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PROGRAMI I KONFERENCËS 

 

 

Moderatore: Prof. Dr. Aurela Anastasi 

 

17.00-17.30  Çelja e konferencës dhe fjala përshëndetëse 

 

Prof. Dr. Iva Zajmi, Zv. Dekane e Fakultetit të Drejtësisë tbc 

Dr. Adea Pirdeni, Zv. Ministre e Drejtësisë tbc 

Prof. As. Kristina Jance, Përgjegjëse e Departamentit të së Drejtës Publike tbc 

 

 

17.30-17.45  Autonomia universitare, liria akademike dhe studenti 

 

Ana Golloshi  

Kandidate për titullin “Doktor”, FDUT 

 

17.45-18.00 Çështjet e barazisë dhe mosdiskriminimit në arsimin shqiptar, parë në 

vështrimin historik. 

Jona Gashi  

Master i Shkencave në të drejtën Publike, FDUT 

 

18.00-18.15 Praktika  gjyqësore  e  GJEDNJ-së  për të  drejtën  për  arsim 

Adelina Sula  

Master i Shkencave në të drejtën Publike, FDUT 

 

18.15-18.30 Diskriminimi në sistemin arsimor shqiptar parë nga një vështrim kritik i 

legjislacionit në fuqi për parandalimin e tij. 

 

Artela Roshi, Greta Deliallisi, Katerina Çela 

Departamenti i Drejtësisë, Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale, Universiteti EPOKA 

 

 

18.30-19.00  Diskutime  

 

19.00. Mbyllja e Konferencës 

 

 

 

 



ABSTRAKTE 

 

 

 

 

Autonomia universitare, liria akademike dhe studenti 

Ana Golloshi  

Kandidate për titullin “Doktor”, FDUT 

 

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka parashikuar edhe dy parime të rëndësishme të 

organizimit dhe funksionimit të institucioneve të arsimit të lartë, përkatësisht atë të autonomisë 

dhe të lirisë akademike. Me nënshkrimin e Deklaratës së Bolonjës në vitin 2003, shteti shqiptar 

mori përsipër përafrimin e legjislacionit me rregullimet e Acquis Communautaire në drejtim të 

përmbushjes së objektivave të kësaj deklarate për t’u integruar në, atë që Deklarata synon, krijimin 

e një “hapësire të përbashkët evropiane të arsimit të lartë”. Në përpjekje të vazhdueshme për të 

përmbushur këtë synim të qenësishëm, legjislacioni ynë mbi arsimin e lartë ka pësuar reformime 

të shumta për t’u përafruar me standardet evropiane. Qëllimi i realizimit të kësaj kumtese është t’i 

ofrojë lexuesit një analizë të këtyre parimeve në kontekstin shqiptar, duke ofruar edhe një qasje 

krahasimore me standardet evropiane si dhe me praktikën e atyre shteteve në të cilat këto dy parime 

janë të konsoliduara.  

 

 

 

 

Çështjet e barazisë dhe mosdiskriminimit në arsimin shqiptar, parë në vështrimin historik. 

Jona Gashi 

Master i Shkencave në të drejtën Publike, FDUT 

 

 

Konferenca e parë Studentore në të Drejtën Kushtetuese ishte iniciativa që më shtyu për të kryer 

këtë punim . Edhe pse kam realizuar një punim modest , jam përpjekur të trajtoj në mënyrë të 

përmbledhur  konceptet kryesore në lidhje me diskriminimin në përgjithësi dhe veçanërisht atë në 

arsim. Kam prekur aspektin kombëtar dhe atë ndërkombëtar, mekanizmat kryesor mbrojtës, raste 

reale nga Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi dhe Avokati I Popullit dhe vendime të 

spikatura të Jurisprudencës Europiane . Në ditët e sotme edukimi gjithëpërfshirës është një nga 

çështjet më të diskutuara në sistemin arsimor shqiptar dhe jo vetëm. Ky sistem nënkupton 

mësimdhënien për të gjithë nxënësit dhe studentët , përfshirë edhe ata që kanë karakteristika të 

veçanta. Një parim I tillë theksohet në çdo sistem qeverisjeje moderne dhe bashkëkohore e cila ka 

në thelb mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 



 

 

Praktika  gjyqësore   e  GJEDNJ-së  për të  drejtën  për  arsim 

Adelina Suli 

Master i Shkencave në të drejtën Publike, FDUT 

 

Gjykata  Evropiane   e  të  Drejtave  të  Njeriut  ka  krijuar  një  jurisprudencë  të  konsoliduar  

lidhur  me  mbrojtjen  e të  drejtave  dhe  lirive  themelore  të  njeriut  në  vendet  anëtare  të  

Këshillit  të  Evropës.  Ndër  të  drejtat  që  paraqesin  rëndësi  të  veçantë  në  kuadër  të  këtij  

punimi  është  e  drejta  për  arsimim,  si  e  drejtë  civile  e  brezit  të  dytë,  që  u  krijon  mundësi  

individëve  të   marrin  njohuritë  e duhura  ,  të  zhvillojnë  aftësitë komunikuese,  analitike  dhe  

të  integrohen  në  shoqëri . Një  e drejtë  e tillë  përveçse  garantohet  nga  legjislacioni  i  brendshëm   

i  çdo  shteti,  merr  vlerë  specifike  referuar  parashikimeve  të  nenit  2  të  Protokollit  nr. 1 të  

KEDNj-së.  Gjykata  e  Strasburgut  ka  marrë   një  numër  të  konsiderueshëm  vendimesh  në  të  

cilat  ajo  ka  nxjerrë  në  pah  sesi  duhet  të  interpretohet  neni  2  i  Protokollit  nr. 1  të  KEDNj-

së, kushtet  që  duhet  të  plotësojë  kufizimi  i  së  drejtës, apo   detyrimet  që  sjell  për  shtetet   

ky  nen.  E drejta  për  arsimim   garantohet  për  çdo  individ  pavarësisht  nëse  është  në  vendin  

e  origjinës  apo  jo. Në  këtë  kontekst   lindin  problematika  që  mund  të  sjellin  kufizim  të  së  

drejtës  për  arsimim si  rrjedhojë  e  mospërshtatjes  me  kulturën  e një  vendi  tjetër.  Kështu   e  

drejta  për  arsimim  duhet  parë  e  lidhur  me  lirinë  e mendimit,  ndërgjegjes  dhe  fesë (neni  9 

i KEDNJ),  si  dhe  me  ndalimin  e diskriminimit  (neni  14 i KEDNJ), sepse  shkelja  e  këtyre  

dispozitave  specifike  sjell  cenim  të  së drejtës  për  arsimim. 

 

 

Diskriminimi në sistemin arsimor shqiptar parë nga një vështrim kritik i legjislacionit në 

fuqi për parandalimin e tij 

Artela Roshi, Greta Deliallisi, Katerina Çela 

Departamenti i Drejtësisë, Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale, Universiteti EPOKA 

 

 

 

Kjo kumtesë ka në fokus gjendjen aktuale të diskriminimit në sistemin arsimor shqiptar, parë nga 

një vështrim kritik i legjislacionit në fuqi për parandalimin e këtij fenomeni. Synimi kryesor është 

arritja e konkluzioneve mbi burimin e këtij diskriminimi, duke u fokusuar te pyetja “A është 

diskriminimi i mbrujtur në ligj apo funksionon si një qasje negative e shoqërisë e pavarur nga 

ligji?”. Për të arritur këtë, punimi do të ndalet te historia e së drejtës në arsim në historinë e shtetit 

shqiptar dhe para formimit të tij, me theksin te diskriminimi në arsim si fenomen gjatë periudhave 

të ndryshme historike. Kjo, bëhet për të arritur në konkluzionin nëse diskriminimi është fenomen 

i kohëve të fundit apo praktikë e konsoliduar në arsimin shqiptar.  

Më pas, do të analizojmë kuadrin ligjor në fuqi për luftën ndaj këtij fenomeni. Punimi do të 

fokusohet te mangësitë që legjislacioni përmban në përbërjen e tij, si dhe do të analizojë 



efektivitetin e mekanizmave ligjorë me shpërfaqjen e tyre në realitet. Në përfundim, do të vlerësojë 

ndikimin e historisë dhe ligjit te gjendja aktuale e diskriminimit në arsimin shqiptar. 

 

 

 

BORDI SHKENCOR I KONFERENCËS: 
  

1.     Prof. Dr. Aurela Anastasi, Kryetare 
2.     Prof. Dr. Eralda Methasani, Anëtare 
3.     Dr. Erind Merkuri, Anëtar, 

4.     PhD, Arta Vorpsi, Anëtare 
5.     Dr. Ada Guven, Anëtare 

 

 


