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1. 

Përshëndetjet 

 

2. 

Katër vjet mbas themelimit të Universitetit Kadri Zeka, sot jemi mbledhur këtu të 

kurorëzojmë dhe të gëzojmë për të arriturat e para. 

Sot janë këtu me ne 130 studentë të diplomuar. Numri i përgjithshëm i të diplomuarve 

është 200. Këta janë studentët me fat që kanë marrë të parët diplomën e Universitetit në 

Gjilan, me emrin e njërit prej heronjve të Kosovës, dijetarit dhe trimit të madh, Kadri Zeka. 

Sot nuk janë të gjithë këtu. Disa kanë filluar punën sapo kanë marrë diplomën, dhe është 

hera e parë që mungojnë e nuk u vëmë mungesa: përkundrazi, gëzohemi që mungojnë dhe 

u urojmë sukses në karrierën e tyre. 

 

3. 

Këta janë studentë me fat, jo vetëm se janë të diplomuarit e parë, por edhe sepse kanë 

arritur një cilësi të lakmueshme: nota mesatare e këtyre të diplomuarve është 8.12. 

Një numër prej këtyre të diplomuarve kanë regjistruar me sukses studimet master në UKZ 

dhe në programet master të Universitetit të Prishtinës. 

 

4. 

http://www.uni-gjilan.net/


Vjet takova dy studentët tanë, Xheneta Bajrami dhe Buen Vranovci, bursistë të Erazmus+, të 

cilët në kuadër të mobilitetit të studentëve kanë kryer vjet një vit studimi në universitetin e 

Paderbonit në Gjermani. I pyeta se çka u kishte bërë më së shumti përshtypje? Ata më 

thanë: jemi të lumtur dhe të befasuar se studimet në Gjermani nuk dallojnë shumë nga 

studimet në UKZ: ligjëratat, ushtrimet, provimet, praktika, notimi, bashkëpunimi student-

profesor etj. në UKZ janë të afërta ose të njëjta me ato të universiteteve evropiane. Kur ma 

thanë këtë, ata ndjeheshin të lumtur me të arriturat e universitetit tonë dhe të vendit tonë. 

Më bënë edhe mua krenarë, sepse shihja te ata njerëzit e suksesshëm por edhe patriotët e 

vërtetë. 

Patrioti më i madh sot në Kosovë është studenti i dhjetësheve të merituara dhe profesori i 

tij. 

 

5. 

Dua të veçoj disa prej të arriturave të studentëve tanë. Studentët tanë, krahas mësimit, 

kanë realizuar disa projekte të ndërlidhura me tregun e punës dhe me punë konkrete: 

1. Studentët e Fakultetit Juridik, ne vitin 2016, kanë prezantuar hulumtimin me temë: 

“Niveli i të bërit konkurrencë në Rajonin e Gjilanit”. 

2. Studentët e Fakultetit të Edukimit, kanë prezantuar hulumtimin ”Pandershmëria 

Akademike – Kopjimi”. 

3. Në kuadër të Programit “Digjitalizimi dhe Komuniteti”, studentët e Fakultetit 

të Shkencave Kompjuterike kanë realizuar disa projekte lokale: 

a. DigitalBuss (dixhitalizimi i shërbimeve në Stacionin e Autobusëve në 

Gjilan) 

b. WebSchcool Gjilan (Krijimi i Webfaqeve për Shkollat e Komunës së 

Gjilanit) 

c. Aplikacioni për Kontabilitet 

d. Aplikacioni për menaxhimin e pagesave 

 

6. 

Unë prezantova në fund të vitit të kaluar në diplomimin e studentit të parë në Fakultetin 

Ekonomik. Studentja prezantoi temën për sigurimet jetësore. Kam një përvojë dhjetëvjeçare 

në mbrojtjen e temave të diplomës dhe mund të them se ajo mbrojtje ishte e 

shkëlqyeshme, për cilindo universitet. 

Vitin e kaluar, katër studentë, Teuta Gashi, Fatmir Katrati, Arlind Hajdari dhe Enis Rushiti 

janë të parët që kanë marrë Diplomën Student i Shkëlqyer. Ata të gjithë kanë notën 

mesatare mbi 9.50. 

Studentët tanë kudo që kanë shkuar, janë dalluar për së miri.  



Studentët Xheneta Vranovci, Bionda Rexhepi, Vjose Avdiu, Edona Zuzaku dhe Armend 

Ahmeti, këtë vit kanë marrë pjesë në Konferencën  Rinore – Shkollën Verore për studentët 

dhe profesorët, organizuar nga Universiteti “Aristotel” në Selanik të Greqisë për studentët 

dhe profesorët e Rrjetit të Universitetit të Detit të Zi (BSUN) dhe Shoqatës së Universitetit të 

Ballkanit (BUA). 

Studentja Blerina Ajvazi ka prezantuar rininë e Kosovës në Samitin e Paqes në Seul të 

Koresë. 

Studenti Qëndrim Behluli është emëruar njëri nga gjashtë ambasadorët e Organizatës 

Ndërkombëtare “Youth Time” me seli në Pragë të Cekisë. 

Edhe shumë studentë të tjerë dhe asistentë kanë përfituar bursa nga projektet tona me 

Erasmus+ dhe kanë kryer studime, si në Universitetin e Lubjanës në Slloveni, atë të Splitit në 

Kroaci, të Universitetit të Leonit në Spanjë, në Katovicë të Polonisë, në Sofje të Bullgarisë. 

 

7. 

Po ashtu, edhe në UKZ janë realizuar disa vizita studimore në kuadër të Erasmus+, apo edhe 

në kuadër të marrëveshjeve bilaterale me partnerët tanë, e ku do të dalloja Universitetin e 

Zug-ut në Zvicër dhe atë të Mariborit në Slloveni. 

Pak muaj më parë, UKZ ua mundësoi prodhuesve të verës në Kosovë të marrin pjesë në 

Panairin Ndërkombëtar të verërave në Maribor, me c‘rast dy prodhues tanë fituan vendin e 

parë dhe të tretë, në një konkurrencë të prodhuesve të verës nga 13 shtete. 

Me këtë aktivitet, UKZ po e hapë derën partnerëve ndërkombëtar, ngadalë por sigurt. 

 

8. 

Prandaj UKZ, vetëm për katër vjet, sot ka një numër prej 6000 studentëve. 

 

9. 

Tregimi për Kullën e Ajfelit 

Para më shumë se një viti teknologët e mëdhenj ndërkombëtar kanë zbuluar printerin 3D. 

Kur unë lexova për herë të parë këtë, u gëzova për këtë zbulim, por edhe u shqetësova. Një 

printer 3D mund ta zëvendësojë një fabrikë. Gjithçka që mund të vizatosh në kompjuter, 

mund ta printosh me çfarëdo materiali. 

Kur e kam lexuar këtë, as që më ka shkuar ndërmend se, vetëm një a dy vjet më vonë, 

studentët e Universitetit Kadri Zeka, me para të veta do të blejnë pjesët dhe do ta 

konstruktojnë printerin 3D. 

Para një muaji, studentët tanë kanë filluar të printojnë elementet e para në 3D. 



Kulla e Ajfelit që po e mbaj në dorë, është artefakt i printuar në printerin 3D në Universitetin 

tonë. 

Kështu, UKZ po hyn ngadalë por sigurt në ekonominë dhe në tregun e vendit. 

Qëllimi i universitetit nuk është t’i bëjë studentët vetëm të memorizojnë informata dhe të 

dhëna, por të mendojnë në mënyrë kritike dhe të përgatiten për tregun e punës. 

 

10. 

Nuk dua të krijoj përshtypjen se gjithçka shkëlqen në UKZ. 

Ne kemi vështirësi, madje tepër shumë vështirësi: nuk kemi hapësirat e nevojshme, nuk 

kemi numër të duhur të stafit akademik, nuk kemi laboratorë të mjaftueshëm, buxheti tepër 

i vogël etj. etj. 

 

Pavarësisht prej vështirësive, një gjë dua t’i sigurojë familjarët, institucionet dhe gjithë 

shoqërinë: në UKZ bijat dhe bijtë tuaj kanë gjetur rrugën e duhur dhe të sigurt për të ecur 

përpara, për ta ndërtuar karrierën e tyre. 

 

11. 

UKZ sot ka nëntë programe studimore bachelor dhe master, të akredituara deri në vitin 

2019 dhe 2020. Po ashtu vetë UKZ është i akredituar deri më 2020. 

Risia në këtë proces është programet multidisiplinare të masterit, të cilat janë në hap me 

zhvillimet moderne të universiteteve evropiane. Njëri prej programeve master është bërë 

dhe udhëhiqet bashkë me dy universitete të tjera: Universitetit Ukshin Hoti në Prizren dhe 

Universitetit Haxhi Zeka në Pejë dhe shënon herën e parë të një përvoje të tillë universitare 

në Kosovë. 

 

12. 

Në planin e hulumtimit dhe të bashkëpunimit shkencor ndërkombëtar, UKZ është pjesë e tri 

projekteve të Erazmus+: Projekti REBUS, Projekti EUFORIA, GREEN TECH dhe një projekti 

Kosovë-Austri- projekti HERAS. 

Është themelues dhe anëtar i Asociacionit të Universiteteve të Ballkanit (BUA), dhe anëtar i 

Asociacionit të Mësimdhënësve Evropianë (ATEE).  

 

 

 



13. 

Përfundimi 

Tash, për pak minuta do të fillojë ceremonia e ndarje së diplomave. Ky është momenti më i 

pritur dhe më i dashur për studentët, për familjarët dhe për të gjithë neve. Për herë të parë 

në Gjilan, Universiteti Kadri Zeka ndanë diplomat për studentët e vet. Për herë të parë 

studentët në këtë sallë do të hedhin kapelat e studentëve, një simbol i njohur universitar në 

shenj të përfundimit të studimeve. 

Të dashur studentë, 

Ju do të vazhdoni tutje, kush në nivele të tjera studimore, kush në punë. Ne do të 

interesohemi për ju edhe më tej dhe do të jemi përkrahësit tuaj. 

Urime dhe ju priftë e mbara! 

 

 


