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Hyrje 

Reforma arsimore e miratuar nga qeveria shqiptare vitet e fundit është thelbësore për zhvillimin e 
vendit. E ardhmja e kombit i mbetet brezit tonë të ri dhe Universiteti Polis i Tiranës synon të luajë një rol 
kyç, duke mbështetur vlerat e Dijes, të Mendimit Kritik dhe Integritetit.

Si një përpjekje për të modernizuar programin e inxhinierisë së ndërtimit, ishte shumë e rëndësishme 
përmirësimi i standarteve të mësimdhënies dhe më e rëndësishmja, kompetencat e pedagogëve. Duke 
qenë se arsimi është një proces i vazhdueshëm, ai duhet gjithashtu t'u sigurojë studentëve të 
inxhinierisë arsimim afat gjatë, veçanërisht për t'i mbajtur ata në kontakt me zhvillimet më të fundit të 
përparimeve shkencore dhe teknologjike, në botën e sotme që ndryshon me shpejtësi. Sistemi ynë 
arsimor ka kohë që e ka vënë theksin tek mësimdhënia klasike, e drejtëpërdrejtë, duke i dhënë rëndësi 
edukimit universitar me pedagogët si qendra e veprimtarisë mësimdhënëse. Sigurisht, sistemi ynë i 
vjetër arsimor, nuk është krejtësisht i keq. Por në epokën e teknologjisë së informacionit, zhvillimit dhe 
konkurrencës botërore, arsimi nuk duhet të kufizohet vetëm në klasë dhe pedagogët nuk janë burimi i 
vetëm i njohurive. Arsimi duhet të synojë kultivimin e aftësive të kërkimit të njohurive tek nxënësit 
përmes vetë-mësimit, në mënyrë që ata të mund të mësojnë vazhdimisht në çdo kohë dhe në çdo vend 
gjatë gjithë jetës. Konkretisht, pjesë e metodave të mësimdhënies që aplikohen jo vetëm në programin 
e studimit të inxhinierisë së ndërtimit, por në të gjithë universitetin janë: mësimi i bazuar në problem 
(PBL), World Café, Canvas Model - strukturimi i ideve të qëndrueshme të biznesit, lojërat edukative etj. 

Përshkrimi i eksperiencës 

Në kuadë të aktiviteteve të realizuara nga Universiteti Polis, për modernizimin e programit të 
inxhinierisë civile, janë organizuar disa aktivitete me shtrirje ndërkombëtare.  
Më 6 dhjetor 2019, Universiteti POLIS në bashkëpunim me Institutin për Zhvillimin e Habitatit (Co-PLAN), 
Shoqatën Shqiptare të Arkitektëve dhe Planifikuesve Urban (AUA) dhe me mbështetjen e Ambasadës së 
Japonisë, organizuan një forum shkencor dhe ndërgjegjësues mbi "Sfidat e industrisë së ndërtimit dhe 
rimëkëmbja ndaj fatkeqësive natyrore". Ky aktivitet intensiv, gjashtë orësh i gjatë, mblodhi profesionistë 
dhe teknicienë, shkencëtarë, akademikë, specialistë të institucioneve publike, mediave, studentëve dhe 
përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët diskutuan çështjet e zhvillimit të qytetit dhe sfidën e ndërtimit 
dhe rindërtimit në Shqipëri në  kontekstin e dy ngjarjeve sizmike, me pasoja të konsiderueshme për 
jetën njerëzore dhe  ekonomike (shtator dhe nëntor 2019). Ekspertë nga Universiteti POLIS dhe Co-
PLAN, Universiteti Politeknik i Tiranës, Instituti i Gjeoshkencave (IGJEUM) dhe Bashkia e Tiranës, 
kontribuan në këtë forum teknik, shkencor dhe ndërgjegjësues. Një grup ekspertësh nga Japonia solli 
përvojën historike të vendit të tyre në trajtimin e fatkeqësive natyrore, reagimit pas krizës, rimëkëmbjen 
sociale dhe ekonomike të qytetit dhe në veçanti planifikimi i rindërtimit të qëndrueshëm të qytetit, për 
ti paraprirë krizave të ardhshme. Përmbledhje e diskutimeve mbajtur gjatë këtij forumi, së bashku me 
një reflektim të situatës pas tërmetit të nëntorit 2019, përfshihen në një buletin teknik, publikuar në 
Janar 2020.

Më pas, u zhvilluan dy simpoziume të tjera: një ndërkombëtar me pjesëmarrjen e antarëve të 
Universitetit të Tokios dhe një simpozium kombëtar me pjesëmarrjen e disa pedagogëve nga 
Universiteti POLIS si dhe përfaqësues të një studio projektimi dhe një kompanie ndërtimi. 
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Aktivitetet e përbashkëta kanë dhënë inpute të reja në dimensionin ndërkombëtar të universitetit, 
tashmë të mbështetur nga protokollet e nënshkruara me universitetet e huaja dhe që synojnë 
shkëmbimin e pedagogëve, studentëve, si dhe ofrimin e kurseve të krahasueshme. Kjo është 
veçanërisht e rëndësishme për programin e Inxhinierisë së Ndërtimit, duke rritur mundësinë e 
punësimit jashtë vendit ose për të punuar në distancë për kompanitë e huaja, të studentëve të 
universitetit. 
Të dhënat dhe faktet mbi veprimtarinë e bashkëpunimit mes Universitetit Polis dhe institucioneve 
shqiptare apo të huaja, dëshmojnë nivelin dhe cilësinë e këtij komponenti.

Pedagogët janë përfshirë në disa projekte bashkëpunimi, duke përfshirë aktivitete në Zagreb (Kroaci), 
Aalborg (Danimarkë), Gjakovë, Milano (Itali), Mitrovicë (Kosovë), Prishtinë (Mali i Zi) dhe Shkup 
(Maqedonia e Veriut), ndërkohë që vitet e fundit, shumë aktivitete janë zhvilluar online për shkak të 
pandemisë. 

Për sa u përket studentëve, Universiteti e konsideron si synim prioritar t'u ofrojë atyre mundësinë për të 
përfunduar një periudhë studimi jashtë vendit. Tabela e mëposhtme tregon shifrat në lidhje me 
lëvizshmërinë gjatë vitit akademik 2020-2021.

Tabela 1. Numri i studentëve të Polis që kanë përfunduar një  periudhë  studimi jashtë  vendit (Viti akademik  
2020-2021)

Universiteti                                                   Vendi     Nr. studentëve 

Universiteti Anhalt Gjermani 16 

Universiti, Federico II, Napoli Itali 1 

Universiteti Politeknik i Barit Itali 3 

Ecole School, Paris  Francë 2 

IGS, Paris Francë 2 

Universiteti Cordoba Spanjë 1 

Akademia Mbretërore e Arteve MB 1 

Universiteti West Attica Greqi 3 

Universiteti Minho, Portugali Portugali 1 

FH Joanneum, Gratz Austri Austri 3 

Ky material është hartuar në kuadër të projektit YES, i cili mbështetet me fonde, bazuar në 
propozimet sipas thirrjes VP/2019/008 të Direktivës së Përgjithshme të Punësimit, Çështjeve 
Sociale dhe Gjithëpeërfshirjes të Komisionit Evropian.
Opinionet e dhëna reflektojnë vetëm pikëpamjet e autorit.
Komisioni Evropian nuk është përgjegjës për informacionet e dhëna në dokument. 
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Për më shumë informacion mbi projektin YES: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/



