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1. Hyrje
Rritja e konkurrencës dhe globalizimi po motivojnë gjithnjë e më shumë kompanitë të
bashkëpunojnë me institucionet e edukimit. Për këtë arsye, bashkëpunimi ndërmjet
kompanive dhe universiteteve në Shqipëri dhe Kosovë, po rritet krahasuar me vitet e
mëparshme. Bazuar në analizën e tregut të punës në lidhje me fushën e multimedias
(Deliverable 1.1) u vu re se është tepër e nevojshme që unversitetet të përgatisin specialistë
dhe ekspertë në fushën e multimedias. Libelarizimi i tregut të radio-televizioneve ngriti
shqetësimin në lidhje me mungesën e stafit teknik që punësohej në këtë sektor.
Prandaj është tepër e rëndësishme që studentët të mund të kryejnë praktika mësimore në
radio-televizione pasi të gjitha njohuritë teorike të marra në kurset e ndryshme të mund ti
praktikojnë në ambiente pune reale. Për ti ardhur në ndihmë studentëve që do të
diplomohen në fushën e multimedias WB universities ndërtuan laboratore moderne për të
mbuluar kurset e multimedias dhe ICT falë projektit DiMTV.
Angazhimi në kërkimin shkencor ka një ndikim të madh në shoqëri dhe është një sfidë e
vazhdueshme për universitetet. Sot po jetojmë në një kohë ku ritmet e ndryshimeve
teknologjike janë mjaft të larta dhe që çojnë në një nevojë të vazhdueshme për kompetenca
dhe aftësi të reja. Përshtatshmëria e kompetencave te ofruara nga universitetet duht të jenë
në përputhj me kompanitë në mënyrë që këto të fundit të mund të rekrutojnë studentët e
rinj. Megjithatë, shpesh herë bashkëpunimi nuk është aspak i lehtë për t'u menaxhuar për
shkak të dinamikave të ndryshme të industrisë dhe edukimit.
Një arsye tjetër shumë e rëndësishme e bashkëpunimit të akademisë me industrinë është
për të krijuar njohuri shkencore dhe për të marrë të dhëna industriale. Nga ana tjetër,
bashkëpunimi me universitetet është thelbësor për kompanitë, pasi unversitetet mund të
ndihmojnë në projekte kërkimore të përbashkëta, në mënyrë që të zhvillojnë zgjidhje për
problemet e tyre të ndryshme.
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2. Bashkëpunimet e nënshkruara
Në kuadër të projektit DiMTV partnerët nga Ballkani Perëndimor kanë nënshkruar
marrëveshje bashkëpunimi me njëri-tjetrin, me partnerët Evropianë dhe me industrinë në
fushën e multimedias. Kjo jo vetëm që do të nxisë bashkëpunimet e mëtejshme por edhe do
të ndihmojë që universitetet UAMD, Epoka, UBT dhe UP të ndërtojnë rrjetet e tyre të
bashkëpunimit sipas ekspertizave që ato mbulojnë.
Përveç përfitimeve në rang institucional, universitetet e Ballkant Perëndimor kanë
nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi edhe me kompani të ndryshme multimediale në
sektorin privat dhe publik. Këto bashkëpunime do të ndihmojnë unversitetet që të dërgojnë
studentë të nivelit bachelor dhe master për të kryer praktikat profesonale në këto kompan.
Kjo jo vetëm do të ndihmojë unverstetet për të aftësuar studentët për tregun e punës por
dhe do të ndhmojë kompantë për të rekrutuar studentë më të përgatitur në të ardhmen.
Për më tepër përfaqsues të industrisë shpesh herë janë ftuar në unversitete të ndajnë
eksperencat dhe njohuritë e tyre me studentët.
Në Tabelën 1 janë listuar të gjitha marrëveshjet e nënshkruara përgjatë implementimit të
projektit DiMTV por kjo listë do të shtohet edhe në vitet në vijim pasi kjo është edhe pjesë e
strategjsë së ndërkombëtarizimit dhe Planit për arritjen e qëndrueshmërisë dhe
vazhdimësisë akademike.
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Tabela 1 Lista e marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara në kuadër të projektit DiMTV

Nr.

Marrëveshja e bashkëpunimit

Përshkrimi

1

VSB - Technical University of Ostrava
Marrëveshje Institucionale
(VSB-TUO) – UAMD

2

Universiteti i Prishtinës (UP) – UAMD

Marrëveshje Institucionale

3

VSB - Technical University of Ostrava
(VSB-TUO) – UAMD

Marrëveshje për shkëmbim stafi dhe studentë –
International Credit Mobility (ICM)

4

Universiteti i Tartu (UT) – UAMD

Marrëveshje për shkëmbim stafi dhe studentë –
International Credit Mobility (ICM)

5

Ora News – Universteti Epoka

Marrëveshja siguron mundësi për internship për
studentët e Universitetit EPOKA

6

RTSH - UAMD

7

ABC News - UAMD

8

AR Production - UAMD

9

New Americans Media

10

Radio – Televizioni Tema - UP

11

Radio Ferizaj - UBT

Marrëveshja siguron mundësi për praktikë
profesonale në ambientet e RTSH për studentët e
Universitetit UAMD
Marrëveshja siguron mundësi për praktikë
profesonale në ambientet e ABC News për
studentët e Universitetit UAMD
Marrëveshja siguron mundësi për praktika
profesionale në ambjentet dhe laboratoret e
shkollës si dhe jashtë tij, bashkëpunime dhe
praktika profesionale për realizimin e
produksioneve të ndryshme
Marrëveshja do të mundësojë praktika
profesionale në ambjentet dhe laboratorët e
universitetit si dhe në terren
Marrëveshja siguron mundësi për praktikë
profesonale në ambientet e Radio-Televizionit për
studentët e Universitetit të Prishtinës
Marrëveshja siguron shkëmbim të përvojave dhe
krijimin e mundësive që studentët e UBT të
realizojnë praktikën në Radio Ferizaj, ndërsa UBTja në kuadër të programeve dhe trajnimeve do të
ofrojë mundësi pjesëmarrjeje në përputhje me
politikat e përcaktuara nga institucioni.
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Marrëveshja siguron shkëmbim të përvojave dhe
krijimin e mundësive që studentët e UBT të
realizojnë praktikën në Radio Fontana, ndërsa
Radio Fontana - UBT
UBT-ja në kuadër të programeve dhe trajnimeve
do të ofrojë mundësi pjesëmarrjeje në përputhje
me politikat e përcaktuara nga institucioni.
Marrëveshja siguron shkëmbim të përvojave dhe
krijimin e mundësive që studentët e UBT të
realizojnë praktikën në Radio Vizoni, ndërsa UBTRadio Vizioni - UBT
ja në kuadër të programeve dhe trajnimeve do të
ofrojë mundësi pjesëmarrjeje në përputhje me
politikat e përcaktuara nga institucioni.

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein".

Page 5 of 5

