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Irena Nikaj: Platforma dhe vizioni 

Mbi pёrvojёn dhe arritjet e deritanishme shkencore, profesionale dhe institucionale, platforma e 

punёs qё paraqes pёr drejtimin e Fakultetit tё Edukimit dhe Filologjisё(FEF) ka tre shtylla bazё 

qё synojnё tё pёrmirёsojnё dhe çojnё mё pёrpara Fakultetin dhe rezultatet e tij nё mёsimdhёnie, 

kёrkim dhe shёrbime qё ofron dhe do tё ofrojё nё tё ardhmen. Misioni i FEF, si dhe i UNIKO, 

ёshtё të krijojë, të transmetojë, të zhvillojë dhe të mbrojë dijet nëpёrmjet të mësimdhënies, 

kërkimit shkencor dhe shërbimeve.  

Këtë mision FEF, nё kuadёr tё kёsaj platforme, do ta realizojё përmes: 

Respektimit dhe zbatimit tё Ligjit pёr Arsimin e Lartё dhe akteve nёnligjore, sidomos pёrsa i 

pёrket decentralizimit dhe rritjes sё rolit tё Departamenteve, tё cilёt do tё inkurajohen dhe 

mbёshteten ta realizojnё mё mirё rolin e tyre si njёsi bazё nё kuadёr tё njёsisё kryesore.  

Mbёshtetja e departamenteve ёshtё e lidhur me sigurimin e vazhdimёsisё tё programeve 

ekzistuese, hapjen e programeve tё reja, bashkёpunimin nё fushat e pёrbashkёta midis tyre 

brenda FEF, edhe midis Fakulteteve nё kuadёr tё Uniko.  

Rritja e cilёsisё sё pjesёmarrjeve dhe veprimtarive, trajnimeve, konferencave shkencore brenda 

dhe jashtё vendit do tё jetё mё mirё e organizuar dhe e mbёshtetur nga ana financiare. 

Departamentet, veç apo nё bashkёpunim me njёri tjetrin do tё inkurajohen tё ofrojnё shёrbime 

mbi bazёn e specifikave dhe mundёsive qё kanё, apo qё do tё krijohen nga bashkёpunimi midis 

tyre.  

Vendimmarrja kolegjiale, qё nis nga Departamentet, Dekanati, Asambleja e FEF do tё jenё 

mekanizma tё gjallё dhe eficientё pёr sigurimin e cilёsisё, lirisё akademike dhe pёrparimin e 

njёsisё kryesore. 

Rritjes sё cilёsisё akademike tё personelit mёsimdhёnёs, i cili do tё mbёshtetet nё pёrparimin 

professional individual dhe nё grup, jo vetёm pёr rritjen e kompetencave akademike nё 

transmetimin e dijes, por edhe pёr zhvillimin e kёrkimit shkencor, sidomos inkurajimi i grupeve 

tё kёrkimit tё funksionojnё mё mirё institucionalisht dhe aplikimi mё i organizuar dhe cilёsor nё 

projekte nё kuadёr tё programeve IPA, Horizont 2020, Erasmus, etj. 

FEF do tё rritё dhe pёrmirёsojё gamёn e shёrbimeve qё ofron, por do tё inkurajojё qё kёto 

shёrbime tё plotёsojnё mё mirё kёrkesat e komuniteteve nё rajon dhe marrё pjesё si ekspert, si 

pjesёtar apo partner nё çdo fushё ku ekspertiza e profesionistёve apo FEF si njёsi ёshtё e 

nevojshme dhe rrit cilёsinё e realizimit tё projekteve, shёrbimeve apo kёrkimit shkencor. 

Studentёt janё pjesë e pandashme e gjithё veprimtarisë mësimore, kërkimore dhe financiare të 

FEF, ashtu si edhe UNIKO. Ata kanё qenё dhe do tё vazhdojnё tё jenë faktor i rëndësishëm qё 

vlerёson funksionimin ligjor dhe demokratik të FEF, tё organeve dhe strukturave që garantojnë 

dhe zbatojnë politikat e sigurimit të cilësisë.  
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Në kuadër të sigurimit të cilësisë, si pjesë edhe e strukturave të mësipërme, studentët japin 

kontributin e tyre nëpërmjet: pjesёmarrjes nё veprimtaritё mёsimore, kёrkimore dhe shkenore, 

ashtu si edhe nё vlerësimin periodik të stafit, programave të studimit dhe shërbimeve nёpёrmjet 

pyetësorëve, komunikimit sistematik me tё gjitha strukturat brenda FEF; sugjerimeve në kuadër 

të hartimit, miratimit rishikimit dhe përmirësimit të programeve të studimit, metodave të 

mësimdhënies dhe cilësisë së shërbimeve ndaj tyre. Ne synojmё t’i zgjerojmё format e aftёsimit 

praktik, profesional dhe mbёshtetjes mё tё mirё financiare tё studentёve duke i bёrё ata pjesё tё 

administrimit tё hapёsirave, punёve dhe shёrbimeve qё ofron nё FEF. 

Qё tё bёhet i mundur zbatimi i kёsaj platforme, ka nevojё pёr mbёshtetjen tuaj, tё nderuar 

pjesёtarё tё stafit akademik dhe studentё tё Fakultetit tё Edukimit dhe Filologjisё. 

Ju faleminderit! 


