjen, i njohu ata  me ecurinë e 
deritanishme dhe projektet për të ardhmen dhe profilin ndërkombëtar të institucionit. Një 
element i këtij profili janë edhe studentët nga Indonezia që studiojnë në Universitetin “Hëna e 
Plotë” (Bedër).

Ndërsa zëvendësministrja Paskali, pasi bëri një rezyme të kushteve të favorshme dhe 
avantazheve që ofron Shqipëria për investitorët e huaj, u ndal në kushtet aktuale të tregtisë mes 
dy vendeve. Ajo prezantoi për të pranishmit politikat e qeverisë shqiptare në fushën e nxitjes së 
investimeve dhe shprehu gatishmërinë për t’i çuar përpara marrëdhëniet ekonomike me 
Indonezinë.  

Zhvillohet paneli me temë
 "Marrëdhëniet ekonomike Indonezi-Shqipëri”

20 21
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Institucionet ky kryejnë praktikat studentët tanëPRAKTIKAT
Profesionale brenda dhe jashtë vendit Praktikat profesionale janë një element i rëndësishëm në formimin e një studenti duke i ofruar atij aftësim praktik, 

krahas dijeve teorike që përfiton në auditorët e universitetit.  Duke u nisur nga ky fakt, Universiteti “Hëna e Plotë” 
(Bedër)  i ka kushtuar një rëndësi të veçantë ofrimit të mundësive për zhvillimin e praktikave për të gjithë studentët. 
Zyra e Planifikimit të Karrierës, në bashkëpunim me departamentet përkatëse, kanë bërë të mundur që këtë vit  
studentët e vitit të parë dhe të dytë të ndjekin programin “ intership” në kompani dhe institucione publike, brenda 
dhe jashtë vendit. Falë strategjisë për krijimin e një rrjeti të mirëfilltë të institucioneve dhe kompanive 
bashkëpunëtore, duke nënshkruar marrëveshje të veçanta, është bërë e mundur që studentët të ndjekin programet 
“ intership”ose praktikat profesionale në kompani mjaft serioze, si në Shqipëri, Gjermani, Austri, Kosovë, Maqedoni 
dhe vende të tjera.

Praktikat profesionale zgjasin rreth një muaj dhe u shërbejnë studentëve për të parë nga afër mënyrën e aplikimit të 
dijeve teorike. Zgjerimi i listës së institucioneve publike dhe private, brenda dhe jashtë Shqipërisë, mbetet prioritet i 
Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër).

1. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
2. Prefektura e Tiranës
3. Gjykata e Tiranës
4. Prokuroria e Krimeve të Rënda, 
5. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
6. Studio Ligjore Tonucci & Partners
7. Qarkut i Tiranës
8. ATSH
9. Agon Channel
10. Albtelecom
11. BKT (Banka Kombëtare Tregtare)
12. Club FM
13. Gazeta Dita
14. Land Mark
15. News 24
16. Radio Kontakt
17. TV Klan

18. TVSH   
19. Vizion Plus 
20. Albeu.com 
21. Kolegji Turk ‘’Turgut Özal’’ Durrës 
22. Kolegji Turk ‘’Turgut Özal’’ Tiranë
23. Zyrë noterie  “Saimir Shatku”
24. Këshilli i Qarkut Tiranë
25. Objektiv.al
26. Besa TV (Prizren)
27.      ACITAD
28.      Gjykata Civile (Tiranë)
29.      Gjykata Penale (Tiranë)

Praktika jashtë vendit
1. STV Avrupa –Frankfurt / Gjermani
2. Zaman – Vjenë / Austri
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Ambasadori i ri i Republikës së Turqisë në Tiranë, Hidayet Bayraktar zhvilloi një vizitë në Universitetin “Hëna e 
Plotë” (Bedër). Ai u prit në takim nga rektori  i universitetit, Dr. Ferdinand  Gjana dhe drejtues të tjerë të këtij 
institucioni. Gjatë takimit, Dr. Gjana e njohu ambasadorin turk me misionin e universitetit dhe ecurinë e 
deritanishme. Ai vuri theksin në rëndësinë që i kushton Bedër, bashkëpunimit me universitete turke. Rektori Gjana u 
ndal gjithashtu në strategjinë e Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) për të qenë një institucion me profil 
ndërkombëtar.

Nga ana e tij, ambasadori Bajraktar u shpreh i impresionuar për arritjet e universitetit në këto tri vite aktivitet dhe 
shprehu gatishmërinë që të mbështesë më tej zgjerimin e bashkëpunimit me universitetet turke. Z. Bayraktar 
vlerësoi marrëdhëniet e mira që ekzistojnë mes dy vendeve dhe shprehu bindjen se bashkëpunimi në fushën e 
arsimit dhe kërkimit shkencor ka potencial për t’u zhvilluar edhe më tej.

Ambasadori i Republikës së Turqisë 
Hidayet Bayraktar vizitë në Bedër

Departamenti i Drejtësisë pranë Universitetit “Hёna e Plotё” (Bedër) organizoi  leksionin e hapur me temё “Arbitrazhi ndёrkombёtar dhe 
shteti shqiptar”. Studentёt e programit bachelor dhe tё programit master nё drejtёsi u njohёn nga afёr me rolin e Avokaturёs sё Shtetit 
Shqiptar, tё pёrfaqёsuar nga avokati i shtetit, Armer Juka. Gjatё leksionit u fol mbi praktikёn e arbitrazhit dhe tё instrumenteve kryesore pёr 
zhvillimin e tij.

Gjatё leksionit av. Juka u shpreh se hapja e shteti shqiptar karshi investimeve tё huaja dhe tregut ndёrkombёtar privat ёshtё shoqёruar me 
shumё sfida tё karaktereve tё ndryshme, nё lidhje me respektimin e kontratave tё nёnshkruara qoftё nё pozicionin e kontraktuesit si shtet nё 
fushёn e investimeve, ashtu dhe si aksionar nё fushёn e shёrbimeve tё ndryshme. Arbitrazhi i investimeve dhe instrumentet juridike pёrbёnё 
fokusin kryesor tё leksionit dhe, nёpёrmjet diskutimit tё disa rasteve qё u ilustruan nga avokati Juka, u hodh dritё mbi strukturёn ligjore tё 
arbitrazhit nё Shqipёri dhe gjithashtu u bёnё shpjegime terminologjike, duke filluar nga juridiksioni deri te shtrirja e tij, si edhe ushtrimi i tij.

Rasti Burimi Srl dhe Eagle Games SH.A.K - Republika e Shqipёrise (ICSID çёshtja nr. ARB/11/18) ceku nga afёr jo vetёm zhvillimin e njё 
çёshtjeje arbitrazhi, por edhe zhvillimin e tij nё pёrgjithёsi nё Shqipёri. Studentёt patёn mundёsinё tё bёjnё pyetje, nё lidhje me arbitrazhin 
nё pёrgjithёsi, por çёshtja midis CEZ dhe shtetit shqiptar krijoi debate dhe kjo nё qёllimin e pёrgjithshёm tё organizimit tё eventit, si edhe pёr 
tё krijuar njё mjedis shkencor sa mё pranё studentёve tё profilit juridik.

Arbitrazhi ndërkombëtar dhe shteti shqiptar
Leksion i hapur 
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përfaqësojnë Shqipërinë në 
konkursin JESSUP

Zyra e Koordinimit të Projekteve në Universitetin  “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi një seminar, lidhur me kërkimin për 
projekte, ku u ftuan ekspertë të Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), për të diskutuar lidhur me 
Programin Europian Horizon 2020, Euraxess, JRC dhe Kartën Europiane për Kërkuesit dhe Kodin e Sjelljes për Rekrutimin e 
Kërkuesve. Objektivi i këtij seminari ishte njohja e kërkuesve dhe stafit akademik me programet Europiane që financojnë 
projektet e kërkimit dhe zhvillimit. 

Komisioni Europian i ka kushtuar një rëndësi të veçantë, kërkimit shkencor në rajon dhe zgjerimit të zonës europiane të 
kërkimit. Janë pikërisht programet Horizon 2020, Qendrat e Përbashkëta të Kërkimit – JRC, Rrjeti Euraxess që mundësojnë 
realizimin e këtij objektivi. Programi Europian Horizon 2020, ofron mundësi të shumta për financimin e projekteve kërkimore, 
duke prekur të gjitha fushat sociale dhe shkencore. Ky program ka në dispozicion një buxhet prej 80 bilionë euro, të cilat pritet 
të fitohen nga projektpropozimet e kërkimit që shpallen fituese. 

Një ekip studentësh nga Departamenti i Drejtësisë në 
Universitetin "Hëna e Plotë" (Bedër) fituan të drejtën për të marrë 
pjesë në një nga konkurset ndërkombëtare më prestigjioze në 
fushën e drejtësisë. Ekipi i përbërë nga studentët Anisa Kolgjini, 
Ermira Skreta, Emsal Ajredini dhe Armando Sina  do të 
përfaqësojnë Shqipërinë në fazën finale të konkursit "Jessup" 
që zhvillohet në Washington DC. Ndonëse kjo garë zhvillohet 
prej 55 vitesh, është hera e parë që Shqipëria përfaqësohet në 
raundet ndërkombëtare të "Jessup". 

Konkursi i stimulimit gjyqësor të së Drejtës Ndërkombëtare, Filip 
C. Jessup, i njohur edhe si Jessup është konkursi më i madh 
dhe më prestigjioz në botë, duke tërhequr pjesëmarrës nga mbi 
600 universitete në më shumë se 90 vende në vitet e fundit. 
Konkursi  është një stimulim i një mosmarrëveshjeje imagjinare 
ndërmjet shteteve përpara Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë. Konkursi është emëruar pas Filip Jessup, një ndër 
ish-gjyqtarët e GJND. Ky konkurs është i organizuar nga 
Shoqata e Studentëve të së Drejtës Ndërkombëtare.

Vendet përfaqësohen nga një ose më shumë skuadra në 
raundin ndërkombëtar, White & Case të konkursit Jessup, në 
varësi të numrit të ekipeve që kanë hyrë në konkursin kombëtar. 
Si rezultat, shumica e shteteve organizojnë konkurse 
kombëtare për të zgjedhur ekipin më të mirë, i cili do të vazhdojë 
në garën ndërkombëtare në Washington DC. Raundet finale 
zhvillohen në anglisht.

Seminar i përbashkët 
me Agjencinë e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI)

Studentët e drejtësisë

26 27



 
përfaqësojnë Shqipërinë në 
konkursin JESSUP

Zyra e Koordinimit të Projekteve në Universitetin  “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi një seminar, lidhur me kërkimin për 
projekte, ku u ftuan ekspertë të Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), për të diskutuar lidhur me 
Programin Europian Horizon 2020, Euraxess, JRC dhe Kartën Europiane për Kërkuesit dhe Kodin e Sjelljes për Rekrutimin e 
Kërkuesve. Objektivi i këtij seminari ishte njohja e kërkuesve dhe stafit akademik me programet Europiane që financojnë 
projektet e kërkimit dhe zhvillimit. 

Komisioni Europian i ka kushtuar një rëndësi të veçantë, kërkimit shkencor në rajon dhe zgjerimit të zonës europiane të 
kërkimit. Janë pikërisht programet Horizon 2020, Qendrat e Përbashkëta të Kërkimit – JRC, Rrjeti Euraxess që mundësojnë 
realizimin e këtij objektivi. Programi Europian Horizon 2020, ofron mundësi të shumta për financimin e projekteve kërkimore, 
duke prekur të gjitha fushat sociale dhe shkencore. Ky program ka në dispozicion një buxhet prej 80 bilionë euro, të cilat pritet 
të fitohen nga projektpropozimet e kërkimit që shpallen fituese. 

Një ekip studentësh nga Departamenti i Drejtësisë në 
Universitetin "Hëna e Plotë" (Bedër) fituan të drejtën për të marrë 
pjesë në një nga konkurset ndërkombëtare më prestigjioze në 
fushën e drejtësisë. Ekipi i përbërë nga studentët Anisa Kolgjini, 
Ermira Skreta, Emsal Ajredini dhe Armando Sina  do të 
përfaqësojnë Shqipërinë në fazën finale të konkursit "Jessup" 
që zhvillohet në Washington DC. Ndonëse kjo garë zhvillohet 
prej 55 vitesh, është hera e parë që Shqipëria përfaqësohet në 
raundet ndërkombëtare të "Jessup". 

Konkursi i stimulimit gjyqësor të së Drejtës Ndërkombëtare, Filip 
C. Jessup, i njohur edhe si Jessup është konkursi më i madh 
dhe më prestigjioz në botë, duke tërhequr pjesëmarrës nga mbi 
600 universitete në më shumë se 90 vende në vitet e fundit. 
Konkursi  është një stimulim i një mosmarrëveshjeje imagjinare 
ndërmjet shteteve përpara Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë. Konkursi është emëruar pas Filip Jessup, një ndër 
ish-gjyqtarët e GJND. Ky konkurs është i organizuar nga 
Shoqata e Studentëve të së Drejtës Ndërkombëtare.

Vendet përfaqësohen nga një ose më shumë skuadra në 
raundin ndërkombëtar, White & Case të konkursit Jessup, në 
varësi të numrit të ekipeve që kanë hyrë në konkursin kombëtar. 
Si rezultat, shumica e shteteve organizojnë konkurse 
kombëtare për të zgjedhur ekipin më të mirë, i cili do të vazhdojë 
në garën ndërkombëtare në Washington DC. Raundet finale 
zhvillohen në anglisht.

Seminar i përbashkët 
me Agjencinë e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI)

Studentët e drejtësisë

26 27



 
priten në Gjykatën Kushtetuese 
dhe Gjykatën e Lartë

Studentët e drejtësisë në Universitetin “Hëna e Plotë” 
(Bedër), të cilët do të marrin pjesë në konkurset 
ndërkombëtare “Jessup” në Washington dhe “ICC” në 
Gjykatën Ndërkombëtare të krimeve në Hagë, u priten 
sot në një takim nga Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
z.Bashkim Dedja dhe nga Kryetari i Gjykatës së Lartë, 
z.Xhezair Zaganjori. 

Ky takim u zhvillua në kuadër të konkurseve 
ndërkombëtare ku studentët e programit bachelor në 
drejtësi do të përfaqësojnë Shqipërinë.

Gjatë bashkëbisedimit me studentët, z.Dedja u 
fokusua te teknika legjislative dhe i këshilloi studentët 
profesionalisht nga ana teorike e profesionit. 
Gjithashtu ai theksoi se pjesëmarrja në këto konkurse 
me famë botërore ishte pritur me kënaqësi dhe u uroi 
studentëve suksese dhe një përfaqësim sa më të 
denjë të vendit tonë.

Ndërsa, z.Zaganjori ndau me studentët eksperienca 
gjatë karrierës së tij. Njëkohësisht, ai motivoi studentët 
për më tepër punë dhe ambicie në profesionin që ata 
kanë zgjedhur. Ai u ndal gjithashtu në rëndësinë dhe 
përgjegjësinë që ka përfaqësimi i Shqipërisë në të tilla 
kompeticione ndërkombëtare duke i përgëzuar 
studentët dhe shprehu mbështetjen e tij të plotë në 
këtë aspekt.

Departamenti i Drejtësisë në Universitetin Hëna e Plotë (Bedër) përfaqësoi vendin tonë në konkursin e stimulimit 
gjyqësor të Gjykatës Ndërkombëtare të Krimeve në Hagë. Studentët Ermira Bushi, Izmira Kastrati, Geraldo Taraj, 
Ermal Mema dhe Ervisa Gjinika përbëjnë ekipin garues në këtë konkurs ndërkombëtar. Kjo është hera e parë që 
Shqipëria u përfaqësua në raundet ndërkombëtare. 

Konkursi i stimulimit gjyqësor të Gjykatës Ndërkombëtare të Krimeve u zhvillua nga data 19 deri më 23 maj 2014 në 
Hagë, Holandë. Ky konkurs mirëpret universitete nga e gjithë bota, për një shkallë të madhe të debatit, duke 
stimuluar punimet e Gjykatës Ndërkombëtare të Krimeve. Konkursi konsiston në një program të ngjeshur arsimor 
dhe social, prej gjashtë ditësh, duke sjellë së bashku studentë me prejardhje dhe kultura të ndryshme në Hagë, për 
të sfiduar aftësitë e tyre si avokatë të ardhshëm ndërkombëtarë. Raundi përfundimtar u zhvillua në një sallë gjyqi 
aktuale me trup gjykues konkret të Gjykatës Ndërkombëtare të Krimeve.

Konkursi përfshiu bashkëpunimin me gjyqtarë nga gjykata ndërkombëtare, profesorë të së drejtës ndërkombëtare 
(penale) dhe profesionistë të tjerë ligjorë. Ky rrjet e bën konkursin një stimulim real të seancave që zhvillohen në 
Gjykatën Ndërkombëtare të Krimeve. 

Çështjet e  konkursit u drejtohen çështjeve themelore të së Drejtës Penale Ndërkombëtare si procedurale ashtu 
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Universiteti Hëna e Plotë (Bedër) organizoi sot programin e trajnimit me temë “Islami dhe komunikimi në publik” për 
një numër të konsiderueshëm imamësh dhe studentë teologjie. Pjesëmarrësit në këtë aktivitet vinin nga qytete të 
ndryshme të Shqipërisë, si Durrësi, Elbasani dhe Kavaja.

Ky trajnim u nda në disa sesione të ndryshme ku referuesit përkatës trajtuan tema të tilla, si: “Rëndësia e unitetit dhe 
solidaritetit në Islam”, “Arti i komunikimit në publik”, si dhe “Metodat e kumtesës dhe karakteristikat e kumtuesit”.

Aktiviteti në fjalë u përshëndet gjithashtu edhe nga nënkryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Bujar 
Spahiu. Gjatë fjalës së tij shprehu mirënjohje ndaj Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) që mundësoi këtë aktivitet. 
Gjithashtu ai nuk la pa përmendur rëndësinë që ka në ditët e sotme një e folur sa më e kompletuar në prezantimin e 
fesë islame apo tematikave të ndryshme të saj.

Në fund të aktivitetit, gjatë shpërndarjes së certifikatave, të pranishmit e vlerësuan këtë organizim mjaft të 
rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së komunikimit të fesë islame në publik.

Feja Islame dhe komunikimi në publik

Përfaqësuese të Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), së bashku me disa përfaqësuese të shoqërisë civile dhe pushtetit 
ekzekutiv, morën pjesë në Samitin e Stambollit me temë “Perspektivat e grave në axhendën e zhvillimit të OKB-së pas 
2015.” Ky samit u organizua nga Fondacioni i Gazetarëve dhe Shkrimtarëve, në bashkëpunim me Platformën e Abantit 
dhe Grave në Turqi, duke synuar kontribuimin në objektivat e zhvillimit të OKB-së pas vitit 2015 dhe ndërgjegjësimin e të 
gjitha shoqërive në mbarë botën.

Më specifikisht, ky aktivitet krijoi mundësinë për hapjen e rrugëve të reja drejt perspektivave dhe opinioneve të 
propozuara mbi qëllimet e zhvillimit social, duke bashkuar rreth 600 gra pjesëmarrëse nga më shumë se 40 vende të 
botës. Përkatësisht gra përfaqësuese të OSHC-ve dhe parlamentare të fushave të ndryshme.

Referues të ndryshëm trajtuan përgjatë gjithë samitit tema të ndryshme, si: “Eliminimi i varfërisë”, “Fuqizimi i gruas”, 
“Shëndeti”,  “Arsimi”, “Mjedisi”, “Ndryshimi i klimës dhe energjia”, “Sigurimi i ushqimit, ujit dhe higjiena”, “Zhvillimi i 
ekonomisë”, si dhe “Paqja dhe mirëqeverisja”.

Pedagogët e Bedër, 
pjesëmarrës në Samitin e Stambollit
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Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) diplomoi brezin e parë të studentëve në një ceremoni të organizuar në 
ambientet e Hotel Sheraton. 120 studentë nga 15 vende të ndryshme të botës përfunduan studimet universitare, 
duke shënuar kështu një moment të rëndësishëm në historinë e këtij universiteti. 

Në ceremoninë e rastit ishin të pranishëm Ministri i Rinisë dhe Mirëqënies Sociale, z. Erion Veliaj, Kryetari i Gjykatës 
Kushtetuese, z. Bashkim Dedja, Kryetari i Komunitetit Musliman, z. Skënder Bruçaj, Kryetari i Komitetit Shtetëror të 
kulteve, z. Ilir Hoxholli, Prefekti i Tiranës, z Sadi Vorpsi, deputetë,  rektorë nga universitete të ndryshme të vendit, 
personalitete të shumta nga bota akademike, fusha e medias dhe e biznesit.

Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana në fjalën e tij përshëndetëse i uroi studentët e 
diplomuar për suksesin e arritur në këto tri vite. Ai u shpreh entuziast për ecurinë e universitetit,  duke e konsideruar 
këtë ceremoni diplomimi si një pikë të rëndësishme në historinë e institucionit. Dr. Gjana u ndal më pas në sfidat dhe 
arritjet që i presin studentët në të ardhmen e tyre profesionale. “Ndonëse sot nuk është koha e këshillave, unë do t’ju 
thoja të gjithë studentëve që diplomohen se çelësi që do t’ju hapë shumë porta suksesi në të ardhmen 
tuaj, është të qenit modest dhe i duruar gjatë gjithë jetës suaj”, theksoi rektori i Universitetit Bedër.  
Ai shprehu një falenderim edhe për mbështetesit e institucionit që nga themelimi i tij e deri më 
tani.

Ndërsa Kryetari i Komunitetit Musliman,z.  Skënder Bruçaj uroi studentët me rastin e 
diplomimit dhe theksoi se marrja e dijes është një obligim që njeriu duhet ta ndjekë gjatë gjithë 
jetës së tij.Nga ana e tij Ministri i Rinisë dhe Mirëqënies Sociale, z. Erion Veliaj tha se arritjet e 
deritanishme kanë bërë që  slogani i universitetit “në emër të vlerave” të mos mbetet 
vetëm si i tillë, por të jetë pjesë e kulturës që kanë marrë studentët në këtë institucion.

Diplomohet 
brezi i parë i studentëve 
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Bashkinë e Elbasanit

Marrëveshje 
bashkëpunimi me

Fondit të bibliotekës i 
shtohen 130 mijë tituj nga 

“EBSCO Host e Book Academic Collection”

Bibliotekës së  Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) i shtohet fondi prej 130 mijë titujsh. Në sajë të marrëveshjes së 
firmosur me bibliotekën online EBSCO Host, është bërë e mundur që krahas titujve që gjenden në bibliotekën 
tradicionale të universitetit, studentët dhe stafi akademik mund të shfrytëzojnë edhe fondin e pasur të bibliotekës 
elektronike EBSCO Host.

Kontrata siguron akses të plotë në katalogët e EBSCO Host eBook Academic Collection, të cilët janë përzgjedhur 
në përputhje me fushat e  studimit që ofron universiteti. Studentët dhe stafi akademik mund ta sigurojnë këtë 
shërbim duke vizituar linkun:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nlebk ose duke vizituar 
faqen e bibliotekës library.beder.edu.al

Shërbimi është i mundshëm vetëm nëpërmjet IP së internetit që zotëron universiteti. Mundësia e bibliotekës 
elektronike, nëpërmjet kontratës me EBSCO Host, është vetëm hapi i parë  në këtë drejtim. Universiteti do të 
pasurojë bibliotekën me platforma të tjera që ofrojnë shërbimin e bibliotekës elektronike, në mënyrë që t’u sigurojë 
studentëve dhe stafit hapësira të mëdha kërkimi dhe studimi.

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe bashkia e Elbasanit zyrtarizuan bashkëpunimin e ndërsjellë, me firmosjen e 
një marrëveshjeje. Ky dokument synon forcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit të deritanishëm mes dy 
institucioneve, konkretisht në fushat e shërbimit social, arsimit dhe kulturës.

Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje u realizua gjatë vizitës që një ekip i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), i kryesuar 
nga rektori, Dr. Ferdinand Gjana, zhvilluan në bashkinë e qytetit të Elbasanit.

Gjatë pritjes që kreu i bashkisë, z. Qazim Sejdini rezervoi me këtë rast, palët shprehën vlerësimet e tyre rreth këtij 
bashkëpunimi, duke vënë theksin në përfitimet që do të kenë qytetarët e Elbasanit.

Kryetari i bashkisë, z.Sejdini, pasi falënderoi universitetin për gatishmërinë e treguar, u shpreh se kjo marrëveshje 
është një shembull pozitiv në bashkëpunimin e pushtetit vendor me botën akademike. Ai vlerësoi dhe faktin që 
krahas ofrimit të kurseve të anglishtes për fëmijët e familjeve në nevojë, ndër përfitimet e tjera që sjell ky dokument 
është edhe ofrimi i bursave të studimit në nivelin master për stafin e bashkisë.

Nga ana tjetër, rektori i Universitetit Bedër, z. Gjana u shpreh se nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje vjen në kuadër të 
misionit të universitetit për kontributin në shoqëri.

Risitë e këtij bashkëpunimi të parë, mes një institucioni vendor dhe një universiteti ndërkombëtar, konsistojnë në 
ofrimin e kurseve falas të gjuhës angleze për fëmijët e shtresave në nevojë, si edhe për personat me aftësi të 
kufizuara, në qendrën e arsimit parauniversitar të bashkisë, Elbasan.
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është një shembull pozitiv në bashkëpunimin e pushtetit vendor me botën akademike. Ai vlerësoi dhe faktin që 
krahas ofrimit të kurseve të anglishtes për fëmijët e familjeve në nevojë, ndër përfitimet e tjera që sjell ky dokument 
është edhe ofrimi i bursave të studimit në nivelin master për stafin e bashkisë.

Nga ana tjetër, rektori i Universitetit Bedër, z. Gjana u shpreh se nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje vjen në kuadër të 
misionit të universitetit për kontributin në shoqëri.

Risitë e këtij bashkëpunimi të parë, mes një institucioni vendor dhe një universiteti ndërkombëtar, konsistojnë në 
ofrimin e kurseve falas të gjuhës angleze për fëmijët e shtresave në nevojë, si edhe për personat me aftësi të 
kufizuara, në qendrën e arsimit parauniversitar të bashkisë, Elbasan.
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Rektori i  Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) priti në një takim rektorin e Universitetit  të Arteve, Prof. Dr. Petrit Malaj. 
Dy institucionet hedhin kështu hapin e parë drejt një bashkëpunimi të plotë në fusha me interes të përbashkët.

Gjatë vizitës, kreu i Universitetit të Arteve shprehu kënaqësinë për realizimin e kësaj vizite, ndërkohë që përgëzoi 
homologun e tij Gjana për punën e realizuar në krye të Universitetit “Bedër”. Ai theksoi se në pak vite ky institucion 
ka arritur të krijojë një imazh shumë pozitiv në publik. Sipas profesor Malaj, ky fakt tregon se Universiteti Bedër 
është një investim serioz në fushën e arsimit universitar në Shqipëri dhe që synon të japë një kontribut domethënës 
në këtë drejtim.

Nga ana e tij, Dr. Ferdinand Gjana shprehu kënaqësinë për vizitën dhe theksoi se Universiteti “Hëna e Plotë” 
(Bedër) në pak vite ka arritur të konsolidojë një profil të qartë të një institucioni cilësor që synon të ofrojë për të rinjtë 
shqiptarë dhe të huaj një alternativë cilësore për arsimin. Ai u ndal gjithashtu dhe në rëndësinë që Universiteti 
Bedër i kushton kërkimit shkencor, duke nënvizuar faktin se organizimi i 5 konferenca ndërkombëtare në vit, po 
krijon një traditë mjaft pozitive.

 Universitetin e Arteve

Marrëveshje 
bashkëpunimi me

Marrëveshje 
bashkëpunimi me

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) zgjeron hartën e bashkëpunimeve me institucione të rëndësishme të tregut. Për 
të vënë në jetë filozofinë e një universiteti me impakt konkret në zhvillimin e shoqërisë, Bedër e konsideron të 
rëndësishëm bashkëpunimin me biznesin. Pas nënshkrimit të disa marrëveshjeve të bashkëpunimit me 
universitete në Shqipëri dhe në shumë vende të tjera të botës, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me 
Dhomën  Shqiptare të Tregtisë Ndërkombëtare dhe Zhvillimit (ACITAD).

Kjo marrëveshje u firmos nga Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana dhe z. Blenard 
Durmishi, Drejtor i Komitetit Ekzekutiv të ACITAD-it. Marrëveshja synon të thellojë bashkëpunimin mes dy 
institucioneve dhe t’i hapë rrugë realizimit të projekteve të përbashkëta.

Sipas marrëveshjes, ACITAD do të mbështesë studentët e Universitetit Bedër në praktikat e tyre profesionale dhe 
do të luajë një rol ndërlidhës në mes tyre dhe kompanive që janë pjesë e kësaj dhome. ACITAD është themeluar në 
shkurt të vitit 2012 në Tiranë, duke pasur si qëllim krijimin e elitës së biznesit shqiptar dhe forcimin e raportit të 
shtresës së biznesit me shoqërinë dhe vlerat e saj.

ACITAD

36 37



Rektori i  Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) priti në një takim rektorin e Universitetit  të Arteve, Prof. Dr. Petrit Malaj. 
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Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe ai i Gjirokastrës “Eqrem Çabej” nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi 
në fushën akademike dhe atë shkencore.

Në ceremoninë e nënshkrimit, që u realizua në ambientet e Universitetit Bedër, të dyja palët shprehën kënaqësinë 
për këtë hap bashkëpunimi mes dy institucioneve në fusha me interes të përbashkët. 

Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana gjatë fjalës së tij vuri në dukje arritjet e 
deritanishme të institucionit që ai drejton dhe njëkohësisht shpalosi një përshkrim të përgjithshëm të misionit, 
projekteve të realizuara dhe  objektivave që ka  universiteti.

Më pas rektori i Universitetit “Eqrem Çabej”, Prof.asoc.dr  Gëzim Sala, pasi falënderoi rektorin  e  Universitetit 
Bedër, u ndal në mundësitë e bashkëpunimit mes dy universiteteve. Ai  theksoi përpjekjen e vazhdueshme që  
Universiteti i Gjirokastrës bën për t’i realizuar objektivat në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Pas 
nënshkrimit, palët shprehën edhe një herë vullnetin për ta vënë në jetë, sa më shpejt që të jetë e mundur, këtë 
marrëveshje.

Universitetin e Gjirokastrës “Eqrem Çabej”

Marrëveshje 
bashkëpunimi me 

 Këshillin Britanik

BRITISH
COUNCIL

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Këshillin Britanik në Shqipëri, duke 
hedhur kështu hapat e parë në rrugën e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët. Kjo marrëveshje u 
realizua në kuadër të kooperimit të përbashkët në fushën e edukimit nëpërmjet Aptis, instrument inovativ anglez 
nga Këshilli Britanik.

Gjatë takimit dypalësh Drejtoresha e Përgjithshme e Këshillit Britanik, znj.Aida Berxholi përgëzoi Universitetin 
“Hëna e Plotë” (Bedër) për arritjen e deritanishme të këtij institucioni. Ajo u ndal gjithashtu në cilësinë e lartë të 
studentëve tanë, duke u shprehur entuziaste për një nivel të tillë studentësh.

Njëkohësisht ajo shprehu kënaqësinë e bashkëpunimit me një universitet që jo vetëm i përmbahet denjësisht 
misionit të tij, por që gjithashtu kontribuon në shoqëri.

Nga ana tjetër përfaqësues të Universitetit Bedër shprehën kënaqësinë e arritjes së kësaj marrëveshjeje. Duke 
theksuar se universiteti do të vazhdojë të investojë, jo vetëm në rritjen e cilësisë së studentëve në të gjitha 
departamentet që ata studiojnë, por edhe në qasjen e tyre me tregun e punës.

Në Shqipëri Këshilli Britanik fokusohet në edukim, gjuhë angleze, art, projekte, aktiviteteve dhe konferenca të 
ndryshme.

Marrëveshje 
bashkëpunimi me
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Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe ai i Gjirokastrës “Eqrem Çabej” nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi 
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për këtë hap bashkëpunimi mes dy institucioneve në fusha me interes të përbashkët. 
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 Universitetin e Kalifornisë në Pensilvani Ministrinë e Punëve të Brendshme

Një delegacion i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), i kryesuar nga rektori Dr. Ferdinand Gjana, ishte ftuar për të 
marrë pjesë në Kongresin e Katërt Ndërkombëtar mbi tendencat në edukimin e lartë me temë: “Sipërmarrja 
akademike”, i mbajtur në Stamboll më 6-7 qershor 2014. Kongresi, ku merrnin pjesë rektorë dhe drejtues të lartë të 
mbi 300 universiteteve nga 45 shtete, është organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Universiteteve.
 
Dr. Gjana zhvilloi një sërë takimesh me rektorë dhe drejtues të lartë të universiteteve të ndryshme ku u diskutuan 
mundësitë e bashkëpunimit reciprok në programet arsimore dhe aktivitetet kërkimore, iniciativat akademike, 
programet e trajnimit dhe shkëmbimin e eksperiencave.

Një takim i frytshëm u realizua edhe me delegacionin e Universitetit të Kalifornisë në Pensilvani, të kryesuar nga 
Presidentja e këtij Universiteti znj. Geraldine M. Jones me të cilën u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi, që 
synon thellimin e marrëdhënieve mes dy institucioneve. Pas nënshkrimit, palët shprehën vullnetin për të vënë në 
jetë, sa më shpejt që të jetë e mundur, mundësitë e bashkëpunimit që ofron kjo marrëveshje. 

Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana u shpreh se firmosja e kësaj marrëveshjeje hap 
rrugën e bashkëpunimit në fushën e përbashkët akademike dhe kërkimore, duke krijuar mundësi të reja për 
studentët dhe stafin e të dyja palëve. Marrëveshja e nënshkruar ndërmjet dy universiteteve përfshin shkëmbimin e 
stafit akademik dhe të studentëve, organizimin e konferencave të përbashkëta dhe koordinimin e projekteve të 
përbashkëta në fushën e kërkimit shkencor, si edhe vizitave të shkurtra akademike.

Marrëveshje 
bashkëpunimi me

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), në kuadër të zgjerimit të bashkëpunimeve ndërinstitucionale, brenda dhe 
jashtë vendit, nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së 
Shqipërisë. Marrëveshja e firmosur nga rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana dhe 
Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme, z. Genci Gjonçaj, parashikon ofrimin e bursave të 
studimit nga ana e universitetit për fëmijët e policëve të rënë në krye të detyrës. Ky kontribut vjen në kuadër të 
angazhimit dhe misionit të Universitetit Bedër, si një institucion që i jep rëndësi përgjegjësisë sociale dhe që 
mbështet shtresat në nevojë.

Ndër të tjera në marrëveshje parashikohet shtirja e bashkëpunimit në fushën e edukimit të stafit të ministrisë dhe 
gjithë institucioneve në varësi të saj, sipas programeve të masterit që ofron universiteti, trajnimin profesional dhe 
programet e praktikave studentore për studentët e Bedër  në institucionet në varësi të ministrisë. Ndërsa nga ana e 
saj, Ministria e Punëve të Brendshme, në bazë të mundësive dhe kapaciteteve, do të ofrojë mundësi për zhvillimin e 
praktikave mësimore për studentët e Universitetit Bedër. Gjithashtu palët marrin përsipër që të mundësojnë 
shkëmbimin e eksperiencave midis stafeve respektive, duke organizuar aktivitete të tilla, si: forume të hapura, 
fushata sensibilizuese, seminare, konferenca etj.

Fushat e bashkëpunimit:

•         Trajnime të stafit përkatës;
•         Shkëmbime të eksperiencave ndërmjet stafit;
•         Praktika mësimore;
•         Bursa studimi;
•         Mbështetje logjistike (përmirësim të infrastrukturës).

Marrëveshje 
bashkëpunimi me 
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 Universitetin e Kalifornisë në Pensilvani Ministrinë e Punëve të Brendshme

Një delegacion i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), i kryesuar nga rektori Dr. Ferdinand Gjana, ishte ftuar për të 
marrë pjesë në Kongresin e Katërt Ndërkombëtar mbi tendencat në edukimin e lartë me temë: “Sipërmarrja 
akademike”, i mbajtur në Stamboll më 6-7 qershor 2014. Kongresi, ku merrnin pjesë rektorë dhe drejtues të lartë të 
mbi 300 universiteteve nga 45 shtete, është organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Universiteteve.
 
Dr. Gjana zhvilloi një sërë takimesh me rektorë dhe drejtues të lartë të universiteteve të ndryshme ku u diskutuan 
mundësitë e bashkëpunimit reciprok në programet arsimore dhe aktivitetet kërkimore, iniciativat akademike, 
programet e trajnimit dhe shkëmbimin e eksperiencave.

Një takim i frytshëm u realizua edhe me delegacionin e Universitetit të Kalifornisë në Pensilvani, të kryesuar nga 
Presidentja e këtij Universiteti znj. Geraldine M. Jones me të cilën u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi, që 
synon thellimin e marrëdhënieve mes dy institucioneve. Pas nënshkrimit, palët shprehën vullnetin për të vënë në 
jetë, sa më shpejt që të jetë e mundur, mundësitë e bashkëpunimit që ofron kjo marrëveshje. 

Rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana u shpreh se firmosja e kësaj marrëveshjeje hap 
rrugën e bashkëpunimit në fushën e përbashkët akademike dhe kërkimore, duke krijuar mundësi të reja për 
studentët dhe stafin e të dyja palëve. Marrëveshja e nënshkruar ndërmjet dy universiteteve përfshin shkëmbimin e 
stafit akademik dhe të studentëve, organizimin e konferencave të përbashkëta dhe koordinimin e projekteve të 
përbashkëta në fushën e kërkimit shkencor, si edhe vizitave të shkurtra akademike.

Marrëveshje 
bashkëpunimi me

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), në kuadër të zgjerimit të bashkëpunimeve ndërinstitucionale, brenda dhe 
jashtë vendit, nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së 
Shqipërisë. Marrëveshja e firmosur nga rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana dhe 
Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme, z. Genci Gjonçaj, parashikon ofrimin e bursave të 
studimit nga ana e universitetit për fëmijët e policëve të rënë në krye të detyrës. Ky kontribut vjen në kuadër të 
angazhimit dhe misionit të Universitetit Bedër, si një institucion që i jep rëndësi përgjegjësisë sociale dhe që 
mbështet shtresat në nevojë.

Ndër të tjera në marrëveshje parashikohet shtirja e bashkëpunimit në fushën e edukimit të stafit të ministrisë dhe 
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Departamenti i Drejtësisë në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër), në bashkëpunim me Fakultetin Juridik në 
Universitetin e Tiranës, organizon konferencën e tretë ndërkombëtare të studiuesve të rinj në fushën e drejtësisë. 
Në konferencë morën pjesë më shumë se 60 studiues dhe pedagogë nga 21 vende të ndryshme të botës dhe 40 
universitete.

Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm përfaqësues nga bota akademike, drejtues të universiteteve, 
organizatorë të konferencës, si edhe personalitete nga fusha e drejtësisë. Kryetari i konferencës dhe njëkohësisht 
rektori i Universitetit “Hëna e Plotë”(Bedër), Dr. Ferdinand Gjana, në fjalën e tij përshëndetëse falënderoi të 
pranishmit për pjesëmarrjen dhe shprehu bindjen se organizimi për herë të tretë i kësaj konference, në Shqipëri, 
është një mundësi për studiuesit dhe akademikët që vijnë nga institucione të ndryshme të arsimit të lartë, që të 
shkëmbejnë ide dhe eksperienca dhe të ofrojnë idetë e tyre në lidhje me problematikat që shtrohen në fushën e së 
drejtës ndërkombëtare. Ai tha se ky organizim tregon rëndësinë që Universiteti Bedër i kushton kërkimit shkencor.

Ceremoninë e hapjes së konferencës e përshëndeti edhe dekani i Fakultetit Juridik pranë Universitetit të Tiranës, 
Prof. Dr. Altin Shegani. Ai vlerësoi bashkëpunimin mes departamentit të drejtësisë në Universitetin “Hëna e Plotë” 
(Bedër) dhe Fakultetit Juridik, në organizimin e konferencës së dytë në fushën e drejtësisë. Profesor Shegani u ndal 
në rëndësinë që ka mbledhja e studiuesve të rinj nga një numër i madh vendesh në kuptimin dhe harmonizimin e 
sistemeve të ndryshme ligjore.Pjesëmarrësit vazhduan më tej me referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet 
në sesione të veçanta.
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Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), në bashkëpunim me Universitetin e Vjenës dhe Universitetin IPEK në Turqi, 
organizoi Konferencën e 3-të Ndërkombëtare në Shkencat Humane me temë: "Dimensionet socio-ekonomike në 
ndërtimin e paqes".  Konferenca mblodhi akademikë dhe studiues nga 9 vende, të cilët referuan tema që lidhen me 
ndërtimin e paqes, duke e parë këtë çështje nga dimensionet sociale dhe ekonomike.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Prof. Dr. Ayhan Tekines, dekani i Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin 
“’Hëna e Plotë” (Bedër) e njëkohësisht kryetari i konferencës, pasi u uroi mirëseardhjen referuesve dhe 
pjesëmarrësve, shtroi rëndësinë e trajtimit të tematikave të tilla në kushtet e një bote konfliktuale. Ai u ndal në 
historikun e konferencës duke bërë një panoramë të temave të trajtuara në dy vitet e shkuara.

Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm personalitete nga fusha akademike dhe universitare, deputetë dhe të 
ftuar të tjerë.  Punimet e konferencës u përshëndetën nga z. Genc Pollo, Kryetar i Komisionit për Edukimin dhe 
Mjetet e Informimit Publik dhe z. Pandeli Majko, ish- kryeministër, deputet i Partisë Socialiste.

Në fjalën e tij përshëndetëse z. Genc Pollo theksoi rëndësinë që ka përkushtimi universitar  jo vetëm në 
mësimdhënie, por edhe në kërkimin shkencor, ashtu siç dëshmon kjo konferencë. z. Pollo u ndal në rëndësinë që 
ka tema e konferencës në ditët e sotme. Ai u shpreh se “Paqeruajtja ose paqebërja është një temë mjaft e 
rëndësishme për shekullin e 21, për të ndërtuar disa parime dhe disa metoda, në mënyrë që shoqëritë të jetojnë më 
shumë në harmoni, në stabilitet dhe me drejtësi sociale”.

Në konferencë referuan si folës kryesorë edhe anëtari i Akademisë Shqiptare të Shkencave Prof. Dr. Artan Fuga 
dhe dekani i Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin “Suleyman Shah” në Turqi, Prof. Dr. Adnan Aslan.
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Departamenti i Shkencave të Edukimit, në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi për të 3-in vit radhazi 
konferencën ndërkombëtare në shkencat e edukimit. Në konferencë morën pjesë rreth 160 referues nga 20 vende 
të ndryshme të botës. Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm zëvendësministrja e arsimit dhe sporteve, znj. 
Nora Malaj, përfaqësues të Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, si edhe mjaft akademikë dhe figura publike 
nga Shqipëria dhe më gjerë.

Punimet e konferencës u përshëndetën nga dekani i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit z.Ahmet Ecirli, i cili gjatë 
fjalës së tij u uroi mirëseardhjen në këtë aktivitet të gjithë të pranishmëve. Më pas ai bëri një përmbledhje të shkurtër 
të programit të konferencës dhe e mbylli fjalën e tij duke falënderuar pjesëmarrësit dhe duke shprehur 
vendosmërinë e fakultetit në aktivitete të tjera të ngjashme.

Zëvendësministrja e arsimit, znj.Malaj përgëzoi Universitetin Bedër për organizimin e konferencave të tilla, që 
ndikojnë jo vetëm në të mirë të botës akademike, por edhe në të mirë të shoqërisë, pasi janë pikërisht  studentët e 
ardhmja e shoqërisë. Njëkohësisht ajo bëri një rezyme të shkurtër të kontributit që Universiteti Bedër ka dhënë në 
këto 3 vjet aktivitet, jo vetëm në arsim, por edhe më gjerë në fusha të tjera të jetës.

Ndërsa rektori i Universitetit Bedër, z. Ferdinand Gjana ndau me të pranishmit rëndësinë dhe frytin që ka organizmi i 
aktiviteteve të tilla në fushën e edukimit. Gjithashtu ai ofroi mbështetjen e tij dhe shprehu kënaqësinë e organizimit 
të kësaj konferencë për të 3-in vit radhazi nga Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër).

Pjesëmarrësit vazhduan më tej me referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet në sesione të veçanta. 
Konferenca i zhvilloi punimet dy ditëve në vijim.
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Departamenti i Shkencave të Edukimit, në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi për të 3-in vit radhazi 
konferencën ndërkombëtare në shkencat e edukimit. Në konferencë morën pjesë rreth 160 referues nga 20 vende 
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Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi Konferencën  e dytë 
ndërkombëtare në gjuhë dhe letërsi me temë “Turqishtja në Ballkan”. Në konferencë morën pjesë studiues dhe 
akademikë nga Shqipëria, Turqia, Kosova, Maqedonia, Azerbajxhani, Bullgaria dhe vende të tjera të rajonit, të cilët 
referuan mbi tema të cilat fokusohen në historinë dhe ndikimin e përdorimit të gjuhës turke në Ballkan. Në 
ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm akademikë, historianë, studiues të gjuhës dhe kulturës, përfaqësues të 
trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, si edhe të ftuar të tjerë.

Kryetari i konferencës, njëkohësisht dhe përgjegjës i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke, Dr. Adem 
Ballaban, në fjalën e tij përshëndetëse falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe shprehu bindjen se 
organizimi i kësaj konference, në Shqipëri, është një mundësi për studiuesit e kulturës, gjuhës dhe historisë që të 
shkëmbejnë ide dhe eksperienca në disiplina, tradita dhe perspektiva të ndryshme. “Synimi i konferencës është 
hulumtimi i historikut të përdorimit të gjuhës turke në Ballkan, ndikimin që ka pasur në veprat letrare  dhe letërsinë e 
këtyre vendeve”,- tha Dr. Balaban.

Në ceremoninë e hapjes, përshëndetën gjithashtu edhe Drejtori i Qendrës së  Studimeve  Albanologjike, Prof. Dr. 
Ardian Marashi, i cili vlerësoi organizimin e konferencës dhe pjesëmarrjen e lartë që kishte nxitur tema e 
përzgjedhur.
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Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi Konferencën  e dytë 
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Universiteti Hëna e Plotë (Bedër), në bashkëpunim me Universitetin e Vjenës në Austri dhe atë të Tiranës në 
Shqipëri, organizoi konferencën ndërkombëtare me temë “Edukimi qytetar dhe Islami”. Ceremonia hapëse u mbajt 
në International Hotel Tirana për të vijuar më tej në ambientet e Universitetit Bedër ku morën pjesë akademikë, 
studiues dhe të ftuar të shumtë nga Shqipëria, rajoni dhe më gjerë.

Punimet e konferencës i përshëndeti, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Erion Veliaj dhe 
zëvendësambasadori i OSBE-së në Tiranë, Robert Wilton. Gjatë fjalës së tij, Ministri Veliaj shprehu vlerësimin e tij 
për organizatorët e konferencës dhe prezantoi për të pranishmit, vlerat që ka vendi ynë në fushën e bashkëjetesës 
dhe tolerancës fetare. 

Punimet e konferencës  vazhduan për 3 ditë me radhë, ku referues nga vende të ndryshme dhe universitete të 
njohura ndërkombëtarisht parashtruan punimet e tyre rreth kësaj teme. Kjo konferencë hodhi dritë mbi çështje të 
tilla, si: Mundësitë që u ofrohen besimtarëve myslimanë në Europë për një pjesëmarrje të denjë individuale, 
qëndrimin e Islamit ndaj vlerave demokratike si respekti, toleranca dhe liria, rolin e qytetarisë në sistemet 
demokratike, shkaqet e problemeve dhe konflikteve aktuale, ndikimin e edukimit në integrimin e të rinjve dhe 
mënyrat si edukimi qytetar përmirëson ndjenjën e përkatësisë etj.

Kjo konferencë u vlerësua si mjaft frytdhënëse dhe e rëndësishme nga akademikë dhe studiues pjesëmarrës të 
cilët vunë theksin në nevojën që ka për të diskutuar dhe debatuar rreth këtyre temave.  Në konferencë referuan 
emra të njohur studiuesish që vinin nga 19 shtete të ndryshme.

 “Edukimi qytetar dhe Islami”

KONFERENCA 
NDËRKOMBËTARE

ISLAMIC EDUCATION IN SOUTH EAST EUROPE
ISLAMISCHE BILDUNG IN SÜDOSTEURAPA

Citizenship Education and Islam
Edukimi qytetar dhe Islami

53



Universiteti Hëna e Plotë (Bedër), në bashkëpunim me Universitetin e Vjenës në Austri dhe atë të Tiranës në 
Shqipëri, organizoi konferencën ndërkombëtare me temë “Edukimi qytetar dhe Islami”. Ceremonia hapëse u mbajt 
në International Hotel Tirana për të vijuar më tej në ambientet e Universitetit Bedër ku morën pjesë akademikë, 
studiues dhe të ftuar të shumtë nga Shqipëria, rajoni dhe më gjerë.

Punimet e konferencës i përshëndeti, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Erion Veliaj dhe 
zëvendësambasadori i OSBE-së në Tiranë, Robert Wilton. Gjatë fjalës së tij, Ministri Veliaj shprehu vlerësimin e tij 
për organizatorët e konferencës dhe prezantoi për të pranishmit, vlerat që ka vendi ynë në fushën e bashkëjetesës 
dhe tolerancës fetare. 

Punimet e konferencës  vazhduan për 3 ditë me radhë, ku referues nga vende të ndryshme dhe universitete të 
njohura ndërkombëtarisht parashtruan punimet e tyre rreth kësaj teme. Kjo konferencë hodhi dritë mbi çështje të 
tilla, si: Mundësitë që u ofrohen besimtarëve myslimanë në Europë për një pjesëmarrje të denjë individuale, 
qëndrimin e Islamit ndaj vlerave demokratike si respekti, toleranca dhe liria, rolin e qytetarisë në sistemet 
demokratike, shkaqet e problemeve dhe konflikteve aktuale, ndikimin e edukimit në integrimin e të rinjve dhe 
mënyrat si edukimi qytetar përmirëson ndjenjën e përkatësisë etj.

Kjo konferencë u vlerësua si mjaft frytdhënëse dhe e rëndësishme nga akademikë dhe studiues pjesëmarrës të 
cilët vunë theksin në nevojën që ka për të diskutuar dhe debatuar rreth këtyre temave.  Në konferencë referuan 
emra të njohur studiuesish që vinin nga 19 shtete të ndryshme.

 “Edukimi qytetar dhe Islami”

KONFERENCA 
NDËRKOMBËTARE

ISLAMIC EDUCATION IN SOUTH EAST EUROPE
ISLAMISCHE BILDUNG IN SÜDOSTEURAPA

Citizenship Education and Islam
Edukimi qytetar dhe Islami

53



Departamenti i Shkencave të Komunikimit në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër) organizoi konferencën e dytë 
studentore me temë: “Komunikimi, media dhe përgjegjësia sociale”. Në këtë konferencë u prezantuan 18 punime 
shkencore dhe reportazhe të realizuara nga studentët e vitit të tretë të nivelit bachelor. 

Konferenca u hap me fjalën përshëndetëse të zv.përgjegjësit të Departamentit të Shkencave të Komunikimit, 
njëkohësisht edhe kryetari i kësaj konference, dokt. Ramadan Çipuri, i cili falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen 
dhe studentët për punimet e realizuara. Gjatë fjalës së tij, ai vuri në pah rëndësinë që paraqet kërkimi shkencor i 
vetë studentëve të shkencave të komunikimit, krahas formimit teorik që ata marrin në auditor, si dhe praktikave 
profesionale që zhvillojnë nëpër media të ndryshme. 

Punimet e konferencës i përshëndeti edhe rektori i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana. Para 
studentëve të pranishëm në sallën e konferencave, Dr. Gjana vlerësoi punën e deritanishme të Departamentit të 
Shkencave të Komunikimit, i cili, sipas tij, ka qenë mjaft aktiv gjatë këtyre tre viteve që prej hapjes së Universitetit 
“Hëna e Plotë” (Bedër).

Prof. asoc. Dr. Rahim Ombashi, pedagog në këtë departament, kërkimet shkencore të studentëve i cilësoi si një 
vlerë të shtuar për arritjet e deritanishme në këtë institucion të arsimit të lartë në Shqipëri. Ai vuri theksin te rëndësia 
që përmban kërkimi i studentëve, si një mënyrë që ndikon drejtpërsëdrejti në formimin intelektual të tyre dhe 
kontributin në shoqëri. 

Më pas konferenca vazhdoi me prezantimet e studentëve, të cilat u ndanë në tri sesione. Në sesionin e parë, të 
titulluar: “Etika dhe përgjegjësia sociale në gazetari”, referuan gjashtë studentë. Në sesionin e dytë, të titulluar: 
“Ekrani, pushteti dhe ndikimi i tij në jetën sociale”, prezantuan punimet edhe gjashtë studentë të tjerë. Sesioni i tretë 
ishte pak më i veçantë, me titullin: “Realiteti social nëpërmjet zhanrit të reportazhit”, studentët e tjerë prezantuan 
reportazhet e tyre të realizuara me të tema të ndryshme. 
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Klubi “Beder Law Academy”, në bashkëpunim me klubin “Human Rights”, organizuan konferencën e dytë 
studentore në drejtësi. Në konferencë morën pjesë 25 studentë nga cikli i parë (bachelor) dhe i dytë (master) i 
studëntëve të drejtësisë, të cilët referuan mbi tema që lidhen me problematikat dhe trendet aktuale në fushën e së 
drejtës dhe e të drejtave të njeriut.

Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm përfaqësues nga stafi akademik i departamentit të drejtësisë, si edhe 
studentë nga departamentet e tjera. Lektorët e departamentit të drejtësisë vlerësuan iniciativën e studentëve në 
organizimin e kësaj konference, pasi ajo shërben si shtysë për pjesëmarrje në konferenca të tjera shkencore, si dhe 
zhvillon aftësinë e të kërkuarit për përgatitjen e kumtesave. Gjatë sesioneve të konferencës u referuan rreth 20 
kumtesa nga pjesëmarrësit.
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“Zhvillimet e fundit në mësimdhënien e gjuhës angleze” ishte tema e Workshopit që u mbajt në ambientet e 
Universitetit Hëna e Plotë (Bedër). Në këtë aktivitet morën pjesë mësues dhe studentë të shumtë nga qyteti i 
Tiranës.

Qëllimi i këtij seminari ishte rinovimi i njohurive në mësimdhënien e gjuhës angleze duke ndarë përvoja, histori dhe 
prezantime të shumta nga instruktorë të kualifikuar në këtë fushë. Pjesë e seminarit gjithashtu ishte njohja me 
teknologjitë e reja në mësimdhënie dhe ndërgjegjësimi i pjesëmarrësve për futjen e tyre në proceset mësimore.

Më konkretisht, temat e trajtuara ishin: “Mësimi nëpërmjet dëgjimit”, “Të mësosh anglisht përmes mënyrave të 
mësimit TIK” dhe “Teknologjitë e reja në mësimdhënie”.

Njohja me mënyrat e reja të komunikimit me studentët apo zhvillimi i teknologjisë dhe ndikimi i tij në mësimdhënie 
mbetet parësor përsa u përket metodave më të përshtatshme për të zhvilluar mësimdhënien e gjuhës angleze.

Ndërkohë, pjesëmarrësit vlerësuan seminarin duke inkurajuar aktivitete të ngjashme me arsyetimin se organizime 
të tilla luajnë rol mjaft të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies.

dhjetra mësues trajnohen 
për teknikat e reja

Mësimdhënia në 
gjuhën angleze,

Më shumë se 80 drejtorë dhe mësues të shkollave të mesme dhe 9-vjeçare të Drejtorisë Arsimore Tiranë morën 
pjesën në seminarin trajnues me temë: “Menaxhimi i institucioneve dhe krizave në arsimin parauniversitar”. 
Seminari u organizua nga Qendra e Edukimin të Vazhdueshëm dhe Formimit Profesional në Universitetin “Hëna e 
Plotë (Bedër), në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore, Tiranë.  

Gjatë seminarit u trajtuan tema që kanë të bëjnë me qasjen e të rinjve me zhvillimet teknologjike të kohëve të sotme, 
përfitimet dhe nevojat për t’i shfrytëzuar pozitivisht, por edhe problematikat që hasen shpesh nga keqpërdorimi i 
tyre. 

Tematika të tjera të trajtuara ishin ato që kanë të bëjnë me qasjen e mësuesve ndaj kodit etik që parashikon 
profesioni i tyre dhe respektimi i tij me qëllim shmangien e konflikteve, por edhe strategjitë e menaxhimit 
institucional apo të drejtat dhe detyrimet që kanë mësuesit dhe nxënësit në institucionet e arsimit parauniversitar. 
Seminari u zhvillua në formë bashkëbisedimi ku lektorët dhe mësuesit ndanë eksperiencat e tyre në fushën e 
edukimit të brezit të ri.

Menaxhimi i 
krizave dhe të rinjtë,

trajnohen 80 mësues
dhe drejtorë shkollash
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Qendra Kërkimore për Gjuhë dhe Letërsi në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër), në bashkëpunim me Qendrën e 
Studimeve Albanologjike, organizoi një takim didaktik-shkencor me temë: “Gjuha shqipe: historiku dhe aktualiteti”.
Të pranishëm në këtë organizim ishin Drejtori i Qendrës së Studimeve Albanologjike, Prof.Dr. Ardian Marashi, 
akademiku i njohur Kolec Topalli, Drejtori i  Institutit të Gjuhësisë, Prof. Dr. Valter Memisha dhe studiues të tjerë të 
kësaj fushe.

Të pranishmit referuan punime të ndryshme shkencore në lidhje me temën e organizimit. Prof.Dr. Ardian Marashi, 
drejtor i Qendrës së Studimeve Albanologjike gjatë fjalës së tij iu përmbajt hartës gjeografike të gjuhës shqipe sot 
në botë. Ndërsa Akademiku Kolec Topalli, sekretar shkencor i Qendrës së Studimeve Albanologjike referoi temën: 
“Marrëdhëniet e shqipes me turqishten”,  ku u ndal në historinë  e bashkëveprimit mes dy gjuhëve.

Nga ana tjetër drejtor i Institutit të Gjuhësisë, Prof.Dr. Valter Memisha, e fokusoi diskutimin e tij në temën “Dialektet 
dhe norma e shqipes”. Ai vuri në dukje se kjo temë është bërë shpesh objekt diskutimi kohët e fundit. I pranishëm 
në takim, Prof. Assoc. Dr. Rahim Ombashi, pedagog në Universitetin Bedër, referoi  temën: “Një historik i shkurtër i 
gjuhës shqipe”.

Mbahet takimi 
didaktik-shkencor 
mbi gjuhën shqipe

Fakulteti i Filologjisë dhe Shkencave të Edukimit, pranë Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), më datë 19.02.2014, 
organizoi workshopin ndërkombëtar IWES 2014 (1st International Workshop in Educational Sciences) me temë 
"Perspektiva e shërbimit psiko-social në institucionet arsimore në Shqipëri ".

Workshop-i përbën edicionin e parë të një serie workshop-esh ndërkombëtare në fushën e shkencave të edukimit, 
organizim ky i cili do të vijojë me takime të tjera konsultative të këtij lloji në fakultetet e shkencave të edukimit të 
universiteteve të tjera, në rajon e më gjerë.

Pjesëmarrës në këtë workshop ishin rektorë, dekanë dhe autoritete drejtuese të fakulteteve të edukimit dhe të 
fakulteteve të shkencave sociale të institucioneve të arsimit të lartë(IAL) publik dhe privat, lektorë dhe përfaqësues 
të profesoratit të fakulteteve të edukimit, specialistë të arsimit, psikologë shkollorë dhe përfaqësues të shoqërisë 
civile që merren me çështjet e shërbimit psiko-social.

Në sesionin e hapjes së këtij workshop-i përshëndetën Dr. Ahmet Ecirli, Koordinator i workshopit dhe Dekan i 
Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, Shkolla e Lartë "Hëna e Plotë " (Bedër), Dr. Ferdinand Gjana, Rektor i 
Universitetit "Hëna e Plotë " (Bedër), Prof. Dr. Dhori Kule, Rektor i Universitetit të  Tiranës, Prof. Paolo Ruatti, Rektor i 
Universitetit Katolik, Prof. Dr. Gëzim Dibra, Dekani i Fakultetit të Shkencave të Edukimit, Universiteti Luigj Gurakuqi, 
Shkodër, Prof. Dr.Vilson Kuri, Dekani i Fakultetit të Shkencave të Edukimit , Universiteti Aleksandër Xhuvani 
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MARRËVESHJE BASHKËPUNIME
Në kuadër të Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit, departamenti i shkencave të komunikimit në Universitetin “Hëna e 
Plotë” (Bedër), në bashkëpunim me Unionin e Gazetarëve, organizoi workshop-in rajonal me temë “Gjuha 
mediatike e mediave shqipfolëse”.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm rreth 40 përfaqësues mediash nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. 
Kryesisht të mediave vizive, shtypit të shkruar dhe atij online, si dhe një numër i konsiderueshëm studentësh të 
shkencave të komunikimit.

Si folës kryesor në këtë panel ishin analistët e njohur z.Kim Mehmeti dhe z.Lutfi Dervishi. Por duhet theksuar se 
përgjatë gjithë këtij aktiviteti të gjithë të pranishmit ndanë mendime, përvoja profesionale, si dhe referuan në një 
sërë drejtimesh rreth temës së workshopit.

Fillimisht të pranishmëve u foli drejtuesi i këtij paneli dhe njëkohësisht shefi i departamentit të shkencave të 
komunikimit në Universitetin “Hëna e Plotë” ( Bedër) z. Ramadan Çipuri. i cili, pasi u uroi mirëseardhjen të 
pranishmëve, shtroi për diskutim temën e workshopit dhe bëri një rezyme të shkurtër rreth rëndësisë dhe aktualitetit 
të medias në trevat shqipfolëse.

Për të vazhduar më tej me z. Aleksandër Çipa, Kryetar i Unionin të Gazetarëve. Ky i fundit e vuri theksin mbi gjetjen e 
një gjuhe të përbashkët nga mediat shqipfolëse dhe bashkëpunimin mbi përmirësimin e kushteve në të cilat bëhet 
gazetaria sot në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

Zhvillohet workshopi 
rajonal me temë 

“Gjuha mediatike e 
mediave shqipfolëse”
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shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore
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bashkëpunimi

International Burch
 University

Sarajevë, Bosnje - 
Hercegovinë 06.12.2012

Shkëmbim sta dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Memorandum
bashkëpunimiUniversiteti Ordu Ordu, Turqi 06.02.2013
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Universiteti i Prizrenit Prizren, Kosovë 24.01.2013

Universiteti Hitit Çorum, Turqi 01.03.2013
Shkëmbim sta dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

Memorandum
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Çikago, USA 04.03.2013
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shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore
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Universiteti Qafqaz Baku, Azerbaixhan 01.06.2013

Shkëmbim sta dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
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 Indonezi

02.06.2013
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Memorandum
bashkëpunimiUniversiteti GedizI zmir, Turqi 11.12.2012

Institucioni
bashkëpunues
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Universiteti i 
Pammukale

Denizli, 
Turqi

30.6.2012
Memorandum
bashkëpunimi

Shkëmbim sta dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore

strategjia e zgjerimit të bashkëpunimeve

Institucioni
bashkëpunues

Vendi Data Forma Fushat e bashkëpunimit

Universiteti Yildiz 
Teknik

Stamboll, 
Turqi

03.12.2012
Shkëmbim sta dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh

shkencore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta kërkimore
Memorandum
bashkëpunimi

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) i kushton një rëndësi të veçantë zgjerimit të bashkëpunimit me universitete, kompani dhe institucione 
prestigjioze në Shqipëri, në rajon e më gjerë. Strategjia e ndjekur deri tani ka synuar zgjerimin e hartës së bashkëpunimit me sa më shumë 
institucione jashtë vendit, me qëllim rritjen e mundësive për stafin dhe për studentët. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve, është bërë e 
mundur organizimi i përbashkët i disa konferencave ndërkombëtare, zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme akademike dhe angazhimi në 
projekte kërkimore. Këto bashkëpunime mundësojnë angazhimin stafit akademik të universitetit dhe studentëve në programe shkëmbimi 
jashtë vendit. Aktualisht Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) ka arritur marrëveshje me 45 universitete dhe institucione të ndryshme brenda 
dhe jashtë vendit.
Një tjetër avantazh që rrjedh nga zgjerimi i bashkëpunimeve është dhe ndërtimi i një rrjeti kompanish dhe institucionesh publike dhe 
private që ndihmojnë në organizimin e praktikave studentore dhe në punësimin e studentëve pas përfundimit të universitetit.

Stamboll, 
Turqi
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Universiteti 
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World Media
Frankfurt, 
Gjermani 2.5.2012 Trajnime profesionale, stazhe studentore
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Universiteti Ondokuz
 Mayis

Samsun, Turqi 30.11.2012
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Ministria e Punëve 
të Brëndshme

Tiranë,
Shqipëri

24.7.2014
Memorandum
bashkëpunimi
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Distributor CMD) STA
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Protokoll 
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Sigurimi i standardit në provimin e gjuhës Angleze

Univers – ALB sh.a.
(Spitali Amerikan)
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Meridian Language
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Trajnime mbi stan, ofrimi i intershipeveTodays Zaman Stamboll, Turqi 27.09.2012

Shkëmbim sta dhe studentësh, bashkorganizim aktivitetesh
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Institucioni
bashkëpunues

Vendi Data Forma Fushat e bashkëpunimit
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Projekte në Përgjigje të Thirrjeve nga Donatorë të Huaj

Projekte të Përfunduara

Krijimi i Një

 

Mjedisi 
Ndërkulturor për Promovimin e 
Qasjeve Gjithëpërfshirëse dhe 
Nxitjen e Aktiviteteve Sociale 
në

 

Arsimin Parauniversitar

 

24 Muaj

 

121 920 CHF

 
6 000 
CHF

 International Burch 
University – Bosnia 
Herzegovina

 Sëiss Agency for 
Development and 
Cooperation

 

Mbështetje për Përmirësimin

 

e 
Gazetarisë Investigative në 
Turqi dhe Ballkanin 
Perëndimior

 
 

24 Muaj

 

450 000 Euro

 

N/A

 

Media Ethic Council, 
Turkey; 

 

International Burch 
University, Bosnia 
Herzegovina; 

 
 

ZAMAN DOOEL, 
Macedonia FYROM

 

EU

 

“Call For 
Reconciliation In The 
Ëestern Balkans 
through the Analysis 
of the Recent Past, 
Reporting on 
Transitional Justice 
and Advancement of 
Investigative 
Journalism”.

 

“Kultura ime, Diversiteti yne, 
Krenaria jonë

 6 Muaj
 

82 280 USD
 

16 600 
USD

 N/A
 

UNESCO 
International Fund for 
the Promotion of 
Culture.

 

Mundësi Integrimi për Fëmijët 
e Familjeve në Nevojë në 
Rrethin e Elbasanit   3 Muaj   10 000 Euro 

10 000 
Euro Bashkia e Elbasanit  N/A  

Projekti i Botimit të Albumit 
Fragmente nga Tirana e Vjetër N/A   20 000 Euro 

20 000 
Euro Bashkia e Tiranës  N/A  

Një Vështrim Krahasues mbi 
Natyrën Shpirtërore në Arsimin 
e Lartë  12 Muaj   15 000 Euro 

15 000  
Euro N/A  

 
N/A  

Projekte të Përfunduara

 
Përmirësimi i Aftësive të 
Komunikimit të Zyrtarëve 
Fetarë të KMSH 

24 Muaj 21 000 Euro 15 000 
Euro 

KMSH  N/A  

Trainimi i Drejtuesëvë dhe 
Mësuesëve të Shkollave të 
Arsimit Parauniversitar

24 Muaj
 

9 000 Euro
 

1 500 
Euro

 

N/A
 

N/A
 

 Edukimi në
 

Strehëzën tënde 
(Arsimimi i Fëmijëve të 
Ngujuar)

 

24 Muaj
    

80 000 
Euro

 

30 000 
Euro

 

Ministria e Arsimit 
dhe Sportit

 Kolegjet
 
Turke 

Turgut Ozal
 

Kompania 
ALBtelekom

 Eagle Mobile Sh.a
 

 

Titulli i Projektit

 

Kohëzgjatja 
e Projektit

 

Kosto Totale 
e Projektit

 Financimi 
nga 

Beder

 

Institucionet 
Partnere

 

Institucione 
Financuese

 

Kërkimi shkencor 
dhe projektet

Universiteti “Hëna e Plotë” (BEDËR), inkurajon të gjithë anëtarët e stafit akademik për të qenë aktivë në fushën kërkimore, duke ofruar 
mbështetje financiare. Hartimi dhe zbatimi i projekteve si dhe angazhimi në projekte të ofruara nga instuticione ndërkombëtare në 
bashkëpunim edhe me institutcione partnere në rajon përbën thelbin e pikës së kërkimit shkencor që universiteti ndjek.Projekti “Krijimi i një 
qasjeje multikulturale për shpërndarjen e praktikave gjithëpërfshirëse dhe veprimtarive sociale” në kuadër të thirrjes së Sëiss Cooperation 
“Reginal Research promotion Programme in Western Ballkans”

Projektet e propozuara:

Projekti “Mbështetje për Përmirësimin e Gazetarisë Investigative në Turqi dhe Ballkanin Perëndimior” në kuadër të thirrjes  së BE “Call For 
Reconciliation In The Western Balkans through the Analysis of the Recent Past, Reporting on Transitional Justice and Advancement of 
Investigative Journalism”.

Projekti “Kultura ime, Diversiteti yne, Krenaria jonë” në kuadër të thirrjes së UNESCO International Fund for the Promotion of Culture. 

Projekti i “Krijimi i një mjedisi multikulturor për promovimin e qasjeve gjithëpërfshirëse dhe nxitjen e aktiviteteve sociale në arsimin 
parauniversitar”, edhe pse ka vlerësuar eksperiencën e menaxherit të projektit si dhe faktin se projekti i propozuar mund të kontribujë në 
zhvillimin rajonal të politikave në fushën e edukimit gjithëpërfshirës, nuk është përzgjedhur për financim nga velrësuesit.  

Në kuadër të projekteve të organizuara brenda vendit, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR)ka përfunduar projektin “Mundësi Integrimi 
për fëmijët e familjeve në nevojë në rrethin e Elbasanit” dhe ka në vazhdim dy projekte “Përmirësimi i aftësive komunikuesë të zyrtarëvë 
fetarë të KMSH” dhe “Trainimi i drejtuesëvë dhe mësuesëve të shkollave të arsimit parauniversitar”, si dhe është në pritje të fillimit të 
zbatimit të projektit “Edukimi në Strehëzën tënde” në bashkepunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, i cili synon arsimin e fëmijëve të 
ngujuar.
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Aktiviteti kërkimor-shkencor i stafit



Lista e publikimeve

71

Aktiviteti kërkimor-shkencor i stafit



 Tema Fusha Kërkimore Konteksti i Publikimit Vendi Data 

Gentjan Skara From UN to EULEX: Challenges to 
establish Rule of Law 

Drejtësi Konferencë 
Ndërkombëtare 

Tiranë 16 – 17 Maj 

Irvin Faniko Historia e te Drejtes Kushtetuese 
se Krahasuar 

E Drejte 
Kushtetuese 

Libër Tirane, 
Shtëpia 
Botuese 
‘Jozef’ 

01 Qershor 
2014 

Irvin Faniko Historia e te Drejtes Kushtetuese 
Shqipetare 

E Drejte 
Kushtetuese 

Libër Tirane, 
Shtëpia 
Botuese 
‘Jozef’ 

06 Qershor 
2014 

Nertil Berdufi Cybercrime, a National Security 
Issue 

Drejtësi Third International Young 
Researchers Conference 
on Law 

Universiteti 
“Hena e 
Plote” Beder, 
Tiranë” 

18-19 prill 
2014 

Arjan Lame The case of border conflicts Conflict analysis and 
peace building 

3rd International 
Conference on 
Humanities 

Universiteti 
“Hena e 
Plote” Beder, 
Tiranë 

16-17 maj 
2014 

Arjan Lame Globalizimi dhe bashkёpunimi 
ndёrkombёtar nё kuadrin e 
fenomenit tё krimit kompjuterik 

Bashkëpunimi 
Ndërkombëtar në 
kuadrin e fenomenit 
të krimit 

3rd International Young 
Researchers Conference 
on Law. 

Universiteti 
“Hena e 
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