
Raporti i punës së Parlamentit Studentor të UUHP-së 2019-2020
PARLAMENTI STUDENTOR



30.10.2019 Me rastin e bashkëpunimit të Këshillit Studentor të

Fakultetit të Edukimit dhe Qendrës Burimore

"Nëna Tereza", sot nën organizimin e Këshillit të

Studentëve të Fakultetit të Edukimit, të prirë nga

Fatlind Tredhaku - Kryetar i Këshillit të Studentëve, 

Arbnore Gashi dhe Rrezarta Osmanollaj anëtare të

Këshillit Studentor, si dhe nga kryetari i Parlamentit

Studentor, Milot Krasniqi, me anëtarët e tjerë, ky

aktivitet edukativo-arsimor pati një dobi shumë të

madhe. Së pari për studentët tanë pasi kaluan ca 

orë me fëmijët me nevoja të veçanta, sepse edhe

këta fëmijë duhet përfshirë në shkollat tona

publike.

Gjatë aktivitetit studentët dhe nxënësit u ndanë ne 

grupe të përziera ku më pas disa nga arti e disa

nga punëdorja bënë ca punime që na lanë porosi

që të kuptojmë se nuk ishin ndryshe nga ne por të

njëjtë.



01.11.2019

Kryetari i Parlamentit Studentor Milot Krasniqi

zhvilloi takim me përfaqësuesit e KFOR-it 

Zviceran LMT lidhur me gjendjen aktuale në

Universitet si dhe me mos akreditimin e këtij

institucioni.

Në këtë takim përfaqësuesit e KFOR-it u 

njoftuan rreth mbarëvajtjes së punës në

Universitet.

KFOR-i zviceran këtë takim e realizoi me qëllim

që të ketë njohuri rreth gjendjes aktuale në

Universitet.Në fund këta përfaqësues pasi u 

njoftuan me te gjitha proceset që janë duke 

ndodhur në Universitet, premtuan se të gjitha

shqetësimet tona do ti adresojnë në

institucionet përgjegjëse.



Permbyllem aksionin e mbledhjes

se gjerave ushqimore, mjeteve

financiare dhe veshmbathjeve, per 

personat ne nevoje te prekur nga

termeti ne Shqiperi.

Duke respektuar organet me 

kompetente per keto qeshtje, ne 

keto ndihma te grumbulluara i

dorezuam ne Forcen e Sigurise se 

Kosoves respektivisht ne shoqaten

"Jetimat e Ballkanit".

Gjate ketij aksioni simbolik u 

deshmua edhe nje here 

zemergjeresia dhe solidariteti i ketij

populli fisnik.



17.12.2019

Këshilli i Studentëve të Fakultetit Ekonomik ishin për vizitë studimore në

Terminalin Doganor në Prizren. Këshilli i Studentëve u mirëpriten nga

drejtori Bujar Haxhidauti. Aty patën rastin të njoftohen së afërmi me 

punën dhe statistikat e importit dhe eksportit.



28.12.2019

U mbajt takimi i parë i aktivitetit "Diskutim

Letrar", ku pjesëmarrësit u njoftuan mes

vete, shkëmbyen preferenca dhe dhanë

sygjerime. Dashuria për librin është ajo

çka i shtyu studentët e Këshillit të

Filologjisë të organizonin këtë aktivitet

dhe po ashtu, e njejta dashuri mblodhi

dhe shumë studentë të tjerë nga drejtime

të ndryshme të Universitetit.

Një falenderim i veçantë shkon për U.d.

dekanin e Fakultetit të Filologjisë Prof. 

ass. dr. Ragip Gjoshi dhe Ass.Dorinë

Rakaj që ishin të pranishëm në hapjen e 

këtij aktiviteti.



17.02.2020

Për nder të ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, Parlamenti

Studentor bëri homazhe te varrezat e dëshmorëve në Landovicë.

Aty ku i ka themelet kjo datë historike, te dëshmorët që sakrifikuan e 

flijuan jetën, te bijat e bijtë e Kosovës që luftuan për Pavarësi.

Përulemi para të gjithë atyre që luftuan e dhanë jetën për Liri, me një

qëllim të vetëm, që Kosova ta gëzojë këtë Pavarësi.



05.03.2020

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren, po 
merr pjesë në Ligat Universitare në
FUTSALL. Në ndeshjen e zhvilluar ekipi i
Universitetit “Ukshin Hoti”, shënoi fitore
të thellë, duke e mposhtur 9:3 ekipin e 
Universitetit “Haxhi Zeka” nga Peja.
Ekipi i Universitetit është i përkushtuar që
në ndeshjet në vijim t’i mposht njërin pas 
tjetrit ekipet e universiteteve tjera.



06.03.2020

Parlamenti Studentor vizitoi Prekazin historik të bacës Adem dhe familjes së tij, në

nderim të sakrificës së tyre, vepër kjo që ngriti në këmbë gjithë popullin shqiptar për

të iu bashkangjitur luftës së shenjtë për liri dhe gjithashtu bëri jehonë në gjithë

botën.

Gjatë bashkëbisedimit me bacin Rifat, e falenderuam për krenarinë që familjarët e tij

na mundësuan ta përjetojmë edhe pse amaneti i bacës Adem nuk po jetësohet

akoma, edhe pse akoma nuk po arrijmë ta bëjmë Kosovën që ata e deshën. 

Bashkndjemë dhimbjen me ta, por krenaria është shumë më e madhe dhe nuk na

lejon për asnjë moment ta ulim kokën.



07.03.2020

Studentët e Fakultetit të Edukimit dhuruan një

mirënjohje për Prof.Asoc.Dr. Fahredin Shabani

duke e falenderuar për punën e palodhshme dhe

kontributin e dhënë për të ndriçuar rrugën e 

brezave të ardhshëm, duke mos harruar edhe

kontributin e pashterrur të Prof.Ass.Dr. Ragip

Gjoshi dhe, të të gjithë profesorëve të tjerë te

cilët punojnë me plot vullnet dhe entuziazëm për

të nxjerrë kuadro të ri të mësuesve.



11.03.2020
Homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në

Landovicë dhe në Jeshkovë me rastin e 11 

Marsit, Ditës së Betejës së Jeshkovës.

Studentet kane shprehur mirënjohje për më të

shtenjtit tanë, të cilët nuk kursyen as jetën që ne 

sot t'i gëzojmë këto ditë lirie.



11.04.2020

Në pamundësi për t'u takuar fizikisht dhe për të

diskutuar rreth gjërave që i brengosin studentët, 

zgjidhja e vetme ishte takimi virtual.

Gjatë këtyre ditëve të gjitha Këshillet Studentore

kanë mbajtur mbledhje virtuale. Temat kryesore

kanë qenë: shqetësimet dhe kërkesat e secilit

student që kanë bërë këto ditë; problemet me 

kyçjen në klasën virtuale dhe mbarëvajtja e 

mësimit online.

Të gjitha Këshillet Studentore u zotuan se do të

jenë gjithmonë të gatshëm për t'iu përgjigjur

secilës kërkesë që adresohet nga studentët.



13.04.2020

Filloi përkrahja për kampanjën "Sofra e 

Ramazanit"

Në të gjithë Kosovën ka filluar kampanja "Sofra

e Ramazanit", e organizuar nga Shoqata

Humanitare Bamirëse "Bereqeti".

Kjo kampjanë është përkrahur edhe nga Milot

Krasniqi, kryetar i Parlamentit Studentor të

Universitetit Publik "Ukshin Hoti" në Prizren.

Kryetari Krasniqi premtoi se zgjerimi i kampanjës

do të përkrahet edhe nga studentët e tjerë të

Universitetit "Ukshin Hoti".



20.05.2020

Kryetari i Parlamentit Studentor Milot Krasniqi, priti në

takim homologen e tij Xhyljeta Xhymshiti, kryetaren e 

PS nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në

Ferizaj, së bashku me dy anëtarë të Kryesisë të këtij

Universiteti.

Gjatë këtij takimi është diskutuar për procesin e 

akreditimit pasi që të dy Universitetet janë në këtë

proces.

Poashtu, së bashku u dakorduam për organizimin e 

disa aktiviteteve të ndryshme në të ardhmen që janë

në interes për studentët.



Qendra e Karrierës&Alumni në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, në bashkëpunim me 

Këshilltarët e DIMAK Kosova dhe GIZ-in gjerman, të martën organizuan "Trajnim përgatitor për

aplikime për studime postdiplomike dhe punësim". Në trajnim online, mjaft interaktiv, morën pjesë

100 pjesmarrës, të cilët e vlerësuan shumë të dobishëm për zhvillimin e njohurive të tyre.

Në trajnim u shpjeguan në detaje elemente të rëndësishme siç janë: CV, Letra Motivuese dhe

Teknikat e Intervistimit. 

Në organizimin e këtij trajnimi kontribut dhanë edhe Parlamenti Studentor dhe Prof.Ass. Dr. 

Serdan Kervan, mësimdhënëse ne Fakultetin e Edukimit në Universitet. Universitetit “Ukshin Hoti” 

në Prizren edhe më herët ka bashkëpunuar me organizatën gjermane GIZ, dhe se në të ardhmen

ky bashkëpunim dhe të zgjerohet dhe thellohet.

02.06.2020



03.06.2020

Me kërkesën e Parlamentit Studentor për pajisje me 

dorëza dhe maska, që iu dërgua shoqatës "Jetimat e 

Ballkanit", në krye me Hoxhën e nderuar, z. Halil

Kastrati, përgjigja ishte pozitive. Shoqata nuk hezitoi

të na dalë në ndihmë në këtë kohë të vështirë, me 

njëmijë dorëza dhe njëmijë maska. Tashmë të gjithë

studentët që nuk kanë mundësi për këto pajisje, mund

t'i marrin në hyrje të fakulteteve të tyre.



12.06.2020
Homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në

Landovicë me rastin e 12 Qershorit, Ditës së Çlirimit.

Studentet shprehen mirënjohje për më të shtenjtit

tanë, të cilët nuk kursyen as jetën që ne sot t'i

gëzojmë këto ditë lirie.


