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ASSE dhe aplikimi i saj për anëtarësim në ESSE
Shoqata mirëpret si studiues
shqiptarë ashtu edhe studiues
të huaj që punojnë në Shqipëri
dhe që me punën e tyre
kërkimore-shkencore
kontribuojnë në çuarjen
përpara të studimeve në
gjuhën angleze.

Çështje me interes



Anëtarësimi i
ASSE-s në ESSE



Si të bëhesh
anëtar i ASSE-s



Pas themelimit të saj në nëntor
2009 ASSE pati si synimin e saj
kryesor përgatitjen e aplikimit
për anëtarësim në ESSE.
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E themeluar nga një grup modest pedagogesh të gjuhës angleze të Departamentit të
Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Vlorës shoqata ka sot
një shtrirje më të gjerë me
anëtarë nga departamente të
tjera simotra të universiteteve
shqiptare dhe anëtarët e saj
janë kryesisht studiues dhe
pedagoge të rinj.
Natyrisht ambicia e shoqatës
është që të ketë një shtrirje
gjithëpërfshirëse për nga
mosha, përvoja, gjinia si dhe
kombësia e anëtarëve të saj.

ASSE ka bërë një plan ambicioz
aktivitetesh që mendohen të
organizohen së shpejti. Një
fillim i mbarë është edhe
përgatitja e buletinit shkencor
të shoqatës të titulluar jo pa
qëllim, in esse: English Studies
in Albania, duke i bërë jehonë
ekzistencës së shoqatës, por
duke shprehur njëkohësisht
edhe aspiratën për të bërë
pjesë në ESSE. Tashme ka
përfunduar afati i pranimit të
artikujve që do të bëhen pjesë
e këtij numri të parë të buletinit
dhe mendohet që brenda një
kohe të pranueshme numri i
parë i këtij buletini do të jetë në
duart e anëtarëve të shoqatës
dhe lexuesit të interesuar.Po
kështu shoqata planifikon një
sërë aktivitetesh të tjera si

organizimi i konferencës së saj
të parë dhe përgatitjen e
thirrjes për numrin e dytë të
buletinit in esse.
Synimi madhor i ASSE-s ishte
anëtarësimi i saj në ESSE.
Dokumentacioni i nevojshëm u
pergatit me kujdes dhe iu në
qershor 2010 Bordit Ekzekutiv
të ESSE-s. Aplikimi i ASSE-s për
anëtarësim në ESSE u shqyrtua
në datën 23 gusht 2010 në
mbledhjen e bordit të ESSE-s.
Në këtë takim ASSE u
përfaqësua nga kryetarja e
shoqatës Znj. Armela Panajoti,
e cila beri paraqitjen formale te
aplikimit te shoqatës për
anëtarësim. Është në sajë të
këmbënguljes dhe punës së saj
të palodhur që sot ASSE është
një realitet që synon të
përfaqësohet denjësisht në
përfaqësime me të gjera
evropiane.
Le të urojmë që anetarësimi i
ASSE-s në ESSE do t’i krijojë
shumë shpejt studimeve në
gjuhën angleze hapesirën e
nevojshme.

Rëndësia e anëtarësimit të ASSE-s në ESSE
ASSE është sot përfaqësuesi
zyrtar i studimeve dhe kërkimit
në gjuhën, kulturën dhe letërsitë në gjuhën angleze në
kuadrin evropian. Për këtë
arsye është mjaft e rëndësishme që ASSE përmes aktiviteteve që propozon të organizojë
çdo vit të kthehet në një organizim dinjitoz që do t’i përfaqësojë këto studime në nivelin
evropian. Anëtarësimi në ESSE
ka rëndësi jo thjesht për faktin

që Shqipëria integrohet zyrtarisht në një përfaqësim evropian, por mbi të gjitha, sepse në
këtë mënyrë studiuesit,
kërkuesit dhe mësimdhënësit
në gjuhën angleze do të kenë
mundësi të:
 informohen më shumë
mbi aktivitete shkencore
në këto fusha studimi
përmes website-it të ESSE
-s.
 marrin pjesë në konferen-





ca shkencore me tarifë
më të reduktuar të cilën
do ta gëzojnë nga
anëtarësimi në ESSE
përfitojnë newsletter-in e
shoqatës evropiane
përfitojnë nga skemat e
financimit që ofron ESSE
të vendosin kontakte me
kërkues vendas dhe të
huaj.
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Procedura të anëtarësimit në ASSE
Më poshtë po ju njohim me
nenet 4 dhe 5 të statutit të
ASSE-s që lidhen me
anëtarësimin dhe procedurat
e anëtarësimit. Të interesuarit
për të aplikuar për tu bërë
anëtarë të ASSE-s mund të
konsultojnë website-in e ASSEs dhe më pas të plotësojnë
formularin përkatës për aplikim anëtarësimi në ASSE.

Neni 4 – Anëtarësimi

Università
degli Studi di
Torino
(Pamje para
ESSE 2010 dhe
gjatë pritjes së
pjesëmarrësve)

ASSE është shoqatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e hapur për të gjithë ata kërkues,
mësimdhënës, specialistë të
studimeve të gjuhës angleze
që punojnë në nivelin universitar në Shqipëri. Shoqata
mirëpret gjithashtu të gjithë
ata kërkues, mësues e specialistë ndërkombëtarë që
punojnë dhe kontribuojnë për
nxitjen e këtyre studimeve në
Shqipëri.
Anëtarët e shoqatës përbëhen
nga dy kategori:
Anëtarët e thjeshtë me të
drejta dhe detyrime të plota:
këtu bëjnë pjesë të gjithë ata

studiues, kërkues, mësimdhënës të gjuhës angleze që
operojnë në nivelin universitar
përmes aktivitetit të tyre
mësimdhënës, kërkues e
shkencor.
Anëtarë nderi: këtu bëjnë
pjesë të gjithë ata njerëz dhe
personalitete me kontribute të
veçanta në studimin e
anglishtes në Shqipëri. Statusi
i anëtarit të nderit propozohet
nga Këshilli Drejtues i ASSE-s
në bazë të kritereve të përcaktuara paraprakisht dhe miratohet në Mbledhjen e Përgjithshme. Anëtarët e nderit çlirohen nga detyrimi i kuotës së
anëtarësimit dhe gëzojnë të
njëjtat të drejta me anëtarët e
thjeshtë të ASSE-s.

Neni 5 –
anëtarësimit

Procedura

personat që dëshirojnë të
bëjnë pjesë në ASSE duhet
fillimisht të plotësojnë një
formular elektronik, i cili përmban pyetje që verifikojnë statusin e aplikuesit dhe provojnë
njohjen e tij me statutin e
ASSE-s. Të drejtën për miratimin e aplikimeve për
anëtarësim e ka Këshilli
Drejtues. Pas anëtarësimit,
këta persona duhet të
paguajnë kuotën vjetore të
anëtarësimit dhe të regjistrohen në listën e anëtarëve.
Përjashtohen nga kuota e
anëtarësimit anëtarët e nderit
të shoqatës.

e

Çdokush me interesa profesionale e shkencore në studimet angleze që punon në nivelin universitar mund të aplikojë për tu anëtarësuar në
ASSE. Për tu anëtarësuar,

Njoftime
Thirrja e asamblesë së
shoqatës
Te nderuar kolege,
Të gjithë anëtarët e ASSE-s
ftohen të marrin pjesë në
asamblenë e parë të
shoqatës. Pjesëmarrja juaj
është shumë e nevojshme për
të kontribuar sa më mirë në

ecurinë e shoqatës. Në këtë
asamble do të diskutohen
çështje me shume interes si
plani i aktiviteteve të shoqatës
për dy vitet e ardhshme,
anëtarësime të reja në
shoqatë, procedurat e
derdhjeve të kuotacioneve,
zgjedhja e anëtarëve të Ekzekutivit të Shoqatës. Propozimi

ynë i deritanishëm është që
këtë mbledhje ta zhvillojmë në
Vlorë, ditën e shtunë, dt. 9
tetor. Propozime të tjera janë
më se të mirëpritura.
Duke ju uruar gjithë të mirat,
A. Panajoti
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Njoftime
Konferenca e parë e ASSE-s
Jemi duke planifikuar konferencën e parë të shoqatës. Të
gjithë anëtarët që kanë
propozime interesante për
thirrjen e konferencës t’i paraqesin ato sa më shpejt që të
jetë e mundur (brenda dt. 5
tetor). Konferenca planifikohet
të mbahet në fillim të qershorit 2011 në Vlorë.
Anëtarët e Bordit Ekzekutiv të
ASSE-s
Bordi ekzekutiv i ASSE-s
përbëhet nga pesë anëtarë,

kryetari i shoqatës, sekretari,
drejtori i thesarit si dhe dy
anëtarë të tjerë. Shoqata deri
tani njihet përmes kryetares
së saj, Znj. Armela Panajoti.
Është e domosdoshme për
mbarëvajtjen e punëve të
shoqatës që vendet e tjera të
mos mbeten vakant ne
mënyrë qe secili anëtar i bordit të kryejë detyrat që i
takojnë. Ne mirëpresim
propozime për secilin nga këto
pozicione përpara datës së
thirrjes së asamblesë. Nëse
mendoni se jeni kandidat me
potencial për secilin nga këto

pozicione, ju inkurajojmë të
kandidoni.
Më poshtë po publikojmë
pjesë nga statuti i ASSE-s, ku
sqarohet secili nga këto pozicione .

Foto:

Nene të statutit

Sipër – Hapja

Neni 10 – Këshilli Drejtues
Këshilli Drejtues është organi
ekzekutiv i shoqatës që
drejton dhe administron aktivitetin e saj në përputhje me
synimet e nenet e përcaktuara
në statut dhe legjislacionin e
shtetit shqiptar. Këshilli
Drejtues zgjidhet nga Asambleja e Përgjithshme dhe
përbehet nga pesë anëtarë.
Këshilli Drejtues zgjidhet çdo
dy vjet, përveç rasteve për
mocion mosbesimi si dhe
anëtarët e Këshillit Drejtues
kanë të drejtë të rikandidojnë
vazhdimisht.

Përgjithshme raportin për
veprimtarinë e shoqatës
dhe shpenzimet e kryera,
përdorimin dhe administrimin e buxhetit



diskuton planin e aktiviteteve të shoqatës



përcakton buxhetin



miraton kuotën e
anëtarësimit si dhe
përcakton modalitetet për
derdhjen e kuotës së
anëtarësimit



miraton aplikimet për
anëtarësim si dhe bën
propozimet për anëtarët
e nderit të shoqatës pas
marrjes së aplikimeve të
mundshme për këtë status.

Këshillit Drejtues i ASSE-s:



është përgjegjës për aktivitetin e ASSE-s



thërret Asamblenë
Përgjithshme

e



propozon ndryshime apo
amendamente në statut



i dorëzon Asamblesë së



është organi apelues për
procedurat disiplinore
dhe vendos për përjashtimet nga anëtarësimi në shoqatë



mund
të
ngrejë
komisione të posaçme
për probleme të veçanta.

Këshilli Drejtues thirret nga
kryetari i shoqatës ose kur e
kërkon një e dyta e këshillit.
Vendimet merren me shumicë
votash dhe janë të vlefshme
kur janë të pranishëm të paktën tre anëtarë të këshillit,
ndër të cilët kryetari dhe një
nga drejtuesit e tjerë, sekretari ose drejtori i thesarit. Përveç
mbledhjeve standard lejohet
edhe forma virtuale e
mbledhjeve, përmes postës
elektronike apo Internet-it,
veçanërisht në raste
emergjente dhe këto mbledhje
kanë po të njëjtën vlerë me
mbledhjet e zakonshme.
Këshilli Drejtues zgjedh nga
radhët e veta kryetarin,
sekretarin dhe drejtorin e thesarit si dhe përcakton funksionet dhe detyrat e anëtarëve të
tjerë.

e ESSE 2010
Poshtë —
Fakulteti i
Shkencave
Humane,
Torino

Albanian Society for the
Study of English
Universiteti i Vlores
Fakulteti i Shkencave Humane
Departamenti i Gjuheve te Huaja
Sheshi "Avni Rustemi", Ndertesa B, Kati IV
Vlore
Email: armelap@univlora.edu.al

Neni 11 – Kryetari i Shoqatës
Kryetari i Shoqatës është përfaqësuesi zyrtar i shoqatës në
marrëdhënie me të tretët. Kryetari i Shoqatës:
thërret mbledhjet e Këshillit Drejtues
thërret dhe kryeson punimet e Asamblesë së Përgjithshme
i propozon Këshillit Drejtues planin e aktiviteteve të shoqatës
autorizon veprimet financiare të shoqatës
firmos vendimet e Këshillit Drejtues dhe korrespondencën e
shoqatës.
Në rastet kur kryetari nuk është i pranishëm për arsye objektive
mund ta delegojë firmën e vet tek sekretari ose edhe tek ndonjë
nga anëtarët e tjerë të Këshillit Drejtues.
Neni 12 – Sekretari i Shoqatës
Sekretari i Shoqatës është përgjegjës për dokumentacionin e
shoqatës. Sekretari përpilon dhe ruan gjithë dokumentacionin që
vërteton veprimtarinë e shoqatës.
Neni 13 – Drejtori i Thesarit
Drejtori i Thesarit është përgjegjës për financat e shoqatës. Ai
kryen dhe regjistron te gjitha veprimet financiare te shoqatës.
Drejtori i Thesarit sugjeron buxhetin e shoqatës si dhe përgatit
raportin financiar për Asamblenë e Përgjithshme.
Neni 14 - Anëtarët e tjerë
Anëtarët e tjerë të Këshillit Drejtues përgjigjen për organizimin e
aktiviteteve te tjera të shoqatës, si organizimi i konferencës së
përvitshme shkencore, botimin e buletinit shkencor apo përgatitjen
e Newsletter-it të shoqatës etj.

http://univlora.edu.al/fe/la
ng/al/ASSE/Home.html

