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VIZIONI
Që nga themelimi i tij në vitin 2001, UEJL ka synuar të jetë një universitet udhëheqës modern 
në Republikën e Maqedonisë dhe në rajon, në hulumtim në disiplinat socio-ekonomike dhe në 
ofrimin e arsimit me cilësi të lartë, me shumë të diplomuar (alumni) që kanë arritur sukses 
si në nivel rajonal ashtu edhe ndërkombëtar. Edhe pse fillimisht u krijua për t’u marrë me një 
problem të veçantë të mungesës së qasjes së barabartë në arsimin e lartë të akredituar në gjuhën 
shqipe, asnjëherë nuk kemi qenë një institucion që ekskluzivisht ka operuar në gjuhën shqipe. 
Ne mbetemi institucioni i vetëm i arsimit të lartë në rajon që ofron mundësi për studentët nga të 
gjitha përkatësitë gjuhësore dhe etnike, duke përfshirë një përqendrim në rritje në mësimdhënie 
dhe hulumtim në gjuhën angleze si një gjuhë ndërkombëtare e komunikimit në shumicën e 
fushave tona të studimit. Si institucion privat-publik jofitimprurës, i cili mbështetet për pjesën 
më të madhe të ekzistencës në financimin e përsëritur përmes pagesave të shkollimit, ne synojmë 
t’i zgjerojmë qëllimet tona në mënyrë që të ketë dobi shoqëria në nivel të shtetit dhe në nivel 
rajonal. Gjatë periudhës së këtij Plani, pavarësisht nga struktura e përgjithshme e arsimit të lartë, 
do ta ndërtojmë planin mbi traditën e shkurtër të Universitetit në kuptimin e punës së pavarur 
dhe lirisë akademike, duke nxitur një kulturë në të cilën inovacioni luan rol të rëndësishëm dhe 
në të cilin do t’i promovojmë dhe do t’i mbajmë kontaktet ndërkombëtare. 
1. UEJL ka një strukturë të veçantë të qeverisjes, e cila ka lindur nga historia e tij si universiteti i parë 

jo shtetëror në Republikën e Maqedonisë, i themeluar nga një kombinim i përpjekjeve vendore dhe 
ndërkombëtare.  Struktura qeverisëse me anëtarët ndërkombëtarë e mbron autonominë e Universitetit 
nga çdo formë e ndikimit politik. Synimi ynë është ruajtja dhe zhvillimi i vizionit të themeluesve tanë 
në kuadër të arsimit të lartë të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, duke vazhduar 
të veprojë në një mjedis krejtësisht jo politik.  Megjithatë, luajtja e rolit kyç në arsimin e lartë të 
Maqedonisë mund të kërkojë që gjatë periudhës së planifikimit të ketë disa përshtatje me modelin e 
qeverisjes origjinale, duke marrë parasysh trendet në të gjithë Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë 
dhe mjedisin e brendshëm. Universiteti në formën e tanishme ‘do ta arrijë moshën’ në 2019 dhe deri 
në fund të periudhës së planifikimit, duke supozuar miratimin e legjislacionit të arsimit të lartë që 
pasqyron standardet ndërkombëtare, duke balancuar autonominë dhe llogaridhënien për përdorimin 
e fondeve publike, duhet të jetë në gjendje të qeverisë veten vetëm ose në një kuadër bashkëpunimi, 
por duke ruajtur një nivel të përshtatshëm të kontributit ndërkombëtar.

2. Financimi paraqet një sfidë të madhe, në mënyrë që ta ruajmë dhe ta zhvillojmë misionin tonë fillestar 
duke u mbështetur në përkrahjen buxhetore të shtetit përmes një formule të reformuar të financimit 
të fundit të rishikuar nën sistemin jugosllav dhe aktualisht duke mbështetur arsimin e lartë të matur 
me financim për student në një nivel shumë më të ulët sesa vendet e tjera, pothuajse në mënyrë të 
pashmangshme, do të përfshijë një formë të bashkëpunimit me universitetet tjera për të maksimizuar 
efektivitetin e arsimit të lartë të Maqedonisë dhe për ta sjellë përvojën e UEJL-së në një numër më të 
madh të studentëve. Përndryshe, që të qëndrojë në vetvete pa financim të jashtëm të rëndësishëm, 
UEJL do të duhet të përshtatet me një numër statik studentor me një shkallë më të lartë të specializimit 
dhe rrjedhimisht personel/staf më të përzgjedhur.  Ne gjithashtu ballafaqohemi me sfidën e përshtatjes 
së ndërtesave tona të parafabrikuara në Tetovë për mënyrat e reja të punës, të cilat do të kërkojnë një 
investim kapital. Ne e dimë se sa kemi kontribuar tashmë në zhvillimin e arsimit të lartë në rajon 
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dhe gjithashtu mendojmë se e dimë, përmes botimit të këtij plani, mënyrën më të mirë që mund të 
kontribuojmë në të ardhmen; u mbetet të tjerëve të vendosin nëse duhet të na mbështetin më tej në 
këto qëllime.

PLANIFIKIMI PËR ‘UEJL 4.0’
1. Ky Plan mbulon periudhën 2017-2020. Ai ka një agjendë të nivelit të lartë për Universitetin, i cili siç 

u shpjegua më lart, varet në masë të madhe nga mjedisi i jashtëm. Ne e kemi formuluar Planin për të 
përmbushur aspiratat e mëposhtme:

a. ta zhvillojmë kapacitetin tonë, qoftë në formën tonë të tanishme ose në strukturat e reja 
bashkëpunuese, t’i gjenerojmë dhe t’i ndajmë njohuritë në nivel shtetëror dhe rajonal, duke 
siguruar kontribute të rëndësishme në krijimin e politikave publike dhe në rritjen ekonomike.

b.  të punojmë në mënyrë efektive me institucionet dhe organizatat e tjera, ku partneritetet e këtilla 
janë të dobishme për të dyja palët, duke përfshirë mënyra të reja bashkëpunimin dhe përdorimin 
më efektiv të burimeve publike dhe private.

c. të përmirësohen strukturat për bashkëpunim në mësimdhënie dhe hulumtim ndërmjet 
fakulteteve tona dhe me fakultetet dhe institucionet në rajon dhe me ato ndërkombëtare. 

ç.  të ndiqet qëllimi, duke rritur qasjen në fondet publike, që asnjë student i mundshëm nuk duhet të 
pengohet nga aplikimi në UEJL me pengesa financiare ose të tjera dhe se asnjë sukses i studentit 
nuk duhet të pengohet nga vështirësitë financiare.

d.  të sigurohet, nëpërmjet një angazhimi, për edukimi personal i secilit student dhe një cilësi e 
arsimit dhe përvojës që u mundëson studentëve që vlerat, shkathtësitë dhe disiplinën intelektuale 
që kanë fituar t’i aplikojnë në jetën dhe karrierën e tyre të ardhshme dhe që gjeneron një ndjenjë 
të përjetshme të lidhjes me ‘Brendin (markën) UEJL’.

dh. të kontribuohet në mënyrë efektive në jetën kulturore, shoqërore dhe ekonomike të qyteteve: 
Tetovë, Shkup, si dhe rajonit.

e. ta rekrutojë dhe ta mbajë stafin më të mirë akademik dhe të sigurojë që secili të ketë mundësi 
të barabarta në rekrutimin, zhvillimin personal dhe përparimin në karrierë në të gjitha fushat 
e punësimit në Universitet, duke pritur prej tyre një nivel të performancës kundrejt objektivave 
të përcaktuara.

ë. të zgjerohet ofrimi i mësimdhënies dhe mësimi në gjuhën angleze (me mundësi edhe që në 
dispozicion të jetë edhe mësimi i gjuhëve të tjera bashkëkohore) në mënyrë që të diplomuarit 
tanë të jenë të gatshëm të punojnë në nivel ndërkombëtar dhe/ose t’i ndihmojnë përpjekjet e 
vendit për të siguruar investime të huaja direkte, duke siguruar një forcë pune të trajnuar.

2. Ne do ta monitorojmë progresin ndaj prioriteteve, angazhimeve dhe qëllimeve tona, duke përdorur 
tregues relevantë të performancës, standardet dhe objektivat. Përmes kësaj ne do ta ruajmë fokusin në 
Planin Strategjik, duke siguruar që ai të vazhdojë t’i plotësojë nevojat akademike, të na mundësojë që 
t’i përgjigjemi mjedisit të jashtëm dhe të bëhet përditësimi sipas nevojës.

3. Procesi i planifikimit dhe buxhetimit vjetor do ta ofrojë kornizën për të bërë Planin Strategjik 
operacional në nivel të fakultetit dhe shërbimit.
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PRIORITETET
Prioriteti 1:  

 Ne do të kërkojmë mundësi për të bashkërenduar më mirë aktivitetet e Universitetit dhe do të 
punojmë për përsosmërinë dhe angazhimin e UEJL-së në ofrimin e arsimit për të gjithë rajonin. Ne 
do të përpiqemi të zhvillojmë bashkëpunime të jashtme, duke vënë në dukje se këto mund të jenë më 
efektive në ato fusha ku pikat e hulumtimit dhe të mësimdhënies janë plotësuese, duke mbështetur 
lidhjet ndërmjet grupeve hulumtuese në nivel të projekteve individuale. Një prani e zgjeruar në internet 
do të jetë pjesë e kësaj strategjie. Teknologjia digjitale po revolucionon mënyrën në të cilën dija është 
krijuar, mbledhur dhe komunikuar në të gjithë globin. Universiteti do të pozicionohet në mënyrë që të 
angazhohet shpejt dhe në mënyrë efektive me iniciativat digjitale të krijuara nga stafi ynë, studentët, 
alumni dhe ata jashtë Universitetit. Ne do të krijojmë një prani të fortë dhe koherente online në mënyrë 
që t’i drejtojmë ata që kërkojnë njohuri për çdo fushë të studimit akademik në punën relevante të kryer 
në UEJL. Ne, gjithashtu, do t’i përqendrojmë përpjekjet tona që t’i zhvillojmë mundësitë për stafin dhe 
studentët  të fitohet përvojë ndërkombëtare gjatë punës ose studimit në UEJL.  

Prioriteti 2: 

 Ne do të punojmë për përforcimin e anëve tona të forta disiplinore dhe do të mundësojmë 
bashkëpunime në fusha të reja dhe në zhvillim. Shumë nga pyetjet e sotme hulumtuese prekin kufijtë 
e temave tradicionale. Shembujt përfshijnë krimin kibernetik, energjinë, mjedisin, informacionin dhe 
çështjet e origjinës sonë. Prandaj, disiplinat e thella thelbësore duhet të kombinohen me mekanizma 
për nxitjen e bashkëpunimit. Ne do t’i përforcojmë fuqitë tona aktuale disiplinore për inkurajimin e 
bashkëpunimit të ndërsjellë të frytshëm intelektual. Ne do të krijojmë mundësi për hulumtime në fusha 
të reja që rreshtohen midis subjekteve tradicionalisht të dallueshme duke promovuar veprimtarinë 
mbi kufijtë e fakulteteve nëpërmjet Institutit Hulumtues Maks van der Shtul dhe iniciativave të 
ngjashme. Bashkëpunimet e reja tematike hulumtuese do të na shpijnë në mundësi të reja studimi për 
studentët deridiplomikë dhe pasdiplomikë. Ne do të zhvillojmë politika për të mbështetur studimin 
ndërdisiplinor aty ku ka nevojë. Ne do t’i shqyrtojmë mundësitë t’i bashkojmë forcat me institucionet 
dhe organizatat ndërkombëtare, ku një bashkëpunim i tillë do të na mundësojë që t’i adresojmë çështjet 
me rëndësi globale që kërkojnë bashkëpunim të shkallës së lartë dhe ndërdisiplinor. 

Prioriteti 3: 

 Ne do të përpiqemi ta shtrijmë përdorimin e përshtatshëm të teknologjive të reja në administratë, duke 
zvogëluar stafin tonë për të marrë funksione të cilat mund të kryhen automatikisht dhe duke riaftësuar 
disa punonjës për të menaxhuar këto procese. Ne, gjithashtu, do të heqim shtresa të panevojshme të 
menaxhimit, si në nivel qendror ashtu edhe në fakultete.
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STRATEGJITË THELBËSORE
Hulumtimi
Ne do të ruajmë origjinalitetin, rëndësinë dhe rigorozitetin në hulumtime brenda një kornize të standardeve 
të larta të infrastrukturës, trajnimit dhe integritetit. Mirëmbajtja e një mjedisi të qëndrueshëm hulumtues 
është thelbësore për qëndrimin hulumtues të Universitetit. Brenda burimeve të disponueshme ne do ta rrisim 
infrastrukturën që mbështet hulumtimet në nivelin më të lartë, duke përfshirë bibliotekat dhe sistemet e 
informacionit. Ne do të ofrojmë trajnime të duhura në metodat e hulumtimit dhe të sjelljes në të gjitha fazat e 
karrierës nga studenti hulumtues tek hulumtuesi kryesor.

Arsimimi
Ne duam të pranojmë studentë të kualifikuar dhe të angazhuar në programet tona, kështu që varësisht nga 
statusi ynë i ardhshëm, ne do të vazhdojmë, brenda burimeve të disponueshme, të ofrojmë bursa për aplikantët 
më të kualifikuar. Ne do të përpiqemi të sigurojmë që përvoja më e mirë e UEJL-së është përvoja tipike, për 
të gjithë studentët universitarë dhe pasuniversitarë dhe që ne plotësisht i pajisim të diplomuarit tanë për sa 
më shumë mundësi të ndryshme studimi dhe punësimi në dispozicion të tyre. Ne do t’i ngarkojmë profesorët 
e rregullt dhe të asociuar me përgjegjësi personale për të siguruar mbikëqyrje të përgjithshme të zhvillimit 
arsimor për secilin student. Parimi i një përvoje edukative të personalizuar, e formësuar përmes mbështetjes 
së vazhdueshme nga një akademik i lartë, gjithashtu mbështet qasjen tonë në studimet pasuniversitare. Ne 
besojmë se kjo qasje u mundëson studentëve të mësojnë dhe të mendojnë në mënyrë kritike dhe të pavarur dhe 
është mënyra më efektive për t’u përgatitur të diplomuarit për sfidat e veprimit në shoqërinë tonë të pasur me 
informacion. Ne do të përpiqemi të sigurojmë që mësimi dhe vlerësimi në UEJL të ofrojë mundësi të barabartë 
për të gjithë studentët që të arrihet dhe të demonstrohet potenciali i tyre i plotë akademik. Për të informuar këtë 
punë, ne do ta monitorojmë përparimin akademik dhe rezultatet mes studentëve me prejardhje të ndryshme. 
Ne do të punojmë në partneritet me Parlamentin studentor të UEJL-së për të përmirësuar mënyrën se si ne 
e pranojmë dhe përdorim informatën kthyese nga studentët. Ne gjithashtu do të kërkojmë informatë kthyese 
nga të diplomuarit duke reflektuar për përvojën e tyre të plotë studentore dhe nga alumni për perspektivën 
që ata mund të kontribuojnë në marrëdhëniet midis një lënde të UEJL-së dhe një karriere pasuese. Ne do ta 
promovojmë aktivisht studimin ose punën jashtë vendit për sa më shumë studentë të jetë e mundur. Ne jemi të 
përkushtuar të ofrojmë trajnime për zhvillim profesional të cilësisë më të lartë përmes programeve të studimore 
të magjistraturës dhe programeve të tjera në fushat e identifikuara dhe për profesionet kyçe. Ne gjithashtu do t’i 
identifikojmë në mënyrë eksplicite shkathtësitë profesionale dhe të punësimit, të qenësishme në lëndët tona, do 
të zhvillojmë mundësi të mëtejshme për praktika të financuara dhe do t’i inkurajojmë studentët të angazhohen 
me komunitete më të gjera. Përfshirja e alumnit tonë për të ndihmuar studentët të arrijnë potencialin e tyre do 
të jetë jetike. Ne do të ndërtojmë marrëdhënie produktive afatgjata midis alumnit dhe studentëve të tanishëm në 
bazë të mentorimit, këshillave të karrierës, praktikave dhe rekrutimit.
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Zgjerimi i angazhimit
Ne do t’i shërbejmë shoqërisë duke promovuar dhe duke kontribuar në përparimet ekonomike, kulturore dhe 
sociale përmes qasjes në idetë, shkathtësitë dhe ekspertizën e UEJL-së. Ne do të nxisim veprimtari kreative dhe 
sipërmarrëse nga stafi ynë dhe studentët dhe do ta stimulojmë bashkëpunimin me përdoruesit e hulumtimit për 
të rritur marrjen e rezultateve të hulumtimit.  Përmes SEEU TechPark dhe studimeve të integruara, Universiteti 
do të promovojë më shumë ndërveprime me biznesin dhe industrinë, duke përfshirë zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional, hulumtimin bashkëpunues, aktivitete të përkthimit, këshillimin, licencimin, spin-out kompanitë 
dhe ndërmarrjet komerciale. Do të ketë një fokus në punën në partneritet dhe në zhvillimin e shkathtësive 
dhe shërbimeve inovative për të nxitur rritjen e qëndrueshme ekonomike. Ne do të rrisim aktivitetet tona të 
transferimit të teknologjisë, duke maksimizuar përfitimet sociale dhe ekonomike përmes aplikimit të rezultateve 
tona hulumtuese dhe ekspertizës. Ne do të kontribuojmë me njohuri të specializuara në debatin publik dhe 
ndikimi i hulumtimit tonë do të rritet nga një prani më e fortë digjitale. Publiku do të përfshihet në aktivitetet 
kërkimore të Universitetit përmes punëtorive dhe prezantimeve për çështjet kyçe në shoqëri dhe si kërkues dhe 
kontribuues në projektet kërkimore. Podkastet, blogjet, konferencat, festivalet e artit dhe shkencës dhe ditët e 
hapura do të hapin më tej transmetimin e hulumtimit tonë. 

Ne do të vazhdojmë të zhvillojmë një marrëdhënie të fortë dhe konstruktive me komunitetet më të gjera të rajonit 
duke kontribuar në mirëqenien kulturore, shëndetësore, sociale dhe ekonomike të komunitetit vendor dhe 
rajonal. Ne do të sigurojmë që Universiteti të ketë një program të koordinuar dhe të qëndrueshëm të angazhimit 
më të gjerë të komunitetit për të mundësuar atë që të luajë rolin e tij në përmirësimin e jetës së vendit në aspektin 
ekonomik, kulturor dhe mjedisor dhe të zhvillojë marrëdhënie afatgjata me komunitetin vendor. Do të punojmë 
me bashkësitë vendore dhe partneritetet ndërsektoriale për të promovuar rajonin si një qendër për aktivitetet 
intensive të dijes dhe do t’i inkurajojmë investimet e brendshme. Do të punojmë për avancimin e hulumtimit dhe 
inkubacionit të biznesit të Universitetit në TechParkun tonë dhe do të intensifikojmë aktivitetet spin-out. Do të 
inkurajojmë më shumë të diplomuar të punojnë ose të krijojnë biznese dhe ndërmarrje shoqërore në Maqedoni 
dhe Kosovë. Angazhimi i Universitetit me shkollat vendore do të zhvillohet, duke përfshirë projekte kërkimore 
bashkëpunuese, grupe të mësimit të veprimit dhe një program për zhvillimin e lidershipit. Si lider rajonal në 
prodhimin e ngrohjes neutrale me emetim të karbonit dhe gjenerimit të energjisë në Tetovë, ne jemi të angazhuar 
për bashkëpunim për të gjithë qytetin për çështjet e mjedisit, duke përfshirë identifikimin e hulumtimit të 
aplikuar për të ofruar zgjidhje me emetim të ulët të karbonit në nivel vendor.

Kuadri
Siç është theksuar tashmë, nëse UEJL nuk hyn në sektorin publik plotësisht ose pjesërisht, do të ketë nevojë për 
të përshtatur profilin e stafit që t’i përgjigjet numrit të studentëve të pritur për t’u regjistruar. Kjo do të realizohej 
përmes një programi të daljes në pension dhe largimit vullnetar në shkallë të parë, megjithëse nuk mund të 
përjashtohet largimi i pavullnetshëm, ku nivelet e personelit të përcaktuar historikisht nuk përkojnë me nevojat 
tona.  Kjo mund të ndihet veçanërisht në pozitat menaxhuese dhe administrative, ku ndikimi i përparimeve 
në teknologji pritet të rezultojë në riorganizimin e vendeve të punës në mbarë botën. Nëse UEJL do të bëhet 
pjesë e sektorit publik, atëherë stafi dhe kompensimet duhet të përshtaten me normat e sektorit publik, me disa 
marrëveshje kalimtare.

Cilado qoftë struktura e ardhshme, hulumtimi dhe mësimi në nivelin më të lartë kërkojnë njerëz me talent të lartë 
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dhe angazhim të plotë ndaj vlerave të Universitetit. Kërkimi i përsosmërisë së Universitetit në një mjedis gjithnjë 
e më konkurrues e bën të domosdoshme nevojën e mënjanimit të pengesave në identifikimin dhe edukimin e 
talenteve, ndërsa në të njëjtën kohë kërkon që stafi të kontribuojë në mënyrë pozitive për suksesin tonë.  Për të 
arritur këto qëllime kërkohet një rishikim i sistemeve tona të vlerësimit të stafit për të siguruar që këto janë të 
përshtatshme për qëllimin ose për të identifikuar ndonjë çështje që kërkon vëmendje në një fazë të hershme. 

Universiteti do të aplikojë për të gjithë stafin akademik, me orar të plotë ose me kohë të pjesshme, të të gjitha 
rangjeve, të njëjtin rigorozitet në emërimin, promovimin në thirrje, sistemet disiplinore dhe të rangimit/
kompensimit për të siguruar që studentët të marrin cilësinë më të lartë të mundshme të mësimdhënies dhe të 
eliminojnë krejtësisht çdo mundësi të padrejtësisë.

Universiteti ka detyrim ta sigurojë barazinë e mundësive, ndërsa gama e gjerë e përvojave kulturore dhe të tjera 
sjell që fuqia e ndryshme punëtore do të ndihmojë Universitetin të mbajë dhe zhvillojë perspektivën kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Ne do të përpiqemi ta mbjellim vetëdijen për barazinë dhe diversitetin në të gjitha aktivitetet 
tona. Programet do të ofrohen në lidershipin akademik dhe administrativ me fokus në rritjen e përfshirjes së 
grupeve të stafit që aktualisht janë të nënpërfaqësuara në nivelet e larta në Universitet. Vëmendje do t’i kushtohet 
sigurimit që atyre të cilët janë përfshirë në qeverisjen e Universitetit të jenë sa më përfaqësues të gamës së plotë 
dhe të ekuilibrimit në mes stafit të Universitetit. 

Universiteti do t’i forcojë masat mbështetëse për të gjitha grupet e stafit, duke përfshirë kurse për zhvillimin 
personal dhe profesional, mentorimin dhe përdorimin e mundësive të rregullta për të rishikuar progresin dhe 
për të promovuar zhvillimin e karrierës. Ne do të vazhdojmë të rrisim ofertën tonë për zhvillimin e arsimit. 
Prioritetet e reja të Universitetit janë identifikuar me potencialin që ata duhet ta kenë vërtet si transformues. 
Arritja e ambicies sonë, gjenerimi dhe menaxhimi i burimeve të kërkuara do të kërkojë rritjen e lidershipit dhe 
aftësinë e menaxhimit dhe planifikimit efektiv të vazhdimësisë. Skemat për zhvillimin profesional të personelit 
ndihmës do të përcaktohen dhe zbatohen.

MUNDËSIMI I STRATEGJIVE
Financat, kapitali dhe vlera për para
Cilado qoftë struktura e ardhshme, Universiteti qoftë më vete apo si pjesë e një ndërmarrjeje më të madhe do 
të përfshijë një qasje koherente në vendosjen dhe monitorimin e buxhetit nëpër fakultete dhe shërbime. Do të 
duhet të zvogëlohen shpenzimet e përgjithshme dhe të promovohet një qasje më proaktive ndaj vlerës për para 
dhe shërbime të përbashkëta. Niveli i investimit në shërbimet dhe mbështetjen administrative do të mbahet në 
shqyrtim duke përfshirë përdorimin e aktiviteteve krahasuese kundër organizatave të ngjashme. Universiteti do 
të maksimizojë të ardhurat duke përfshirë fondet hulumtuese në rritje. Ne do ta shqyrtojmë alokimin e burimeve, 
mekanizmat e rimëkëmbjes së kostos dhe përdorimin e të ardhurave nga tarifat për të siguruar mbështetje 
efektive të prioriteteve strategjike dhe angazhimeve të Universitetit.

Patundshmëritë
Ndërtesat origjinale në kampusin e Tetovës datojnë nga viti 2001-2003, të ndërtuara me shpejtësi nga materialet 
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e parafabrikuara të projektuara për të zgjatur për 15 vjet. Edhe pse shumica e ndërtesave janë ende funksionale, 
ne duhet të marrim parasysh nevojat për renovim dhe/ose zëvendësim siç kërkohet që t’i arrijmë qëllimet 
tona. Përdorimi më efikas dhe fleksibël i hapësirës do ta zvogëlojë presionin për të financuar mirëmbajtjen e 
patundshmërive të panevojshme, duke mundësuar që burimet të ridrejtohen. Përdorimi i përbashkët efektiv 
i hapësirës mund të sjellë mundësi të zgjeruara për hulumtim dhe edukim dhe përmirësimin e hapësirave të 
qendrave sociale dhe të përbashkëta. Ne do të punojmë me fakultetet që t’i lehtësojmë përgjigjet ndaj mundësive 
të reja për hulumtime dhe edukim ndërdisiplinor dhe me shërbimet administrative për të identifikuar se ku 
mund të përdoren hapësirat në mënyrë më efikase. Përmes zhvillimit të një masterplani për kampusin e Tetovës, 
ne do të synojmë, brenda burimeve të disponueshme, t’i rinovojmë dhe t’i zëvendësojmë patundshmëritë 
ekzistuese për të plotësuar nevojat hulumtuese dhe arsimore, duke rritur qëndrueshmërinë institucionale, duke 
ulur kostot e mirëmbajtjes dhe duke përmirësuar përshtatshmërinë dhe fleksibilitetin e ndërtesave ekzistuese. 
Universiteti do të vazhdojë t’i trajtojë objektivat e energjisë dhe qëndrueshmërisë, siç është angazhimi për 
zvogëlimin e emetimit të karbonit dhe riciklimit të mbeturinave, për të qenë të sigurt që i përmbushim objektivat 
dhe prioritetet tona dhe kërkesat sfiduese vendore dhe shtetërore. 

Infrastruktura e teknologjisë informative (TI)
Shërbimet e TI do të punojnë me Departamentin e ngrehinave, kapaciteteve teknike dhe logjistikës për të zhvilluar 
softuer për përdorim  fleksibël të avancuar të hapësirave. Po ashtu do të punojmë edhe me bibliotekën “Maks van 
der Shtul”  për të siguruar shpërndarje të pandërprerë të burimeve digjitale. Universiteti do t’i ngrisë kapacitetet 
informatike të disponueshme për të mbështetur hulumtimet, në veçanti duke siguruar infrastrukturën për 
menaxhimin efektiv të të dhënave dhe duke zhvilluar dhe vendosur mjete për punë bashkëpunuese. Ne gjithashtu 
do të implementojmë sisteme të fuqishme me funksionalitet minimal të nevojshëm për të mbështetur të gjitha 
aspektet e përvojës së studentëve në një mënyrë me kosto efektive. Ne do të sjellim një rrjet të ri fizik dhe wireless 
(pa tel) që do të lejojë aftësi të komunikimit të lartë me bandwidth dhe pajisje me aftësi komunikimi neutral.

Marrëdhëniet me alumnin, zhvillimi dhe promovimi
Ne do të përdorim maksimalisht avantazhin e markës (brandit) së Universitetit dhe rrjetin e alumnit dhe 
mbështetësve për t’u angazhuar me institucionet dhe individët. 

Qëllimet dhe objektivat e këtij plani nuk mund të realizohen nëse nuk e përcjellim këtë tek studentët. Ne duhet 
t’i bindim ata dhe ata që i mbështesin ato financiarisht që me të vërtetë e mendojmë atë që themi: që studentët e 
UEJL-së në çfarëdo forme apo strukture organizative do të marrin arsimim me cilësi të lartë të personalizuar, “të 
përshtatshëm për qëllimin”, duke i furnizuar ata me një sërë shkathtësish dhe kompetencash që do të përfitojnë 
ata gjatë gjithë jetës së tyre. ‘Promovimi’ në dekadën e dytë të shekullit 21 është krejtësisht ndryshe nga qasja 
pasive e bazuar në letër ose së fundmi në bazë të ueb-faqeve ku kemi materiale përshkruese. Tani është shumë 
më proaktive duke përdorur mediat sociale, komunikimin joformal dhe duke përfshirë studentët e mundshëm në 
jetën e përditshme të Universitetit, me më shumë se vetëm një “Ditë e hapur” dhe vizitat nëpër shkolla. UEJL do 
t’i rishikojë rrënjësisht metodat e komunikimit në mënyrë që të arrijë interes maksimal.
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