
Fjalimi i Ambasadores – Panairi i Karrierës dhe i Punësimit, 21 maj 2014 

 

Zoti Ministër i Mirëqenies sociale dhe Rinisë, 

Zoti zëvendësministër i Arsimit dhe i Sportit, 

Zoti Rektor, 

Të dashur pjesëmarrës, 

 

Ambasada e Francës është e lumtur të jetë pranë jush në këtë Panair të Karrierës 

dhe të Punësimit 2014, synimi i të cilit është të ndihmojë studentët të bëjnë 

zgjedhjet për të ardhmen e tyre profesionale ose t’i orientojë ato sa më mirë, në 

mënyrë që studimet t’i ndihmojnë të gjejnë një vend pune. 

 

Franca është një vend pritës për studentë. Ajo është vendi i tretë në botë për nga 

numri i studentëve të huaj, nga të cilët ajo pret sot rreth 270 000. 

 

Kjo nuk është diçka e rastësishme. Studentët vijnë në Francë, kryesisht sepse 

sistemi universitar është i nivelit të lartë, sepse studimet janë shumë cilësore dhe 

shoqërohen me një punë praktike kërkimore e nivelit të lartë. 

 

Gjithashtu, sepse studimet universitare kanë kosto të ulët : tarifa vjetore e 

regjistrimit në universitetet tona shkon nga 300 deri në 500 euro afërsisht. Me 

këtë tarifë shteti francez i jep çdo studenti, vendas apo të huaj, një bursë 

indirekte prej 8000 deri 14 000 euro, për të përballuar koston vjetore të 

studimeve. 

 

Unë dëshiroj të nënvizoj parimet e mëposhtme : studimet në universitetet tona 

publike janë pothuajse falas ; studentët francezë dhe të huaj trajtohen njëlloj, 

sepse kjo bën pjesë në vlerat që Franca i mbron me forcë. 

 

Ne jemi të lumtur të bashkëpunojmë me Universitetin e Tiranës, dhe gjithashtu 

me Agjencinë Universitare de la Frankofonisë, për zhvillimin e Qendrave të 

Orientimit akademik, të cilat janë pranë jush dhe ofrojnë këshilla orientuese për 

të cilat keni nevojë.  

 

Kjo nuk është hera e parë që ndaj podiumin me zonjën Ministre të Arsimit, me 

zotin Rektor, sepse bashkëpunimi ynë është i vazhdueshëm. 

 

Unë i kushtoj një vëmendje të veçantë zhvillimit të bashkëpunimit 

ndëruniversitar, mes universiteteve shqiptare dhe atyre franceze, dhe kam 

kënaqësinë të shoh që, pas ardhjes sime, kontaktet dhe marrëveshjet janë 

shumëfishuar. Dëshiroj të falënderoj për punën dhe angazhimin e tyre edhe 

Këshilltarin tim kulturor, zotin Le Forestier dhe bashkëpunëtorët e tij, në veçanti 

zonjën Valbona Nano.  



 

Bashkëpunimi ndëruniversitar forcon lidhjet mes sistemit universitar shqiptar 

dhe sistemit universitar francez dhe ndërton rrugë që mund të shfrytëzojnë 

studentët për të konsoliduar formimin e tyre dhe për t’u përgatitur sa më mirë 

për jetën e tyre profesionale.  

 

Bashkëpunimi mes universiteteve shqiptare dhe franceze ndihmon gjithashtu 

edhe në integrimin e universiteteve shqiptare në sistemin evropian. 

 

Të dashur drejtues të Universitetit, profesorë dhe studentë. 

 

Që ky bashkëpunim të japë sa më shumë rezultate të jetë e mundur, është e 

rëndësishme që të hapen akoma dhe më shumë kurse të gjuhës frënge për 

studentët. 

 

Kjo është e nevojshme që ju të mund të përfitoni nga ardhja e sa më shumë 

profesorëve francezë, dërgimin e profesorëve tuaj në universitetet franceze, 

shfrytëzimin e materialit pedagogjik francez, mundësinë për të fituar bursa për 

master dhe doktoraturë në Francë. 

 

Shpreh kënaqësinë që reforma e arsimit të lartë në zhvillim e sipër bën të 

mundur që frëngjishtja të konsiderohet përsëri e barabartë me gjuhët e tjera, çka 

nuk është një privilegj, por një masë e drejtë në një moment kur ju po përgatiteni 

të hyni në Bashkimin evropian ku multikulturalizmi dhe plurilinguizmi janë një 

parin dhe një realitet.  

 

Përshëndes praninë e Aleancës Franceze të Tiranës në këtë Panair si dhe 

kampusin e saj universitar, ku ju mund të ndiqni aktivitete kulturore të 

Kineklubit frakofon. Sepse gjuha franceze nuk është vetëm e nevojshme, ajo 

është gjithashtu një kënaqësi dhe një pasurim personal. Ju uroj të përfitoni në 

maksimum.  

 

Faleminderit për vëmendjen tuaj. 

 

 


