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Takimet si më poshtë vijojnë:   

Data  Ora  

25 korrik 2020  11:00 

26 korrik 2020  11:00  

SALLA 324 FAKULTETI I HISTORISË DHE FILOLOGJISË. 

Fushata në të cilën kam vendosur të bëjë është fushatë online bashkë me fushatën në terren.  

1. Postime në rrjete sociale 

2. Poster. 

3. Video prezantuese. 

4. Platforma 

Slogani i përdorur nga ana ime është: “ Bashkë Është e Mundur” 



 
 

Nënslogani: “ Të Lëmë Gjurmë e ta Ndryshojmë Botën Universitare.” 

 

Platforma 

“STUDENTËT E SË SOTMES - LIDERËT E SË ARDHMES” 
 

Të dashur miq e kolegë studimesh, 
Unë vij sot me kandidaturën time si një nga ju,me ide të qarta, për të kontribuar në mënyrë që të të shfrytëzojmë maksimalisht të gjitha 
potencialet dhe hapësirat e kuadrit ligjor për një Universitet të studentëve. 
 

Kushtet e studimit 

 Të punojmë së bashku me profesorët tanë për një mësimdhënie me nivel bashkëkohor dhe për programe studimi të vlefshme për tregun 

e punës. 

 Ndërtimin e një infrastruKturë të pështatshme: biblioteka, sallastudimi, fonde elektronike të literaturës. 

 Përfshirjen student venë projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, me mundësi mobiliteti afatshkurtë rapoafatgjatë. 

 Të ulet kostoja e studimeve, kërkimin e hapësiravepër bursa studentore. Funksionalizimin e kartës së studentit. 

 Zhvillimin e praktikave profesionale për më shumë mundësi punësimi.  

 

Jetastudentore:  

 Ashtu siç parashikohet në nenin 98 të Ligjit të Arsimit të Lartë, të jemi pjesë e organeve vendimmarrëse dhe të japim vlerësimin e tone 

përcilësinë e mësimdhënies dhe punën stafit tëadministratës. 

 Rritjen e fondit të Këshillave Studentorë për zhvillimin e projekteve institucionale dhe konferencave studentore. 

 Studenti të jetë i mirinformuar për të gjithë veprimtarinë mësimore, shkencore , administrative e financiare.  

 Ngritjen e klubeve studentore me profil shkencor, kulturor dhe mbështetjen e çdo aktiviteti që i shërben krijimit të frymës komunitare.  

 Të sigurohet më shumë komunikim ndërmjet pedagogëve dhe studentëve. 

 

Ndryshimi që arrihet nga forca e komunikimit është shumë I madh. Le tëndryshojmë me anë të komunikimit.Të ecim së bashku 

drejt Universitetit të pritshmërive tona. 

 



 
 

 

 


