

FAKULTETİ İ EKONOMİSË, QEVERİSJES DHE DREJTËSİSË

FAKULTETİ İ SHKENCAVE SOCİALE, TURİZMİT DHE SPORTİT

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

Departamenti Shkencave të Edukimit
dhe Trajnimit Profesional
Master Profesional në Edukim
me profil Mësimdhënie dhe të Nxënit
*Master Profesional në Mësuesi në Shkenca Sociale
* Master Profesional në Mësuesi në Shoqëria dhe Mjedisi
*Master Profesional në Mësuesi në Teknologji Informacioni
dhe Komunikim
*Master Profesional në Mësuesi në Arsim Special
*Master Profesional në Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim
*Master Profesional në Mësuesi në Arte

Bachelor në Financë-Kontabilitet
Bachelor në Menaxhim Biznesi
Bachelor në Financë, Bankë,
Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme
Bachelor në Marketing, Publicitet
dhe Marrëdhënie me Publikun
Master Profesional në Administrim Biznesi
me profil Financë – Kontabilitet
Master Profesional në Administrim Biznesi
me profil Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
Master Profesional në Administrim Biznesi
me profil Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore
Master i Shkencave në Kontabilitet - Financë
me profil Kontabilitet
Program Profesional Teknik në Operacione Biznesi,
Marketing dhe Shitje
Departamenti i Drejtësisë
Master i Shkencave (PI) në Drejtësi
Master i Shkencave në Shkenca Juridike
me profil E Drejtë Penale dhe Kriminologji
Master i Shkencave në Shkenca Juridike
me profil E Drejtë Tregtare
Master Profesional në Shkenca Juridike
me profil E Drejtë Biznesi
Departamenti i Qeverisjes,
Shkenca Politike dhe Komunikim
Bachelor në Shkenca Politike
Bachelor në Shkenca Politike
me profil Administrim Publik
Bachelor në Shkenca Politike
me profil Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master i Shkencave në Studime Europiane
me profil Politika Europiane dhe Administrim Publik
Master Profesional në Shkenca Politike
me profil Administrim Publik
FAKULTETİ İ SHKENCAVE TË APLİKUARA DHE INDUSTRİVE KREATİVE
Departamenti i Shkencave te Aplikuara dhe Kompjuterike
Bachelor në Informatikë e Aplikuar
Master Profesional në Menaxhim i Teknologjisë së Informacionit
Master i Shkencave në Informatikë e Aplikuar me 3 profile:
Inxhinieri Softueri
Rrjetet dhe Siguria Kibernetike
Përpunim të Dhënash
Program Profesional Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software
Program Profesional Teknik për Pajisjet Elektronike dhe TIK
*Bachelor në Shkenca Kompjuterike me profile:
Mësimi automatik dhe shkenca e të dhënave (Machine learning
. and Data Science)
Rrjetat dhe siguria kibernetike
Shkencat kompjuterike të përgjithshme

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit
Bachelor në Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Master Profesional në Menaxhim në Turizëm, Mikpritje dhe
. ...
.....Rekreacion me 3 profile:
Turizëm dhe udhëtime
Mikpritje dhe hotel, restoran, katering (HoReKa)
Aktivitete çlodhëse dhe aktivitete në natyrë
Program Profesional Operator në Udhëtime, Turizëm dhe Mikpritje
*Bachelor në Hoteleri, Restorante dhe Catering, HORECA
Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit
Bachelor në Psikologji
Bachelor në Punë Sociale
Master i Shkencave në Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi
Program Profesional Operator dhe këshillues në përkujdesje
shëndetësore
*Master i Shkencave në Psikologji Klinike
*Master i Shkencave në Puna Sociale në Sistemin Arsimor
Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve
Bachelor në Edukim Fizik dhe Sporte
Master Profesional në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Master i Shkencave në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Program Profesional Operator në fitness, palestër dhe organizim
.....eventesh publike
*Bachelor në Mësues në Edukimin Fizik, program i përbashkët me
.....Universitetin Eqerem Çabej Gjirokastër
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE
Departamenti i Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit
*Master i Shkencave (PI) në Mjekësi të përgjithshme
*Master i Shkencave (PI) në Stomatologji
*Master i Shkencave (PI) në Farmaci
Departamenti i Shkencave Mjekësore Teknike
*Bachelor në Infermieri të përgjithshme
*Bachelor në Fizioterapi

Departamenti i Arkitekturës dhe Dizajnit
Master i Shkencave (PI) në ‘’Arkitekturë’’
Departamenti i Industrive Kreative
*Bachelor në Arte të Aplikuara dhe Dizajn me profile:
Dizajn interieri
Dizajn Grafik dhe Multimedia

“*”- Në proçes aprovimi

Dr. Elda Mamoçi
Dekane e Studentëve

Përmbajtja
Jeta Studentore
Pse në Barlet
Krenarë për Barletasit
Qeveria Studentore UniBa
Klubet Studentore
Evente dhe Aktivitete
Barletasit për Humanizmin
Rruga Drejt Suksesit
Blog
Barletasit në të Ardhmen
Barleti Volley

Të dashur Barletas,
Ky vit e gjen institucionin tonë më cilësor, më të
konsoliduar, me kampus të ri dhe me zhvillim
institucional
bashkëkohor.
Revista
“UniBa
Magazine”, është revista mbi jetën studentore të
Barletasve, e cila do të shërbeje si një forum idesh të
cilat nxisin kreativitetin dhe vendimmarrjen tek të
rinjtë. Rrjedhimisht, ju ftoj të gjithëve teksa lexoni
këtë numër të parë të “UniBa Magazine” të hidhni një
vështrim të shpejtë mbi të gjitha aktivitetet që janë
kryer në Uniba. Le të marrim së bashku një stimul e
frymëzim për të realizuar aktivitete të tjera, akoma
edhe më të mira në 2022. “UniBa Magazine” është
bashkëpunëtori juaj kryesor në zhvillimin e
pjesmarrjes dhe aktivitetin tuaj në kampus. Ju ftoj të
punojmë bashkë me vullnet, dëshirë e mirëkuptim,
për të realizuar qëllimin tonë të përbashkët në
përgatitjen tuaj cilësore si specialist të lartë.

Lexim të këndshëm!
Dr. Elda Mamoçi
Dekane e Studentëve


UNIVERSITETI “BARLETI” ME MOTON “STUDENTI NË QENDËR” KËRKON TË FORMOJË
STUDENTË AMBICIOZË, TË PAVARUR, KRIJUES, SIPËRMARRËS DHE BARTËS TË VLERAVE
MË TË MIRA TË QYTETARISË.

“Barletas” është emri i dytë i çdo studenti që
ndjek studimet e tij në Universitetin Barleti.
Në kampus organizohen gjithmonë aktivitete
me natyra të ndryshme si mënyra më e mirë
për t’i ndihmuar studentët të njohin veten, të
zhvillojnë aftësitë sociale dhe të lidershipit,
për të bërë ndryshime cilësore në jetën e tyre

si dhe për të takuar miq që do t’i keni për
gjithë jetën. Jeta përtej librave, me një larmi
aktivitetesh të organizuar nga vetë studentët,
janë një mundësi për të eksploruar interesat
personale (përtej studimeve akademike) dhe
mbi të gjitha, për t’u argëtuar. Çdo student
mund të bëhet organizator!



Jeta në UniBa shkon përtej mësimit dhe provimeve.
Nëpërmjet klubeve studentore, konkurseve, aktiviteteve me shumë të ftuar në fusha të ndryshme, konferencave,
ndeshjeve
sportive,
studentët
jo vetëm
Jeta në UniBa
shkon përtej
mësimit
dhe provimeve.
mësojnë,
edhe argëtohen
përtej
auditorit. aktiviNëpërmjetporklubeve
studentore,
konkurseve,
teteve me shumë të ftuar në fusha të ndryshme, konferencave, ndeshjeve sportive, studentët jo vetëm
mësojnë, por edhe argëtohen përtej auditorit.

Universiteti vë në dispozicion të studentëve
shërbimet dhe infrastrukturën e nevojshme që
lidhet drejtpërdrejtë me sigurimin e cilësisë së
studimeve,
dhe të
të
Universiteti tëvëjetës
në sociale
dispozicion
të shëndetit
studentëve
studentëve,
duke
filluar
që
nga
përkujdesja
shërbimet dhe infrastrukturën e nevojshme qëe
mbikqyrja
akademike,
personelit
lidhet drejtpërdrejtë
measistenca
sigurimin ee cilësisë
së
studimeve, të jetës sociale dhe të shëndetit të
studentëve, duke filluar që nga përkujdesja e
mbikqyrja akademike, asistenca e personelit

administrativ dhe infrastrukturë ndihmëse si
bibliotekat, sallat e kompjuterave, laboratori i
gjuhëve të huaja, si edhe infrastrukturë
mbështetëse
sportive,
të gjitha
administrativ për
dhe aktivitet
infrastrukturë
ndihmëse
si
këto
sipas
parametrave
dhe
standardeve
bash-i
bibliotekat, sallat e kompjuterave, laboratori
këkohore.
gjuhëve të huaja, si edhe infrastrukturë
mbështetëse për aktivitet sportive, të gjitha
këto sipas parametrave dhe standardeve bashkëkohore.

NE BESOJMË SE STUDENTËT JANË AMBASADORËT MË TË MIRË TË GJITHÇKAJE QË UNIBA
PËRFAQËSON, NDAJ JU FTOJMË TË NDJEHENI TË MIRËPRITUR PËR TË QENË NJË
PJESËMARRËS AKTIV NË JETËN STUDENTORE NË UNIVERSITETIN “BARLETI”.
NE BESOJMË SE STUDENTËT JANË AMBASADORËT MË TË MIRË TË GJITHÇKAJE QË UNIBA
PËRFAQËSON, NDAJ JU FTOJMË TË NDJEHENI TË MIRËPRITUR PËR TË QENË NJË
PJESËMARRËS AKTIV NË JETËN STUDENTORE NË UNIVERSITETIN “BARLETI”.

PSE NË BARLET?
Unë jam Megi! Jam Barletase dhe po krijoj një histori në Barlet.
Ky nuk është publicitet edhe pse zgjodha të studioj Marketing.
Është dëshirë që flet, e një vajze plot ide dhe energji, që zgjodhi
më të mirën për të ecur drejt realizimeve.
Megi Hazizi
(Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun, viti 2)

Nuk është rastësi.
Edukimi Fizik dhe Sporte është shkollimi që zgjodha, që të mund
të realizoj një dëshirë shumë të madhe timen: të trajnoj fëmijët e
komunitetit ku jetoj! Barletit i besoj dëshirën time!
Melisa Balliu
(Edukim Fizik dhe Sporte, viti 2)

Unë dua që TURIZMI mos të jetë vetëm aktivitet- pasion i imi,
por profesioni i jetës time.
Në Barlet do e kem!
Çeleste Çerpja
(Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente, viti 2)

Zgjodha Barletin pasi kisha dëgjuar për mënyrën e studimit, për jetën
studentore që ofron, për aktivitetet e shumta, për mundësite e reja që
të shfaqen. Jam e lumtur që jam studente e një stafi të kualifikuar
pedagogësh, ku nuk gjej limite për tu shprehur, ku vetë Universiteti
ka një mision që synon ta mbështesë studentin në rrugën e
qytetarisë dhe integritetit të tij social. Ndihem mirë në rrugën që kam
zgjedhur pasi e di që nga Barleti do të marr dhe do të jap shumë!

Daniela Gjoni
(Shkenca Politike, viti 2)

Arsimimi është çelësi i suksesit, ai është fytyra e mendjes së njeriut. “Universiteti Barleti” më dha
mundësi të ndriçoja suksesin dhe të ardhmen time. Universiteti Barleti i akredituar maksimalisht
dhe me një staf cilësor mundëson bursa për maturantët dhe studentet ekselentë, bursa sociale,
bursa talenti etj. Mësimi ka qenë sfidues, megjithatë e gjithë kjo ka qenë një përvojë e vlefshme.
Si një student i vitit të dytë deri më tani unë kam mundur të krijoj miq të rinj, të përjetoj gjëra të
reja dhe të mësoj tema të ndryshme. Aty njoha më mirë veten time, kuptova se unë mund të
angazhohem në detyra të ndryshme dhe mund ti përfundoj ato me sukses. “Barleti” është një
skuadër e madhe ku secilit student i njihet aftësia e tij dhe i jepet mundësia për të investuar aty
ku ai dëshiron.
Historia ime filloi këtu!

     

Universiteti “Barleti” është universiteti i mundësive. Unë pata fatin të jem pjesë e programit
Erasmus+ duke fituar një eksperiencë studimi në Spanjë. Përveç mundësive për eksperienca
studentore në shtetet evropiane, stafi petagogjik është i shkëlqyer; të përgatitur dhe të
komunikueshëm. Aktivitetet e shumta janë një mundësi më tepër për të ndjekur studimet në
këtë universitet.

     

Zgjodha më të mirin për të qenë më e mira! Kisha dëgjuar shumë për Universitetin e Ekslencës
dhe vendosa edhe unë të bëhem pjesë e tij. Universiteti Barleti na ofron eksperienca nga më të
ndryshme si ato të qenurit senator ose president, aktivitete përtej librave, angazhime në klubet
studentore. Stafi pedagogjik i Barletit po tregon profesionalizmin e tij dhe po na bën të aftë për
të ecur përpara.
 
   

Pas shumë kërkimeve për të vazhduar studimet e larta, veten e gjeta tek familja e madhe
Barleti. Universiteti Barleti është një ndër Universitetet më të mira, i akredituar maksimalisht
dhe me një staf akademik të mrekullueshëm. Pasi bëra zgjedhjen për të studiuar në
programin Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun. Çdo ditë e më shumë jam e
bindur që kisha bërë zgjedhjen e duhur, për shkak të pedagogëve, jetës studentore,
aktiviteteve të ndryshme që zhvillohen, por dhe trajnimeve të cilat na përgatisin akoma dhe
më shumë përpos mësimit! Prej tre vitesh jam senatore e gjithashtu anëtare e Senatit
Akademik! Ndihem shumë mirënjohëse për këtë arritje dhe e lumtur njëkohësisht që jam
pjesë e Universitet Barleti!
  
        

Universiteti Barleti, është zgjedhja ime për një sërë arsyesh, të cilat të mbledhura së bashku e
bëjnë atë zgjedhjen e duhur të çdo studenti, pavarësisht fushës së tij të studimit. Universitetin
“Barleti” e admiroj për stafin pedagogjik dhe administrativ, profesionalizmin e tyre, përfshirjen
e studentëve në të dhe lehtësirat që u krijohen studentëve duke i bërë pjesë të tyre. Barleti i
përgatit studentët edhe për jetën pas shkollës, jo vetëm duke u dhënë atyre një edukim të gjerë
dhe të ekuilibruar mirë, por edhe duke rrënjosur vlerat dhe qëndrimet e duhura për t'u dhënë
fillimin më të mirë në jetë.
 

   

KRENARË PËR
Nikol Merizaj, Barletësja e programit të studimit "Edukim Fizik dhe Sporte", është notarja e Shqipërisë e
cila mori pjesë në lojërat Olimpike në "Tokio 2020". Ajo ka përfunduar garën e 50 metrave stil të lirë dhe
është renditur në vendin e tretë në baterinë e gjashtë dhe në kohën 26.21 sekonda. Nikol po ashtu ka marrë
pjesë në garën 100 metra stil i lirë të femrave në Olimpiadën Verore dhe kampionatin botëror të organizuar
në Koren e Jugut. Një studente e cila na bën krenare në botë dhe e përfaqëson univesitetin më së miri.
   

Barletësja jonë Erisa Kola, gjithmonë e apasionuar, impenjuar dhe e dashuruar
pas artit. Që në moshë të vogël vendosi që të vazhdonte liceun në qytetin e Shkodrës për skulpturë dhe vizatim. Ka qenë një përfaqësuese në disa konkurse dhe
ekspozita të ndryshme ku çmimet e marra janë vendi i parë dhe i dytë, të cilat i
përkasin pjesës së artit dhe sipas sudentes sonë emocioni më i madh që ka
marrë ka qenë ai i muzeut "Marubi" ku u vendos që fotove tu jepej një dimension
tjetër duke u punuar në skulpturë. Sot në atë muze ndodhet një skulpturë e
studentes sonë. Sot ajo është e punësuar në një ndër studiot më të mëdha të
Tiranës, "Gesti Art" ku punime të saj mund të gjejmë në vende të ndryshme të
Tiranës, lokale, dekore festive, Geraldina Sposa etj. Erisa zgjodhi që rrugën e artit
të mos e linte me aq dhe zgjodhi “Universitetin Barleti” duke ndjekur udhëtimin
drejt Arkitekturës ku së shpejti do të kemi punime dhe makete të ndryshme.


Alban Bërmeta, student i programit të
studimit “Edukim Fizik dhe Sporte”, viti 3
shpallet kampion në boksin profesionist.
Albani me këtë fitore rëndit 7 Kupa dhe
synimet janë drejt fitoreve të ardhshme për
të përfaqësuar denjësisht Shqipërinë dhe
për të sjellë sa më shumë tituj. Ai është fitues
edhe i shumë turneve si në Zvicër, Serbi, Mal
i Zi, Itali, Maqedoni, Azerbaixhan.


 

Raina Babaramo është një nga misset e UniBa, pjesë e një nga
konkurseve të bukurisë “Miss Shqipëria”. Eksperienca tek Miss
Shqipëria ka qënë një ndër ato më të bukurat e jetës të saj, jo
vetëm sepse ajo fitoi një çmim, por sepse aty njohu njerëz të
cilët tashmë janë familja e saj dhe ajo pjesë e familjes së tyre,
Deliart Association. Çmimi që ka fituar Raina është çmimi i Miss
Inteligjencës, një çmim i cili ofron një bursë të plotë 3-vjeçare në
univesitetin tonë, ku ajo tashmë ndjek dhe studimet e saj.


BARLETASIT

  

Sonja ka 14 vite që ushtron sportin e karates dhe është kampione kombëtare prej
14 vitesh në Shqipëri dhe 6 vite kampione ndërkombëtare. Sporti për të është
gjithçka dhe synimet e saj janë kampionatet ballkanike, europiane dhe botërore.
“Vendosni qëllime të larta dhe mos ndaloni derisa të arrini aty.”- shprehet Sonja.


  

Arjeta Rade, një talent në peshëngritje. Ajo është një sportiste në rang kombëtar që
na bën krenare me 12 fitore, 4 medalje ari U20 dhe 8 medalje ari për të rritur.
Aktualisht po përgatitet për garat ndërkombëtare. Përvec pasionit dhe dëshirës si
sportiste me një karrierë të pasur ajo ushtron dhe profesionin si trajnere e moshave
në ekipin e Teutës, ku ajo u rrit dhe vazhdon të kontribuoj si sportiste.


  

I apasionuar dhe njëkohësisht i angazhuar pas Sportit të Volejbollit që në moshë të vogël.
Sot është pjesë e ekipit të Tiranës dhe njëkohësisht pjesë e ekipit Kombëtar. Për të nuk
kanë munguar as medaljet dhe trofet si fitues i Kupës së Federatës me ekipin e Vllaznisë
dhe gjithashtu nënkampion Shqipërie po me Vllazninë. Ka arritur të korri suksese dhe me
grupmoshat e ekipit Kombëtar sic janë:
Medalje Argjendi dhe Medalje Bronzi në dy kampionate Ballkanike. Ambicia e tij më e
madhe është suksesi me ekipin e Tiranës dhe gjithashtu të eci sa më lartë me ekipin
Kombëtar dhe pse jo një ditë të jetë lojtar në kampionatet jashtë Shqipërisë.


Xhudoja, ky është pasioni i saj. Fabjona ka qënë pjesë e Vllaznisë dhe është shpallur kampione 6 vite rradhazi me medalje dhe kupa. Ka marrë pjesë në kampionate në Shkodër, Tiranë,
Mal të Zi, Itali, Greqi dhe Kosovë. Sot ajo është pjesëtare e ekipi të Tiranës që prej 2 vitesh, por
rrugëtimi i saj nuk ndalet këtu.
 

  

 


Qeveria Studentore është organizim i studentëve në Universitetin “Barleti”, i përbërë nga përfaqësuesit e
studentëve nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse të zgjedhur në mënyrë demokratike. Objektivi
themelor i Qeverisë së Studentëve është që të sigurojë zhvillimin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre
sociale dhe personale. Qeveria e Studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve. Qeveria e Studentëve
promovon, koordinon dhe inkurajon pjesëmarrjen e studentëve dhe përfaqësimin e ideve e opinioneve të tyre
në organet drejtuese të Universitetit, në strukturat mësimore-kërkimore dhe synon garantimin e shërbimeve si:

Funksionimin e Klubeve Studentore
Shërbimeve dhe Aktiviteteve Sociale
Përmirësimin e jetës në kampus
       
 Studentë të nivelit të lartë akademik
Frekuentues i rregullt në proçesin mësimor
Aftësi të mira komunikimi ku të shprehë entuziazmin e tij/saj
Sjellje korrekte dhe profesionale kur përfaqëson Universitetin "Barleti"
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Në muajin janar u zhvilluan zgjedhjet për kryetar të Qeverisë Studentore.
Kandidatët për kryetar ishin studentët:
Arishela Abdi, programi i studimit "Drejtësi", viti 2
Blenard Xhaferraj, programi i studimit "Edukim Fizik dhe Sporte", viti 2
Jurgen Spaho, programi i studimit "Informatikë e Aplikuar", viti 2

Me shumicë votash, u përzgjodh Jurgen Spaho,
student i programit të studimit “Informatikë e Aplikuar”
“Falenderoj të gjithë Barletasit që ditën e sotme më mbështetën
me anë të votës. Zgjedhjet sot dëshmuan më së miri që ne të
gjithë së bashku mund të bëjmë gjëra të mëdha. Mendoj se ka
ardhur koha për të sjellë një frymë të re të mbushur me aktivitete.
Unë nuk do të mundem kurrë ta ndërrmar i vetëm këtë nismë,
sepse fuqia ime jeni ju. Çdo hap që do të ndërmarr do të jetë hapi
juaj dhe hapi i të gjithëve ne së bashku. Përgjegjësitë që më janë
ngarkuar do i mbart me nder dhe dinjitet, sidomos duke e ditur se
me gjithë mbështetjen tuaj do të arrijmë qëllimet dhe objektivat
tona “- shprehet Jurgeni

Jurgen Spaho

Arishela Abdi
Blenard Xhaferraj

Klubet Studentore Barleti kanë në plan të parë orientimin e studentit, përshtatjen e tij me jetën studentore dhe njëkohësisht
pasurimin dhe zbukurimin e saj. Të gjithë klubet kanë në qendër të filozofisë së ekzistencës së tyre studentin Barletas. Grupet
që merren me aktivitetet, ose të quajtura ‘klubet’ synojnë që të mundësojnë organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve sociale
të studentëve tanë, si dhe të zhvillojnë marrëdhënie ndërpersonale dhe aftësitë e lidershipit. Pjesë e Klubeve Studentore janë
jo vetëm studentët Barletas, por edhe gjimnazistë, kolegjistë dhe maturantë nga e gjithë Shqipëria, të cilët zgjedhin secilin
klub në bazë të interesave të tyre dhe mund t’a përdorin përvojën e fituar në këto klube, në karrierën e tyre të ardhshme
akademike dhe profesionale. Studentët e diplomuar apo Alumni gjithashtu marrin pjesë si anëtarë nderi në këto klube, duke
dhënë kontributin e tyre përmes eksperiencës së mëparshme.
Klubet janë të krijuara nga studentët dhe të mbështetura nga Dekani i Studentëve dhe pedagogët si figura që kujdesen për
funksionalitetin e klubeve.

Ky klub ka për qëllim që të motivojë dhe të ofrojë
mbështetje për studentët Barletas të cilët inspirojnë të
bëhen sipërmarrës. Klubi i Sipërmarrësit Barletas
zhvillohet në një ambient ku anëtarët e tij do të kenë
mundësi të ndërveprojnë edhe me sipërmarrës të tjerë.
Studentët në këtë klub angazhohen në zhvillimin e një
biznesi, duke punuar për një biznes plan dhe faza finale
është hedhja në treg e një startup-i.
Pjesë e këtij klubi janë të gjithë studentët e Universitetit
“Barleti” dhe të diplomuar në Barlet, të cilët janë të interesuar për thellimin e njohurive të tyre në lidhje me tregun e
punës dhe të qënit sa më i/e suksesshme në të. Formati i
klubit konsiston në aktiviteteme fokus si intervista pune,
testime, orientim dhe këshillim nga ekspertë karriere,
mbështetje në zhvillimin e aftësive karizmatike dhe atyre të
lidershipit, mbështetje në zhvillimin e aftësive të së folurës
në publik, si dhe informacion i plotë dhe i detajuar sesi
funksionon tregu i punës dhe si mund të jesh i suksesshëm
në të. Në kuadër të programit të aktiviteteve të këtij klubi
organizohen trajnime 1 ditore, soft skills, me një
larmishmëri tematikash, të cilat do t’u vijnë në ndihmë
studentëve të zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për një
karrierë të suksesshme. Ky klub është në bashkëpunim me
Zyrën e Karrierës, me BTTC dhe AM-Barleti Human Capital
(link:http://humancapital.al/), veçanërisht për organizimin
e panairit të punës.
Klubi i Psikologjisë organizon aktivitete që lidhen me
diskutime të hapura të tematikave të ndryshme të sferës së
problemeve sociale, dhe psikologjike, si tematika që lidhen
me psikologjinë e zhvillimit, psikologjisë klinike, psikoterapinë, terapinë e grupit dhe role play.
Studentët janë të angazhuar në organizimin e vizitave të
ndryshme në institucione të sektorit publik e privat si
qendra multidisiplinare, shtëpia e të moshuarve, qendra
rehabilitimi, shkolla, kopshte, duke synuar ndërgjegjësimin
dhe përfshirjen e tyre në fushata humanitare.

Qëllimi i këtij klubi është të pasurojë stilin e jetës së
studentëve përmes seminareve të ndryshme të projektimit,
vizitave në kantier, konkurseve dhe ngjarjeve brenda
kampusit. Arkitektët e rinj mund të bashkëveprojnë me
profe sorët dhe emrat e njohur të arkitekturës në vend,
për tërealizuar projektet e tyre dhe për të ndarë
eksperienca të vlefshme për karrierën e tyre në vazhdim.
Ky klub përfshin studentë të cilët janë të prirur drejt një të
menduari dhe gjykimi kritik, që janë të hapur për debate
konstruktive dhe gjithashtu janë të hapur të pranojnë
mendimin ndryshe. Profesionistë e specialistë të profileve
të së drejtës private, penale, publike dhe administrative,
marrëdhënieve ndërkombëtare, të drejtës ndërkombëtare
dhe BE-së, si dhe ekspertë të fushës të së drejtës, zhvillojnë trajnime të veçanta me studentët. Organizimi i
seminareve, gjyqeve simuluese, debateve shkencore apo
orëve të hapura mbi interpretimin e funksionimit të
gjykatave shqiptare dhe ndërkombëtare, synon të edukojë
anëtarët e këtij klubi për të bashkëvepruar me profesionistë të fushave përkatëse më pranë profesionit të tyre.
Mendimet e tyre bëhen pjesë e Buletinit "Politika dhe
Qeverisja".
Klubi ICT synon të përmirësojë aftësitë e anëtarëve të
TIK-ut duke ushqyer aftësitë e tyre krijuese dhe progra muese dhe duke mprehur aftësitë e tyre kërkimore
prezantuese. Duke qene se TIK-u qëndron sot në themel të
çdo organizate, klubi gjithashtu synon të promovojë inovacionin ndërmjet anëtarëve të tij ndërsa ata kërkojnë
zgjidhje teknologjike për problemet që mund të lindin.
Vizioni ynë është për të qenë më shumë sesa thjesht
vëzhgues të zhvillimit teknologjik. Pra, ne synojme të krijojmë katalizatorë teknologjikë në mjedisin tonë.
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Gjithashtu studentët që kanë prirje në kërcim, gjimnastikë,
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Media është organizimi ideal për të ndërtuar dhe forcuar
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Klubi
ka për mision ndërtimin

 e një skuadre vullnetarësh

nga Barletasit për qëllim kultivimin, e ndjenjave njerëzore
Klubi ka për mision ndërtimin e një skuadre vullnetarësh
në shoqërinë Shqiptare, nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivinga Barletasit
për qëllim
kultivimin,vullnetare
e ndjenjave
tete
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të ndryshme
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studentëve dhe përfshirjen e tyre në fushata humanitare.
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për të filluar rrugën tuaj të udhëheqjes...

Kontaktoni në student.dean@umb.edu.al


Universiteti Barleti ka 11 klube studentore aktive
5 Minuta për jetën
Studentët e Klubit të Artit dhe Kulturës morën pjesë në aktivitetin “5 Minuta për jetën” nën drejtimin e aktores dhe pedagoges Ema Andrea. Aktiviteti konsistonte në reflektim
dhe diskutim i hapur mbi abuzimet seksuale përmes Artit.
Barletasit ndoqën shfaqen artistike për 45 minuta dhe në
fund dhanë mendimet dhe vendimet e tyre përpara
pasqyrës.

Klubi i Teatrit shfaq komedinë
“Vdekja Troket”
Klubi i Artit dhe Kulturës në bashkëpunim me Festivalin
Teatror Universitar “E dua Teatrin” 2021, edicioni i 3-të
shfaqi komedinë “Vdekja troket” me autor Woody Allen në
sallën e Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”
Interpretuan studentët:
Ester ALUSHI
Orel GORÇE
Enerida METANI
Valmir CANI
Irgen LEKA
Regjia: Brendi BEGA
As/Regjisore: Klaudja KOQANI

Debat Ndëruniversitar
Barleti vs Metropolitani
Klubi Debat dhe Komunikim “Reldi” në bashkëpunim me Qeverinë Studentore UMT, organizuan debatin me tematikë
“Angazhimi i të rinjve në politikë ofron një potencial unik
transformues për të reformuar politikën dhe për të parandaluar
korrupsionin duke mbështetur integritetin publik” nën moderimin
e Dr. Erion Kristo.
Barleti u përfaqësua nga studentët Jurgen Spaho, Marjana
Koçeku, Aderaldo Mema, Adrian Gjonaj, Tedi Jaho.

Klubi “Ligj dhe Qeverisje”
zhvilloi Gjyqin Simulues, sipas modelit
të Gjykatës Penale, Rrethi Gjyqësor Tiranë
Çështja me objekt vjedhjen e pasurisë (Neni 134 KP), përkrahjen e
autorit të veprës penale (Neni 302 KP), dhe përvetësim i provave ose
sendeve që rrjedhin nga vepra penale ose krijimtaria kriminale (Neni
287/b, KP).
Pas përgatitjes së akuzës dhe mbrojtjes, studentët ia dolën për të
improvizuar një seancë gjyqësore e cila u realizua me shumë sukses.
Seanca gjyqësore u ndoq edhe nga pedagogë të Barletit, të cilët
përgëzuan studentët për punën e tyre.
Studentët anëtarë të Klubit morën role si:
Gjyqtare: Grejsa Dushku
Nënpunësi i Gjykatës: Irgen Leka
Sekretare e gjykatës: Melisa Mulaj
Prokurori: Mustafa Llani
Avokate: Arishela Abdi
Viktima: Romilda Bahollari
I pandehur: Julian Talaj
Punojëse e policisë rrugore: Leonida Metani
Eksperti kriminalistik: Aderaldo Mema


     
Klubi Books & Tech oganizuan një vizitë tek Panairi i Librit, eventi
më i madh i librit në Shqipëri. Studentët vizituan me kërshëri stendat e të gjitha shtëpive botuese duke shfletuar e diskutuar libra të
ndryshëm. Në stendën e “Botimeve Dudaj” ishte rastësi e bukur
takimi me drejtuesen e kësaj shtëpie botuese Arlinda Dudaj.
   
           
   



 

Barleti Training and Testing Center (BTTC), AMH- Barleti Human
Capital dhe Klubi i Karrierës organizuan aktivitetin me temë: “Një
ditë me studentët" me pjesëmarrjen e 6 Drejtorëve të Përgjithshëm të Drejtorive më të rëndësishme të Bashkisë Tiranë, me
fokus prezantimin e mundësive dhe shanseve për praktika, intershipe dhe punësim të studentëve të Universitetit Barleti dhe
njohjen nga ana e Bashkisë Tiranë, të trajnimeve dhe certifikimeve
të Barleti Training and Testing Center (BTTC). Në këtë takim u
vendos theksi tek rëndësia e përfshirjes së studentëve në praktika
dhe informimi i tyre i plotë & profesional mbi hapat që duhet të
ndjekin për një karrierë të suksesshme në Bashkinë Tiranë. Në
këtë aktivitet u përcaktua edhe pikënisja e një marrëveshje bashkëpunimi midis Bashkisë Tiranë & Universitetit Barleti bazuar në
të cilën studentët e Universitetit Barleti do të përfitojnë facilitete
në realizimin e praktikave pranë Bashkisë Tiranë me mbeshtetjen
e AMH-Barleti Human Capital dhe Klubit të Karrierës Barleti.



Studentët e klubit të Medias në Universitetin
“Barleti” morën pjesë në emisionin e radhës e
organizuar nga Radio Tirana me tematikë
“Alkoli dhe lëndët e ndaluara" dhe “Si mund të
zgjidhim konfliktet tek të rinjtë në shkolla”.


Hiking në liqenin e Bovillës

     
Klubi i Sportit dhe Rekreacionit në bashkëpunim me FSHSU organizoi aktivitetin “Zumba &
Volley me studentët” në Pallatin e Sportit
“Asllan Rusi”. Studentët kaluan disa momente
argëtimi me njëri-tjetrin duke kërcyer dhe zhvilluar ndeshje miqësore.



 
Studentët e klubit të sportit morën pjesë në Kampionatin e parë
Universitar të Tenisit organizuar nga Federata Shqiptare e Sportit
Universitar.
   
Megi Dervishi
Joana Halebi
Valmir Cani

   
  
  
 
Pala ankimuese, mbrojtëse e shtetasit me inicialet M.P, ngriti
pretendimet për cënim nga shteti i Voip (emër fiktiv), të Nenit 2 (E
drejta e jetës), nenit 6 (E drejta për një proces të rregullt ligjor) dhe
13 (E drejta për zgjidhje efektive), të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut. Trupi gjykues, pasi mori kohën e nevojshme për
shqyrtim, i pranoi pjesërisht pretendimet e palës ankimuese,
kundra shtetit të Voip.
Në role:
Gjyqtarë: Grejsa Dushku, Melisa Mulaj, Aderaldo Mema
Avokatë mbrojtës të Palës Ankimuese: Leonida Metani, Mustafa Llani, Stela Shahinas
Avokatë mbrojtës të shtetit: Arishela Abdi, Romilda Bahollari,
Tea Myftari



 
Barletasit morën pjesë në Turneun Universitar të Notit për femra dhe
meshkuj organizuar nga FSHSU
Përgëzime Kampionëve të Turneut Universitar të Notit:

1 Rigel Ibrahimi (student i

3 Martin Karemanaj (Edukim

2 Orges Troplini (Edukim Fizik

4 Endri Troplini (Edukim Fizik

Financë, bankë, sigurime dhe
pasuri të paluajtshme, viti II) Kampion stil shpine
dhe Sporte, viti III) - vendi i
dytë stil shpine dhe vendi i
tretë stili krol

Fizik dhe Sporte) - vendi i
katërt stil shpine

dhe Sporte, viti III) - vendi i
katërt, stili krol

   
Studentët e Klubit të Artit dhe të
Kulturës morën pjesë në inagurimin e ICE (INCLUSIVE CENTER
OF EDUCATION), iniciativa më e
re e Barleti Group shpk lidhur me
ofrimin e shërbimeve të kurseve
dhe aktiviteteve të ndryshme
rekreative gjithpërfshirëse në
edukim bazuar në metodat më
bashkohore pedagogjike, metodologjike dhe ICT. Studentët
realizuan performimin e kërcimit
dhe interpretimin e etydit “Edukimi
i brezave”, duke përcjellë mesazh
dhe emocion tek të pranishmit në
aktivitet.

Interpretuan:
Erisa Kola (roli i nënës)
Joan Terova (roli i babait)
Enerida Metani (narratori)
Dejvi Tafaj, Ornela Neza
Romilda Bahollari, me pjesmarrjen e veçantë të balerinëvetë
shkollës së baletit.



 
Në emër të demokracisë është aktiviteti i realizuar nga studentët e klubit “Ligj dhe Qeverisje”,
ku nëpërmjet artit, me poezi, këngë, dialoge dhe
monologë të ndryshëm, Barletasit përcollën
mesazhe për dinjitetin njerëzor, lirinë, atdhe
dashurinë e demokracinë. "Mbrëmja Poetike ...në
emër të demokracisë!" u realizua nën koordinimin e Grejsa Dushku dhe me pjesëmarrjen e
studentëve nga programe të ndryshme studimi:
Aderaldo Mema, Leonida Metani, Mustafa Llani,
Xhoana Luli, Daniela Gjoni, Enerida Metani,
Fiorela dhe Florida Kofsha, Irgen Leka, Erisa
Kola, Klodeta Goreja, Ornela Neza, Romilda
Bahollari, Sara Bekteshi, Valmir Cani, Glen Jaho,
Orel Gorce etj. Ky aktivitetit, përmblodhi të gjitha
të drejtat që studentët mësuan gjatë vitit universitar 2020-2021, në klubin "Ligj dhe Qeverisje"
dhe jo vetëm.


  

  

Studentët e Klubit të Artit dhe Kulturës në "Universitetin Barleti" fitojnë vendin e parë në Festivalin
Ndërkombëtar "Halk Dansları ve Kűltűr Festivali",
Izmir Turqi. Për 10 ditë studentët Barletas nën
kujdesin e Dekanes së Studentëve Dr. Elda
Mamoçi dhe koreografit Arian Plaku morën pjesë
në festivalin ndërkombëtar të artit dhe kulturës në
Izmir, Turqi duke prezantuar denjësisht
Trashëgiminë Kulturore Shqiptare.


Universiteti “Barleti” në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të
Rinisë organizuan aktivitetin: “Histori që frymëzojnë”. Aktiviteti
konsistoi në takim inspirues me Znj. Lea Ypi, pedagoge në shkollën
e Ekonomisë në Londër, shqiptarja e sukseshme, studiuesja,
ligjëruesja, redaktorja dhe kontribuesja shqiptare në The Guardian
dhe në Statesman, si dhe anëtarja e parë shqiptare e Akademisë
Evropiane të Studimeve Humane, Letrave dhe Shkencave. Ky takim
bashkëbisedues kishte në fokus motivimin e të rinjve për të ndjekur
modele suksesi duke dhënë mesazhin se përpjekjet për të arritur
suksesin duan shumë punë dhe mbi të gjitha lidhen me pozitivitetin, motivimin dhe vullnetin për të çuar deri në fund atë që dëshirojnë. Njerëzit që janë modele dhe pika referimi sot, kanë punuar
shumë dje për të arritur majat!



Barletasit e Rinj zhvilluan një vizitë
kulturore në Prishtinë dhe Prizren.
Studentët u njohën me njëri-tjetrin
dhe me trashëgimin kulturore të
Prishtinës dhe Prizrenit.

   
Klubet Studentore Barleti në bashkëpunim me Junior
Achievement of Albania nisën ciklin e trajnimeve për
studentët për Klubin e Debatit.
Studentët gjatë ciklit të parë të trajnimit u njohën me:
Formatin dhe rregullat e përgjithshme të debatit
parlamentar
Roli dhe përgjegjësitë e çdo debatuesi në këtë format
Këshilla për një debatim sa më të mirë
Ndërtimi i skuadrave në debatin parlamentar
Klubi i Debatit do përfaqësojë Universitetin Barleti në
konkurset rajonale dhe kombëtare të debatit


   
Studentët e Klubit të Artit dhe Kulturës realizuan filmin me metrazh të shkurtër “Surpriza”. Ky produksion i Barletasve është pjesë e Festivalit të Filmit “Tirana 48 hour film 2021”, një projekt kulturor ndërkombëtar që organizohet në më shumë se 220 qytete të botës. Sipas shorteut të hedhur nga organizatorët, Barletasit duhet të realizonin një film maksimumi 8 minuta brenda 48 orëve, të zhanrit “Romantik”,
me personazh një polic me emrin Ilir Basha, me shprehjen “A do ja dalim?” dhe si objekt duhet të ishte
një dezifektant duarsh. Barletasit ja dolën mbanë duke e realizuar filmin brenda 4 orëve. Filmi u shfaq në
Teatrin e Operas dhe Baletit me praninë e Ministres së Kulturës, ku u vlerësuan nga shumë personalitete nga fusha e Artit dhe e Kulturës. Gjithashtu filmi u mirëprit nga stafi dhe studentët e tjerë të
pranishëm gjatë shfaqjes së filmit në ambientet e Forum Theatër. Nga Qendra YouthAct për studentët
pjesmarrës u shpërndanë karta rinore falas.
Skenari: Ardit Muhaxhiri
Regjia: Kevin Dervishi
Kamera: Dean Tafaj, Ardit Muhaxhiri
Aktorë: Ester Alushi, Orel Gorçe, Stela Muslia
Montazhi: Ardit Muhaxhiri
Muzika: Mario Zhezha
Operator Zëri: Edlir Meta
Ass.Produksioni: Valmir Cani
Producentë: Romilda Bahollari, Denis Ndoci
Producent ekzekutiv: Roel Dervishi
Kostumograf/skenograf: Dejvi Tafaj

 
Qeveria Studentore e “Universitetit Barleti” organizoi udhëtimin në
Valbonë dhe Prizren. Për dy ditë, Barletasit nën shoqërimin e
Dekanes së Studentëve vizituan atraksionet natyrore të Valbonës dhe
një nga qytetet më të bukura të Kosovës, Prizrenin. Udhëtimin e
zbukuruan më shumë bora e parë në Valbonë dhe mbrëmja tradicionale tropojane nën tingujt e muzikës dhe valltarëve të zonës.



Klubi i vullnetarëve ka për mision ndërtimin e
një skuadre vullnetarësh nga Barletasit për
qëllim kultivimin e ndjenjave njerëzore në
shoqërinë Shqiptare, nëpërmjet pjesëmarrjes

në aktivitete dhe organizime të ndryshme
vullnetare. Ky vit ka nisur me aktivitete të
shumta vullnetarizmi, ku studenët kanë
dhënë kontributin e tyre.



Iniciativa të Barletasve kanë vendosur në
qendër të vëmendjes së tyre familjet në
nevojë, të moshuarit dhe fëmijët e mitur.
Tashmë është kthyer në traditë ndihma që të
diplomuarit dhe studentët aktualë të “Universitetit Barleti”, duan t’i ofrojnë komunitetit,
sepse besojnë se përpos dijeve në auditore,
duhet të promovojmë ndihmën, kujdesin, të

“bërit mirë”, për këdo që ka nevojë. Së
bashku me koordinatorët e klubeve dhe
Dekanen e Studentëve ata organizojnë çdo
muaj nisma vullnetarizmi dhe synojnë të
japin një kontribut sado të vogël dhe të lënë
impaktin e tyre shoqërinë e sotme, sepse të
qënit barletas do të thotë të pasurit një zemër
të madhe.

"Ku ka vullnet, ka një mënyrë", do të thotë që kur
jemi të vendosur të bëjmë diçka, sado e vështirë të
jetë, madje edhe në dukje e pamundur, ne do të
gjejmë një mënyrë për ta bërë atë. Arsyeja e vërtetë
pse ne nuk përpiqemi të bëjmë disa gjëra, ose
dështojmë t'i bëjmë ato kur përpiqemi, është shpesh
sepse ne nuk duam t'i bëjmë, ose, nëse vërtet duam
një gjë, dëshira jonë për të është e dobët.
Çdo vështirësi është e ekzagjeruar dhe ne e
mbushim
mendjen me pengesat në rrugë, sapo mendojmë se
është e pamundur të arrihet. Dëshira jonë është si
një rrjedhë e hollë dhe e dobët uji, e cila anashkalohet ose bllokohet nga çdo pengesë e vogël. Por një
përrua i vrullshëm thjesht fshin gurët, pemët, brigjet
nga rruga e tij dhe e detyron veten të kalojë mbi çdo
pengesë. Në të njëjtën mënyrë, një dëshirë e fortë
dhe një vendosmëri e fortë, do t'i lehtësojë
vështirësitë dhe do të zbulojë rrugën drejt suksesit.
Shumica e njerëzve mendojnë se të jesh një
sipërmarrës ka të bëjë me të paturit e ideve më të
mëdha. Kjo qëndron, por për të filluar diçka të re, ne
duhet të keni një ide që funksionon: diçka për të cilën
njerëzit kanë nevojë, diçka që ata do ta duan dhe
më e rëndësishmja, disa njerëz që do të investojnë
në idenë tuaj, diçka që është e shkallëzuar.

Universiteti Barleti ka krijuar një iniciativë e
cila është tërësisht i dedikuar suksesit apo
sipërmarrjes, që quhet Triple City dhe një klub
të veçantë: “Klubi i Sipërmarrësit Barletas”. Ky
klub ka për qëllim që të motivoj dhe të ofroj
mbështetje për studentët Barletas të cilët
inspirojnë të bëhen sipërmarrës. Studentët në
këtë klub angazhohen në zhvillimin e një
biznesi, duke punuar për një biznes plan dhe
faza finale është hedhja në treg e një startup-i.
Në këtë vit akademik disa nga aktivitetet e
kryera me qëllim parësor studentin kanë qenë:
Procesi i inkubimit të Startup-eve të cilat kanë
qenë pjesë e këtij programi në “Triple City”.
Përfaqësuesit e Startup-eve folën për:
Rëndësinë e futjes në tregje të reja
Planin e biznesit për 12 muajt e ardhshëm
Networking
Action plan etc.

Në universitetin “Barleti” zhvillohen takime me
sipërmarrësit Alumni, me qëllim për t’u ofruar atyre
mbështetje dhe bashkëpunim. Përfaqësuesit e
Triple City & Universitetit Barleti i njohin sipërmarrësit Barletas me mundësitë që Universiteti i tyre
Barleti dhe Triple City ofron për ta, duke dakorduar
kështu për projekte të përbashkëta në vijim. “Meet
the Entrepreneur” në kuadër të aktiviteteve të Triple
City dhe Klubit Sipërmarrës Barletas, me sipërmarrësës të njohur si Avni Ponari, themelues i SIGAL
UNIQA Group, Eraldo Rexho, i cili është themelues i
"Revista Who" dhe producent në disa emisione etj.
Të ftuarit ndanë me studentët, stafin dhe përfaqësues të startup-eve në Triple City rrugëtimin e tyre
në biznes, themelimin e kompanisë, investimet ndër
vite etj.
Bootcamp“Starting from Zero”. Ky aktivitet pati si
fokus njohjen e anëtarëve të grupit me idetë e biznesit të secilit prej pjesëmarrësve, krijimin e grupeve të
qëndrueshëm të ideve të biznesit si dhe hedhja e
hapave të para në krijimin e një modeli biznesi. Në
aktivitet studentët e “Klubit të Sipërmarrësit Barletas” patën mundësi të njihnin anëtar të disiplinave
të tjera nëpërmjet “speed dating”, të mësonin më
shumë mbi Business Model Canvas dhe të krijonin
grupe. Në fund të trajnimit studentët patën mundësi
të merrnin certifikata. Merrni historinë e Pallissy,
poçarit francez në shekullin e 17-të. Ai vendosi të
zbulonte një lustër të bardhë të pastër për Kinën.

Ai ishte një njeri i varfër dhe kishte vetëm pak
arsim; por për njëzet vjet ai punoi në detyrën e
tij, duke provuar qindra eksperimente dhe duke
dështuar në të gjitha. Por ai kurrë nuk u
dorëzua. Gruaja dhe fqinjët e quanin të çmendur, sepse ai e shkatërroi veten në përpjekjet e
tij. Më në fund, për të marrë dru për të ushqyer
furrën e tij në eksperimentin përfundimtar, ai
dogji të gjitha mobiljet në shtëpinë e tij. Por ai ia
doli në fund dhe u bë një njeri i famshëm. Ai
kishte vullnet dhe e gjeti rrugën. Në fund të
fundit, shumica e njerëzve barazojnë sipërmarrjen me idenë. Por për shumë, sipërmarrja e
vërtetë ndodh nga brenda, me procesin e veprimit, guximit dhe realizimit të gjërave që mendonit se kurrë nuk do mund t’i bënit.
Duke ndryshuar sjelljen tuaj dhe të mësuarit për
të vepruar jashtë zonës të rehatisë, ju do të gjeni
rrugën drejt arritjes së qëllimeve tuaja. Ndaj po
e mbyll ketë shkrim me shprehjen hapëse
“where there's a will there's a way”
Sonila Balla

Studente e MSh “Financë-Kontabilitet”

"Një vend i cili ecën ndesh me minutat e
personave në krye të vendit. Një vend ku në sytë e
shumë personave "shihet" lakmia për pushtet,
nga goja e tyre dalin shifra monetare dhe në
mendjen e tyre është krijuar një bankomat që nuk
njeh argument tjetër përveç shifrave dhe shpirti
është kalbur nga egoja që i përndjek. Një "goditje"
e madhe ku njerëzit nuk njohin gjuhë tjetër përveç
simboleve monetare. Ja vlen të flasësh hapur për
këtë temë pasi është mëse e lakuar në vendin
tonë dhe zë një pjesë të madhe të atyre të cilët
arrijnë të shkojnë në këtë pikë, individë të cilët
nuk dinë gjë tjetër përveçse të shpalosin "talentin"
e tyre duke luajtur me fatin e gjithkujt! Shqiptarët
presin dhe presin nga kjo "Reformë në Drejtësi",
por më kot pasi reforma është goditja më e
madhe në të cilën është hapur një gropë, e cila do
një kohë të gjatë për tu mbyllur, një gropë e cila po
bëhet më e thellë, sepse goditjet janë të njëpasnjëshme. A e dini ju, çfarë trazirash shkakton
korrupsioni? Ato trazira ku një vend si Shqipëria,

degradon në mënyrën më të ngadaltë. Ai shkatërron vendet e punës dhe pengon zhvillimin, i kushton ekonomisë së botës miliarda dollarë çdo vit. I
ngujon të varfërit në varfëri, përderisa qeveritë e
korruptuara anembanë botës vjedhin buxhetin e
shtetit dhe ndalojnë njerëzit që punojnë me djersë
dhe me ndershmëri të fitojnë nga frytet e punës së
tyre. Korrupsioni vjedh investimet që duhej të
shkonin në shkolla dhe spitale, në institucione të
tjera shtetërore, përderisa të korruptuarit u
shmangen taksave që duhen paguar, të korruptuarit janë shmangur çdo gjëje dhe dinë shumë mirë
të korruptojnë dikë që është më i korruptuar se ata.
Një vend i cili "goditet", "rrëzohet" dhe përsëri
është në këmbë për t’ja dal, por harron që është i
lodhur nga njerëzit që dinë ta shfrytëzojnë atë më
së miri. “Të korruptuarit”, personat të cilët nuk
njohin hallet e askujt, por në sytë e tyre ti je një
bankomat ku ata kënaqin "egon" e tyre dhe gjejnë
forcën më të madhe për goditjen e radhës. Epo ky
është vendi ynë!

Askush nuk planifikon të bëhet i varur nga droga!
Nuk është një stil jete që dikush do ta zgjidhte për
të jetuar. Droga është një substancë që sjell ndryshime fizike dhe psikologjike. Të gjitha llojet e saj
janë të dëmshme dhe kanë efekte negative tek
shëndeti, puna, jeta personale, familja dhe rrethi
shoqëror. Personat të cilët janë të varur nga
droga nuk mund të kontrollojnë më veten mbi
përdorimin e saj, pavarësisht pasojave negative
që ato shkaktojnë për shëndetin, jetën sociale
dhe problemet ligjore, tek përdoruesi apo familja.
Brenda saj kishte gjithçka, madje brenda saj
kishe universin, por askush nuk e dinte. Brenda
saj kishe zemërim, urrejtje, dashuri, trishtim, që u
përpoq të ishte pranë të gjithëve, por jo pranë
vetes. Kurrë nuk e lejoi veten të kërkonte ndihmë
dhe askush nuk e kishte kuptuar pse?! Nuk
kishte frikë të buzëqeshte edhe kur trembej,
vazhdonte të fliste në heshtje e mbështjellë me
hutim dhe e përzier nga emocione të panjohura.
Një shtysë misterioze e çoi në një udhëtim që e
filloi me kureshtje, por që çdo ditë po i vriste në
heshtje, gëzimin, shpresën, mendjen dhe trupin.

Përse nuk e la të qetë të ruhej, e mos të humbiste
prej saj mendjen? Të ishte në shpirt pa njollë, e
pastër, të ishte udhëtare si një yll drejt mirësisë së
pafundme? Ndonjëherë jeta të vendos në gjunjë, të
bën të qash dhe ti mendon se nuk e ke forcën për
të ecur përpara. Por mos harro se është dikush që
jeton nga përqafimet e tua, nga buzëqeshjet e tua.
Ngrihu dhe lufto, sepse është e vërtetë që jeta nuk
është e lehtë, por është gjëja më e çmuar që ke!
Përfundimisht, thuaj jo drogës përqafo të ardhmen
ku dëshirat janë oqean i pafund, shpresa, vullneti
janë lehtësim dhe nxitje për të gjetur zgjidhjen deri
tek realizimi tyre. Përballu me të tashmen dhe
vazhdo rrugën drejt së ardhmes. E ardhmja duket
kaq magjike, e mistershme, sa mezi presim të zgjatim duart e ta përkëdhelim, ta bëjmë tonën, të jetojmë çdo çast të saj me pasion e entuziazëm, të
ndiejmë lumturinë, por edhe lotët.“Të korruptuarit”,
personat të cilët nuk njohin hallet e askujt, por në
sytë e tyre ti je një bankomat ku ata kënaqin "egon"
e tyre dhe gjejnë forcën më të madhe për goditjen
e radhës. Epo ky është vendi ynë!


        
   
Bizneset shqiptare, por edhe agjensitë e marketingut, u japin më shumë rëndësi anës vizuale,
efekteve, por më pak përmbajtjes. Të krijohet
përshtypja se reklamat të cilat ne shohim në
përditshmëri bëhen nga persona teknikë që
përdorin efektet, montazhet, shpesh duke kopjuar
reklama të huaja, pa ide, krijim të mirëfilltë dhe pa
përshtatje me tregun. Shpesh rastis të shoh
tekste të shkruara keq, pa ndonjë target të caktuar, me gabime dhe ç'është më kryesorja që nuk
nxjerrin në pah një epërsi të biznesit. Nuk ka një
mesazh, një histori të treguar. Përmbajtja është
mbreti. Sado të bukura të jenë vizualisht krijimet,
ato harrohen shpejt nëse nuk shoqërohen me
fjalë të zgjedhura me kujdes. E para është fjala.
Fjala dhe mesazhi ngelen më gjatë në kujtesë. Na
ndodh rëndom të përsërisim në bisedat tona të
përditshme një slogan apo një batutë të bukur
nga një film apo program televiziv. Ky është efekti
i fjalës në kujtesën tonë.

Me anë të fjalës ke mundësi të tregosh më mirë,
më bukur dhe më në detaje historinë e biznesit
apo brandit tënd duke krijuar kështu një lidhje më
të fortë me klientët. Do të theksoja që nuk mjafton
vetëm përzgjedhja e fjalëve, por dhe lidhja e fortë
dhe kuptimplotë mes asaj që thuhet dhe asaj që
biznesi ofron me anë të produktit apo shërbimit të
tij. Një produkt apo brand mund të hyjë me
vonesë në treg, por nëse ofron një cilësi të mirë
dhe e marketon siç duhet këtë produkt, atëherë ai
do të vazhdojë të ekzistojë për një kohë të gjatë.
Mënyra më e mirë për të ruajtur komunikimin me
audiencën është që t'i kthehet përgjigje klientit
dhe çdo ankesë të trajtohet si të jetë një prioritet.
Një biznes mund të bëjë reklama të mëdha në
media, por mund të ndodhë që askush nuk i përgjigjet klientit në telefon apo në mediat sociale.
Duke qenë pranë klientit dhe duke adresuar
shqetësimet apo kërkesat e tyre, biznesi fiton
reputacion dhe emër të mirë në treg.
 


Të jesh Barletas,
çfarë do të thotë kjo për një student,
të jesh kërkues ndaj vetes,
e të jesh pretendent.
Të jesh barletas,
e lehte të thuash dhe të mendosh për të ardhmen,
që të jesh barletas,
duhet të kuptosh arsyen pse ti dhe unë, po bëhemi dikush në jetë.
Kjo është të jesh barletas i vërtetë,
të jesh barletas,
kjo për një student ka shumë rëndësi,
zgjidhe dhe mendoje në mendjen tënde,
se e ardhmja varet vetëm nga ti,
Të jesh barletas,
të dish të jetosh me forcat e tua,
e t’ia dalësh mbanë,
këtë mundësi vetëm barletasit e kanë.
 


Në këndvështrimin që e shoh tani dhe mendoj për të
ardhmen time profesionale, e shoh veten pas pak vitesh të
përfshirë në fushën e politikës në qytetin tim, jo vetëm
fizikisht si një individ që ka studiuar dhe përfunduar për këtë
degë, por edhe emocionalisht si një pikësynim për të sjellë
një gjeneratë të re në politikë dhe ide të reja në shërbim dhe
mirëqenie të popullit shqiptar.
Daniela Gjoni

Në botën dixhitale që po jetoj, nuk më mjafton më të kem
produktin më të mirë për të arritur sukses. Duhet të kem
edhe marketingun më të mirë për të fituar. Të ardhmen e
shikoj si Menaxhere e Marketingut dixhital. Marketingu
dixhital është më i lirë dhe me më pak kosto. Kompanitë tani
janë përqëndruar në afrimin me klientët e tyre përmes
platformave dixhitale të marketingut. Sa më afër të jem me
klientin, aq më shumë ata do t’i besojnë markës time. Bizneset e vogla lëvizin në platformat e mediave sociale për të
gjeneruar transaksione dhe për të arritur një audiencë më
të madhe.
Romilda Bahollari

Supozoj se do jem një burrë i lumtur, duke punuar në profesionin që gjithnjë kam ëndërruar dhe duke dhënë e duke
marrë shumë dashuri nga njerëzit që më rrethojnë. Ëndrra
ime është që ti ndihmoj njerëzit dhe dega ime e psikologjisë pikërisht këtë bën. Unë këtë nuk e shikoj thjesht si një
profesion, por më shumë si një mision. Dua t’jua lehtësoj
njerëzve dhimbjet e jetës! Ky është një objektiv që unë
besoj se do e arrij nëpërmjet punës së palodhur dhe studimeve të vazhdueshme.
Adrian Gjonaj


Që në moshën 12 vjeçare kam filluar aktivizmin tim me
bashkëmoshatarët e mi. Gjithnjë kam besuar se të rinjtë
nuk janë e ardhmja siç komenton në mënyrë cliché media
apo politika. Të rinjtë janë e tashmja, madje një e tashme
e fortë, por që duhet ndërgj- egjësuar për forcën dhe
peshën që mbart mbi supe. Shqipërinë e dua shumë dhe
kjo është arsyeja se pse unë sot ndodhem këtu dhe jo në
një cep tjetër të botës. Unë ndjehem qytetare e botës, njeri
i lirë, ama ruaj një identitet të fortë shqiptar brenda vetes.
Vendit tim ja uroj me gjithë zemër që ta përshkojë sa më
parë rrugën drejt dyerve të familjes së madhe të Bashkimit
Evropian. Ja uroj që së bashku me mua, ajo si nënë dhe
unë si një filiz i saj të ecim për dorë, në të mirë të saj, drejt
kësaj ëndrre të madhe shqiptare!
Marjana Koceku

Kjo më bën të mendoj shumë gjëra, të ëndërroj shumë.
Mundet që disa prej tyre, nuk i realizoj dot, sepse nuk
realizohen. Shumë njerëz i mendojnë këto gjëra dhe kanë
shumë pikëpyetje në mendje që nuk gjejnë dot zgjidhje. E
ardhmja varet nga njerëzit! “Sa më shumë mësojmë, aq më
shumë përparojmë”. “Nëse dëshirojmë një të ardhme të
mirë dhe të bukur, duhet të jemi vigjilent në gjërat që
bëjmë”. Kështu më shkon dita! Kur jam në aktivitet, mendja
ime dhe trupi im, gëzojnë shëndet të plotë.
Fiorela Kofsha

E ardhmja është një botë ku e shkuara është e mbyllur, e
tashmja po qëndron dhe e ardhmja kërkon të dali. E kur
zgjodha degën të gjithë u çuan dhe më pyetën “Pse pikërisht Financë-Kontabilitet” dhe përgjigjja ime ishte: “Jeta
është një ekuacion”. Çdo gjë nis nga një numër zero (0), unë
dhe ëndrra ime e filluam zbatimin e këtij numri. Një ëndërr e
vogël që nisi në Barlet! Një ekuacion i vogël të bën ndryshimin në jetë, negativen e kthejmë në pozitive. Shqipërinë
kush nuk e do? Unë bashkë me financierët e ardhshëm
mundemi të zgjidhim çdo ekuacion të mundshëm dhe pozitiviteti të lulëzoj. E shoh të ardhmen time të dalë nga kutia e
imagjinatës dhe të ngjis shkallet e realitetit dhe këtë ma
mundësoj Universiteti “Barleti”!
Erizarta Zera

Në këtë rubrikë ne do t’ju njohim me profesor
Artan Pogonin, trajnerin e “Barleti Volley”. Ai ka
një të kaluar sportive për tu admiruar pasi ka
qënë trajner i skuadrave të mirënjohura të volejbollit Shqiptar si “Dinamo”,

“Studenti “, “Minatori”, trainer edhe i ekipit kombëtar
të volejbollit të vajzave, me shume tituj kampion dhe
kupa të fituara ndër vite dhe së fundmi ai është prej
disa vitesh në drejtim të skuadrës së “Barleti Volley”.

“Barleti Volley” është struktura e parë private e ndërtuar në volejbollin
Shqiptar, e cila zanafillën e saj e ka në vitin 2005, po në të njëjtin vit që u
themelua Universisteti “Barleti”. Ky është një model i universiteteve
amerikane, të cilat të gjitha kanë një strukturë sportive që e mbështesin
dhe financojnë. Ndër vite “Barleti Volley” deri më sot është një nga ekipet
elitare të vollejbollit shqiptar, natyrisht me financim të “Grupit Dudaj”,
duke pasur gjithmonë në fokus studentët që studiojnë në Universitetin
“Barleti” dhe janë pjesë e ekipit të vollejbollit. Natyrisht, të gjitha vajzat që
quhen sportiste elitare dhe janë pjesë e ekipit përfitojnë bursa studimore
për të gjitha vitet e arsimimit të tyre në Universitetin “Barleti”. “Barleti
Volley” ka në palmarësin tij mbi 35 Kupa dhe trofe të ndryshëm ndër vite
dhe unë ndjehem i privilegjuar që jam pjesë e kësaj skuadre për të cilën
kam dhënë edhe unë kontributin tim modest.

Tashmë prej 3 vitesh unë jam trajner i kësaj
skuadre, e cila më riktheu dhe njëherë pas
shumë vitesh në pozicionin e trajnerit, gjë të
cilën unë e prita më shumë dëshirë, pasi training
në volejboll është dhe një nga hobet e mia
personale. Arrita të formoja një grup vajzash me
ambicie dhe pasion për vollejbollin, të cilat menjëherë pas një pune shumë serioze dhe një stafi
të përkushtuar, dëshironin të risfidonin veten për
të marrë trofeun e shumëpritur. Kupa e
Shqipërisë u fitua prej tyre brenda vitit të parë
dhe ishtë një nga arritjet tona të para.
Kjo ishte një sfidë e madhe si për mua si trajner,
por dhe për sportistet që unë trajnoja.

Me kalimin e viteve, pavarësisht kushteve të pandemisë që na kanë penguar, gjithsesi ekipi vazhdon të
stërvitet dhe vazhdon të jetë pretendent për trofetë e
Federatës së Vollejbollit. “Barleti Volley” në këtë
sezon sportiv 2021-2022, rënditet po ashtu në vend
të dytë në kampionatin Kombëtar dhe jemi kualifikuar për ndeshjet e Kupës së Shqipërisë.”

Ekipi është i përbërë nga vajza shumë të reja, të
cilat janë të grupmoshave të ndryshme duke
filluar nga 17-22 vjeç. Unë personalisht trajnoj 16
vajza në total, për të bërë dhe lidhjen e vajzave
që do të jenë sportistet e ardhshme të “Barleti
Volley”, por dhe atyre që janë tashmë pjesë e tij,
pasi kjo është një skuadër studentore dhe ka
ndër vite prurje të reja, që promovohen në vollejbollin shqiptar. Ekipi ka një performancë shumë

të mirë sportive, rrezaton profesionalizëm dhe
vazhdon të mbetet e vetmja strukturë private që
përballet më struktura shtetërore. Ato kanë vazhdi misht vëmendjen dhe përkushtimin tim, atë të
stafit pedagogjik, por edhe studentëve të “Universitetit Barleti”, të cilët na përkrahin dhe
ndjekin në çdo ndeshje të rëndësishme. Kërkesat
për t’u bërë pjesë e “Barleti Volley” shtohen dita
ditës dhe kjo është po ashtu një arritje për ne.

“Barleti Volley” është një skuadër që të gjitha skuadrat
në Shqipëri e kanë problem, pasi ne pavarësisht ndryshimeve në strukturën e ekipit, jemi një skuadër që
pretendojmë, kjo falë mbështetjes që na jep “Grupi
Dudaj”, sponsorve të ndryshëm që janë afruar së
fundmi dhe mbështetjes së stafit dhe studentëve sa
herë që ne zhvillojmë ndeshje në sallat sportive. Prej
disa kohësh tashmë ne kemi krijuar “Akademia e Volejbollit Barleti” nga e cila presim dhe shpresojmë të dalin
edhe talentet e së ardhmes. Ky ekip do të vazhdojë të
jetë kështu, do të vazhdojë të ketë ketë vizion dhe të
konkurrojë në veprimtarite kombëtare dhe pse jo edhe
në ato ndërkombëtare. Shembulli i “Barleti Volley” që
konsiderohet një histori suksesi ka filluar të merret si
guidë për universitete të tjera në vend të cilët përpiqen
ta përshtasin këtë model me studentet e tyre.

Nga Megi Hazizi

