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REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

PROGRAMI
për punën e dekanit në periudhën e mandatit prej vitit 2019-2022 në
Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe arkitekturës pranë
Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup

Kandidati për dekan:Prof.Dr. Zekirija Idrizi
Fakulteti:Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Në bazë të nenit 115 të Ligjit për Arsim të Lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 82/18) dhe në pajtueshmëri me nenin 238 paragrafi 6 të Statutit të Universitetit "Nënë
Tereza" në Shkup, kandidati Prof.Dr. Zekirija Idrizi e propozon këtë

Program për punën e dekanit të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë
Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, në periudhën e mandatit 2019 - 2022

Hyrje
Nisur nga thënia e Nelson Mendela-s “Arsimi është arma më e fuqishme e cila përdoret
për të ndryshuar botën“ arrijmë në përfundim se Arsimi është një nga shtyllat kryesore që
mundëson formimin e një shoqëri të shëndoshë , arritjen e zhvillimit të gjithmbarshëm dhe
ngritjen kulturore të shoqërisë. Për të realizuar këto synime të arsimit, nevojitet një angazhim
shoqërorë dhe në veçanti angazhim i institucioneve arsimore duke filluar nga ai parashkollorë,
fillorë , i mesë dhe ai sipërorë. Nëse cili do nga këto kontribues të cekur dështon në realizimin e
dëshirës dhe vullnetit, atëherë gjendja e arsimit do jetë dëshpëruese.
Gjendja në arsimin sipërorë për momentin len shumë për të dëshiruar, sigurisht se për
gjendjen momentale të arsimit sipërorë kanë ndikuar shumë faktorë :
-

Udhëheqja e politikave të gabuara, në radhë të parë financim jo i mjaftueshëm për
zhvillimin e arsimit,
Themelim i institucioneve të arsimit të lartë privat pa plotësimin e kritereve themelore
Angazhim i personelit akademik pa respektuar kriteret ligjore etj.,

Sigurisht ne si institucion i arsimit sipërorë , si një nga institucionet më të reja në republikë ,
kemi obligim që të japim kontributin tonë në realizimin e qëllimeve fisnike. Angazhimi ynë
duhet të jetë i vazhdueshëm në ngritjen e cilësisë së arsimit duke ngritur nivelin e mësimdhënies
në vazhdimësi duke inkuadruar arritjet më të reja në lëndët që i mbulojmë, dhe njëkohësisht duke
pasuruar dhe ndryshuar planprogramet dhe sillabuset me çka do të mundësojmë që të
profilizojmë studimet tona të cilat duhet të ju përshtaten nevojave të tregut.
Shikuar në një kontest më të gjerë duhet të ju përshtatemi nevojave të reja të shoqërive të
dijes, dhe këtu mundë të konstatojmë se ne si shoqëri krahasuar me shoqëritë e vendeve të
zhvilluara perëndimore por edhe vendeve të rajonit jemi pak të vonuar, kemi ngecje evidente dhe
kjo reflektohet edhe në atë që talentët e rinj nuk shohin perspektivë në vend, perspektivat i
kërkojnë në vendet më të zhvilluara. Kjo lë të kuptohet se për të ndryshuar gjendjen dhe për të
kapur hapin me botën e zhvilluar do të duhet të përpiqemi me angazhim plotësues për përcjelljen

dhe zbatimin e të arriturave të fundit jo vetëm në mësimdhënie por edhe duke investuar në
zhvillimin e kërkimit shkencorë dhe teknologjive të reja të informacionit dhe komunikimit.
Në vazhdim programi i punës sime do të përqendrohet në disa pika kryesore edhe atë si në
vazhdim :

1. Aktivitete të lidhura me përparimin dhe përmirësimin e mësimdhënies dhe
organizimin e mësimdhënies. Në lidhje me këtë pikë, angazhimi im do të
përqendrohet në:
- Qëllimi im parësor, që nga fillimi i mandatit tim si dekan i fakultetit, do të jetë
formimi i një grupi pune që do të merret në përpilimin e statutit të fakultetit të
Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, në kudër të Universitetit Nënë Tereza – Shkup. Për
rrjedhjen e vazhdueshme të punëve rreth përpilimit të statutit të fakultetit, do të
organizoj mbledhje të rregullta javore me grupin e caktuar punues. Synoj që deri në
fund të vitit akademik 2019/20 të përpilohet dhe miratohet statuti i fakultetit tonë.
- Ngritjes së kualitetit të mësimdhënies në përputhje me metodologjitë e reja të
mësimdhënies, përkatësisht:
o Do të punohet në caktimin e standardeve dhe kritereve për metodologjisë së
mësimdhënies në fusha përkatëse,
o Do të ngrihen mekanizma mbikëqyrës për zhvillimin e mirëvajtjes dhe
mësimdhënies,
o Sigurim i një mjedisi modern për mësimdhënie, nxënie dhe kërkime
shkencore,
o Investim në ngritjen e kuadrit të ri të talentuar, si dhe ngritjen (përparimin) në
vazhdimësi të kuadrit që është pjesë e FNA.
o Për të gjitha lëndët që do ligjërohen në kuadër të FNA , pedagogët do të
detyrohen që ligjëratat dhe ushtrimet e autorizuara t’i dorëzojnë në dekanat.
o Do të zhvillohen aktivitete për përkthime të literaturës së përzgjedhur ku do të
përkrahen aktivitete të bashkërenditura në grupe etj.
o Do të punohet në ngritjen e mekanizmave për zbatimin e procesit të vlerësimit
(evaluimit) të brendshëm në kuadër të fakultetit tonë
- Që të kthejmë perspektivën e shoqërisë do të angazhohemi në edukimin e kuadrove të
cilët i nevojiten tregut dhe kuadro që do të aftësohen të përcjellin teknologjitë e reja.
Që të arrijmë këtë, do të formohen grupet punuese për përgatitjen e versioneve të
përditësuara të kurikulave të programeve studimore të fakultetit tonë, edhe atë para
fillimi të procesit të riakreditimit të programeve studimore.

Të vetëdijshëm për gjendjen e arsimit në përgjithësi, kur kemi parasysh edhe rezultatet nga
testimet PISA, ku nxënësit tanë kanë treguar rezultate të dobëta, kjo gjendje na detyron që
sidomos në lëndët e vitit të parë të mbajmë llogari dhe të organizojmë aktivitete shtesë për

aftësimin e studentëve që më lehtë të i përvetësojnë materialet e programit studimorë – në
fillim të vitit akademik të zhvillohen kurse nga matematika elementare 1-2 javë.

2. Mendime për programet studimore aktive në Fakultet dhe propozime për programe
të reja studimore me arsyetime për të njëjtat.
- Duke pasur parasysh se kanë kaluar gati tre vite nga themelimi u Universitetit dhe nga
kjo përvojë e shkurtër nga tre programet studimore në kuadër të FNA–së jam i
mendimit dhe i bindur se programet studimore Arkitekture dhe Ndërtimtari janë
programe me perspektivë dhe bashkërisht duhet të angazhohemi në ngritjen e
kualitetit dhe interesimin për të studiuar dhe e gjithë kjo duke u përcjellë me rritjen e
personelit akademik,
- Në lidhje me programin studimor Inxhinieria e Mjedisit që për momentin zhvillohet
në kuadër të Fakultetit teknik, mendoj dhe do të duhet që në të ardhmen të bisedohet
dhe veprohet që ky program studimor të zhvillohet në kuadër të fakultetit tonë,
praktikë që zhvillohet në gjitha fakultetet e rajonit dhe vende tjera.
- Do të formohen grupe pune të cilët do të angazhohen që deri në fund të vitit 2019 të
përgatisin dhe dorëzojnë në procedurë për miratim planprograme dhe sillabuse të reja
për akreditimin e ardhshëm.

3. Aktivitete të lidhura me punën hulumtuese shkencore të Fakultetit dhe punë me
projekte.
- Do angazhohem në përparimin e mësimdhënies cilësore si parakusht për marrje me
kërkime shkencore,
- Kemi mungesë të infrastrukturës për zhvillimin e kërkimeve shkencore, duhet bërë
angazhime reth sigurimit të infrastrukturë së përshtatshme fizike dhe laboratoreve ku
do të zhvillohen aktivitete shkencore,$
- Duhet të sigurohen libra shkencore, kompjutorë, programe kompjuterike dhe paisje
tjera për zhvillimin e aktiviteteve shkencore,
- Do nxitet personeli akademik për pregaditjen dhe botimin e punimeve shkencore në
revista shkencore me impakt faktorë, etj

4.

Kyqja e studentëve në aktivitete të lidhura me Fakultetin dhe Universitetin.
- Do motivohen studentët që të jenë aktiv në organizimin e tyre në organizata
studentore,
- Do të angazhohem në kyçje aktive të studentëve në aktivitetet e ndryshme që do të
mbahen nga fakulteti, pjesëmarrje aktive në organizime profesionale, shkencore,
pjesëmarrje aktive e tyre në KMSH,
- Inkuadrimi i studentëve si pjesëmarrës aktiv së bashku me personelin akademik në
realizimin e projekteve shkencorë

5. Aktivitete të lidhura me bashkëpunime ndërkombëtare.
- Bashkëpunim ndërkombëtarë dhe mobilitet i personelit akademik dhe studentëve
- Thithja e përfitimeve nga programet e arsimit dhe kërkimit të Bashkimit Evropian
- Shfrytëzim efikas dhe ngritja e kapaciteteve për thithjen e fondeve shtesë.

6. Propozime për partneritet publik privat, dhe mënyra e implementimit.
- Që programet studimore të pasqyrojnë nevojat reale të tregut të punës , duhet të
përforcohet dhe ritet bashkëpunimi i Fakultetit me komunitetin afarist duke
promovuar dhe nxitur partneritetin privato-publik,
- Duke pasur parasysh se Ndërtimi paraqet një nga sektorët ekonomikë më të
rëndësishëm i cili kontribuon në zhvillimin e gjithmbarshëm shoqërorë, vëmendje e
veçantë do të i kushtohet bashkëpunimit me ndërmarrjet e fushës së ndërtimit dhe
prodhimit të materialeve ndërtimore.

7. Aktivitete të tjera shtesë të cilët ju i propozoni.
- Me qëllim ngritjen sa më të shpejtë dhe sa më cilësor të kuadrit të ardhshëm
akademik, e shoh të domosdoshme sigurimin e një fondi financiar (në bashkëpunim të
ngushtë ndërmjet universitetit-fakultetit-sektorit privat) që do të nxisë dhe do të
ndihmojë studentët e përzgjedhur (të talentuar dhe të interesuar për zhvillim të
karrierës akademike në fakultetin tonë) në vazhdimin e studimeve të ciklit të dytë dhe
të tretë. Të njëjtët studentë mendohet që krahas studimeve të mëtutjeshme, të
angazhohen si demonstratorë në procesin mësimor të ciklit të parë të studimeve në
fakultetin tonë.

Kandidati për dekan:

_________________________
Prof.Dr. Zekirija Idrizi

24 Maj, 2019, Shkup

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

PROGRAMI
Për punën e dekanit në periudhën e mandatit prej vitit 2019 - 2022 në
Fakultetin e shkencave të Informatikës pranë
Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup

Kandidati për dekan: Aleksandar Dimovski
Fakulteti: Shkencat e informatikës

Në bazë të nenit 115 të Ligjit për Arsimin e Lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
nr. 82/18) dhe në përputhje me nenin 238 paragrafi 6 të Statutit të Universitetit "Nënë Tereza" në
Shkup, kandidati Aleksander Dimovski, propozon

Programin për punën e dekanit në Fakultetin e Shkencave të Informatikës pranë
Universitetit “ Nënë Tereza” në Shkup, në periudhën e mandatit 2019-2022

Hyrje
Duke pasur parasysh përvojën time në disa universitete ndërkombëtare, si Universiteti
Warwick në Angli dhe Universiteti i IT në Kopenhagë në Danimarkë, qëllimi dhe angazhimi im
kryesor do të jetë transferimi(përcjellja e) i këtyre përvojave në planin organizativ dhe shkencor
të Universitetit Nënë Tereza.Kjo i referohet mënyrës së komunikimit dhe marrëdhënieve midis
anëtarëve të vetë stafit akademik, si dhe komunikimit dhe marrëdhënieve me studentët. Duke
pasur parasysh se Universiteti Nënë Tereza është një universitet relativisht i ri, unë jam i sigurt
se kjo përvojë do të kontribuojë në zhvillimin e saj më të shpejtë dhe mbi të gjitha do të
kontribuojë në zhvillimin më të shpejtë dhe më dinamik të Fakultetit të Shkencave të
Informatikës. Shpresoj që Fakulteti ynë në të ardhmen e afërt të bëhet një markë e njohur në
shoqëri, ku do të regjistrohen studentë nga të gjitha kombësitë e vendit tonë dhe nga jashtë.

1. Aktivitetet të lidhura për avansimin e mësimdhënies dhe organizimin e mësimdhënies.

Për promovimin e mësimdhënies, është me rëndësi të madhe që lëndët të shpërndahen
sipas ekspertizës dhe kompetencës së të gjithë anëtarëve të stafit akademik të Fakultetit. Do të
përpiqem gjithashtu, të bëj shpërndarjen e mësimdhënies në mënyrë proporcionale midis të gjithë
anëtarëve, në mënyrë që të gjithë të kenë afërsisht të njëjtin numër të orëve. Do të përpiqem të
angazhoj një staf të ri plotësues që do të forcojë edhe më shumë Fakultetin, dhe në këtë mënyrë
do të jemi në gjendje të mbulojmë me sukses të gjitha programet mësimore. Sigurimi i klasave të
reja dhe laboratorëve do të jetë gjithashtu një prioritet. Sigurimi i librave të përshtatshme për
lëndët gjithashtu do të jetë me rëndësi të madhe për Fakultetin. Për shkak të dinamikës së
shkencave të informatikës, do të ishte mirë të sigurohen disa libra bazë që mbulojnë lëndët
themelore të shkencave kompjuterike, ndërsa librat e tjerë mund të blihen në mënyrë elektronike.

2. Mendime për programet studimore aktive në Fakultet dhe propozime për programe të reja
studimore me arsyetime për të njëjtat.
Studime universitare. Sipas numrit të studentëve të regjistruar aktualisht në një vit
akademik (rreth 60) dhe numrit aktual të programeve studimore universitare (tre), qëllimi
kryesor duhet të jetë përmirësimi i këtyre tre programeve studimore dhe jo hapja e programeve të
reja. Ky përmirësim i mësimdhënies mund të arrihet duke blerë libra adekuat, softuer, pajisje
harduerike etj. Sigurisht, tre programet ekzistuese të studimit mund të përditësohen dhe
përmirësohen. Në këtë kuptim, dy programet themelore: Informatika - programimi dhe
Informatika - mësimdhënie, të përdorura që nga themelimi i Fakultetit do të duhet të
përditësohen (ndryshohen deri në 30%) në vitin e ardhshëm. Ky përditësim do të bëhet sipas
përvojës dhe njohurive të fituara nga profesorët gjatë mësimdhënies në këto programe studimore.
Studime pasuniversitare. Sa i përket studimeve pasuniversitare, Fakulteti gjithashtu
posedon numër të mjaftueshëm të programeve studimore, dmth që qëllimi kryesor duhet të jetë
mbulimi më i mirë i këtyre programeve, në vend të miratimit të programeve të reja. Sigurisht që
ka hapësirë për futjen e një programi të ri studimi, siç është "Informatika e Biznesit" përmes së
cilës do të kemi mundësinë të rrisim numrin e studentëve pasuniversitar në Fakultetin tonë.

3. Aktivitete të lidhura me punën hulumtuese shkencore të Fakultetit dhe punë me projekte.
Unë do të zotohem të ndihmoj çdo anëtar të stafit akademik që do të marrë pjesë në një
konferencë shkencore përmes një mundësie për të mbuluar shpenzimet e pjesëmarrjes dhe
udhëtimit. Gjithashtu do të përkrahet çdo anëtar që do të ketë nevojë për pushim pune për shkak
të vizitës në një konferencë ose një qëndrimi studimor. Natyrisht, mësimi në këtë rast duhet të
mbulohet në mënyrë të përshtatshme. Brenda aftësive të tij, Fakulteti do të mbështesë çdo anëtar
që ka nevojë për ndonjë libër, softuer ose harduer për të kryer një detyrë shkencore. Mbështetje
do t'u ofrohet të gjithë anëtarëve që do të konkurrojnë për projektet e mbështetura dhe të
financuara nga Universiteti, apo ndonjë agjencion i jashtëm.

4.

Përfshirja e studentëve në aktivitete të lidhura me Fakultetin dhe Universitetin.

Do të përpiqem të përfshij studentët në aktivitetet dhe projektet aplikative dhe shkencore.
Do të jetë jashtëzakonisht e rëndësishme për promovimin e Fakultetit tonë. Për këtë qëllim, do të
angazhohem në themelimin e një Klubi të Studentëve në Fakultetin tonë përmes të cilit do të
organizohen dhe mbështeten të gjitha aktivitetet e studentëve. Studentët do të jenë në gjendje të
organizojnë leksione të përgatitura nga vetë studentët për tema të ndryshme që lidhen me lëndët
që ndjekin ose me disa risi teknologjike në shkencat e informatikës.

5. Aktivitete të lidhura me bashkëpunime ndërkombëtare.
Secili anëtar i stafit akademik do të inkurajohet të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme
që lidhen me bashkëpunimin ndërkombëtar. Fakulteti do të përpiqet të ndihmojë të gjithë
anëtarët duke mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe dhënien e ditëve të lira nëse sigurohet që
mësimi do të mbulohet në mënyrë adekuate. Anëtarët e stafit akademik gjithashtu do të
inkurajohen të ftojnë mysafirë nga universitete të tjera që të mbajnë një leksion si mysafir në
Fakultetin tonë.

6. Propozime për partneritet publik privat, dhe mënyra e implementimit.
Profesionistë nga sektori i biznesit do të ftohen për të ligjëruar para studentëve të
Fakultetit tonë. Ne gjithashtu, do të përpiqemi të dërgojmë disa studentë për të praktikuar në disa
kompani private apo publike. E gjithë kjo, do të forcojë më tej pozitën e Fakultetit në shoqëri dhe
do të kontribuojë për të qenë një markë e njohur.

7. Aktivitete të tjera shtese të cilët Ju i propozoni.
-

Zhvillimi i një web-faqeje të re për Fakultetin e Shkencave të Informatikës.
Përmirësimi i kushteve të punës për anëtarët e stafit akademik, duke siguruar zyra të reja,
kompjuterë, printerë dhe mjete të tjera të cilat do të jenë në ndihmë të punës së tyre
edukative dhe shkencore.

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

PROGRAM!
për punën e dekanit në periudhën e mandatit prej vitit 2019-2022 në
Fakultetin e shkencave teknike pranë
Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup

Ne baze te nenit 115te Ligjit per Arsim teLarte ("Gazeta Zyrtare e Republikes se Maqedonise"
numer 82/18) dhe ne pajtueshmeri me nenin 238 paragrafi 6 te Statutit te Universitetit "Nene
Tereza" ne Shkup, kandidati Prof. Dr. Asoc. Agim Mamuti e propozon kete

Programe per punen e dekanit te Fakultetit te shkencave teknike prane Universitetit"Nene
Tereza" ne Shkup, ne periudhen e mandatit 2019 - 2022

Hyrje (hyrje e shkurter per programin Tuaj)

Procesi i meanaxhimit te Fakultetit per shkenca teknike (FSHT) ne Universitetin Nene Tereza
(UNT) ne Shkup, ne mandatin e ardhshem dote zhvillohet ne kushte te harmonizimit te punes se
FSHT-se me Ligjin per arsim siperor dhe te Statutit te ri te UNT-se.
Ne kushte te ketilla, do te ndermirren aktivitetet si vijon:
• miratimi i nje Rregulloreje te FSHT-se ne pajtim me Statutin e UNT-se, me te cilen do te
rregullohen marredheniet e brendshme dhe puna e Fakultetit;
• organizim i sistemit bashkekohor te menaxhimit nepermjet organizimit te menaxhmentit
jleksibil dhe bashkekohor te fakultetit;
• mbajtja e politikes se kujdesshme te kuadrit e cila eshte e limituar nga mjetet financiare te
Ministrise se arsimit dhe shkences, me trend te vazhdueshem te pranimit te kuadrit te
bashkepunetoreve te rinje;
• kujdes per permiresimin e standardit te te punesuareve dhe kushteve per pune;
• transparence ne punen materialo-financiare;
• kujdes per pasurine e FSHT-se dhe mirembajtje te vazhdueshme te saj;
• racionalitet, pershtatje dhe rregullim i hapesirave poseduese te FSHT-se, ne funksion te
mbajtjes se mesimit ne grupe mete vogela studimore;
• zgjerimi i fondit te Ii brave te FSHT-se, etj.
Strukturimi organizativ i menaxhmentit te FSHT-se do te zhvillohet ne drejtim te efikasitetit
nepermjet te veprimit te njesive organizative (katedrave) dhe shfrutezimit optimal te
kapaciteteve.
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1. Aktivitete te lidhura avansimin dhe permiresimine mesimdhenies dhe organizimin e
mesimdhenies.
Sigurimi i cilesise se procesit te mesimdhenies do te jete detyra kryesore qe del nga misioni i
FSHT-se per te ndertuar nje institucion udheheqes ne arsimin e larte ne Republiken e
Maqedonise se veriut dhe me gjere. Kjo eshte nje detyre ambicioze, por eshte e realizueshme ne
planin afatgjate. Cilesia e qendrueshme ne te gjitha segmentet e funksionimit te FSHT-se do te
arrihet duke rritur vazhdimisht vetedijen dhe pergjegjesine profesionale ne aktivitetet
mesimdhenese-arsimore te secilit anetar te Fakultetit.
Ndryshimet ne aktivitetin mesimor-arsimor dote drejtohen drejt:
• angazhimit te plote te mesimdhenesve dhe bashkepunetoreve nga Fakulteti ne zbatimin e
programeve te lendeve dhe studimeve;
• angazhimit te mesimdhenesve te jashtem dhe bashkepunetoreve nga universitete te tjera ne
vendin tone dhe jashte vendit, per mbulimin e te gjithe lendeve;
• punesimi i vazhdueshem i stafit te ri (asistente), sidomos nepermjet plotesimit te rregullt te
vendeve te lira;
• kontrolli i vazhdueshem i njohurive te nxenesve gjate semestrit permes testimeve te pjesshme;
• permires1m1 i punes ne terren qe do te realizohet permes mesimeve efikase, praktike dhe
ushtrimeve;
• rritja e cilesise se punes praktike profesionale dhe praktikes ne ekonomi;
• nxitjen e veprimtarise botuese te Fakultetit (tekstet shkollore, shkrimet, praktikumet) dhe
mbrojtjen e autoresise;
• Promovimi dhe prezantimi i FSHT-se ne shkollat e mesme te vendit per inkurajimin e nxenesve
per regjistrim ne FSHT;
• zbatimi i nje politike reale dhe racionale per zhvillimin e personelit te ri bashkepunues ne
Fakultet;
• kujdesi per permires1mm e vazhdueshem te stafit mesimdhenes dhe bashkepunetoreve
(qendrimet e studimit, specializimet, studimet postdoktorale etj.);
• informimi i komunitetit te biznesit dhe me gjere per studimet ekzistuese dhe te reJa
universitare, pasuniversitare dhe doktorature;
• kurse, seminare dhe konsultime mbi temat aktuale dhe inovacioneve ne programet studimore te
FSHT-se per te edukuar dhe trajnuar pjesemarresit ne fusha mete specializuara, etj.
Ne kuader te aktivitetit te arsimit te larte qe zhvillon FSHT, mundesite e medias elektronike dhe
te shtypit do te perdoren per afirmimin e metejshem te FSHT-se. Do te zhvillohet nje faqe
intemeti e Fakultetit, ne te cilen, pervei; te dhenave themelore dhe te pergjithshme mbi aktivitetin
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dhe procesin mesimor te Fakultetit, do te publikohen informata me te hollesishme per secilin
mesimdhenes dhe bashkepunetor te punesuar ose te angazhuar ne Fakultet.

2. Mendime per programet studimore aktive ne Fakultet dhe propozime per programe

te reja studimore me arsyetime per te njejtat.
Per te siguruar cilesine e plote te aktivitetit mesimor, ne baze te analizes do te fillojne aktivitetet
per reformimin e studimeve deridiplomike dhe pasdiplomike, te cilat duhet te shkojne ne drejtim
te fleksibilitetit dhe ne perputhje me nevojat e sektorit te biznesit dhe institucioneve shteterore.
Ne gjithe procesin, eshte e nevojshme te perfshihen komuniteti i biznesit si dhe institucionet
shteterore, te cilat do t'i ekspozojne nevojat e tyre per njohurite dhe aftesite e stafit te pergatitur
nga Fakulteti i Shkencave Teknike. Per kete do te formohet nje trup keshillues dhe konsultativ
nga perfaqesuesit e sektorit te biznesit dhe institucioneve shteterore, me detyren e paraqitjes se
nevojave, dhenien e udhezimeve per ndryshimet qe ndodhin, me qellim qe vazhdimisht te
pershtatet procesi arsimor me nevojat e tregut te punes.
Ne pajtim me SETK (Sitemit evropian te transferit te kredive) dhe kerkesave qe dalin nga Ligji
per arsim siperor, dote ndermirren aktivitetet ne vijim:
• analize me e detajuar e bilancit ne mes te lendeve obligative dhe zgjedhore ne studimet
deridiplomike, ne funksion te fleksibilitetit, te rritjes se mobilitetit dhe perafrimit drejt
preferencave dhe nevojave individuale te studenteve;
• analize me e detajuar e studimeve ekzistuese pasdiplomike;
• inkuadrimi i studimeve te doktoratures.

Per te siguruar cilesi te qendrueshme, dote krijohet nje sistem ne te cilin aktivitetet mesimore do
te monitorohen, dhe kjo do te realizohet permes:
• vleresimit te vazhdueshem te mesimdhenesve nga studentet, gje e cila edhe ka ezistuar deri me
tani ne UNT, por dote intensifikohet;
• monitorimit te suksesit te studenteve ne zoterimin e njohurive ne secilin program studimor;
• monitorimin e kohezgjatjes se studimit per 9do student;
• anketimi i studenteve te diplomuarper programet studimore dhe ne pergjithesi per sistemin e
studimit;
• monitorimin e karrieres se te diplomuarve etj.

3. Aktivitete te lidhura me punen hulumtuese shkencore te Fakultetit dhe pune me

projekte.
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Ne arsimin e larte, mesimi cilesor mund te ofrohet vetem nese mesimi bazohet ne hulumtime.
Aktiviteti kerkimor-shkencor i FSHT-se po zhvillohet ne kushtet e mbeshtetjes se ulet buxhetore
te ketij aktiviteti ne Republiken e Maqedonise se veriut, qe eshte larg perpjekjeve te Deklarates
se Lisbones per Mbeshtetjen e Shkences. Kjo, nga ana tjeter, do te kontribuoje ne nje renie te
konkurrueshmerise seFakultetit ne projektet kerkimore nderkombetare. Kjo situate gjithashtu e
ben te veshtire qe profesoret dhe asistentet e Fakultetit te mos pranohen me punimet e tyre ne
revista nderkombetare me nje faktor ndikimi.
Nje situate e tille, ne nje segment te caktuar, do te permiresohet duke aktivizuar laboratore te
reja, te cilat, pervec; aktivitetit te aplikimit, do te sigurojne gjithashtu veprimtari shkencore dhe
kerkimore. Tejkalimi i situates se pafavorshme ne veprimtarine shkencore dhe kerkimore do te
kerkoje angazhim te konsiderueshem dhe eshte nje proces ne te cilin do te kombinohen disa
aktivitete:
• rritja e aplikimit te projekteve ne Ministrine e arsimit dhe shkences te Republikes se
Maqedonise;
• intensifikimin e bashkepunimit me ministrite e tjera te linjes, veteqeverisjet lokale dhe OJQ-ve
ne fushen e kerkimit shkencor dhe te aplikuar per nevojat e tyre;
• sigurimi i mjeteve te dedikuara per pubikimin e punimeve shkencore ne revista nderkombetare
me faktor ndikim;
• ne bashkepunim me fakultetet nga vendet e zhvilluara te Evropes do te organizojme trajnime te
destinuara posac;erisht per hulumtuesit e rinj nga Fakulteti, per te mesuar metoda te reja
hulumtuese, teknikat e pergatitjes se punimeve shkencore qe do te publikohen ne revista me
faktor te ndikimit, dhe teknikat per pergatitjen e projekt propozimeve te financuara nga fondet
evropiane dhe te tjera nderkombetare.

4. Kyqja e studenteve ne aktivitete te lidhura me Fakultetin dhe Universitetin.
Puna e pergjithshme dhe aktivitetet e Fakultetit te Shkencave Teknike do te drejtohen drejt
studentit. Te gjitha perpjekjet qe do te merren, do te vendosen ne funksion te ngritjes se cilesise
se studimeve, me te vetmin qellim qe produkti final - te diplomuarit e FSHT-se, ne drejtimet
perkatese, te marrin njohuri cilesore dhe aftesi qe do te mundesojne te konkurojne ne tregun e
punes. Pervec; procesit arsimor dhe aktiviteteve te rregullta, per studentetdo te ndermirren edhe
aktivitete te cilat do ju mundesojne perfshirjen e tyre ne FSHT, perafrimin drejt biznesit, si dhe
perfshirjen e tyre ne shkembimin nderkombetar te studenteve.
Ne kete drejtim, dote ndermerren aktivitetet e meposhtme:
• rregullimi dhe pajisja e nje klase kompjuterike dhe sigurimi i qasjes ne internet per secilin
student;
• krijimi i njesise se karrieres dhe lidhja e saje me Zyren e Karrieres ne Universitetin Nene
Tereza;
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• organizimi i nje dite karriere;
• themelimi i Departamentit per Bashkepunim Nderkombetar dhe Mobilitetit te studenteve te
FSHT;
• organizimi i nj e konference studentore per punimet e studenteve;
• organizimi i vizitave studimore ne kompani dhe institucione te ndryshme;
• organizimi i leksioneve me ligjeruesit e ftuar nga fusha te caktuara te interesit per studentet, etj.
Ne periudhen e mandatit, dekani dhe administrata e dekanit do te siguroje qe organizata
studentore dhe organet e saj te perfaqesohet nga studentet me nje performance me te
shkelqyeshme dhe me rezultate me te mira ne studimet e tyre. Bashkepunimi me studentet dhe
Organizaten Studentore do te realizohet ne disa nivele. Per kete do te realizohen aktivitetet si
vijon: ngritja e vetedijes se studenteve per rritjene pranise dhe aktiviteteve ne mesim;
permiresimin e standardit te studenteve brenda kushteve per studim me ane te angazhimit te
studenteve ne projekte te ndryshme te Fakultetit; vizita te organizuara dhe pjesemarrje ne
manifestime ne vend dhe jashte vendit; mbeshtetjen dhe organizimin e aktiviteteve kulturore dhe
sportive, etj.

5. Aktivitete te lidhura me bashkepunime nderkombetare.
Aktivitetet ne vijim dote ndermerren ne drejtim te perforcimit te bashkepunimit nderkombetar:
• organizimi i konferencave nderkombetare;
• nxitja e me shume aplikimeve ERASMUS dhe aplikimeve tjera si per kuadrin akademik, ashtu
edhe per studentet;
•nenshkrimi i MoU me institucionet nderkombetare, dhe delegacionet e BE-se, si dhe korporatat
e ndrshme;
• perfshirja ne konsorciume kerkimore nderkombetare, sigurimin e fondeve te dedikuara nga
donacionet nga fondacione kombetare dhe nderkombetare, kompanite e biznesit dhe partnere te
tjere per te modemizuar dhe per te blere pajisje te reja;
• sigurimin e fondeve per pj esemarrj e te stafit ne simpoziume, konferenca, kongrese dhe takime
te tjera, ku ata do te prezantojne nje punim shkencor.

6. Propozime per partneritet publiko-privat, dhe menyra e implementimit.
Pas nje analize dhe hulumtimi te mirefillte te tregut te punes, do te inicohen partneritetet publikoprivate kryesisht ne drejtim te ofrimit te studimeve te specializuara postdiplomike, por jo vetem,
nga te cilat do te kene perfitime komuniteti i biznesit per nevojat specifike te tyre.
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7. Aktivitete te tjera shtese te cilet Ju i propozoni.
Gjithashtu do te ndermerren aktivitete per te terhequr biznesin drejt Fakultetit duke ofruar
promovime per subjektet ekonomike ne aktivitetet e Fakultetit, duke angazhuar biznesmene te
njohur ne procesin mesimor permes leksioneve tematike, etj.
Per nevojat e komunitetit te biznesit, ndermarrjeve publike dhe institucioneve publike, FSHT ne
menyre reale dhe te pershtatshme do te paraqitet si nje servis intelektual qe ka pergjigje per
problemet ne funksionimin e perditshem dhe zhvillimin e ndermarrjeve te tyre. Qellimi kryesor
ne kete drejtim do te jete mbajtja dhe permiresimi i marredhenieve ekzistuese te bashkepunimit
me komunitetin e biznesit, ministrite e linjes dhe ndermarrjet publike qe merren me aktivitetet ne
fushen e programeve te studimit te ofruara nga FSHT.
Rezultatet me te mira ne kete drejtim do te realizohen me nje prezence me te madhe
institucionale te FSHT-se ne ekonomi me ndihmen e Tekno parkut ekzistues te UNT-se.
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PROGRAMI
për punën e dekanit në periudhën e mandatit prej vitit 2019-2022 në
Fakultetin e Shkencave Teknologjike pranë
Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup

Kandidati për dekan: D-r. Sani Demiri- Docent
Fakulteti: Fakulteti i Shkencave të Teknologjisë në Universitetin Nënë Tereza në Shkup
Në bazë të nenit 115 të Ligjit për Arsim të Lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 82/18) dhe në pajtueshmëri me nenin 238 paragrafi 6 të Statutit të Universitetit "Nënë
Tereza" në Shkup, kandidati Dr. Sani Demiri e propozon këtë

Programë për punën e dekanit të Fakultetit të Shkencave Teknologjike pranë Universitetit
“Nënë Tereza” në Shkup, në periudhën e mandatit 2019 - 2022

Hyrje )
Frymëzuar nga vlerat dhe rëndësinë e Fakultetit të Shkencave Teknologjike në Universitare
"Nënë Tereza" në Shkup do të doja të potencoja se themeli i programit tim është i bazuar në
zhvillimin e vazhdueshëm të Fakultetit që pretendoj të përfaqësoj është përkushtim kontruktiv
dhe me një vazhdimësi permantente për realizimin e interesave akademike, dhe të njëjtën kohë të
përpiqen për të promovohet vlera akademike mbi bazën e konceptit modern dhe në përputhje me
Ligjin për arsimin e lartë dhe universitare statutit "Nënë Tereza" në Shkup.
Në kuadër të angazhimit tim do të përpiqet Fakulteti i Shkencave Teknologjike të jetë në
avancimin e vazhdueshmë në të gjitha tri shtylla kryesore,edhe atë në veprimtarinë arsimore,
kërkimore -shkencore dhe në aktivitetet e aplikimit eksperimental. Të gjitha reformat do të jenë
në përputhje me Deklaratën e Bolonjës dhe në bazë të punës kolektive dhe konsultative me
profesorët e Fakultetit të Shkencave Teknologjike dhe në bashkëpunim të tërësishëm me
Universitetin "Nënë Tereza" në Shkup.
Mbështes fuqimisht misionin primar të Fakultetit në të cilin mësimdhënësit në mënyrë që të jenë
në gjendje të transferojnë njohuritë tek studentët, ata duhet të trajnohen vazhdimisht me punë
praktike dhe kërkime shkencore. Fakulteti i Teknologjisë do të aplikojë një model të
përshtatshëm të qasjes moderne dhe multidisiplinare në edukimin dhe transferimin e njohurive, si
bazë për:
• Tërheqja e studentëve të rinj;
• Aplikimi aktiv sistematik i metodave të përshtatshme të hulumtimit dhe trajnimit të stafit që do
të punoj në industrinë, por edhe stafit të cilit do të vazhdojnë me arsimim të mëtejshëm, si dhe
zhvillimin dhe fokusimin në hulumtimet në teknologji;
• Shërbime të aplikueshme për sektorin e teknologjisë dhe ushqimit me shërbime laboratorike në
shumë fusha, por edhe një numër aktivitetesh të tjera që rrjedhin nga legjislacioni ligjor dhe
dytësor në Maqedoni.
• Forcimi i kapacitetit profesional të stafit akademik dhe stafit bashkëpunues;

• Zhvillimi i programeve ndërdisiplinare, multidisiplinare dhe të përbashkëta të kërkimit dhe
edukimit;
• Rritja e pjesëmarrjes së Fakultetit në programet kërkimore kombëtare, ndërkombëtare,
projektet, konsorciumet dhe mënyrat e tjera të bashkëpunimit;
• Përmirësimi i konkurrencës në nivel kombëtar dhe rajonal përmes transferimit të njohurive dhe
shërbimeve;
• Zhvillimi i mëtejshëm i një sistemi akademik me anë të informacioneve, transparencës dhe
hulumtimeve .
Objektivat e programit poashtu do të realizohet në përputhje me një numër të madhë të planeve
strategjike për zhvillimin e arsimit të lartë dhe institucioneve të arsimit të lartë në vendin tonë,
por pa mos anashkaluar edhe BE-ja dhe bota, me qëllim të zbatimit të parimeve dhe standardeve,
të cilat janë të nevojshme për Univesitetin, si pjesë nga e vetmja hapësirë akademike evropiane.
Fakulteti i Shkencave teknologjike është një institucion që do të ofrojë programe të shumta dhe
shërbime këshilluese, publikime, dhe projektet e investimeve, si dhe mjete të tjera të
përshtatshme për të transmetuar njohuritë, praktikat dhe aftësitë.

1. Aktivitete të lidhura avansimin dhe përmirësimin e mësimdhënies dhe organizimin e
mësimdhënies.
Metodat e reja interaktive duhet të futen në mësimdhënie në mënyrë që studentët të mund
të mësojnë programe specifike që ka për qëllim të mësohen për secilën lëndë. Fakulteti i
Teknologjisë gjithashtu ka nevojë për metoda të reja të mësimdhënies që kanë për qëllim
ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve të laboratorëve që nuk kanë rol vetëm në
mësimdhënie por edhe në qëllime kërkimore. Kontrolli i cilësisë së procesit arsimor, si
dhe pyetësorët e anketës do të monitorohet dhe do të indetifikojnë problemet që dalin nga
procesi arsimor. Përveç mësimit frontal, duhet të futet instruksioni grupor dhe individual,
në të cilin secili student duhet të gjejë vendin me njohuritë e tij / saj. Çdo student duhet
të konkurojë në ritmin e tyre në procesin e akademik, në mënyrë që suksesi duhet të
marrin si përmirësimin e çdo studenti që ka arritur rezultate më të mira, dmth kur
konkurrojnë mes vete. Kjo mund të arrihet duke rritur kapacitetin akademik dhe duke i
kushtuar më shumë vëmendje çdo studenti dhe duke ndjekur vazhdimisht progresin e tyre
gjatë studimeve. Njëkosisht duke u mbështetur në fondet e siguruara duhet të investohet
në klasat moderne, në mënyrë që të ofrohen komoditeti i duhur gjatë procesit mësimor
.Klasat duhet të jenë në gjendje të kompeltuara që janë të lidhura me teknologjinë e
informacionit, si dhe hapsirë e përshtatshme për metodat e ndryshme mësimore .
Një tjetër fushë shumë e rëndësishme e angazhimit tim do të jetë krijimi i kushteve më të
mira për mësimdhënie në fakultet (me pajisje të sofistikuara laboratorike) dhe për t'i
kushtuar vëmendje të veçantë krijimit të një biblioteke për fakultetin tonë respektiv duke
sifguruar furnizimin e bibliotekës me literaturën më të fundit në fushën e shkencave
teknologjike.

Pasqyrimi i mësimdhënies është një element i rëndësishëm në ecurinë e studentëve,
kështu që në Fakultetin e Teknologjisë, mësimi do të zhvillohet në formë të leksioneve
dhe ushtrimeve që mund të jenë laboratorike, numerike dhe teorike.
Çfarë do që nevojitet gjatë realizimit të mirë të një ligjerate, zotërohem se do të
mundohem ta zbatoj duk përfshirë edhe mësimdhënien klinike dhe ato të terrenit. Unë
poashtu do të stimuloj edhe përforcimin e kapacitetit akademik duke i inkurajuar ata që të
marrin pjesë në mënyrë sa më aktive në seminare, konferenca dhe manifestime të tjera
shkencore.

2. Mendime për programet studimore aktive në Fakultet dhe propozime për programe të reja
studimore me arsyetime për të njëjtat.
Në Fakultetin e Shkencave Teknologjike ekzistojnë katër programe studimi, dy në
kohëzgjatje prej katër vjetësh, teknologji ushqimore dhe inxhinieria e materialeve dhe
nanoteknologjive dhe dy programe për tre vjet, agro-inxhinierim dhe tekstil, dizajn dhe
modelim. Për të gjitha këto programe studimi të jenë në gjendje të funksionojnë me
kapacitet të plotë, është e nevojshme të përmirësohet vetë infrastruktura, si dhe të hapen
laboratorë të rinj. Sugjerimet për programe të reja të studimit sipas mendimit tim duhet të
synojnë hulumtimin e profilit të nevojshëm të tregut të punës, por edhe futjen e
programeve të tilla si inxhinieri kimike dhe bio-inxhinierizimi të cilat do të mundësonin
hapjen e perspektivave të reja për forcimin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.
Njëkohësisht me forcimin e kapacitetit laboratorik, do të jetë e mundur që të lidhemi edhe
me institucionet e tjera në vend dhe jashtë saj dhe në këtë mënyrë do të shkëmbehen idetë
dhe përvojat mes institucioneve.

3. Aktivitete të lidhura me punën hulumtuese shkencore të Fakultetit dhe punë me projekte.
Për të arritur punë shkencore dhe kërkimore të nivelit të lartë në Fakultetin e
Teknologjisë, është e nevojshme të zhvillohen programe të përbashkëta hulumtuese dhe
edukative. Pjesëmarrja në rritje e Fakultetit të Teknologjisë në programet dhe projektet
kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare do të mundësojë jo vetëm shkëmbimin e ideve
dhe përvojave, por edhe në forcimin dhe përmirësimin e konkurrencës në nivel kombëtar
dhe rajonal përmes transferimit të njohurive dhe shërbimeve.
Masat e parashikuara në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve të laboratorëve janë:
- Krijimi i regjistrit të pajisjeve laboratorike që nuk përdoren
- Sigurimi i ndihmës për vendosjen e pajisjeve në përdorim
- Përpilimi i një plan të rishpërndarjes për pajisjet jashtëpërdorimi
- Njoftimi e institucioneve shtetërore me gjendjen në klasat praktike dhe parashtrimi i një
kërkese për sigurimin e fondeve për përmirësimin e punës praktike
- Modernizimi i laboratorëve të studentëve me pajisje të reja
- Sigurimi i reagjentëve dhe matrialeve të ndryshme për mundësimin e mësimin praktik

Me këto ndërhyrje, pritet që niveli teknik të përmisohet për realizimin në mënyrë sa më
efikase mësimi dhe puna praktike , si dhe sigurimin e kushteve për marrjen e
shkathtësive të nevojshme dhe përvojën praktike në mesin e studentëve.

4.

Kyqja e studentëve në aktivitete të lidhura me Fakultetin dhe Universitetin.
Kujdes i veçantë do t'i kushtohet përforcimit të përgjegjësisë dhe cilësisë së punës
pedagogjike dhe shkencore. Kjo detyrë është e rëndësishme nga dy anët, stafi akademik
të respektojnë nga afër punën e tyre dhe studentët të jenë më të angazhuar në
mësimdhënie.
Studentët do të përpiqet për të krijuar kushtet për rritjen e nivelit të të mësuarit dhe të
ketë kontakte me universitete të tjera prestigjioze teknike në Evropë dhe më gjerë.
Prandaj, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet statusit të studentëve, ushtrimit të të drejtave
dhe lirive të tyre. Motoja ime kryesore gjatë tre viteve si Dekani i Fakultetit të Shkencave
teknologjik, do të jetë "studenti në qendër të vëmendjes." Gjithashtu do tju krijohet
mundësi dhe hapësirë për studentët e talentuar për të demonstruar, të marrë pjesë në gara
dhe konferenca rajonale, evropiane dhe botërore . Studentët janë avant-garda e një
shoqërie moderne andaj për këtë shkak , ata janë në shkallë të ndryshme të përfshira në të
gjitha tre shtyllat e fakultetet edhe atë mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe në
veprimtarinë të ndryshme profesionale.
Çdo student ka në dispozicion hallkat institucionale që mund të sigurojnë dhe mbrojnë
të drejtat e tyre dhe në të njëjtën kohë të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të
procesit të përditshmëris akademike dhe si dhe metodën e vlerësimit të tyre në
përgjithësi. Nga ana tjetër,si çdo fakultet edhe ne shprehim gadishmërinë në krijimin e
një klime pozitive për progesin e plotë të studentëve, duke lejuar edhe aktivitete në jetën
kulturore so edhe ato sportive.
Normalisht, që përkujdesi i fakultetit tonë për nivelin e përgatitjes së studentëve do të
jetë në dispozicion edhe pasi që të diplomojnë studentët tanë duke ju mundësuar më
lehtë të angazhohen në tregun e punës , edhe atë si staf akademik për të kryer analiza,
konkluzione, vendimet, planet për fushën e teknologjisë ushqimore dhe të ndryshme ,si
njohës të përkryer të pajisjeve që të kompleksitetit teknologjik dhe industrial etj.Dhe kjo
padyshim arrihet duke zbatuar programet praktike të fakultetit përmes angazhimit të
studentëve me të mësim praktik të detyrueshëm.
Studenti ynë është gjithashtu pjesë e një shoqërie më të gjerë studentore në rajon dhe në
Evropë dhe e realizon këtë përmes shkëmbimit ndërkombëtar të studentëve.
Mbështetja e studentëve do të bëhet përmes:
1. Mbështetje pa rezerva për zhvillimin dhe aktivitetin në parlamentin e studentëve.
Transparenca në punën e organeve të parlamentit të studentëve dhe rritja e numrit të
studentëve të përfshirë në aktivitetet e parlamentit të studentëve.
2. Mbështetja e projekteve studentore demonstrative dhe rritja e kapacitetit shkencor të
studentëve.

3. Intensifikimi i rishikimeve të punës së studentëve, renditja e punimeve dhe futja e
çmimeve për vendin e tretë, të dytë dhe të parë. Kjo do të kontribuojë në rritjen e numrit
të pjesëmarrësve dhe studentëve të mëtejshëm me anë të motivimit të tyre.
4. Organizimi i ligave sportive të fakultetit në futboll dhe basketboll, në garat e
meshkujve dhe femrave.
5. Mbështetja e pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme shkencore-kulturore dhe sportive
në Maqedoni dhe jashtë saj.
6. Mbështesim studentët të marrin pjesë në shkëmbimet ndërkombëtare nëpërmjet
programeve të ndryshme të studentëve (p.sh. Erasmus +).
7. Mbështetje studentët për shkëmbim rajonal me fakultetet e lidhura në rajon.
8. Si dhe parashohim themelimi e Qendrës së Karrierës.
Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet rinovimit dhe trajnimit të stafit të ri. Kjo do të
realizohet në bashkëpunim me Rektoratin e Universitetit tonë dhe qëllimi im është të
dërgoj disa nga këto studiues në studime dhe specializime jashtë vendit.

5. Aktivitete të lidhura me bashkëpunime ndërkombëtare.
Gjithashtu, gjatë mandatit tim, do të punoj për stimulimin e promovimit të inovacionit në
shkencë dhe teknologjisë; Ky aktivitet duhet të ofrojë një dimension të veçantë në
zhvillimin e kulturës së dialogut në mes shkencës, teknologjisë dhe shoqëris edhe në
drejtim të komunikimit më të mirë të veprimtarisë kërkimore të Fakultetit të Shkencave
teknologjik me ministritë , grupacionet civile dhe me shoqërisë në përgjithësi edhe atë :
• Komunikimi me mediat masive
• Pranimi i studentëve dhe ligjëruesve në ditët e hapura në fakultet nga vendi dhe jashtë
vendit
Një nga qëllimet më të mëdha do të jetë promovimi i bashkëpunimit ndërkombëtar edhe
atë me institucionet akademike dhe profesionale me Bashkimin Europian, ashtu edhe në
Shtetet e Bashkuara. Në këtë frymë do të përpiqem të krijoj kushte për profesorët që të
marrin pjesë në simpoziume, konferenca ndërkombëtare dhe manifestime të tjera
shkencore, si dhe projekte shkencore. Në të njëjtën kohë, do të përpiqem të krijoj
mundësi për botimin e teksteve universitare dhe profesionale. Kjo synon një përfshirje
më të madhe të ligjeruesëve dhe bashkëpunëtorëve nga Fakulteti i Teknologjisë në
Universitetin Nënë Tereza në Shkup në Zonën Evropiane të Kërkimit,edhe atë me
lidhshmërin e konsiderueshme me Komisionit për Bashkëpunim Ndërkombëtar, në
aspektin e aktiviteteve të lidhura me UNICA, ERA, EIICM, CEEPUS, CEI, EUA, NjAB,
EAIE, auf, simite, UNI-Adrion, neto / UEJJ, Programi Fulbright, ERAWATCH, COST,
EUREKA , Horizon 2020 . Poashtu agjencia kombëtare për programet arsimore
evropiane dhe lëvizshmërisë do të kontribuojë për stafin akademik dhe studentët që të
munden të jenë në hap me zhvillimet e fundit në fushën e tyre dhe të marrin pjesë në
mënyrë aktive në kërkimin shkencor. Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e hulumtuesve

të cilët kanë arritur mobilitetin në rajon dhe të bëhen pjesë e barabartë e Zonës Evropiane
të Kërkimit (ERA).

6. Propozime për partneritet publik privat, dhe mënyra e implementimit.
Vendosja e marrëdhënieve të mira me partneritetet publiko-private që do të proklamon
një formë bashkëpunimi ndërmjet sektorit publik dhe kompanive private dhe
investitorëve. Qëllimi do të jetë zvogëlimi i rrezikut dhe rritja e përfitimit për Fakultetin e
Shkencave të Teknologjisë dhe për shoqërinë në tërësi, nëpërmjet përfitimeve socioekonomike të evitentuara dhe të përcaktuara saktësisht. Partneriteti publiko-privat do të
rrisë kontributin e sektorit privat në financimin e zhvillimit shkencor dhe teknologjik, në
proceset hulumtuese dhe përforcimin e Fakultetit të Shkencave të Teknologjisë me
hapjen e laboratorëve të akredituar nëse ekzistojnë kushte reale.

7. Aktivitete të tjera shtese të cilët Ju i propozoni.
Menaxhimi dhe organizimi i Fakultetit të Teknologjisë do të bazohen në transparencë.
Organet dhe trupat e Fakultetit të Teknologjisë do të jenë shtyllat kryesore për stabilitetin
e të njëjtave. Menaxhimi do të bazohet në procedura të sakta që do të njihen në
përgjithësi në përputhje me rregulloret ligjore.
Aktivitetet do të përfshijnë:
• Pajtueshmërinë me rregulloret si dhe ndryshimet dhe plotësimet e mundshme të pjesëve
të rregulloreve dhe procedurave;
• Diskutim i gjerë për një ndryshim të caktuar në strukturën organizative, me qëllim të
arritjes së të drejtave të plota të departamenteve,ligjeruesëve etj;
• Përforcimi i stafit të shërbimit administrativ-profesional;
• Mbledhje dhe raporte javore mujore me stafin akademik ,administrativ.
Programi i propozuar është ambicioz me aktivitete të parashikuara në mënyrë të
konsiderueshme. Mund të lindin probleme të mundshme të zbatimit, por vetëm për arsye
objektive. Buxheti i shtetit ndikohet shumë nga e gjithë tregu evropian, që do të thotë se
edhe buxheti i fakultetit ndikohet fuqishëm. Megjithatë, unë mendoj se fakulteti është më
i fuqishmi në burimet njerëzore, ku shumica e kolegëve kanë ndërtuar integritet, në
mësimdhënie, shkencë dhe veprimtari të aplikuar. Programi ka shumë potencial reale për
t'u realizuar, meqë të gjithë punonjësit do të përfshihen dhe njëkohësisht vertikalisht dhe
horizontalisht do të informohen në mënyrë transparente rreth rrjedhës së zbatimit të
programit. Objektivat e programit do të jenë tema e diskutimit të gjerë në mbledhjet e
organeve të Fakultetit. Do të shkojmë drejt një liste prioritare të qëllimeve dhe

aktiviteteve, dhe me këtë unë besoj se programi do të realizohet në pjesën më të madhe.
Meqenëse programi im i punës bazohet në punën në grup, prandaj, profesorët e Fakultetit
të Teknologjisë do të jenë të autorizuar të ushtrojnë disa nga të drejtat dhe detyrimet e
tyre.
Si rezultat i kësaj, do të zbatoj vendimet dhe konkluzionet e Senatit dhe Rektoratit të
Universitetit Nënë Tereza në Shkup, si dhe vendimet dhe konkluzionet e Këshillit
Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Teknologjisë.

REPUBLIKA E MAQEDONISË VERIORE

PROGRAMI
për punën e dekanit në periudhën e mandatit prej vitit 2019-2022 në Fakultetin e
Shkencave Sociale pranë
Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup

Kandidati për dekan: Prof. Dr. Sunaj Raimi
Fakulteti: Shkenca Sociale

Në bazë të nenit 115 të Ligjit për Arsim të Lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 82/18) dhe në pajtueshmëri me nenin 238, paragrafi 6 të Statutit të Universitetit "Nënë
Tereza" në Shkup, kandidati Prof. dr. Sunaj Raimi e propozon këtë
Program për punën e dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale pranë Universitetit “Nënë
Tereza” në Shkup, në periudhën e mandatit 2019 – 2022

Të dashur kolegë, të nderuar profesorë,
Me rastin e kandidimit tim për detyrën e dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale, dua të ju
siguroj se nëse ma besoni mua këtë detyrë të rëndësishme, gjatë tërë mandatit tim do të
angazhohem me devotshmëri dhe përgjegjësi më të madhe që t’i realizoj disa objektiva dhe
synime tona të përbashkëta. Ndër këto synime që na tangojnë të gjithë neve si pjesëtarë të fellës
akademike, shkencore dhe hulumtuese, si me prioritet gjithmonë do t’i kem këto çështje:
1. Si dekan i këtij fakulteti do të mundohem maksimalisht që së bashku me strukturat udhëheqëse
të Rektoratit të Universitetit ‘Nënë Tereza’, e cila siç dihet është universiteti më i ri në RMV, të
gjithë kolegëve të fakultetit tonë t’iu mundësojmë kushte optimale për mësim, punë studiuese
dhe veprimtari të frytshme arsimore-shkencore. Këto kërkesa të lartëpërmendura nevojiten jo
vetëm për avansimin е stafit akademik, zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme arsimore dhe
shkencore, të cilat i kërkon profesioni ynë si mision, por edhe për ngritjen e kapaciteteve
profesionale të studentëve, të cilët vijnë të studiojnë në këtë universitet.
Do të orvatem gjithnjë që në bashkëpunim me strukturat udhëheqëse të universitetit tonë, pagat e
stafit akademik të rriten deri në një nivel dinjitoz, duke u nivelizuar me pagat e universiteteve
tjera publike në Maqedoni, sepse konsideroj se në këtë mënyrë jo vetëm që do të rritet motivimi i
tyre për punë, por do të rritet edhe përgjegjësia e mëtutjeshme për veprimtari akademike,
arsimore, shkencore dhe kërkimore.
Do të përpiqem që në bashkëpunim me strukturat udhëheqëse të rektoratit ta krijojmë dhe
funksionalizojmë një fond modest për hulumtim edhe pjesmarrje nëpër konferenca shkencore,
me qëllim që secilit koleg (profesor e asistent), së paku një herë në semestër t’i mundësohet
pjesmarrja nëpër konferenca ose seminare shkencore, duke iu kompensuar harxhimet nga ky
fond. Konsideroj se në këtë mënyrë do të përsoseshin kapacitetet profesionale të mësimdhënësve,
por njëherit do të lartësohej edhe imazhi i vetë universitetit tonë të ri “Nënë Tereza”.
Do të angazhohem për secilin koleg të stafit akademik veç e veç, që kur t’iu vijë koha për
zgjedhje / rizgjedhje, së bashku me organet kompetente të UNT-së, t’i organizoj dhe menaxhoj të

gjitha procedurat e nevojshme për marrjen e thirrjeve mësimore-shkencore të rradhës, ashtu siç
janë të rregulluara ato me ligj, statut dhe rregulloren e UNT-së.
Do të mundohem që kohë pas kohe, për shkak të ngritjes së cilësisë së shërbimeve tona
profesionale, arsimore dhe shkencore, universiteti të organizojë trajnime dhe seminare të
caktuara, por edhe ekspedita profesionale e hulumtuese brenda dhe jashtë vendit tonë, me qëllim
të rritjes së kohezionit social, bashkëpunimit kolegial dhe shkëmbimit të përvojave reciproke që
do të na ndihmonin të gjithë neve.
Do të angazhohem që studentët tanë, të cilët mbarojnë studimet me notë mesatare të lartë (9.5 e
përpjetë) në Bachelor ose Master, të mundemi t’i angazhojmë si demonstrator apo asistentë nëpër
programet studimore të Fakultetit të Shkencave Sociale, me qëllim që kështu t’i stimulojmë
studentët e rinj që të tregojnë rezultate sa më të mira, përderisa UNT me këtë veprim të krijojë
një imazh të lakmueshëm të universitetit modern.
2. Sa i përket programeve studimore, të cilat janë aktive në fakultetin tonë, si dhe propozimet për
programe studimore të reja, unë kam disa ide dhe plane konkrete. Gjatë mandatit tim si dekan, do
të përpiqem që programet studimore ekzistente në fakultetin tonë t’i zhvilloj edhe më tutje
përmes tribunave, paneleve dhe debateve shkencore që do t’i organizojmë me profesorët,
asistentët dhe studentët tanë, duke bashkëpunuar me profesionistë, ekspertë dhe studentë të
universiteteve tjera brenda dhe jashtë vendit tonë. Nga ana tjetër, do t’i stimuloj dhe mbështesë
pa rezervë të gjitha iniciativat dhe propozimet e kolegëve ose të studentëve tanë, për hapjen e
programeve të reja studimore, të cilat do të ishin atraktive për studentët potencial, ndërsa
konkurruese në tregun e punës brenda dhe jashtë Republikës së Maqedonisë Veriore. Në këtë
drejtim, do të propozoj që në Fakultetin e Shkencave Sociale të hapen programe studimore të reja
si p.sh: Filozofi me Sociologji, Etnologji me Antropologji, Histori me Arkeologji etj.
3. Përkitazi me aktivitetet e lidhura me punën shkencore-hulumtuese të FSHS-së dhe çështjen me
projekte, do të orvatem që derisa të jem në këtë pozicion menaxhues, së bashku me stafin
profesoral të FSHS-së, t’i sensibilizoj shkathtësitë kreative të studentëve për të aplikuar dhe
realizuar projekte të ndryshme, të cilat përveç se do të ishin në interes të zhvillimit profesional të
studentëve, të njejtat do të ishin edhe në funksion të afirmimit të përgjithshëm të fakultetit dhe
universitetit tonë. Në këtë segment do t’i nxisim studentët që t’i shfaqin aftësitë, shkathtësitë dhe
talentet e tyre nëpërmjet organizimit të projekteve, punëtorive, paneleve dhe garave të ndryshme,
në kuadër të programeve të tyre specifike ku ata studiojnë dhe veprojnë.
4. Gjatë ushtrimit të detyrës dekan i FSHS-së, do të angazhohem edhe rreth përfshirjes së
studentëve në aktivitete të nduarduarshme, të lidhura me fakultetin dhe universitetin tonë. Në
veçanti do të angazhohem që përrmes programeve të ndryshme për bashkëpunim dhe mobilitet të
mësimdhënësve dhe studentëve, të cilët na janë në dispozicion (Erasmuss, Grundtvig, Jean
Monet, Tempus,) t’iu mundësohet atyre qëndrimi, zhvillimi dhe mbindërtimi profesional
akademik në ndonjë universitet tjetër jashtë shtetit tonë, me qëllim që përvojat dhe avantazhet e

këtyre universiteteve, një ditë t’i sjellin në universitetin tonë, duke e ndihmuar kështu edhe
zhvillimin e vendit tonë.
5. Sa i përket aktiviteteve të lidhura me bashkëpunime ndërkombëtare, do të impenjohem që në
përputhje me programet studimore që i posedon fakulteti ynë i shkencave sociale, të lidhim
bashkëpunime ndërkombëtare me universitete dhe institucione tjera kredibile, të cilat ushtrojnë
aso veprimtari ose japin shërbime të atilla, që do të përputhen me profilet studimore të cilat i
përgatit Fakulteti i Shkencave Sociale i UNT-së.
6. Përveç kësaj, ju siguroj se si dekan i ardhshëm do të shpreh synimin tim edhe për kooperim
me institucione të ndryshme akademike, arsimore, shkencore, profesionale dhe afariste të
karakterit publiko-privat, të cilat në pajtueshmëri me kërkesat dhe ambiciet imediate të fakultetit
tonë, do të manifestonin gatishmëri për një partneritet publiko-privat me levërdi reciproke. Në
këtë aspekt do të mundeshim t’i realizojmë disa ide si p.sh: trajnimin e administratës së
ndërmarrjeve private apo publike prej profesorëve tanë kompetentë, me ç’rast administratorët e
trajnuar do të merrnin licenca të UNT-së, përderisa universiteti ynë nga këto shërbime do të
inkasonte mjete të konsiderueshme finansiare, të cilat do të shfrytëzoheshin për qëllime
shkencore-hulumtuese si dhe investime tjera kapitale në UNT.
7. Ndërsa si aktivitete tjera shtesë që mund t’i propozoj nga FSHS-ja janë edhe këto:
Te programi studimor Sport dhe Shkenca Sportive mund të organizohen gara ndërkombëtare në
ndonjë disiplinë sportive të caktuar (volejboll, xhudo, ping-pong), të cilat do të ishin tradicionale
dhe do ta afirmonin emrin e UNT-së në Europë dhe më gjerë; Te programi studimor Punë dhe
Politikë Sociale, do të mund ta themelonim një Institut sondazhi (Qendër, Drejtori ose
Agjension), i cili do të merrej me hulumtimin e opinionit publik në RMV përkitazi me politikat
sociale, politikat arsimore, nivelit të papunësisë dhe standardit jetësor; Në programin studimor
Administratë Publike të organizojmë sondazhe lidhur me atë se sa janë qytetarët tanë të kënaqur
me punën e administratës publike dhe shërbyesve tjerë publik, duke e përfshirë këtu edhe
dhënien e licencave për karrierë, të cilat administratorëve do t’u shërbenin për avansime në
karrierën profesionale; Në programin Studime Europiane dhe Ballkanike-Aziatike do të ishte
mirë të krijohej një Departament, i cili do të bënte hulumtime të opinionit publik lidhur me
organizimin politik në RMV (para, gjatë dhe pas zgjedhjeve) ku në mes tjerash do të shihej edhe
popullariteti i partive politike dhe liderëve politik, që sipas kalkulimeve të mia do të arkëtonte
një sasi mjetesh materiale për buxhetin e UNT-së, por njëherësh do ta ngriste edhe kulturën
politike të qytetarëve të RMV; Ndërkaq në programin studimor Media dhe Komunikim
Ndërkulturor, do ishte mirë të organizoheshin panele ose tribuna tradicionale të fushës, ku do të
ftoheshin të ligjërojnë emra të shquar të gazetarisë vendore, rajonale dhe europiane, me ç’rast
eventi në fjalë do të kurorëzohej me aktin e dhënies së një Çmimi Special, i cili do t’u ndahej
gazetarëve më të mirë në fushën e gazetarisë investigive ose të ngjashme.
Ju faleminderit!

