
 

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë - Baçelor 

Udhëheqës i Programit:  

Zija Zimeri, PhD 

pjeterbudi@gmail.com 

tel: +381 38 234 566 

  

Të menaxhosh një institucion a biznes turizmi e hotelerie është ëndërr e shumë të 

rinjve.  

Kolegji “Pjetër Budi” ofron këtë mundësi për të gjithë ata që duan t’i 

përkushtohen kësaj fushe mjaft atraktive në Kosovë dhe jashtë saj. 

  

Në Kolegjin “Pjetër Budi”, ju mund të studioni programin akademik Menaxhimi i 

Turizmit dhe Hotelerisë. 

Po që se i bashkoheni familjes së madhe të Kolegjit “Pjetër Budi”, pas tre vjetësh 

ju do të bëheni profesionist i vërtetë në fushën e turizmit dhe hotelerisë.   

  

Studimet Baçelor në programin Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë në “Pjetër 

Budi” zgjasin tre vjet, respektivisht gjashtë semestra. Por, ju do të keni 

mundësinë që në “Pjetër Budi” t’i vazhdoni studimet Master në po të njëjtën 

fushë.  

Tregu i punës në Kosovë, por edhe më gjerë, karakterizohet me mungesë 

profesionistësh në fushën e turizmit dhe hotelerisë. Ju do ta bëni zgjedhjen e 

duhur, po që se vendosni të rrugëtoni bashkë me ne.  

  

Lëndët që ligjërohen në programin Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë janë në 

përputhshmëri me nevojat e tregut dhe në lidhshmëri të ngushtë me politikat 

integruese evropiane, me logjikën e tregut të lirë etj. 

  

Me arsimimin me këtë program studimor do të plotësohen nevojat për 

bashkëpunim ndërkombëtar në kuadro institucionale dhe më gjerë. 

Ju mirëpresim! 



 

Me të mbaruar të studimeve në programin akademik Menaxhimi i Turizmit dhe 

Hotelerisë  ju mund të punoni kudo, si në sektorin publik ashtu edhe në sektorin 

privat. 

Do të mund të punësoheni në: 

·         Biznese private 

·         Institucione publike (qendrore e lokale) 

·         Departamente të turizmit 

·         Departamente të trashëgimisë kulturore 

·         Departamente promovimi e marketingu 

·         Departamente të kujdesit ndaj ambientit 

·         … po ashtu, ju mund të themeloni e menaxhoni biznesin tuaj 

 

 

 

  Kosova ka shumë resurse turistike, por pak shfrytëzim dhe menaxhim të  tyre. 

 Që këto resurse të zhvillohen e menaxhohen, nevojiten të rinj profesionistë. 

 Llogaritet që në të ardhmen e afërt, turizmi të jetë një ndër pikat e forta të   

zhvillimit ekonomik të Kosovës. 

 

 Me diplomën e Kolegjit “Pjetër Budi”, ju mund të gjeni punë shumë më lehtë!!!  

 

 


