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PARATHËNIE

Ky libërth vjen si nevojë e krijimit të hapësirave ku studentët 
mund ta thonë kritikën e tyre të strukturuar për Universitetin e 
Prishtinës. 

Në një sipërmarrje disa javore, pas shumë tubimesh njoftuese 
për konkursin dhe pas një përpjekje për t’i njoftuar në masë stu-
dentët, në emailet e ORCA-s arritën dhjetëra ese ku studentët 
e UP-së tregonin përvojat e tyre të ndryshme. Në varësi prej 
shtresës ekonomike së cilës i përkasin dhe fakultetit ku studiojnë 
ata paraqesin probleme të ndryshme. 

Për neve si pjesëtarë të ORCA-s çdo ese përmbushte kushtet e të 
qenët e publikuar në këtë libërth, mirëpo publikimit i duhej një 
filtër që problemet e trajtuara të mos përsëriteshin. Kësisoj ne në 
ORCA bëmë një vlerësim me pikë pa ditur emrat e autorëve të 
eseve. Për të qenë sa më objektiv dhe për t’i dhënë këtij libërthi 
sharmin e një vepre amatore letrare, ne angazhuam një komis-
ion gazetarësh e autorësh opinionesh me përvojë në punë let-
rash, ashtuqë ky libërth të mos jetë vetëm një pasqyrë e gjendjes 
në Universitet, por edhe përpjekje letrare e studentëve që kanë 
guxuar të shkruajnë e të shprehen ashtu siç kanë bërë ata. Detyrë 
e komisionit ishte që të vlerësonte ato ese të cilat nga stafi i OR-
CA-s kishin marrë numër të përafërt të pikëve.

Në anën tjetër, për dikë si ne që jemi marrë për kohë të gjatë me 
Universitetin problemet e paraqitura në përgjithësi janë të njo-
hura, por të panjohura ishin perspektivat që dhanë studentët e të 
cilat kanë kontribuar që më mirë ta njohim funksionimin e Uni-
versitetit të Prishtinës dhe gjykimin që kanë për të ata të cilëve u 
kushtohet ai, studentëve të tij.

Vendosëm që këtë libërth ta titullonim “Anës Universitetit” duke 
provuar ta tërheqim vëmendjen e lexuesit të cilit mund t’i aso-
cojë me poezinë e famshme të Fan Nolit “Anës Lumenjve”. Aty 
ka kritikë, autokritikë dhe shpresë, siç ka edhe në esetë e këtij 
libërthi parë së bashku. 
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Po ashtu, ajo që na la përshtypje ishte fakti që zgjidhjet e propo-
zuara nga studentët më së shumti konsistonin në zgjidhje që 
duhej të vinin nga jashtë. Është mbjellë për një kohë të gjatë një 
farë diskursi institucionalist në kritikën që ndodhë në vendin 
tonë. Kritikuesi rrallë e sheh veten si agjent ndryshimi, më tepër 
institucionin si agjent të deleguar të tij. Kritikuesi zakonisht e 
sheh situatën duke qenë anës saj, pranë, por jo në të. Aq më pak 
e sheh kritikuesi kosovar, edhe student qoftë, veten si pjesë të 
zgjidhjes. Prandaj “Anës Universitetit” është titulli që i përshtatet 
edhe për këtë arsye më shumë këtij libërthi. 

Për neve si ORCA vargjet që do t’i jepnin më së shumti kuptim 
këtij libërthi janë vargjet e poezisë së Fan Nolit në të cilën u inspi-
ruam për ta vënë titullin “Anës Universitetit” dhe me të cilat do ta 
mbyllnim këtë parathënie.

“Dhe një zë vengon nga lumi,
Më buçet, më zgjon nga gjumi,

Se mileti po gatitet,
Se tirani lebetitet,

Se pëlcet, kërcet furtuna,
Fryhet Vjosa, derdhet Buna,

Skuqet Semani dhe Drini,
Dridhet beu dhe zengjini,
Se pas vdekjes ndriti jeta

Dhe kudo gjëmon trumbeta.
Ngrehuni dhe bjeruni,

Korini dhe shtypini,
Katundar’ e punëtorë,

Që nga Shkodra gjer në Vlorë!”

[Fan S. Noli]

Prishtinë, shkurt 2018
ORCA
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PROFESORI DHE KOMPLEKSI  
AUTORITATIV

Yll Bylykbashi

Kur vendosa të aplikoj për fakultet të arteve, isha i emocionuar për 
shkak të rrethit dhe njerëzve që do t’i takoja. Njerëz që besoja se 
arti sikur mua që më kishte falur mirësi dhe epsh të pafund për të 
bukurën, se edhe ata do të ishin të hapur për komunikim e bash-
këpunim, sepse është bazik për çdo zhvillim. Nuk është dashur 
më shumë se të shkoja në provim pranues, që krejt këto bindjet 
e mia të vërtetoheshin që ishin vetëm fantazi. Shumë shpejt, pas 
ligjëratave të para, m’u qartësua çka kishte ndodhur në provim e 
vazhdonte të ndodhte. Jo vetëm ata, por edhe shumë nga kolegët 
e tyre vuajnë nga ajo që do ta quaj “kompleksi autoritativ”.

Fillimisht dua ta cekë se ky është një kurth mjaft i shpeshtë në 
natyrën njerëzore. Nuk do të flas për formën e përgjithshme të 
autoritetit, i cili është aparati kontrollues dhe ndëshkues në rast 
të thyerjes së rregullave apo normave shoqërore dhe që është 
më se i nevojshëm në çdo shoqëri të shëndoshë. Po flas për 
personalitetet autoritative të cilat kanë nën vete vartës dhe që 
shpeshherë nga mungesa e kompetencës, e për ta rikonfirmuar 
pushtetin e tyre, bien pre e keqpërdorimit të ushtrimit të aparatit 
ndëshkues, e të nënshtrohet, e ndëshkohet padrejtësisht vartë-
si për shkak të problemeve personale të autoritetit. Në rastin e 
profesorëve, kjo bëhet edhe më specifike për shkak të përgjegjë-
sisë teknike që kanë ndaj studentit dhe lëndës. Rastet në të cilat 
rrjedhoja e punësimit si profesor është e dyshimtë për shkak të 
meritës së tij, jo që është aq e rrallë në kohën tonë, janë rastet më 
të zakonshme që përfundojnë në kurthin e kompleksit autorita-
tiv. Në mungesë të kompetencës dhe ndërsa është i vetëdijshëm 
për mënyrën se si ka ardhur në këtë pozitë pune, ai përfundon 
ose duke mos i angazhuar studentët fare, apo duke i torturuar 
me absurditete që vetëm mund ta dëmtojnë studentin. Nuk janë 
vetëm profesorët “inkompetentë” të rrezikuar nga kompleksi. Një 
rast specifik është profesori/artist. Rëndësia e artistit në thelb ba-
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zohet prej vëmendjes që e merr nga publiku. Kjo fillimisht e bën 
artistin shumë të ndjeshëm sa i përket vëmendjes që i dhuro-
het. Në rastin e profesorit/artist i kemi dy kurthe të zakonshme 
që përfundojnë. Paraprakisht duhet ta kuptojmë se për një artist 
thuajse gjithmonë zgjedhje e dytë është ligjërimi, apo bëhet për 
shkak të nevojave materiale. Kjo është sepse synimi kryesor i ar-
tistit, natyrisht, është të merret me artin dhe nëpërmjet krijimit 
të artit, e jo ligjërimit të tij. Kurthi i parë zakonisht formësohet 
kur profesori ka përfunduar në pozitën e profesorit për shkak të 
famës së tij, e cila të shumtën e herëve është e kaluar dhe për këtë 
arsye hyri në mësimdhënie. Rrjedhimisht, këta profesorë/artistë 
përfundojnë në ligjërata të pafundme autobiografike, vlerë-
sime totalisht subjektive dhe tentativa shtypëse për ta miratuar 
rëndësinë e tij si artist paraprakisht, e pastaj rëndësinë e fjalës që 
mundohen ta transmetojnë. Kurthi i dytë është e kundërta. Artis-
ti/profesor nuk ka arritur ta sigurojë mbijetesën e tij nëpërmjet 
artit dhe ta miratojë autoritetin e tij në publik të gjerë, kështu që 
përfundon në arsim. Këta janë zakonisht transmetues direkt të 
ligjëratave të profesorëve të tyre, pasi që nuk e kanë përvojën e 
vetëkrijuar në këtë lëmi, dhe e zakonshmja është që përfundo-
jnë në ushtrimin e autoritetit për ta konfirmuar rëndësinë e tyre 
që paraprakisht nuk e arritën në publik të gjerë me artin e tyre. 
  
Të gjitha këto raste të zakonshme, e pastaj edhe sa e sa në 
mënyra më të veçanta, di me u lajthitë njeriu. Këto bartin pasoja 
të jashtëzakonshme për studentin, edhe pse si ide, universiteti 
është krijuar për të, e jo për të punësuar profesorë. Le t’i cekim 
rastet më të zakonshme që ky fenomen manifeston te studenti. 
Një student i cili është i shtypur nga kompleksi autoritativ i pro-
fesorit të tij zakonisht dorëzohet, dhe kështu, ose do t’i ndërprejë 
ligjëratat ose bëhet viktimë e manipulimit sistematik të profesorit. 
Në rastin e viktimës, studenti ose duhet t’i ndjekë padrejtësitë e 
profesorit dhe t’i miratojë, ose t’i injorojë dhe të heshtë duke i 
përtypur të gjitha marrëzirat që qarkullojnë deri në përfundim të 
studimeve. Në rastin kur studenti i nënshtrohet autoritetit dhe 
e pranon atë si të mirëqenë në fakultet, ai do të bie në kurth, në 
të cilin bëjnë kontratë me profesorin dhe do t’i mbyllin sytë për 
njëri-tjetrin. Kjo formon një zinxhir parazitor, ku po ata studentët 
e kontraktuar, më së shpeshti përfundojnë si asistentë të profe-
sorëve. Sidoqoftë, studenti në asnjë mënyrë nuk përfiton asgjë 
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nga presioni autoritativ i profesorit apo i kujtdo, përkundrazi 
psikologjia na tregon për pasojat e pafundme që rrjedhojnë, si: 
pasiguria, depresioni, stresi, agresiviteti e deri tek imitimi i po të 
njëjtës marrëzi. Aspak s’është e tolerueshme të jetë kjo e nënkup-
tuar apo e toleruar në institucionet arsimore, apo kudo. Përsëris 
edhe një herë që taksat paguhen për zhvillimin e studentit dhe jo 
për punësimin dhe mirëmbajtjen e profesorëve. 

Mënyra më e përshtatshme të mbahet nën kontroll profesori, të 
ngritet cilësia e ligjëratës, të ndërtohet një komunikim më recip-
rok dhe i shëndetshëm, është nëpërmjet caktimit të një ndërm-
jetësi i cili është prezent vazhdimisht. Ky do të ishte dekani stu-
dentor. Për çdo departament le të zgjidhet një student i cili do 
të ketë komunikim me studentët e tjerë për çdo problem të tyre, 
dhe që ta ketë synim rritjen e cilësisë së edukimit duke e trajtuar 
me sy kritik atë nga brenda institucionit. Nëpërmjet dekanit le 
të luftojnë studentët për të drejtat e tyre, për kualitetin e orës së 
mësimit, le të luftohet inkompetenca e profesorëve dhe të gjitha 
padrejtësitë që duhet t’i përbijë studenti në frikë të hakmarrjes 
nga autoritetet e grupacionet që janë të sistemuara në univer-
sitet. Dekani studentor duhet të jetë sa më shpesh prezent për 
studentët e tjerë, nëpërmjet mbledhjeve të kohëpaskohshme me 
përfaqësues të grupeve të departamentit të tij, t’i informojë ko-
legët e tij për të drejtat e tyre dhe ta marrë obligimin e gjetjes së 
një zgjidhjeje për ta; të jetë prezent në provimet me komision; të 
ketë qasje në senat dhe komunikim të drejtpërdrejtë me profe-
sorët dhe organet kompetente që do t’i ndihmonin në mirëmba-
jtjen e nivelit të përgjithshëm.

Dekani studentor do ishte fjala e studentit, përgjegjësia e tij 
ndaj fakultetit, përgjegjësia ndaj kolegëve studentë që kërkesat 
e tyre të miratohen. Është më se e drejtë që studenti të obligo-
het me këtë përgjegjësi, pasi që universiteti është krijuar për 
të, ai duhet ta vlerësojë, ta mirëmbajë, ta kritikojë dhe ta kërko-
jë më të mirën nga ajo. Mjaft u trajtua studenti si viktimë. Mjaft 
ranë edhe studentët në kurthat e interesave personale, që janë 
jo vetëm të njëjtat si të profesorëve të tyre, por fatkeqësisht nga 
ata po i mësojnë. Le të vetëdijësohet studenti dhe nëpërmjet të 
drejtave dhe zërit të tij le të vetëdijësohen të gjithë që padrejtësia 
dhe inkompetenca nuk e ka vendin në universitet.   
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FAKULTETI I BUJQËSISË 
DHE VETERINARISË

KREATIVITETI I STUDENTËVE 
NË ZGJIDHJE TË PROBLEMEVE

Mërgim Gashi

Fëmijët e duan kohën, se ajo ua ofron lojën. Të rinjtë i duan or-
ganizimet, ngase ato u ofrojnë gëzime e përjetime të paharru-
ara. Ndërsa studentët duan organizimin dhe kohën. Në fakt, 
ata e organizojnë kohën dhe përfitojnë nga jeta. Por edhe orga-
nizimi fillon nga diçka e emri më i përshtatshëm për këtë “diçka” 
do të ishte ideja. Ndër thëniet më me vlerë që shpesh edhe më 
frymëzon në jetë është kjo: “Mendjet e ulëta flasin për njerëzit, 
mendjet e mesme flasin për ngjarjet, ndërsa mendjet e mëdha 
flasin vetëm për idetë.” Pra, ideja është ëndrra dhe gjithçka tjetër 
rreth saj, vetëm e mendjeve të mëdha. Aty fillojnë planet, bëhet 
organizimi dhe i mirëseardhur e i shoqëruar me rezultate vjen 
përfundimi. Nga gjithsecili mund të burojë ideja. Por idetë më 
të mira për sektorin përkatës lindin nga personat që punojnë në 
atë sektor. Pra, ata janë të njohur me rreziqet dhe e shfrytëzojnë 
kohën në mënyrë racionale për t’i përmbushur synimet, bren-
da kufijve ekzistues. E sot gjithçka lidhet edhe me teknologjinë. 
Nuk thuhet kot se sot nënë është tregu për çdo gjë e baba është 
teknologjia. Duhet evoluar karshi teknologjisë, që të jemi në hap 
me tregun.

Unë me profesionin tim të dashur, njëherit po aq edhe të shenjtë, 
synoj të dal fitues karshi të gjitha sfidave. Pres ta gjunjëzoj edhe 
jetën, e cilësuar kjo si sfida më e vështirë. Por për këtë më duhet 
një unitet më i madh, më duhet frymëzim, ndihmë e përkrahje. E 
në veçanti një sy i mirë për t’i parë vështirësitë e mia, një vesh që 
i dëgjon idetë që burojnë nga këto vështirësi. Një dorë e zgjatur 
nga dikush që ua dëshiron të mirën brezave pasardhës. Fati që 
më përcolli mua, raste-raste më rrëzoi në humnerë, më zuri në 
befasi... nuk dua që kjo t’i ndodh edhe dikujt tjetër.
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Tashmë jam në vitin e dytë dhe dua të paraqes një zgjidhje të 
vogël, me shpresën se do të ofroj një mundësi të duhur për zg-
jidhjen e problemit. Kthehem në kohë dhe analizoj të gjithë rr-
jedhën deri më sot. Çfarë i duhet më së shumti një maturanti 
dhe cilat janë kërkesat e një studenti të universitetit shtetëror. 
Duke u bazuar në përvojën jetësore personale dhe përvojat e ko-
legëve, shokëve të viteve të studimeve e miq të diplomuar më 
parë, pasqyroj zgjidhjen e problemeve, si në hapat në vazhdim. 
Unë si maturant, si një nxënës i zellshëm, në fillim kam pasur 
vështirësi në eliminimin e dyshimeve drejt zgjidhjes definitive 
për profesionin tim, gjegjësisht fakultetit, si derë e ardhshme e 
vazhdimit të shkollimit. Jo se nuk i kam njohur mjaftueshëm af-
tësitë dhe prirjet e mia, por edhe mua si çdo maturanti tjetër na 
ka munguar shumëçka e mbi të gjitha një fletushkë e thjeshtë, 
me përmbajtjet për secilin fakultet. Këto dyshime e mëdyshje i 
kam dëgjuar nga shumë maturantë. Edhe për këtë, baba e cilësoj 
teknologjinë.

Secili maturant ka qasje në internet. Secili fakultet ka web-faqen 
e tij. Fatmirësisht fakulteti në të cilin i vijoj ligjëratat, për mrekulli 
ka edhe kolonën e veçantë për studentët e rinj. Por fatkeqësisht, 
nëse e klikojmë atë, nuk shfaqet asgjë. O sa i mirëseardhur do 
të ishte lajmi, që aty përveç procedurave për regjistrim të kishte 
edhe informata për secilin departament, për secilin drejtim. Për 
lëndët mësimore, për vitet e studimeve. Për kohën që do ta ka-
lojnë studentët në laboratore e ferma, ngase jo të gjithë i kanë 
frymëzimet e njëjta. Sa mirë do të ishte që të kishte informata 
për mënyrën e përzgjedhjes së studentëve, kriteret minimale 
dhe mundësitë e pranimit të studentëve. Kriteret e nevojshme 
për ndërrimin e drejtimeve. E për shumë pyetje të tjera do të 
ishte mirë që maturantët të gjenin përgjigje tek ajo ikona që zë 
një hapësirë të vogël në dritare të web-faqes së fakultetit tim. E të 
gjithë nxënësit mund të kishin qasje në çdo kohë dhe pa pagesë. 
Për realizimin e kësaj nuk nevojitet një kosto e lartë. Edhe kosto-
ja e mirëmbajtjes do të ishte më e ulët se kënaqësia e ofruar te 
nxënësit, për të cilët kjo është e rëndësisë parësore. Dhe me këtë 
nuk do të shqetësoheshe duke dëgjuar studentë duke cituar: “Ah 
sikur ta dija se ç’përmban ky drejtim, jam i bindur se do të zgjidh-
ja diçka tjetër para tij.” Nuk mund t’i marrim parasysh kërkesat e 
studentëve, nëse ata nuk e kanë gjetur vetveten e tyre plotësisht 
në atë fakultet. 
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Edhe nga studentët kam dëgjuar kërkesa të ndryshme, të cilat 
kanë tipare të përbashkëta me kërkesat e mia dhe tani e pasqy-
roj mundimin e brendshëm së bashku me zgjidhjen përkatëse. E 
ndiej veten në presion si çdo student kur vjen afati i provimeve, 
jo se jam i papërgatitur, por se tani jam në muajin kur fillojnë 
provimet. Dhe ne nuk i dimë ende datat e sakta të provimeve. 
Disa provime janë më specifike dhe po ashtu radhitja kronolog-
jike e përgatitjes së tyre është një provim në vete. Shpresoj që 
ky shqetësim të mos jetë më brengë. Por personeli përkatës të 
mbajë përgjegjësi për këtë. Sa bukur po funksionojnë këto ide-
të e fundit, që po koordinohen me teknologji. Rasti i aplikimit 
për fakultet (aplikimi online) e në veçanti ky i fundit, aplikimi për 
strehim dhe ushqim në Qendrën studentore. Apo edhe grupet 
e drejtimeve të fakulteteve, qoftë në rrjete sociale apo përmes 
e-mailit. Nëse je student në vitin e dytë apo më lart, jam i sigurt 
që së paku një ligjëratë apo ushtrim e ke humbur nga munge-
sa e personelit akademik. Qoftë për arsye shëndetësore, teknike, 
familjare apo diçka të ngjashme. E kjo do të eliminohej sikur seci-
li profesor të kishte një grup të veçantë me secilin drejtim, ku në 
një e-mail të vetëm do t’i njoftonte të gjithë studentët e drejtimit 
përkatës. Kjo do të ishte shumë e mirëseardhur, kur dihet se një 
numër i studentëve udhëtojnë për në fakultet. Përveç eliminimit 
të shpenzimeve materiale, do të kishim një racionalizim edhe të 
kohës. Dhe e gjithë kjo do ta forconte raportin profesor-student 
dhe po ashtu kjo procedurë do të ishte pa pagesë. Dhe secil-i/-a 
student/-e ka qasje në internet pothuajse tërë kohën. Jemi dësh-
mitar se vitet e fundit studentët kanë qenë ideatorët më të mirë, 
të cilët e kanë shfrytëzuar në maksimum teknologjinë. Jo vetëm 
idetë, por edhe shumica e bizneseve gjigante kanë buruar nga 
studentët. Pra erdhëm në fund e nëse më duhet ta përmbledh 
kërkesën kyçe të studentëve të fakultetit tim, do të thosha: ta 
shfrytëzojmë maksimalisht teknologjinë. Sepse në globalizmin 
tonë, teknologjia është mënyrë jetese, me profitabilitet të lartë. 
Shpresoj që veshët kanë për të dëgjuar, mendja ka për të anal-
izuar dhe dora ka për të reflektuar. Ne duhet të reagojmë, ngase 
është më e mira për ne...
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TRËNDAFIL SFIDASH PËR 
STUDIMIN TIM
Arlindë Murturi

Me praninë e rrezeve të diellit, trupat tanë ndiejnë ngrohtësi, ndër-
sa me praninë e sfidave tona, shpirtrat tanë ndihen më të fortë. Një 
sfidë nuk të varfëron por të pasuron.

E diplomuar në medresenë “Alauddin”, gjimnaz vlerash të dy-
anshme, sa shkencore aq fetare, aty ku gërshetohen që të dyja, unë 
me shumë gëzim rreth arritjes së qëllimit, ëndrrës sime për t’iu 
ndihmuar njerëzve, për të qenë një mjeke (mami) e zonja, një mjeke 
që u ndihmon të gjithëve e sidomos nënave në çastet më kritike të 
tyre, në ato çaste mes jetës e vdekjes, mes gëzimit dhe dhimbjes, u 
drejtova drejt portave të fakultetit të Mjekësisë, drejtimi i mamisë. 

Të gjitha dokumentet i bartja në dorë, të gjitha notat me arritjet më 
të larta në bazë të kritereve të kërkuara nga ta. E kam pritur dhe e dija 
se do të isha nga të pranuarat. Ato çaste, çdo hap drejt fakultetit më 
bënte ta doja edhe më shumë profesionin që ëndërroja. I flisja botës: 
“O botë, fëmijët e së ardhmes së pari do të më kenë mua kujdestare 
të tyre, çdo prind pa marrë parasysh profesionin do ta bëj të lumtur 
kur t’ia jap fëmijën e tij/saj në kraharor. Ah, sa magjike do të jenë ato 
momente!” E dija se e doja këtë profesion, ashtu dhe shumë miq e 
dashamirë më cilësonin. Merrja lëvdata, “sa shumë që i doni fëmi-
jët ju”; “Sa bukur kujdeseni për ta”. Çdo kompliment i tyre më mo-
tivonte edhe më. Kur u flisja për studimin tim sa shumë gëzohesh-
in të gjithë. Ato çaste fakulteti më dukej parajsë, e unë me shumë 
miq prisnim në radhë për ta dorëzuar dokumentacionin e për të 
pritur më pas datën për testin pranues. Dhe aty mundoheshim në 
mënyrën më të mirë të tregonim se ne ishim mjekët e së ardhmes. 
Minutat iknin, e radha më afrohej... 

E emocionuar dhe plot buzëqeshje, vajzë plot vullnet për sfidën që 
do ta fillonte (ëndrrën e saj) ia afrova dokumentet axhit që punonte 
aty. Sa me dashuri e butësi më tha: “Ju nuk mund të pranoheni 
këtu. Ministria e Arsimit ka marrë vendim që për profesionin e Ma-
misë të aplikojnë vetëm studentët e shkollës së mesme të mjekë-
sisë ngase ata nuk po mund të pranohen.” M’i hodhi dokumentet 
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pa parë më shumë. Përmblodha veten duke bërë durim, se Zoti i do 
të duruarit. Ato momente më lindën në kokë dy pyetje: Pse Min-
istria e Arsimit e ka bërë këtë? Pse të pranoheshin vetëm nxënësit 
e shkollës së mesme të mjekësisë? Nëse ata nuk janë më të mirë 
se ne, atëherë ata nuk janë meritorët. Nëse Ministria e Arsimit e ka 
bërë këtë, atëherë ata nuk e kanë bërë gjënë e duhur. Duhet t’ua 
thotë dikush këtë. Atë ditë nuk isha e vetmja e kthyer me ëndrrën 
mbrapa. Nuk u dorëzova, plot motiv u nisa drejt Ministrisë. Doja që 
ata të ma thoshin po të njëjtën përgjigje në sy. Nuk kishte problem 
edhe nëse më thoshin pas një viti do të ndryshohej vendimi, unë 
vetëm ëndrrën time doja ta realizoja, por jo vetëm për vete. Tani 
edhe për miket e tjera që u kthyen mbrapa. Me dokumentacionin 
që tani kishte filluar të dridhej në duart e mia, trokita në Ministrinë 
e Arsimit. Përgjigjja që mora nga ta ishte shokuese. Që në hyrje të 
konsultave me çdo qytetarë, gruaja që punonte aty pas shprehjes 
së hallit tim, më tha: “Rregulli që thuani ju nuk ekziston, por është 
shkak mbulesa (shamia) juaj. Për këtë shkak nuk ju pranojnë.’’

I thashë, por pse?! Ne jemi një shtet laik, çdonjëri ka të drejtën e tij.

Mbulesa nuk më mbulon mendjen, dijen, ajo është një urdhër nga 
Zoti im që unë i besoj dhe kam vendosur me plot bindje që ta bartë 
për hir të Tij. Nuk më la të vazhdoja më tutje, dhe unë çfarë t’i tho-
sha tjetër...Jam e lumtur me vendimin që kam marrë, mbulesa më 
ka ngritur në mesin e të gjithëve, më ka bërë të veçantë. Iu drejtova 
Zotit tim: “Zot, qoftë sfidë me hajr!”

E kthyer në shtëpi, nuk doja t’i shqetësoja prindërit e mi. Radha 
ishte e gjatë, u thashë, pres për një ditë më shumë për dorëzim. E 
gjumi për ëndrrën nuk më merrte. Të kërkoja nga prindërit të më 
dërgonin në ndonjë fakultet privat, e dija se me zemër do të më 
dërgonin, porse mundësitë financiare nuk ishin. 

Nuk desha t’ua shtoja hallet më shumë atyre.

Një vit kaloi, e unë përgatitesha për t’u sfiduar përsëri. Përgatitesha 
edhe për refuzimin. Përpiqesha ta gjeja enigmën që më lidhte me 
fëmijët e së ardhmes. Kur aplikimi u hap, pas një viti, prapë e njëjta 
gjë ndodhi.

Për të mos e çuar kohën në humbje e duke qenë edhe bartëse e 
fjalës hyjnore: “Lexo, mëso, studio me emrin e Zotit Tënd!”, iu kthe-
va studimeve islame, te të cilat më mbushet zemra plot iman. Pa 
pikë dyshimi, të merrja nektar dije për ta mbushur zemrën time 
plot mirësi. Aty edhe zbuloj enigmën përmes fjalës së urtë: “Gabimi 
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i mjekut të çon në varr, gabimi i mësuesit të lë të vdekur sa të jesh 
gjallë.”

Nga aty mësova se njerëzit nuk janë edukuar dhe nuk kanë mësuar 
mirë për diversitetin e tolerancën që thuhet se është, edhe pse tradita 
na e mësoi që në fëmijëri. Seç ndodhi e harruan apo s’duan ta dinë!

Atëherë, e marr motivin për t’u bërë mësuesja e së ardhmes, më-
suese përmes së cilës do të kalojnë gjenerata të tëra. Mësuesja e 
parë me mbulesë që do t’i tregoj popullit tim kosovar se mbulesa 
nuk më ndal, dhe se ne jemi të po kësaj toke. Ne kemi obligim në 
ngritjen dhe avancimin e këtij vendi dhe pse janë pikërisht njerëzit 
ata “të diturit” që në fakt aq nuk janë e na pengojnë. Dhe po qe se 
në klasë krejt besime të tjera të kenë fëmijët, unë do t’i respektoj, do 
t’i motivoj, do të jem shembull me lejen e Zotit për të gjithë se çdo 
njeri ëndrrën për të cilën ka lindur ta lini ta jetojë.

E ju bëhuni njerëz! Na duhet një tru që funksionon mbi vargjet e 
shkronjave të librave dhe që fikë idetë e egos shtazarake që mund 
t’i mbaj. Na duhet një zemër e mençur që e qetëson veten nga 
furia e emocioneve dhe e di se është e vlefshme prandaj se lejon 
çdokënd që të luaj me ndjenjat e tij/saj. Ne na duhet pak maturi 
dhe vetëdije për ta kuptuar se nuk mund të jesh perfeksion e as 
engjëllor dhe kjo s’të bën aspak më të dobët, por përkundrazi. Të 
mjafton forca për ta pranuar çdo mangësi tënden dhe për ta njo-
hur armikun tënd që buron nga vetja jote. Atëherë kur ta njohësh, 
mos u përpiq të bëhesh dikush tjetër që s’mund të jesh e të mbe-
tesh karakter fals. Bëhu veç versioni më i mirë i yti, as më shumë 
e as më pak. Jepe të pamundurën nga shpirti yt kreativ dhe pjesën 
tjetër lërja Perëndisë. Imagjinoje suksesin si një rrugë rrethuar me 
trëndafila. Hidh farën ngado, e ku të mbijë le të mbijë. Është urtësia 
e Zotit vendi e koha e lulëzimit, mos u mundo ta kuptosh si e nga. 
Dhe për hir të asaj se e mban titullin e krijesës më të bukur, duro 
e lulëzo. Çrrënjose çdo ves të keq e stërmbushur me vlera. Ditët e 
kalendarit çdoherë e më shumë bien. Mos ji “vullkan që fle i fash-
itun” por simbol e arbitër i pozitivitetit e të bukurës. Jeto me dinjitet 
dhe me merita për jetën që t’u dha, profesionin që t’u mundësua. 
Minutat po kalojnë, mos humb kohë!

Ky trëndafil sfidash për studimin tim mua më dha jetë, gjeje edhe 
ti trëndafilin tënd dhe në mes të shumë gjembave, mbijeto, lulëzo, 
jeto se ke vlerë! ”E kur ta arrini ëndrrën, kryeni detyrën me përku-
shtim, dashuri e mirësi, bëhuni shembull në profesionin që doni e 
keni.”
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FAKULTETI EKONOMIK
Berta Ismajli

Pa dyshim që një nga sfidat kryesore në jetë është arsimimi, një 
rrugë e gjatë me shumë sakrifica, probleme, dështime, lodhje por 
mbi të gjitha një fund i suksesshëm, i lumtur dhe i merituar.

Në një botë të pasigurt, ku teknologjia ka sunduar jetët dhe për-
ditshmërinë tonë, gjithçka është bërë më e lehtë dhe njerëzit py-
esin veten: Pse ne duhet të arsimohemi?

Të arsimohesh, të kesh dituri dhe të dish ta shprehësh është 
privilegj diçka që kurrë nuk humbet dhe mund t’ua  japësh edhe të 
tjerëve sepse ajo nuk shpenzohet, diçka që ka vlerë, diçka që të ndih-
mon ta kuptosh botën dhe pa dyshim do ta quaja një thesar të vërtetë.  
 Sot më shumë se kurrë ne jemi të lirë të zgjedhim çfarë të stu-
diojmë, ku duam të studiojmë dhe cili është qëllimi për këto stu-
dime. Ne jetojmë në një shekull ku mundësitë për të zgjedhur 
çka të studiojmë janë të shumta sepse tashmë fakultetet ofrojnë 
departamente të ndryshme, ku besoj që çdokush do të mund ta 
studiojë atë që i pëlqen dhe atë për të cilën ka aftësi.

Ndonëse në shumë vende të botës arsimimi zë vendin kryesor, 
në kohë dhe vende të ndryshme, roli dhe rëndësia e arsimim-
it nuk e ka pasur vlerën e duhur. Vende të ndryshme si ShBA, 
Japoni, Kanada, Britania e Madhe, Finlanda, Australia dhe disa 
vende tjera, cilësohen me shkallën më të lartë të arsimimit në 
botë, duke investuar vazhdimisht në arsim, si aseti më i vlefshëm 
i një vendi.

Mirëpo fatkeqësisht, arsimi në Kosovë nuk është në nivelin e 
duhur. Problemet dhe mangësitë e shumta kanë ndikuar në ul-
jen e interesimit për t’u arsimuar dhe në uljen e cilësisë, të cilat 
ndikojnë negativisht në ekonominë e vendit dhe në shumë as-
pekte të tjera të jetës. 

Problemet fillojnë nga infrastruktura shkollore e deri te mënyrat 
organizative në universitete. Të tilla janë: hapësira e pam-
jaftueshme; mungesa e mjeteve të ndryshme; mospërputhja 
e programeve studimore me tregun e punës; mungesa e me-
kanizmave efektivë për sigurimin e cilësisë; numër jo i mjaftue-
shëm i stafit të kualifikuar; ulja e kriterit për pranimin e stu-
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dentëve; ulja e vlerës së bursës; mungesë e stafit për informim 
të studentëve për probleme dhe çështje të ndryshme; mungesë e 
hapësirave të tjera, si biblioteka të pajisura me libra dhe hapësira 
leximi, salla sportive, kinema dhe kabinete të ndryshme me qël-
lim avancimin e studentëve.

Si pasojë që pjesa më e madhe e universiteteve janë të vendo-
sura në disa qendra të Kosovës, studentëve u shfaqen probleme 
si udhëtimi, shpërngulja dhe shpenzime më të larta.     Prishtina 
ofron mundësi banimi në konvikte dhe mundësi për t’u ushqyer 
në mensën e studentëve me çmime të përballueshme për stu-
dentët. Mirëpo kushtet nuk janë të nivelit të duhur. Vetëm një 
numër i caktuar i studentëve të përzgjedhur mund të banojnë aty 
si pasojë e hapësirës së kufizuar.

Problemet nuk kanë të mbaruar por besoj se këto që i kam ce-
kur janë ato që prekin shumicën e studentëve. Por për secilin 
problem gjithmonë ka zgjidhje, e shumica prej tyre kanë vetëm 
një adresë dhe ajo është Qeveria e vendit, e cila do të ndihmonte 
shumë nëse do të ndante më shumë buxhet për universitetet.            

Për hapësirën jo të mjaftueshme të Fakultetit Ekonomik, në të 
cilin studioj, do të rekomandoja që Fakulteti Ekonomik dhe 
Fakulteti Juridik të mos ishin në një vend. Mbase ndarja e tyre do 
të krijonte hapësirë të mjaftueshme si dhe mundësi organizimi 
më të mira.

Nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do të kërkoja 
që ta financonte projektin për ta pajisur Fakultetin me projektorë, 
kompjuterë dhe mjete të tjera.

Për problemin e mospërputhjes së programeve studimore me 
tregun e punës do t’i rekomandoja Rektoratit të krijonte një 
memorandum me institucionet në vend për praktikat e stu-
dentëve dhe përgatitjen për tregun e punës.

Motivuese për studentët pa dyshim që janë bursat, për ata stu-
dentë që kanë performuar mirë dhe kanë mesatare të mirë, andaj 
do të kërkoja nga Universiteti i Prishtinës që të mos e ulte vlerën 
e bursës siç po bën vazhdimisht, por ta bëjë të kundërtën, duke 
pasur parasysh efektin pozitiv. 
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Në Fakultetin Ekonomik ka hapësirë edhe për investime të tjera 
si biblioteka, salla sportive, kinema, kabinete të ndryshme për të 
cilat financuesi kryesor është Qeveria e vendit. 

Studentëve të komunave të tjera t’u krijoheshin lehtësira finan-
ciare dhe t’u ofroheshin kushte më të mira në konvikte dhe në 
mensë, duke investuar në përmirësimin e tyre dhe rritje të hapë-
sirës duke siguruar qëndrueshmërinë për të gjithë studentët në 
konvikte.

Studentët të kishin mundësinë për debate me rektoratin, dekana-
tin, ministritë e ndryshme dhe me njerëz nga politika, të cilat 
janë shumë të nevojshme.

Besoj se nëse zbatohen këto reforma dhe rriten investimet nga 
ana e Qeverisë niveli i arsimimit, kushtet dhe cilësia kanë për të 
marrë kahje pozitive.

Të gjithë duhet ta pranojmë dhe ta dimë rolin dhe rëndësinë e 
arsimimit e cila pa dyshim është shtylla kryesore e një vendi dhe 
një nga rrugët më të sigurta që vendi ynë të ketë standard dhe të 
ardhme më të mirë, duke i shfrytëzuar kështu të gjitha mundësitë 
dhe duke ndjekur hapat e vendeve më të suksesshme në botë. 
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FAKULTETI I EDUKIMIT FIZIK  
DHE I SPORTIT 

Erzë Koca

Thonë se jeta studentore për disa është e pasuruar me shumë 
kënaqësi, e për disa me shumë vështirësi. Unë mendoj se është 
një miks i lidhur me njëra-tjetrën që rezulton me një brum të 
përkryer që na jep vitet më të paharruara në jetë.

Pa i mënjanuar të gjitha kënaqësitë, dramat e vogla e të gjitha 
të bukurat e kësaj kohe, çdo student në botë has me probleme 
të ndryshme, vetëm jo të ngjashme me ato që i hasim ne si stu-
dentë në Kosovë.

Si studente e fakultetit të Shkencave Sportive, e di rëndësinë 
e aktivitetit fizik në jetën e një studenti, dhe e di rëndësinë që 
mund të ketë një lëndim fizik për një sportist aktiv, student që 
do të mund të bëhej kulminant e nesër ndoshta edhe ta ngre fl-
amurin në botë. Por një gjë e tillë nuk mund të ndodhë sepse 
pluhuri i tërë këtyre viteve, i pariparuar ndër vite, prishi ëndrrën 
e tij, edhe pse ai kishte ardhur me tendencën e një avancimi, e jo 
pengese për të studiuar.

Pa hyrë në detaje, ky është vetëm një shembull që mund të 
ndodhë çdo ditë te ne, sepse unë si njëra prej jo më shumë se 
600 studentëve të rregullt në këtë fakultet, hasi shumë vështirësi 
për ta nxjerrë maksimumin nga vetja, për arsye se gjërat e nevo-
jshme për të bërë një gjë të tillë mungojnë.

Si sportiste, në vend që të shkoj në një sallë të madhe ku do të 
kishte hapësirë të mjaftueshme, apo të paktën të kishte vegla të 
sigurta, unë duhet ta kalojë orën në një sallë 10m2, duke u ruajtur 
mos thyej diçka, dhe e gjithë kjo “sepse Kosova nuk ka buxhet 
të mjaftueshëm të na mundësojë një sallë më të madhe apo të 
paktën ca vegla më të sigurta në gjimnastikë e fitnes”, me arsy-
en se si shtet kemi prioritete më të mëdha, sesa t’i jepen kushtet 
e duhura edukimit të një studenti, respektivisht një mësuesi të 
ardhshëm të fëmijëve tanë, që aludon me një të ardhme të sho-
qërisë së Kosovës që bazohet në ne si studentë e pedagogë të 
ardhshëm.

Fatkeqësisht, Fakulteti i Shkencave Sportive në Kosovë është 
prej fakulteteve me një infrastrukturë për të ardhur keq e që 
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nuk i plotëson as nevojat bazike për një ligjëratë, me projektorë 
gjysmëfunksionalë, me pritje të lëshimit të klasave për mbajtje të 
ligjëratave, me salla me dimensione 10m2, e një dhomë të vogël 
fitnesi që përmban 3 pajisje sa për t’u quajtur e tillë, e edhe ato jo-
funksionale apo salla e gjimnastikës që ka aq metra katrorë sa ka 
dhoma ime. Kemi objekt që s`ka as të krahasuar me një shkollë të 
mesme në perëndim. Jo vetëm fakulteti i sportit, por çdo sportist 
në çdo fakultet tjetër është i zhgënjyer me qasjen jo të mirë ndaj 
sportit, kur të gjithë e dimë se ambasadori më i mirë për Kosovën, 
deri tani, është sportisti.

Pa e zgjatur, për çdo problem, nëse nuk ka ndihmë, ka zgjidhje, 
sado të vogël. Një zgjidhje për Fakultetin e Shkencave Sportive 
do të ishte krijimi i disa fondeve, duke shfrytëzuar dijen tonë në 
lidhje me profesionin tonë, që të mund të mbledhim një shumë 
të volitshme të parave për zëvendësimin e veglave më të reja. 

Një prej ideve për krijimin e një fondacioni do të ishte: si student 
të bëjmë punë ‘vullnetare’ duke mbajtur orë ekstraklasore gjim-
nastike, dhe të gjitha lojërat elementare, e ligjërata mbi rëndësinë 
e aktivitetit sportiv dhe të mësuarit e disiplinës në jetë për fëmijët 
e sa më shumë shkollave parashkollore dhe fillore. Dhe kështu 
të kërkojmë një shumë stimuluese nga këto shkolla për orët e 
mbajtura. Kështu të gjitha paratë të grumbullohen në fondin e 
fakultetit, dhe pas një shume të mjaftueshme, të krijojmë një am-
bient dhe vegla më të sigurta. Në anën tjetër, studentët të cilët e 
kryejnë këtë praktikë vullnetare, të shpërblehen me një numër të 
caktuar të ECTS kredive drejt diplomimit nga fakulteti. Diçka e 
tillë do të ishte pozitive, jo vetëm për ne si fakultet, por edhe për 
shoqërinë, informimin e sa më shumë fëmijëve dhe shkollave 
rreth rëndësisë së aktivitetit dhe shëndetit të përditshëm.

Studentët e dalluar të FEFS-së janë të gatshëm për një gjë të tillë, 
sepse përkundër krijimit të kushteve që do t’i kishim gëzuar, në të 
njëjtën kohë praktika dhe eksperienca me fëmijët do të na avan-
conte edhe më shumë në formulimin e karakterit si pedagogë të 
ardhshëm në profesionin tonë.

Si fakultet kemi synim dhe mision krijimin e pedagogëve sport-
ivë sa më të avancuar, që çdo student të dalë me një kuadër pro-
fesional e pedagogjik dhe të gatshëm për mësimdhënie. Për këtë 
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gjë po mundohemi çdo vit, me vullnetin që na mban dashuria 
për sportin, ta bëjmë në bashkëpunim të mirëfilltë me profesorët 
dhe menaxhimin maksimal me atë që na ofron objekti i fakultetit 
tonë. Sado që është e vështirë, fatmirësisht ne e kemi shumicën 
e sportistëve kulminantë në Kosovë, dhe si çdo herë dorëzimi 
është gjëja e fundit që dimë. 

Sporti ynë ka një Majlindë me medalje të artë olimpike, që rrjedh 
me ngritjen e flamurit dhe dëgjimin e emrit Kosovë në veshin e 
gjithë botës, saktësisht në një vend që as nuk e njeh Kosovën si 
shtet. Sporti ndër vite na prezantoi me një dinjitet, një flamur e 
himn anembanë botës, gjë që ata që e kanë në dorë buxhetin për 
ne, nuk do të mund ta bënin me shekuj. 

Kemi nevojë që të tjerët të kuptojnë se sporti është më shumë 
se vetëm një lojë. Jemi një prej gjeneratave që po i jep një faqe 
të bardhë Kosovës në sytë e botës. E nëse kjo nuk është arsye e 
mjaftueshme që të investojmë në edukimin sportiv në përgjithë-
si, atëherë ne si sportistë, jemi shumë të interesuar të dimë çfarë 
plani kanë liderët e Kosovës për urat qe duhet të ndërtohen mes 
botës dhe shtetit tonë. 

Pa folur shumë për gjendjen sportive në Kosovë, si studente e 
Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit, do të doja që në të ar-
dhmen e afërt t’i realizojmë këto ide, t’i mbledhim këto fonde 
e të kemi nëse jo sallat, të paktën sigurimin e veglave sportive 
adekuate. 
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UNË, STUDENTI KRENAR  
I UP-SË

Fjolla Beqiraj

Zgjohem herët në mëngjes, e gatshme për të filluar një ditë të 
gjatë. Bëj rrugën e përditshme deri në ndërtesën e fakultetit tim. 
Lë jashtë natyrën e këtij qyteti që e kam admiruar gjithmonë dhe 
futem në ambientin e zymtë të Fakultetit Teknik, të cilin tash e tri 
vite e kam vizituar thuajse çdo ditë. Ca nga zymtësia e tij tashmë 
është bërë edhe pjesë e imja. 

Pasi hyj në bibliotekë, përshëndes në heshtje një mori çanta stu-
dentësh që ruajnë bankat e pronarëve të tyre, të cilët kthehen 
më vonë: pas një kafeje, pastaj pas një kafeje tjetër, pastaj pas 
një tjetre, e kështu me radhë. Ulem diku dhe i nxjerr fletoret e 
fotokopjuara, të shkruara bukur e me pedanteri nga kolegët që 
kanë përfunduar studimet e tyre. Më pëlqen shkrimi, vizatimet e 
madje-madje më pëlqejnë edhe fletët që janë të lëna në gjysmë, 
duke i bërë kështu mësimet të mangëta. Por ashtu më pëlqejnë 
mua, sepse raftet e librave në bibliotekën e fakultetit tonë janë o 
të zbrazëta, o me libra në gjuhën serbo-kroate, o janë aq të vjetra 
sa që nuk mëson gjë prej tyre. 

Filloj kështu ditën time, e lumtur që gjeta një bankë boshe për 
t’u ulur dhe vazhdoj mësimin në ato fletore duke u munduar me 
mish e me shpirt të nxjerr sa më shumë nga ato shënime të pa-
plota. Kështu kaloj një mëngjes të bukur deri në kohën e ligjërat-
ave. 

Lë vetëm një libër mbi bankën e bibliotekës që të ma ruaj këtë 
bankë derisa ta përfundoj ligjëratën dhe nisem me nguti të zë një 
vend në rreshtat e parë të sallës, aty ku shënimet në tabela shihen 
dhe zëri i profesorit dëgjohet. Sikur të mund të flisnin këto salla se 
sa shumë kanë parë e dëgjuar! Ato janë jashtëzakonisht të nxehta 
verës dhe tmerrësisht të ftohta dimrit. Por, s’ka gjë. Më të vërtetë, 
problemi thelbësor i sallave janë një numër i madh i profesorëve 
mediokër që ligjërojnë në to. Ah sa e sa profesori e meriton të 
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jetë i ulur në ulëset e sallës, e jo përpara duke ligjëruar. Profesorë 
pa tituj, profesorë jopedagogë, madje edhe profesorë komikë që 
e kthejnë sallën në teatër, profesorë të (pa)disponuar, të lodhur, 
profesorë me pak njohuri por me shumë njerëz të njohur. 

Përfundoj ligjëratën, përfundoj mësimin dhe ngadalë zhvish-
em nga petku i romantizmit të përzier me ironi. Kështu analizoj 
ditën time nga fillimi dhe shoh se në fakultetin tonë nuk kemi 
vende të mjaftueshme për mësim e as salla të përshtatshme për 
ligjërata, nuk kemi libra në gjuhën shqipe e madje as në gjuhën 
angleze, një pjesë e profesorëve nuk janë të aftë për mësim, nuk 
kemi as laboratore të mirëfillta. Dhe, teksa njoh shumë studentë 
të zellshëm të këtij fakulteti, shoh se nuk u ofrohet asnjë kusht 
elementar për studim, e aq më pak për të qenë në hap me kohën. 

Zgjidhja e problemit qëndron tek investimet në fakultetin tonë, 
të cilat shkojnë në drejtim të gabuar. Këtyre investimeve u duhet 
dhënë një kahje tjetër. Them kështu sepse tualetet e rinovuara 
tash e sa muaj nuk janë ende funksionale. Në anën tjetër, restau-
rimi i fasadës së jashtme nuk është se do të ndikojë në cilësi apo 
përmirësim të kushteve për studim. Ideja kyçe është te menax-
himi më i arsyeshëm i hapësirave brenda ndërtesës së fakulte-
tit, të cilat janë më se të mjaftueshme për zgjidhjen e problemit. 
Kjo do ta përfshinte zgjerimin e bibliotekës, numri i ulëseve të së 
cilës është shumë i vogël në krahasim me studentët që vijojnë 
studimet në këtë fakultet. Përveç numrit të ulëseve, në ditët me 
shi, uji hyn brenda, ndërsa në ditët me diell, qëndrimi aty është 
thuajse i pamundur. 

Investime të tilla duhet të ketë edhe nëpër salla të ligjëratave, 
të cilave mbi të gjitha u mungon ndriçimi i nevojshëm. Duke 
pasur parasysh se një numër i madh i studentëve ndjekin lig-
jërata, vështirësohet përcjellja e vazhdueshme e ligjëratës duke 
e bërë atë joproduktive. Ndërsa gjatë provimeve kjo shkakton 
shpërqendrim mjaft të madh.

Po ashtu, duhet filluar një nismë në përkthimin e librave funda-
mentalë apo bazikë për studimet tona. Kjo do të mund të realizo-
hej me angazhimin e profesorëve ose personave kompetentë, të 
cilët do të mund ta bënin përkthimin e literaturës. Studimi me 
anë të skriptave, fletoreve të fotokopjuara, apo edhe të librave të 
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para 20 viteve nuk përkojnë aspak me studimin që i nevojitet një 
fakulteti që merret me teknologji. 

I fundit dhe më i rëndësishmi është problemi që shfaqet me një 
pjesë të profesorëve për po të njëjtat arsye që i kam cekur më 
lart. Profesorët jomeritorë duhet larguar nga pozitat e tyre dhe 
të zëvendësohen me njerëz të ndershëm e të zellshëm për punë, 
me profesorë që e motivojnë studentin dhe e ndihmojnë atë në 
studime, e jo e kundërta. Me ndërrimin e profesorëve të tillë do 
të reflektohej direkt cilësi më e mirë në studime për vetë faktin se 
një profesor meritor nuk ta çon dëm kohën e ligjëratave, nuk ta 
humb mundin në provim dhe të shtyn të ecësh përpara. 

Studentët e këtij fakulteti meritojnë plotësimin e këtyre kushteve 
themelore. Duke pasur parasysh natyrën e studimeve, për rritje 
të cilësisë duhet të intervenohet urgjentisht në temat e lartëce-
kura. Me shpresa për ndryshim fillojmë çdo ditë të re, ne, stu-
dentët krenarë të UP-së, studentët e këtij universiteti që paresh-
tur na sfidon.



Emri i fakultetit

ANËS UNIVERSITETIT
ese të studentëve të Universitetit të Prishtinës28

FAKULTETI I FILOLOGJISË 



ANËS UNIVERSITETIT
ese të studentëve të Universitetit të Prishtinës 29

Fakulteti i Filologjisë

FAKULTETI I FILOLOGJISË AKADEMIKISHT

Adelina Tërshani

Një sallë e tërë studentësh që qeshin me fore seksiste të akade-
mikut seksist. 

Tek flet për darkat e nivelit borgjez, profesori i më shumë se 30 
librave, ia huq me etiketime seksiste që ia bën gruas si qenie 
njerëzore. 

Me fore të lodhta për ikjen e makijazhit të një zonje gjatë dark-
ës, tu harru që fytyra është veç e saj me i bo çka të dojë e as tu 
mos e çu nëpër mend si arsye plotësimin e standardit të krijum 
të bukurisë për gratë, mbush kohën e dedikuar për ligjërim aka-
demik, për të cilin paguhet. E studentët, disa për tu servilav për 
shkak të 10-tëshes e disa pse s’dinë që është huqje, ia fusin t’qe-
shunës gjithëkolegtive.

Duhet me jau bo rrafsh!

Penalizim total pëson çdo qenie e guximshme që ngritet në kamë 
me “ia ulë” gradën profesorit. Përveç që largohet prej asaj ore, atij 
do t’i duhet dyfish punë për ta jetu ditën e diplomimit. Halë në 
sy të atij profesori e lakim i emrit të tij nëpër krejt universitetin, e 
presin si shpërblim. “Universitet i fjalës së lirë!!”

Tendencë gjithëkolegtive akademike për të listu “të arritunat” e 
tyne të cilat as në punë nuk i hyjnë landës së ligjërume, e vër-
shon sa në një orë në tjetrën trurin e studentëve.

Bash të detyruar me i dëgju përvojat e tyne, shëtitësve të botës, 
prej të cilave nuk kanë mësu asgjë e deri te detajet jetësore të 
fëmijëve të tyre 3-4 vjeç, përsëri të panevojshme për landën. De-
taje që ta kujtojnë shkollën e mesme, orët kur mobilizimi i klasës 
shkon deri në sakrifikimin e shprehjeve të fytyrës kinse për ta 
ditë jetën e profesorit, veç për tu siguru që ora kalon pa u çelë 
ditari te ngjyra e pembe – notat.

 “Universitet serioz, joprimitiv!”
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Për ta “lidhë” me temën udhëtimin e tij të fundit përtej oqeanit, 
e për të na e rikujtu ngujimin tonë, e ndan përvojën e hidhur të 
së papërjetuarës vetjake. Histori “rrënqethëse” për rastin kur pa 
një çantë t’i grabitej dikujt nga ata që janë “të zi futë” – zezakët, 
tregon profesori akademik. Tu i fut të gjithë në një thes, e tu tentu 
me tingëllu qesharak, ia huq me historinë, terminologjinë e me 
shpërfaqjen totale të racizmit të mbjellun brenda pavarësisht se 
numëron vetëm një vend të pavizitum. Edhe pse si njerëz të dijes 
parashihet me e përcjellë atë të pakontaminume me ngjyrime të 
tilla, edhe këta ia huqin por jo veç një herë! “Të zitë futë” dalin prej 
gojës së profesorit racist, shëtitësit të botës natyrshëm, prej të 
cilave tashmë natyrshëm e marrin edhe zgërdhirjen gjithëkoleg-
tive të studentëve. Një zonjë me gradë akademike i kish ra hise 
që në takimin e randësishëm jashtë shtetit me e vizitu fabrikën 
e “Ferrarit”, fotot prej të cilës u siguru me jua tregu veç djemve, 
tu mos i vetë as ata e as vajzat për interesimin e mundshëm me 
i pa ato. Vajzave u siguru me jua tregu veshjet e ndërrume gjatë 
“ekspeditave kulturore” gjatë takimit. 

“Juve çikave s’ju interesojnë kerret”- ke komenti i shoferes sonë 
akademike.

Në shembujt “me t’nime” na i sjellin edhe muhabetet e kafeneve 
tu tentu me demonstru rite fetare që kurrë si kanë pa! 

“Nuk bojmë na qeshtu”, më pëshpërit te veshi Gresa që qëlloi me 
i taku të njëjtës fe për të cilën pritej për pak çaste të shpërthente e 
qeshuna gjithëkolegtive. Edhe pse, për ta listu si arsye për jetëg-
jatësinë si profesorë akademikë, shpesh citojnë statutin e univer-
sitetit i cili nuk përjashton asnjë qenie njerëzore, prapë dështojnë 
në praktikë. Këta iu referohen me “ata” krejt atyne që nuk janë si 
këta. Menzi iu del prej gojës termi “homoseksual” e prej asaj që 
pason pas termit, ti pret edhe një pëshpëritje tjetër te veshi yt, por 
kjo nuk guxon as me u pëshpëritë…

Detyrim! 

Njerëzit që janë shembull i masës së cilës i qasen frontalisht janë 
edhe shembull i diskriminimit që i bëjnë kësaj mase, e pavetëdi-
jshëm edhe vetes. Në syllabuset e tyre duhet të kenë të listuar 
edhe ligjëratën të cilës do ia kushtojnë atë që as ata nuk e dinë! 
Vetëm kjo do i bënte ata që të mësojnë se kur diskriminojnë e 
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kur të ndërrojnë qasje. Edhe pse parashikojmë se njerëzit e tillë 
që janë çdo ditë para masave të cilat informimin e kanë të qa-
sshëm në çdo hap e që po punojnë në qasje kritike, i rifreskojnë 
njohuritë e tyre dhe janë të gatshëm për pyetjet e masës, ata nuk 
e bëjnë këtë. 

Të detyrum me e sjellë një punim klasik të “PowerPoint”-it e lit-
eraturë që do t’i qasen vetëm kur patjetër duhet ta bëjnë këtë, të 
na flasin për diskriminimin. Pritshmëritë për një trajtim të cekët 
të kësaj teme janë të mëdha. Por kjo do ta siguronte hapësirën që 
kinse pavetëdijëshëm ose për t’u lidhë me temën, studentët do të 
flasin lirshëm për makijazhin, për racat, për fe, orientim seksual e 
disa sa për ta marrë fjalën, do të ndajnë raste të palidhura domos-
doshmërisht me temën- praktikë e mësuar ndër vite...

 Kështu do të mësonte secili, e edhe akademikët prej studentëve. 

*Vërejtje: termi “akademikë” përfshinë edhe gratë.
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FAKULTETI FILOZOFIK SFIDA E TË QENËT STUDENT 
ME NEVOJA TË VEÇANTA NË 
KOSOVË

Shkurte Bregovina

Çdonjëri në botë lind dhe bëhet pjesë e një universi pa kufij. Lind 
vetëm me disa instinkte dhe një nga to me instinktin e mbi-
jetesës. Pastaj fillojmë të mësojmë, duke i caktuar kufijtë e vetes, 
të jetës dhe të botës sate vetjake. Përpjekjet tona për të ecur, për 
ta bërë hapin e parë sinjalizojnë një nisje, një tendencë për t’u 
bërë i pavarur, për ta shijuar të nxehtët, të ftohtët e tokës. Edhe 
unë u linda, u bëra pjesë e një rrugëtimi, i cili më mësoi të eci, 
të rrëzohem dhe të ngritem – thjesht të mbijetoj. Të lindësh me 
një nevojë të veçantë, me të parë të dëmtuar, duhet ta mësosh 
veten të qëndrosh, jo vetëm të mbijetosh. Që nga klasa e parë 
u përballa me refuzime, mospranime nga modeli i dytë në jetë, 
nga mësuesi. Nga kjo kuptova se në sfidën e të jetuarit duhet 
vetëm të qëndrosh, t’i refuzosh padrejtësitë. Kalova të gjitha 
fazat e edukimit parauniversitar për të arritur në universitet. U 
bëra studente e Fakultetit Filozofik. Tani po bëhesha gati të nisja 
një rrugëtim të ri me plot sfida, mundohesha ta përgatisja veten 
në përballje për t’i tejkaluar sfidat.

Sfidat janë krijuar për t’u shijuar. Ato nuk i takojnë përjetësisë, ato 
thjesht ekzistojnë për ta kuptuar konceptin e të sfiduarit. Duhet ta 
sakrifikojmë atë që jemi në jetë për atë që do të bëhemi. Thjesht 
guxo dhe mëso duke provuar! 

Kisha frikë nga ideja e të qenët studente, frikë nga fakti se si do të 
pritesha nga të tjerët. I frikësohesha përballjes së pranimit sho-
qëror, megjithëse isha mësuar të qëndroj, prapë frikësohesha. Po 
përballem dhe do të përballem edhe për një kohë me mungesë të 
literaturës në formë akustike. Kjo ma bën më të vështirë procesin 
e të mësuarit. 
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Përballja me të panjohurën sjell shqetësime të reja deri në mo-
mentin që ato bëhen të njohura dhe gjenden përballë nesh, ud-
hëtojnë dhe jetojnë brenda nesh.

Duhet të provojmë ta jetojmë të tashmen, duke mos e kujtuar të 
kaluarën dhe duke mos menduar për të ardhmen. Thjesht jeto 
dhe vepro për momentin.

Është e rëndësishme t’i referohemi të kaluarës, të ëndërrojmë për 
të ardhmen, por gjithherë duke ia rikujtuar vetes se ne jemi qenie 
të lindura me aftësinë për të jetuar dhe shijuar vetëm një kohë, 
të tashmen.

Shumë gjenerata kanë kaluar nëpër këto sfida e kanë ecur nëpër 
këtë rrugë, por e rëndësishmja është të fillojmë sot të ndryshojmë, 
duke mos i përmendur dobësitë e së kaluarës dhe pritshmëritë e 
së ardhmes.

E rëndësishmja është të veprojmë për një zgjedhje, për një ndry-
shim. Të lirojmë një vend për sfida të reja, duke i zbutur sfidat që 
sot ekzistojnë dhe udhëtojnë bashkë me ne.

Duhet të mos lejojmë të formohen orteqe sfidash, sepse borë bie 
çdo vit në kohën dhe momentin e saj.

Mos ta lejojmë veten të bëhemi viktima të ortekut të pafuqisë dhe 
të krijojmë fajtorë për t’u liruar vetëm në një moment.

Fushat nuk mund të jenë gjithherë të mbuluara me lule, me gje-
the të rëna, me dëborë, e as me shi. Çdo gjë e ka stinën e vet, 
kohën e vet. Ne jemi qenie të lindura për t’iu përshtatur kushteve 
me të cilat jetojmë, por edhe të cilat neve na përshtaten. Çdo gjë 
është fillim, çdo fillim është i vështirë.

Çdo vështirësi kërkon lehtësim, çdo lehtësim realizohet me 
sfidim. Thjesht gjeje zgjidhjen duke u bërë kërkues i mjaltit në 
çdo lule, sikur bleta. 
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Prandaj, guxo të ëndërrosh për jetën, pa marrë parasysh nevojën 
e veçantë, të kaluarën e rëndë dhe të ardhmen e panjohur. 

Vazhdo të fluturosh i lirë brenda jetës dhe botës që të tjerët nuk 
ta huazuan dhe nuk ua ke borxh jetën. E gjitha që të mbetet është 
të veprosh.
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FAKULTETI I NDËRTIMTARISË 
DHE ARKITEKTURËS 

SFIDAT E JETËS STUDENTORE 
NË FAKULTETIN TEKNIK

Dieta Bytyqi

Gjërat e vogla e bëjnë diferencën e cila na shpie rrugëve të 
mëdha. Një numër, shenjë a shkronjë së bashku janë destinuar 
të bëjnë ndryshime.

Ndërthurur edhe pak kompleksitet, i cili veçse ushqen mend-
jet e mprehta, nxit kureshtjen e asaj se çfarë mund të ketë tutje 
duke punuar me përkushtim e precizitet, lustruar edhe me de-
tajet më të vogla e ndonjëherë edhe duke mësuar nga gabimet. 
Pa hequr dorë deri te zgjidhja e duhur, në raste deri te një shpik-
je e re e cila mund të shpie në revolucion.

Çdo ditë e tillë, mbase dhe të dielave, sfiduese, është veçse 
pasqyrim i çdo studenti të Inxhinierisë së Fakultetit Teknik, e 
cila reflekton në ide të mëdha; gjëra të reja sepse ne kemi zgjed-
hur rrugën e realizimit të objektivave që burojnë e bredhin në 
mendjet tona, ku gjithçka fillon në shkëndijat e fërkimit të lapsit 
në një fletë të bardhë.

Megjithatë, në kohët kur të rinjtë në vendin tonë përbëjnë pjesën 
dërmuese të popullatës, entuziastë me potencial të jashtëza-
konshëm në sfera të ndryshme të inxhinierisë e inovacionit, 
hasin pengesa në zhvillimin dhe promovimin e tyre si të tillë, 
gjë që nuk e meritojnë përkitazi si institucioni më i lartë univer-
sitar. Vendi ku buron pothuajse gjithçka në mbarëvajtjen e stilit 
të jetës, aty ku studiohet gjithçka në lidhje me infrastrukturën e 
jetesës, posedon gjithçka përveç saj. 

Nuk e di nëse të lënë pasdore do të ishin fjalët e duhura, por 
ndihemi veçse robër të ironisë së vendit ku studiohet për elek-
tricitet e nuk posedon ndriçim të duhur. Të vendit ku studiohet 
për zbatimin e njërës nga gjërat themelore të jetës; ujit, e si i tillë 
nuk ka funksionim të duhur. Hapësira e të cilit vend ku tash e 
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sa muaj është bllokuar nga depozitimet e mbeturinave përgjatë 
renovimit, shfaq më së miri mungesën e seriozitetit të këtij in-
stitucioni, pikërisht në vendin amë ku studiohet për ndërtim-
tarinë e pasojat e tyre në ambient. Pa lënë anash as higjienën, e 
cila lë për të dëshiruar.

Sinqerisht, këto do të duhej të ishin gjërat e fundit me të cilat 
një student do të duhej të ballafaqohej, por të cilat përbëjnë 
njërin nga problemet kryesore në mirëqenien tonë si studentë, 
duke na e tërhequr vëmendjen në kushtet që konsiderohen el-
ementare. 

Hapësira e vogël e bibliotekës së këtij fakulteti përbën një tjetër 
problem. Zgjerimi i kësaj hapësire është i domosdoshëm për 
shkak të numrit të madh të studentëve që përfshin këto tri 
fakultete. Mbase do të mund të bëhej zëvendësimi i disa sallave 
në formë biblioteke, gjithmonë sipas një koordinimi që nuk do 
ta shkaktonte mungesën e sallave ligjëruese. Pasi mësimi në 
salla e ul produktivitetin tonë, për shkak të zhurmës apo shpërn-
guljes nga një vend në tjetrin në mungesë të këtyre hapësirave.

Në anën tjetër, mungesa e praktikës, e cila është esenciale 
për profesionalitetin tonë, fatkeqësisht do të na kushtojë më 
vonë. Mungesa e laboratorëve, manovrimi me instrumente 
të ndryshme në matje, mbeten vetëm fotografi e imagjinatë e 
krijuar në mendjen tonë pasi vështirë të arrihet diçka në këto 
kushte.

Gjatë një punimi seminarik në vitin tim të parë të studimeve 
në lëndën “Hyrje në Ndërtimtari”, dega e Inxhinierisë së Am-
bientit, jam angazhuar në studimin e dukurisë së ndotjes nga 
zhurma. Kam vizituar disa institucione nga më të lartat si 
“Gjykata e Prishtinës” e deri te “Ministria e Mjedisit dhe Plani-
fikimit Hapësinor” për shfrytëzimin e instrumentit përkatës që 
bën matjen e zhurmës, pasi një të tillë nuk e posedonte fakulteti 
ynë, sepse ndryshe do të isha e njoftuar nga mentori gjegjës në 
rast të një prone të tillë. Në Gjykatën e Prishtinës më thanë që 
ekziston instrumenti i tillë porse është në posedim të Ministrisë 
së Mjedisit, ku megjithatë nuk kishte person adekuat i cili do të 
dinte ta përdorte atë dhe se në raste të ankesave të qytetarëve 
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për bezdisje nga zhurma, matja e saj bëhej me vesh duke shkuar 
në vendin e ngjarjes. Kam parashtruar një kërkesë me shkrim 
për shfrytëzimin e atij instrumenti por nuk kam marrë përgjigje.

Në Komunën e Prishtinës shqyrtuam mundësinë e marrjes së 
këtyre informacioneve në Institutin “INKOS Kosova”, porse çdo 
lloj matje që do të bëhej aty do ta kishte shumën e përcaktuar 
monetare.

Një zgjidhje e këtyre problemeve do të ishte kontraktimi i këtij 
fakulteti me institucione të llojit të tillë, në mënyrë të shfrytëzim-
it të hapësirave të tyre në bazë të nevojave tona, gjithmonë duke 
bashkëpunuar me gjegjësit e vendit përkatës.

Thuajse gjithmonë kur kemi të bëjmë me gjetjen e çfarëdo të 
dhëne që na nevojitet, hasim pengesa në institucione publike 
të vendit në marrjen e tyre.

Gjithashtu mendoj se profesionalizmi duhet ta përfshijë 
gjithsecilin që ta kryejë punën adekuate për të cilën ai person 
ka studiuar, në mënyrë që të shfaqim produktivitet e jo të hasim 
në ngecje e zvarritje të këtyre proceseve.

Edhe pse si degë e re siç është “Inxhinieria e Ambientit” në 
Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës (FNA), e cila është 
në saje të ndërtimit të strukturave të saj, nuk mund ta anashka-
lojmë edhe mundësinë e bashkëpunimit të vetë ne studentëve 
me Universitetin e Prishtinës. Mbase praktika më e mirë do të 
ishte t’i fillonim ndryshimet nga objekti ynë i studimit, i cili do 
të ishte vendi i duhur për t’i realizuar idetë tona pasi si studentë 
të kësaj lëmie, me ndihmën e profesorëve hasim në gjuhë të 
përbashkët në mësimin e dizajnimit, zhvillimit dhe të vlerësimit 
të strukturave, të pajisjeve si dhe të sistemeve që e mbrojnë mje-
disin nga efektet e aktiviteteve njerëzore dhe që e përmirësojnë 
shëndetin publik e mirëqenien.

Gjeneza e zgjidhjeve të shumë problemeve që kanë të bëjnë me 
ambientin e vendit tonë si: ndotja e ajrit dhe e ujit, ndotja nga 
zhurma, depozitimi i mbeturinave ndërtimore, do të mund të 
fillonte nga ky universitet, sidomos kohët e fundit kur vendi 
ynë paraqet nivele të larta të ndotjes të cilat çojnë në ngulfatje.
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Vetëdijësimi i popullatës dhe njohja me pasojat që shka-
kton ndotja, pa dyshim që do të përbënte faktorin më të 
rëndësishëm për parandalimin e saj. Si studente do të isha 
e gatshme të jem shtysë i çfarëdo kampanje që ka të bëjë 
me shqyrtimin e mundësive të riciklimit të materialeve nga 
mbeturinat dhe përdorimi sa më i paktë i masave plastike. 
Gjithashtu, shtimin e hapësirave gjelbëruese, duke filluar me 
mbjelljen e drunjve që nga oborri i këtij fakulteti; nxitjen e 
qytetarëve që të përdorin sa më shumë transportin publik, 
në mënyrë që të mos shkaktohet ngulfatje në komunikacion, 
reduktimin e panevojshëm të rrymës elektrike, pasi furnitori 
kryesor i vendit tonë me energji elektrike është shkaktari më 
i madh i ndotjes së masave ajrore.

Në anën tjetër nëse do të hasja në ndonjë mundësi bashkëpun-
imi me universitete të tjera brenda e jashtë vendit, si dhe me 
organizata të ndryshme botërore të interesave të përbashkëta, 
shkëmbimi i ideve dhe shpërndarja e përvojave në inxhinieri 
do të luante një rol kyç në formësim të mëtutjeshëm, pastaj pla-
simin e atyre ideve këtu dhe zbatimin e duhur. Në mënyrë që 
për studentët pasardhës kjo mundësi të ishte urë lidhëse për 
çdo studim që ata do të angazhoheshin.

Duke marrë parasysh që në vendin tonë nuk jepen fonde për 
studime, e në anën tjetër me përgjysmimin e bursës me të cilën 
studentët meritorë do të duhej të shpërbleheshin për punën e 
suksesshme të tyre, edhe një herë jemi dëshmitarë të papërg-
jegjësisë së këtyre institucioneve. Në vendin ku gjithnjë e më 
tepër përdoret emri i të rinjve kosovarë për qëllime të përf-
itimeve vetanake duke u referuar si e ardhmja e këtij vendi; 
askush nuk vazhdon të jetë shtytës i hapjes së rrugëve të tyre 
për zhvillim e studim.

Ngulfatja e rinisë në çfarëdo lloj procesi për vendin tonë do të 
thotë ngulfatje e vetvetes. Pasi ne jemi forca kryesore e mendi-
meve të zhvillimit.
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Këtu ku zinxhiri i gjërave të vogla krijon një problem të madh, 
në vendin ku tashmë nuk duhet ngecur në përmirësimin këtyre 
gabimeve, por që këto gabime të jenë shtytëse që t’i studiojmë 
shkaqet dhe ndërmarrjen e masave parandaluese.
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FAKULTETI I SHKENCAVE  
MATEMATIKE – NATYRORE 

RRUGËS SË ËNDRRAVE

Etnik Jakupi

Një rrugë e gjatë, e mundimshme, thuajse e pamundur, por mbi 
të gjitha ëndërr është. Jo të gjithë nga ne e zgjedhin rrugën e 
tyre, disa ndikohen e disa drejtohen nga dikush, herë për të mirë 
e herë për të keq. Jo se të gjithë do të tentojnë ta ndajnë atom-
in, ta studiojnë psikoanalizën, a të tentojnë inteligjencën artifi-
ciale, thjesht janë së bashku me ty në rrugën tënde, sepse dikush 
i detyron apo dëshiron t’i shoh aty, e pa ndonjë qëllim enden, e 
pengojnë, nganjëherë edhe të dëshpërojnë. I humbur në mesin 
e njerëzve, ku të gjithë janë duke i kërkuar mundësitë, zgjidhjen 
dhe rrugën e jetës, humbesh, pyet veten se mos je në vendin e 
gabuar. Koha fluturon dhe të lë pas, e ti mbetesh duke shikuar se 
si asgjë nuk ka ndryshuar. Sikur është e ngrirë çdo gjë.

E detyrohesh ta kalosh detin me not për të arritur tek ishujt që 
dëshiron, është e vështirë, thuajse e pamundur. Ndihesh sikur 
gjithçka është kundër teje. Fillon t’i rimendosh ëndrrat e fëmi-
jërisë, të cilat i gjete në fletat e para të abetares, momenti kur 
thoshe se dëshiron të bëhesh pilot, i frymëzuar nga A-Aeroplani 
në fletën e parë. Fillon të mendosh se si ëndrrat ndryshuan, jo 
ngase deshe ti, por ngaqë ato u harruan nga mendja, duke mos 
pasur rastin të dëgjosh për aeroplanin më pas dhe gjithçka, përf-
shirë edhe mësimin, futej në njëllojshmëri, e cila për qëllim kishte 
krijimin e një rinie funksionale e fitimprurëse. Ku kreativiteti nuk 
ishte fare kriter, e aq më pak lëndë, dukej sikur po kryenim një 
proces, i cili po na atrofizonte trurin.

E vetmja mënyrë për t’i ikur realitetit të hidhur, e për ta ngushël-
luar veten gjatë viteve të formimit mbetej të zhyteshe në romane, 
të cilët të tregonin një botë, të cilën nuk e fliste askush, as në 
shkollë e as në televizor. Dokumentarët e shkencës, historisë, e 
të artit, ishin kanale të parëndësishme, që nuk punonin si duhet. 
Fillon të dyshosh se shkenca, historia e arti janë gjëra të vlefshme, 
të nevojshme, e që na tregojnë se kush jemi, sa të bukur jemi dhe 
ku mundemi të arrijmë në të ardhmen. Ndihesh i izoluar, shokë 
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e shoqe nuk ke, që të diskutosh me ta. E vitet e fundit kalojnë 
duke pritur me gëzim mbarimin, e shpresa se do të takosh shokë 
e shoqe në gjimnaz, të jep vullnet. 

Dëshpërohesh, fillon të mendosh, se ndoshta është pa vlerë 
shkolla, dhe se nxënësit që në shkollë fillore kanë marrë të gjithë 
nota maksimale, po heqin dorë nga mësimi, kanë arsye e kanë të 
drejtë, se edhe ashtu nuk na mësojnë diçka më ndryshe. Vazhdon 
rrugën, i vetëm, prapë asnjë shok e shoqe, madje edhe profesorët 
të duken se nuk janë të aftë, e sheh sa të mangët janë, të duket 
që nuk kanë njohuri të përgjithshme, e as të mjaftueshme për 
lëndën e tyne. Notat që thoshin se nuk mund t’i marrësh, vazh-
don me i marrë me lehtësi, bile edhe i papërgatitur ndonjëherë.

Fillon të ecësh me kufje, të flasësh më pak dhe qejfi i madh të 
dëgjosh muzikë rok, që nxënësit nuk e dëgjojnë e ti i mendon të 
paditur, të izolon nga të tjerët.

Mendon se mbërrite në vendin ku ëndrrën do ta bësh realitet. 
Momenti kur pranohesh në Fakultet, të bën të ndihesh krenar, se 
dole i pari në listë, madje familjarët krenohen me ty. Mendon të 
punosh, të jesh i rritur, librat e fakultetit e ndonjë roman vet të i 
paguash. E kur shkon ditën e parë veshësh mirë. Ju mbledhin në 
amfiteatër, studentët e drejtimit Fizikë. Pret Profesorët, e men-
don se do të diskutosh për Fizikë, Astronomi, Quantum Fizikë, e 
shumë gjëra tjera. E kur mbërrijnë, vijnë grup, secili më i mrrolun 
se tjetri. Dekani mundohet me dhuru pozitivitet të viteve të 60-
ta, duke mos pas mundësinë me të motivu me laboratore, ose me 
ndonjë studim, flet për rëndësinë e përfundimit të studimeve për 
një vend pune.

Profesori që ligjëron Fizikë, fillon të flas pas Dekanit (pa e dëgju 
aspak Dekanin), madje edhe disa gjëra të njëjta i tha. Shpjegoi se 
çka do mësojmë, të ndjekim ligjëratat, e kështu me radhë. Kur 
asistenti filloi, na tregoi qe profesorët nuk duhet ti thërrasësh në 
emër, dhe se duhet të trokasësh, vetëm se edhe thonjtë duhet ti 
prisni nuk na tha. Kur erdhi radha te literatura, na shpjegoi disa 
linqe ku mundemi me i vjedhë librat online, e që librat ishin në 
gjuhën angleze, disa pjesë ishin përkthyer, por jo e gjitha. Fat-
mirësisht gjuhën Angleze e njihsha, madje aq mirë sa të kuptoja 
se janë të përkthyera gabim shpeshherë. Lëndët e tjera kishin li-
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bra shqip, libra që nuk mundte me i shpjegu as profesori, prob-
lem të kuptosh se edhe çka po mësojmë.

Pjesa teknike e laboratorike ishte më shumë të vlosh ujë, e ku 
prej vjetërsisë së instrumenteve nuk mundshe ti lexoje vlerat e 
pakalibruara, rrjedhimisht nuk njihej ndonjë zbulim sepse nuk 
pranoheshin madhësitë e matura. E ëndrra, kishe humbur, sikur 
tash, kohë e gjatë pa u përmend, i zhytur në stresin e provimeve, 
harroje se një ditë kishe ëndërruar të punosh në CERN ose NASA. 
Mundim, e vështirë të kalitësh veten në formën e dëshiruar nga 
profesorët, prapë i izoluar me kufje në vesh. Duke mos pasur me 
kë të diskutosh e vëren se edhe temat të cilat ke mësuar, janë duke 
avulluar nga truri, dhe që gradualisht po përshtatesh me nevojat 
e fakultetit. I dëshpëruar rrugës nuk din se a të vazhdosh, në një 
sistem ku vrapojmë sikur miu në rreth, e që kurrkund nuk mbër-
rijmë. E refuzon mundësinë e përshtatjes, e i zmadhon muret e 
izolimit, me shpresën se ëndrra mbetet e pa prekur aty brenda.
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FAKULTETI JURIDIK ESE PËR PROBLEMATIKAT NË 
FAKULTETIN JURIDIK

Sara Çunaku

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin nr. 04/L-037 
për arsimin e lartë, i cili ndër të tjera në nenin 2 të tij flet për 
parimet në të cilat mbështetet ky ligj. Përveç barazisë para lig-
jit, kreativiteti, inovacioni dhe ndërmarrësia shihen si objektiva 
kyçe për bartësit e arsimit të lartë dhe për programet e studimit.

Më të rëndësishme për ne si studentë janë parimet e paraqitura 
në tri pikat e fundit të nenit 2:1.6. fokusimi evropian dhe ndë-
kombëtar në të gjitha fushat e arsimit të lartë që i sigurojnë stu-
dentit dhe personelit lëvizshmëri dhe krahasueshmëri të stan-
dardeve në dhënien e diplomave dhe kualifikimeve;

1.7. përkushtim në punë kërkimore dhe akademike për ta 
mbështetur mësimdhënien dhe mësimnxënien si dhe për t’i zg-
jeruar kufijtë e njohurive brenda Kosovës dhe jashtë saj;

1.8. angazhim aktiv të studentëve si në aspektin individual, ash-
tu edhe në atë kolektiv, në jetën e institucionit dhe në mësimnx-
ënien e tyre.

Duke i shikuar me vëmendje këto parime, detyrimisht të vjen në 
mendje pyetja: Sa janë duke punuar aktorët kyç të procesit në 
përmbushjen e këtyre parimeve?

Ne si studentë çdo ditë përballemi me probleme të ndryshme 
të cilat më tepër na largojnë sesa në afrojnë me këto parime. Të 
identifikohen problemet mund të duket e thjeshtë, por të ofro-
hen zgjidhje për to është një sipërmarrje e vështirë. 
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Prandaj, në këtë amulli problemesh, dëshirash, parimesh dhe 
konceptesh mbi të sotmen dhe të ardhmen, që na preokupon 
ne si studentë për ta gjetur vendin tonë në shoqëri, do të ishte 
e drejtë dhe e rëndësishme të bëheshim pjesë e përmirësimit 
të gjendjes aktuale në Universitetin e Prishtinës, konkretisht në 
Fakultetin Juridik.

Nëpërmjet një qasjeje reale do të mundohem t’i parashtroj prob-
lemet me të cilat përballemi çdo ditë ne si studentë, dhe për të 
cilat me pak angazhim dhe përkushtim nga aktorët kyç të pro-
cesit (Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Arsimit, 
Fakultetit Juridik, profesorëve dhe studentëve), do të përmirëso-
hej gjendja aktuale. Çështjet kyçe që kërkojnë trajtim të men-
jëhershëm janë:

Mungesa e objektit për Fakultetin Juridik - Duke ditur numrin 
e madh të studentëve të këtij fakulteti dhe rëndësisë së tij, hapë-
sirat e mjaftueshme për mbarëvajtje të procesit mësimor do të 
ndikonin në ngritjen e cilësisë në arsim.

Mungesa e hapësirave me kompjuterë dhe mungesa e bib-
liotekës - Duke ditur sa shumë rëndësi ka sot përdorimi i inter-
netit në nxjerrjen e informacioneve të ndryshme dhe biblioteka 
e pajisur me libra të cilat i përkasin kësaj fushe, është e domos-
doshme hapësira apo ‘biblioteka’ vetëm për studentët e juridi-
kut, sepse ka përzierje studentesh. Pra, shumë studentë vijnë 
nga fakulteti ekonomik dhe ua zënë vendin atyre të juridikut.

Sigurimi i transportit për studentë - Si në shumicën e ven-
deve evropiane edhe në Kosovë transporti publik do të duhej të 
ishte falas për studentë, duke ditur se shumica e studentëve në 
Kosovë nuk punojnë ose nuk marrin të ardhura përveçse nga 
prindërit e tyre.

Profesionalizmi i profesorëve dhe asistentëve - Në fakulte-
tin tonë ka shumë profesorë dhe asistentë të mirë, por ka edhe 
disa nga ata të cilët nuk janë shumë të përgjegjshëm në punën 
e tyre: shumë studentë udhëtojnë dhe bëjnë disa kilometra për 
një ligjëratë dhe në fund kur vijnë njoftohen se ligjërata nuk do 
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të mbahet. Kjo gjë mund të përmirësohet duke i lajmëruar më 
herët studentët nëpërmjet grupeve të ndryshme (online), ku janë 
të regjistruar studentët dhe ku ekziston mundësia të lajmërohen 
me kohë.

Përmirësimi i metodave të mësimdhënies - Në ligjërata shu-
mica e studentëve shkojnë të shënohen në listat që jepen për ta 
shënuar emrin si pjesëmarrës, sepse shpeshherë pjesëmarrja për 
studentët është vetëm një mundim për arsye se nuk ka ndonjë 
cilësi. Në shumicën e ligjëratave dëgjohen vetëm prezantime 
nga studentë, të cilët i bëjnë punimet vetëm për ta ngritur notën 
e tyre dhe jo për të shpjeguar një temë e cila do të kishte të bënte 
me shfletimin e literaturës bashkëkohore, duke e rritur vëmend-
jen e studentëve të mësonin diçka të re që nuk është në libër. 
Po ashtu, profesorët shpjegojnë atë që është shkruar në libër, 
duke mos ngjallur interes kur dihet se në fund të fundit ato që 
i flet profesori në ligjëratë, ne do t’i lexojmë vetë në libër. Më 
mirë do të ishte që të inkurajoheshin studentët të bënin punime 
seminarike ku do të përfshiheshin tema interesante me shem-
buj konkretë nga fusha e cilat trajtohet në atë lëndë, dhe këta 
shembuj konkretë që do të prezantoheshin me monitor duke 
përfshirë të gjithë studentët në diskutime, e profesorët nëpërm-
jet pyetjeve dhe dilemave të ngritura do ta mbanin vëmendjen 
e studentëve dhe do t’i bënin ata më kreativë në të mësuar dhe 
në të nxënë.

Ofrimi i literaturës adekuate - Është e vështirë sot të lexosh disa 
libra të cilat shumë profesorë i kanë përkthyer për t’ua lehtësuar 
studentëve, por që akoma nuk është e lehtë për shkak se kanë 
shumë paqartësi. Është mirë që literatura të përfshijë më shumë 
shembuj praktikë ku studentët do të mund ta kuptonin më mirë 
thelbin e çështjes.

 Zgjidhja e orarit të provimeve - Të gjitha provimet janë pothu-
ajse në të njëjtën kohë, ku studenti pëson ‘bllokim truri’ nga in-
formacionet intensive që merr nga shumë lëndë dhe nga stresi 
që i shkaktohet gjatë asaj kohe. Do të duhej të kishte një bash-
këpunim më të madh mes administratës dhe profesorëve që të 
bëhej një planifikim rreth orarit të provimeve, pasi që e dimë 



ANËS UNIVERSITETIT
ese të studentëve të Universitetit të Prishtinës50

Fakulteti Juridik

se në afatet e provimeve (janar, prill, qershor, nëntor) nuk janë 
vetëm provimet për të cilat studentët duhet të mësojnë por janë 
edhe kollokviumet të cilat duhen përgatitur. Ka ndodhur shpesh 
që akoma pa dalë rezultati i kollokviumeve të dyta ka qenë koha 
e provimit.

Përmirësimi i performancës së studentëve - Do të ishte mirë 
që të formohej një grup studentësh, të cilët kanë aftësi dhe janë 
të gatshëm t’i ndihmojnë studentët të cilët kanë mbetur në 
ndonjë provim dhe kanë vështirësi ta kuptojnë dhe ta kalojnë 
atë provim. Asistenca e këtyre studentëve të dalluar do të ishte 
një ndihmë e madhe për ata të cilët kanë vështirësi në ndonjë 
lëndë.

Organizimi i panaireve të informimit dhe punësimit - Do 
të ishte mirë që të paktën dy herë në vit (në pranverë ose në 
vjeshtë), të vinin përfaqësues nga Avokati i Popullit, organi-
zata të ndryshme për sundimin e ligjit, studio ligjore, avokatë 
të shquar, apo kushdo tjetër që t’iu dukej me interes, të ofro-
nin përvojën e tyre para studentëve, duke iu ofruar punë apo 
praktikë studentëve, duke ua dhënë mundësinë ta prezantonin 
veten dhe ndoshta do t’ia bënin edhe më të lehtë procedurën e 
aplikimit apo të punësimit.

Ndarja e buxhetit për studentët – Do të ishte mirë që Qeveria 
të duhej të ndante pak buxhet për studentët, ku secili student 
do të merrte një shumë mujore gjatë viteve të studimeve, por 
kjo shumë do të mblidhej dhe një pjesë të saj çdo student do ta 
kishte obligim ta kthente pas studimeve dhe pasi që të punëso-
hej.

Në çdo fushatë zgjedhore politikanët premtojnë shumë për të 
rinjtë duke na e kujtuar gjithmonë: Ju jemi e ardhmja e vendit! 

Vërtet ne jemi e ardhmja e vendit, por që të ketë një të ardhme 
të mirë duhet të investohet shumë dhe të kihet kujdes se çfarë 
individësh të së nesërmes po formohen. Parimet e shkruara në 
ligj duhet të bëhen realitet, sa nuk është tepër vonë. 
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Ne jemi e ardhmja, ju po na përgatisni për të nesërmen. 

Nuk është përgjegjësia jonë për të nesërmen që na pret. 

Duhet të punohet sot, për të qenë të sigurt nesër!
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KONVIKTE MOS TA KEMI PROBLEM EDHE 
ÇËSHTJEN E BANIMIT

Njomza Berisha

Plot nga shoqëria ime jetojnë goxha larg Prishtinës dhe një 
numër i madh i tyre nuk u pranuan në konvikt. A.B. studente 
e diplomuar sivjet nga Universiteti i Prishtinës, e ardhur nga 
Gjilani e gjithashtu shoqe jona, na tregonte se si duke mos pasur 
kushte që të paguajë banesë pasi që nuk ishte pranuar në kon-
vikt, e kishte blerë lejen e qëndrimit në konvikt nga një vajzë e 
cila ia kishte ofruar këtë mundësi dhe kishte gjetur zgjidhje për 
banim. 

“Para dy viteve një vajzë, e cila ishte pranuar por nuk donte të 
qëndronte në konvikt, ma dha kartelën e saj. Ajo ma dha kartelën 
ndërsa unë ia dhashë vetëm pagesën sa ajo kishte paguar kur 
ishte pranuar dhe nuk më ka kërkuar para shtesë”, thotë ajo dhe 
tregonte se gjatë qëndrimit në konvikt nuk kishte hasur në asnjë 
problem.

Çmimi për banim në konvikt është  35 euro për muaj (20 euro 
banimi, 15 euro ushqimi) dhe është njëra ndër arsyet e shumta që 
studentëve u konvenon më shumë gjatë periudhës së studimeve 
sesa të banojnë në ndonjë apartament me qira. E besa është edhe 
më komforte të jetojmë në kushte të sistemuara të konviktit, dhe 
jo nëpër çfarëdo banese që shpeshherë nuk i përmbushë kushtet 
minimale për jetesë. Edhe studentët e tjerë tregojnë jo pak ras-
te kur disa prej tyre edhe pse fitojnë të drejtën që të banojnë në 
konvikt, gjejnë zgjidhje të tjera dhe kartelën për qëndrim në kon-
vikt dhe për ushqim në mensë, e shesin te studentët e tjerë të in-
teresuar për to. Nuk janë rastet e pakta edhe të banimit ilegal  në 
dhomën e ndonjë studenti më me fat. Një “blerëse” tjetër e kar-
telës së konviktit na tregon se vendin në konvikt e kishte blerë 
për shkak se mësimi dhe udhëtimi njëkohësisht paraqiste prob-
lem për të. “Jo sepse unë jam larg, por në shtëpi kemi më shumë 
punë dhe s’kam shumë kohë të merrem me mësime. Kartelën e 
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kam blerë 150 euro”, tregonte Y.V. Në konviktet e Qendrës së Stu-
dentëve  (QS) të  Universitetit  të  Prishtinës (UP),   çdo vit shpal-
let  konkurs  për pranimin e studentëve për banim  në konvikte 
dhe për ushqim në mensë, ku gjithherë ka shumë të interesuar. 
Zgjidhja për banimin gjatë studimeve mbetet një ndër çështjet 
më kryesore që i hasin studentët që vijnë nga qytete e tjera të 
Kosovës. Këtë vit QS ka pranuar rreth 4,000 studentë, të cilëve 
u siguron strehim, ushqim si dhe  hapësirat për lexim, studim, 
sport dhe aktivitete  tjera të ndryshme. Sipas meje 4,000 vende 
janë shumë pak në krahasim me numrin e studentëve që kanë 
nevojë të banojnë në konvikte dhe të mos udhëtojnë apo mos të 
banojnë diku tjetër me kushte aq të këqija. Përzgjedhja e kandi-
datëve të cilët fitojnë të drejtën për strehim dhe ushqim bëhet në 
bazë të kritereve të përcaktuara me konkurs, ku si kriter themelor 
është që komuna nga vjen studenti të rregullt të jetë së paku 25 
km larg Prishtinës. 

Edhe Eldiana Azemi, po ashtu studente e Fakultetit të Shkencave 
Matematiko-Natyrore (FSHMN) e cila banon në konvikt, tregon 
se ka dëgjuar për dukurinë e shitblerjes së vendeve në konvikt. 
Ajo jetonte në Gjakovë dhe shpeshherë më flet se sa me fat është 
që është pranuar në konvikt dhe nuk bredhë rrugëve si plot të 
tjerë për të gjetur vend për të banuar. Ajo e konsideron veten e 
saj shumë me fat. 

“Mendoj se nuk është e drejtë por deri në një masë ndoshta edhe 
i kuptoj ata që duan patjetër të hyjnë në konvikt, për shkak se 
kushtet për ne studentët janë më të mira”, thotë ajo.

Isak Beha, shef i strehimit në Qendrën për Studentë vetë ka po-
huar se kanë hasur raste të shitblerjes dhe se QS ka aktivizuar 
mekanizmat për t’i mbrojtur rregulloret dhe kriteret e veta. “Si 
rezultat i kësaj, ata studentë të cilët kanë publikuar shitblerje të 
vendeve në profilin zyrtar të Qendrës së Studentëve apo edhe atë 
personal, QS ka nxjerrë të dhënat e tyre dhe i ka shpërndarë listat 
nëpër të gjitha konviktet por edhe në profilin zyrtar”,  ka thënë 
Beha. Atyre studentëve, sipas tij, rrjedhimisht iu janë marrë ven-
det dhe nuk kanë mundur të vendosen në konvikte dhe se vetëm 
gjatë periudhës së sivjetme të vendosjes së studenteve u hasën 
16 raste të shitblerjeve të vendeve në konvikte. E studentja Lir-
idona Berisha, një banuese tjetër e konviktit, konsideron se ata 
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që nuk duan të banojnë në konvikt, nuk do të duhej të aplikonin 
fare dhe t`ia zinin vendin dikujt tjetër që me shumë shpresa pret 
që të pranohet në konvikt dhe nuk mundet e detyrohet të bëjë 
kësi lloj gjëra jolegale. 

“Meqenëse është një dukuri mjaft e përhapur, mendoj se ka një 
anë pozitive pasi që shumë studentë nuk kanë mundësi të pa-
guajnë banesë dhe të ushqehen jashtë, kështu që paguajnë një 
shumë të caktuar në fillim dhe pastaj tërë vitin mund të ushqe-
hen në mensë dhe të paguajnë vetëm 20 euro për strehim”, më 
thotë ajo.

Ne çdo ditë lëmë familjet tona për të ardhur në Prishtinë dhe të 
studiojmë, që një ditë t’ua kthejmë të mirat që ata bëjnë për ne. 
Nuk udhëtojmë shpesh sepse askush nuk ka llogari që të shpen-
zojë aq shumë para në vajtje e ardhje, andaj detyrohemi të gje-
jmë diku një vend për ta futur kokën së bashku me librat tona. 
Përderisa ne hasim në kësi lloj situatash, mendoj se do të duhej të 
rritej numri i studentëve të pranuar në konvikte. Këtyre ditëve u 
diskutua mjaft që kampusi universitar të zhvendoset në periferi 
të Prishtinës. Mendoj se ato para do të mund të shfrytëzoheshin 
duke e rritur sa më shpejt hapësirën e ndërtesave të konvikteve 
dhe të mos detyrohet askush të bëjë gjëra të pahijshme. Ne si stu-
dent çdo ditë hasim në probleme nga më të mëdhatë, sidomos 
me probleme ekonomike sepse gjatë kohës së studimeve është 
shumë e vështirë të studiosh dhe të punosh njëkohësisht, andaj 
mbetemi të detyruar që me të ardhurat e familjes të mbahemi aq 
sa t’i plotësojmë nevojat tona elementare. Gjithashtu mënyra e 
përzgjedhjes së studentëve të pranuar nëpër konvikte t’i jepet më 
shumë rëndësi, të kenë kujdes se kë e pranojnë, të mos prano-
het dikush që do të dalë dhe do ta shesë atë kartelë te dikush që 
ka nevojë për të, përderisa mundet mos t’ia zë vendin atij dhe ai 
nevojtar ta fitoj vetë vendin e tij e të mos detyrohet ta blejë atë 
ilegalisht. 
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FAKULTETI I MJEKËSISË NOTA DHJETË

Valentin Gegaj

Përditshmëria jonë, e tëra sillet rreth numrave. Viti që lamë pas 
pothuajse i tëri filloi dhe përfundoi me tema që i diskutonim me 
numra. Pothuajse gjatë tërë vitit diskutuam për kriptovaluta, de-
markacion, qeverinë e re, rangimin e kandidatëve në lista zg-
jedhore, rezultate zgjedhore e shumë të tjera. Kurse absolventët 
e Fakultetit të Mjekësisë, në vitin e fundit të studimeve, flasin 
kryesisht rreth suksesit të tyre. Numri në njëfarë forme nënkup-
ton korrektësi dhe saktësi, por përdorimi i tyre i shpeshtë dhe 
pa vend, e banalizon temën. Është korrekte të shpjegosh dhe të 
bisedosh rreth kriptovalutave me gjuhë të numrave. Por është 
banale formimin e një qeverie ta reduktosh, duke përdorur dy 
numra: gjashtëdhjetë ose gjashtëdhjetë e një. Banale është po 
ashtu që suksesi i studentëve në Fakultetin e Mjekësisë të matet 
me një numër që nuk i përfaqëson as njohuritë teorike e as ato 
praktike mjekësore, e që quhet notë mesatare.

Nota, qoftë ajo me anë të vlerës numerike ose me ndonjë shkronjë 
alfabeti, është pjesë e pandashme dhe e rëndësishme e të gjitha 
niveleve të sistemit arsimor. Në sistemet e zhvilluara arsimore, 
nota pasqyron punën dhe përkushtimin e studentit. Akti i noti-
mit, nënkupton vlerësimin e njohurive të përfituara nga leximi 
në bibliotekë dhe njohurive praktike që përvetësohen në klinika. 
Por në Fakultetin e Mjekësisë, në kuadër të UP-së, notimi merr 
parasysh kritere të tjera dhe ka vlerë tjetër. Si çdo kund tjetër, 
edhe te ne, synimi më i lartë është nota dhjetë. Ajo na plotëson, 
na përmbush dhe na garanton një të ardhme. Notë dhjetë mar-
rin studentët e përkushtuar në lexim dhe ushtrime praktike. Por 
notë dhjetë marrin edhe ata që në mënyrë mekanike testet e af-
ateve paraprake i përpunojnë brenda javës, e shpeshherë dhe 
brenda natës. Notë dhjetë marrin dhe ata që i ka rastisur njëri nga 
familjarët e tij të jetë vlerësues i notës. Pra, në fund të ditës një gjë 
ka rëndësi – nota dhjetë. Në qoftë se e ke notën dhjetë, atëherë, 
është arritur qëllimi. Për rrugën dhe mjetet, gjerë te qëllimi, nuk 
pyet fort kush!
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Sistemi shëndetësor, te ne, është pothuajse i rrënuar! I tëri! Kon-
statimi që sistemi shëndetësor, është në gjendje të rëndë, daton 
së paku qe dhjetë vite në shoqërinë tonë, mirëpo përmirësimet 
nuk po duken fare. Që nga koha kur është konstatuar që gjend-
ja është e rëndë, kanë dalë së paku dhjetë gjenerata mjekësh të 
rinj. Ndonëse studentët më të përkushtuar dhe më të dalluar, që 
do të ishin bartës të reformimit të këtij sistemi, karrierën e tyre 
mjekësore kanë vendosur ta zhvillojnë në vende të ndryshme, 
jashtë Kosovës. Shumë nga këta, u larguan për arsye përfitimi fi-
nanciar, disa të tjerë për arsye vetëmohuese, ngase veten e shih-
nin më lart sesa QKUK. Mirëpo pjesa dërrmuese u larguan, sepse 
sistemi i rrënuar shëndetësor nuk i konsideronte të denjë të ishin 
pjesë e tij. Largohen ata që çdo vit protestojnë para Ministrisë së 
Shëndetësisë, rreth pakënaqësive të konkurseve për speciali-
zantë/asistentë. Por këto protesta shuhen nga ‘fatlumët’ e për-
zgjedhur, qysh nga viti i parë. Ata vazhdimisht proklamojnë që 
sistemi ynë arsimor dhe shëndetësor është duke ecur me hapa 
pozitivë drejt reformimit dhe përmirësimit.

Në fund del në skenë kryetar-i/ja e komisionit vlerësues dhe e 
legjitimon tërë procesin, duke konkluduar se janë pranuar ata që 
i kanë përmbushur kriteret dhe kanë pasur notë mesatare më të 
lartë. Rrjedhimisht, asgjë nuk ndërmerret, asgjë nuk ndryshon! 

Në drejtimin e Mjekësisë së Përgjithshme, gjatë gjashtë viteve 
studime, janë gjithsej 52 provime. Planprogramet, në shumicën 
e rasteve, janë të bartura nga vendet e tjera, shumë më të për-
paruara sesa ne. Mes tjerash, në planprograme, kemi provime 
që na aftësojnë edhe për gjuhë angleze, por edhe provime që na 
tregojnë për kushte ideale të punës praktike në mjekësi. Madje 
kemi provim, që na ‘mëson’ për llogaritje bazike matematikore. 
Ka edhe shumë provime të tjera, të cilat llogariten si lëndë që do 
të përmbushnin një mjek të mirë. Mirëpo nota dhjetë e tyre nuk 
garanton që do të bëhesh mjek/mjeke e mirë. Aftësimin si mjek 
e përfiton nga lëndët paraklinike dhe klinike, duke filluar nga 
Anatomia dhe duke përfunduar me Mjekësinë Ligjore, në fund. 
Ndonëse, ligji mbi arsimin e lartë me anë të ECTS (European 
Credit Transfer System), bën dallimin e lëndëve që kanë vëllim 
dhe ndikim më të lartë, përsëri notat e provimeve joklinike dhe 
jomjekësore, kanë vlerë të barasvlefshme me notat e provimeve 
që kanë numër më të lartë të kredive (ECTS), e që janë mjekësore. 
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Meqenëse është kështu, atëherë këto provime, pa dashur t’i nën-
vlerësoj asnjë, më shumë shërbejnë në ngritjen e notës mesatare, 
sesa ndikojnë te plotësimi ynë si mjekë të ardhshëm. Fakulte-
ti u jep rëndësi këtyre lëndëve, në kohën e akreditimit të pro-
grameve. Pastaj kur arrihet akreditimi, ligjërimi dhe vlerësimi 
i studentëve, është krejtësisht formal. Për shumicën rreth tyre, 
mjafton puna mekanike, një ditë para datës së provimit. Te një 
pjesë e studentëve, dhjetat e provimeve jomjekësore, shërbejnë 
për t’i mbyllur plagët e gjashtave të lëndëve mjekësore.

Pasi që jemi absolventë, interesohemi se si funksionojnë edhe 
klinikat universitare të vendeve më të zhvilluara të Evropës. Ngase 
njëra nga ato klinika mund të jetë vendpunimi ynë i ardhshëm. 
Ato nuk e marrin parasysh notën mesatare. Edhe gjatë bisedave 
me mjekë shqiptarë atje, na thonë se nuk ta kërkon askush notën 
mesatare. Edhe te ne do të duhej të ishte ashtu, por ja që është 
ndryshe. Pavarësisht kësaj, kjo notë do të duhej të përpunohej, 
në mënyrë që të kishte sadopak kredibilitet. Lëndët siç dallojnë 
nga njëra-tjetra, në numrin e kredive (ECTS), do të duhej që edhe 
vlera e notave të tyre të dallonte. Dallimi do të duhej të bëhej me 
anë të koeficientëve, që do të vendoseshin në raport të drejtë me 
numrin e kredive të lëndëve përkatëse. Ta zëmë, nota e provimit 
të Mjekësisë Interne, që vlerësohet me 15 ECTS, ta kishte koefi-
cientin dhjetë. Kurse provimi i Mjekësisë së Punës, që vlerësohet 
me 2 ECTS, të kishte koeficientin një. Kjo do të nënkuptonte se 
ndikimi i notës së Mjekësisë Interne do të kishte ndikim në notën 
mesatare dhjetë herë më të madhe sesa Mjekësia e Punës. Pra 
çdo lëndë mjekësore, qoftë klinike ose paraklinike, nota e saj do 
të duhej të kishte koeficient më të lartë, në krahasim me lëndët 
tjera (jomjekësore) në planprogramin e mjekësisë.

Ky rekomandim, së pari do të duhej të ngritej në organet ven-
dimmarrëse të Fakultetit të Mjekësisë, në Dekanat dhe Këshill 
të Fakultetit, ku do të duhej të merrej vendim që koeficientët e 
vlerës së notës, të ishin linear me numrin e ECTS-ve të provi-
meve përkatëse. Kreditë e lëndëve (ECTS), do të duhej të shër-
benin si kriter kryesor, ngase numri i tyre është i përcaktuar nga 
instanca më të larta sesa vetë Fakulteti dhe është i koordinuar 
edhe me qendra klinike universitare evropiane. Kjo njëkohësisht 
do ta pamundësonte çdo tentim, që përmes këtij vendimi, pro-
fesorë të ndryshëm ta faktorizonin veten përmes notave të tyre. 
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Kjo praktikë, pastaj do të duhej të procedohej në instancat më të 
larta të universitetit. Pasi që studentët nga gjenerata 2012/13 janë 
të inkorporuar në sistemin elektronik për menaxhim (SEMS), 
atëherë ky rekomandim do të ishte i lehtë për implementim, 
ngase i tërë procesi do të bëhej në mënyrë elektronike kurse koe-
ficientët e notave, do të bëheshin publikë për çdo lëndë, siç janë 
publike ECTS-të. 

Nuk është mirë që të përgjithësohet asgjë, ngase gjithmonë dhe 
çdokund ka përjashtime. Edhe në procesin e të përzgjedhurve ka 
meritorë, por ka dhe mediokër. Implementimi i këtij rekoman-
dimi nuk do të nënkuptonte që në fund do të realizohej një notë 
mesatare ideale, për të cilën do të diskutonim ne absolventët dhe 
do ta matnim suksesin tonë. Mirëpo, pa dyshim që në kushtet 
aktuale, do ta ngriste kredibilitetin e asaj note. Përpos tjerash, do 
të ndikonte drejtpërdrejt në shtimin e vëllimit të punës teorike 
dhe praktike, pikërisht në lëndët paraklinike dhe klinike. Kjo do 
të rezultonte në përfitimin e njohurive më të mëdha dhe ngritjen 
e profesionalizmit. Ngase profesionalizmi në mjekësi nuk nënk-
upton përgatitje seminarësh dhe të folurit rrjedhshëm gjuhën 
angleze, por nënkupton qasje adekuate, njohuri rreth shenjave 
dhe simptomatologjisë të sëmundjeve, diagnostikim, trajtim 
të po këtyre problemeve dhe parandalim të tyre. Rrjedhimisht 
edhe përzgjedhja e kandidatëve të rinj nuk do të ishte ideale, por 
shumëfish më kredibile sesa që është për momentin. Do të ishin 
më të privilegjuar punëtorët e mirëfilltë, sesa disa mediokër me 
nota të çfarëdoshme dhjetë!




