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Dhjetëra studiues në konferencën shkencore të “Pjetër Budit” 

Është mbajtur në Kolegjin “Pjetër Budi” konferenca shkencore ndërkombëtare ”Procesi i integrimit evropian 

të vendeve të Ballkanit Perëndimor”. Më se 50 studiues nga vendi dhe rajoni u paraqitën me kumtesat e tyre 

shkencore në temat e konferencës, si zhvillimi i doganave dhe shpedicioneve në perspektivën e integrimeve 

evropiane, zhvillimi i biznesit, turizmit, hotelerisë, industrisë së sigurimeve etj. Po ashtu, studiuesit referuan 

edhe për tema si investimet e huaja, zhvillimi i resurseve njerëzore, legjislacioni i vendeve të Ballkanit 

Perëndimor dhe i BE-së, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, transparenca, dialogu dhe bash-

këpunimi rajonal, politikat migruese, liberalizimi i vizave, procesi i riatdhesimit etj. 

 

Në hapje të konferencës, pjesëmarrësit i përshëndetën Ministri në detyrë i Tregtisë dhe Industrisë, Bernard 

Nikaj, Zëvendësministri në detyrë i Integrimeve Evropiane, Gëzim Kasapolli dhe Sekretar i Parë i Am-

basadës së Shqipërisë në Kosovë, Brunoi Rexhaj. Nikaj u kryesisht u fokusua në Marrëveshjen e Stabilizim-

Asociimit (MSA) dhe përfitimet e qytetarëve të Kosovës nga ajo, ndërkaq Kasapolli tha se Kosova ka dhënë 

dëshmi të qarta se është serioze në procesin e integrimit në BE. Ai foli edhe për procesin e liberalizimit të 

vizave dhe theksoi se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet. “Koha e migrimit jo të rregullt dhe azilit ka 

kaluar. Kosova tash është vend i sigurt, me zhvillim gradual ekonomik dhe perspektivë evropiane”, tha 

Kasapolli. 

Të pranishmëve në sallë, akademikë e studentë nga Kosova dhe vendet e ndryshme të rajonit, iu drejtua edhe 

Sekretari i Parë i Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës, Bruno Rexhaj . 

Ai përshëndeti pjesmarrësit e punimeve dhe u shpreh se rruga e Shqipërisë dhe e Kosovës është e përbashkët 

dhe e pakthyeshme drejtë Evropës së bashkuar, pavarsisht se Shqipëria është disa faza më të avancuara sa i 

përket integrimit, megjithatë rrugët tona drejtë BE-së, janë një trend i unifikuar që në një të ardhme sa më të 

afërt të jemi bashkarisht pjesë e familjes së madhe evropiane” theksoi ai. 

 Me rastin e hapjes së konferencës, Nuhi Rexhepi, Dekan i Kolegjit “Pjetër Budi”, theksoi se puna kërkimore 

–shkencore ka qenë gjithmonë një ndër synimet më të rëndësishme të këtij institucioni, duke shndërruar atë, 

krahas punës mësimore, në një qendër të rëndësishme hulumtuese në fushat që mbulon (Dogana, Turizëm, 

Administrim Biznesi dhe Sigurime). 

Kjo konferencë shkencore ndërkombëtare, tashmë tradicionale, organizohet në kuadër të aktivitetit shkencor

-hulumtues të Kolegjit “Pjetër Budi”, me qëllim që studiuesve t‟iu jepet mundësia që të kontribuojnë me 

punët e veta shkencore, ndërkaq opinioni të njihet me propozimet dhe zgjidhjet që kanë të bëjnë me shumë 

çështje, në perspektivën e integrimeve evropiane.  
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Studiuesit dhe temat e paraqitura në konferencën shkencore 

Endri Papajorgji: Privatizimi në Shqipëri si themel i integrimit në BE 

Sofronija Miladinoski, Sanja Nikolic, Jelena Tast: Qarkullimi ndërkombëtar i kapitalit gjatë krizës post financiare: implikacio-

net dhe ndryshimi 

Makbule Çeço: Reforma administrative territoriale në Shqipëri, faktor dhe sfidë në rrugën e konsolidimit të demokracisë dhe in-

tegrimit në BE  

Sherif Gashi: Roli i bankave në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik në 

Kosovë 

Radovan Çela, Ervis Çela: Kontratat ndërkombëtare: Rregullat që rregullojnë transaksionet e shitjes së mallrave 

Sofronija Miladinoski, Ibish Mazreku, Sreten Miladinoski: Produktet e modës, dizajnimi dhe marketingu 

Merime Mustafi , Rukije Ibraimi: Lumi Drini i Zi, burimet dhe masat e nevojshme për mbrojtjen e këtij lumi 

Ismajl Mehmeti, Naim Kamberaj: Tregu ndërkombëtar dhe zhvillimi ekonomik i vendit 

Katerina Angelevska-Najdeska, Elena Angelevska-Skeparoska: Etika në marketing dhe përgjegjësia shoqërore – faktorë të 

rëndësishëm për biznes të suksesshëm 

Zlate Dimovski, Bojan Jovcevski, Ice Ilijevski: Forcimi i rendit dhe ligjit : llogaridhënia dhe përgjegjësia institucionale 

Emira Kazazi, Ervis Çela: Impakti i sovranitetit, konsideratat lidhur me të drejtat e njeriut dhe mos-ndërhyrjen mbi debatin 

lidhur me ndërhyrjen humanitare 

Berat Aqifi, Sasha Dukoski: Kodifikimi i të Drejtës Europiane Kontraktuese 

ZoranFilipovski, SretenMiladinoski, Dori Pavloska Georgieska: Bashkëpunimi rajonal si mjet për implementimi e shpejt të 

politikave migruese në Ballkanin Perëndimor  

Zija Zimeri, Ejup Abdullahu:  Vlerat e rëndësishme antropogjene të turizmit komplementar 

Vasko Cuculeski, Nako Tashkov: Aplikimet e matjeve në strategjitë për marketing 

Faruk Belegu: Zhvillimi teknologjik nga aspekti i ekonomisë teknologjike 

Dhorina Theodhori: Trafikimi i narkotikëve 

Jeton Vokshi:  ICC INCOTERMS 2010 - si standard modern integrues, aplikimi i drejtë - mundësi për zhvillimin ekonomik 

Ilirjan Çukaj, Lirime Çukaj: Pozita dhe roli i shqiptarëve në Mal të Zi 

Shkelqesa Ibrahimi Çitaku: Masat ndërkombëtare kundër pastrimit të parasë dhe lidhja me evazionin fiskal - Kosova 

Lulzim Shabani, Ilir Bytyçi: Aplikimi i sistemeve moderne të informacionit në dogana dhe proceset integruese  

Manjola Xhahysa, Bledar Striniqi: Rëndësia e promovimit të turizmit në zonat malore ndërkufitare të Shqipërisë me vendet e 

rajonit, në kuadër të integrimit evropian  

Hysen Sogojeva: Aktivitetet promovuese të qytetit të Prishtinës, një realitet për zhvillimin e turizmit 

Ardian Elezi: Dimensionet e politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes evropiane. Mes objektivave të mbrojtjes civile dhe 

aftësive ushtarake  

Arbresha Zogjani: Mbrojtja e veprës muzikore si e drejtë autoriale. Rasti Kosovë 

 Alban Krasniqi:  Mbrojtja kushtetuese e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe roli i Gjykatës Kushtetuese në këtë mbrojtje 

Flamur Bunjaku: Investimet e huaja direkte si aset anëtarësimi në BE 

Ardian K. Retkoceri: Fuqia e lirë punëtore në Kosovë  

Naser Raimi: Rëndësia e sipërmarrësisë, si filozofi afariste, në realizimin e bizneseve në Republikën e Maqedonisë 
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Arifaj: Partitë po na e kalojnë me premtime absurde 

“Fushatat paraeletrolale janë show, zbavitje njëmujore, reklama të hiperbolizuara me premtime. Ndojëherë partitë 

tjera na e kalojnë me premtime absurde edhe neve”. Kështu ka thënë kryetari legjendar i Partisë së Fortë, Visar 

Arifaj, në një bashkëbisedim me studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”. 

Duke folur për fushën e shëndetësisë, Arifaj është shprehur se më mirë do të ishte që në botë të tregoheshim si 

vendi me më së paku sëmundje. “Të gjithë të sëmurët, pa marrë parasysh nga çfarë vuajnë - kancer, HIV, leukemi 

apo sëmundjë tjera vdekjeprurëse, të diagnostikoheshin si të sëmurë nga gripi”. 

 

Ndërsa i pyetur për ndryshimet që do të bëjë Partia e Fortë në arsim, 

Arifaj ka thënë se politika ka treguar që nuk ke nevojë ta përfundosh 

shkollën për të qenë i suksesshëm. Sipas tij, ata që i përkushtohen 

mësimit i kanë punët më së keqi. 

 

Ndryshimet që Partia e Fortë do t’i bëjë në arsim janë që shkolla e 

mesme përfundimisht do të hiqet, ndërsa shkollën fillore do ta bëjnë jo 

të rregullt, në mënyrë që nxënësit biznesmenë, të cilët kanë treguar që 

një kohë të gjatë shpirtin e ndërrmarrësit të suksesshëm, të kenë kohë 

të zhvillojnë biznesin e tyre duke shitur cigare, fara etj. 

 

Visar Arifaj ishte i ftuar i Klubit të Debatiti në kuadër të manifestimit 

Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”. 
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Vazhdojnë aktivitetet në Ditët e Hapura të “Pjetër Budit” 

Janë duke vazhduar aktivitetet që Kolegji “Pjetër Budi” i organizon në kuadër të manifestimit tradicional Ditët e 

Hapura të “Pjetër Budit”, që ka nisur më 12 maj dhe zgjat deri më 3 korrik. Aktivitete akademike, shkencore, 

kulturore, sportive e argëtuese po e shënojnë manifestimin. 

 

Konferenca e tretë shkencore ndërkombëtare ishte ndër aktivitetet më të rëndësishme, ndërkaq do të organizohen 

edhe vizita të ndryshme, do të bëhet prezantimi i punës hulumtuese shkencore, si dhe do të mbahen ligjërata nga 

mysafirë të ndryshëm - ekspertë të fushave. Po në kuadër të aktivitetetve do të organizohen edhe kurse 

profesionale, por nuk do të mungojnë aktivitetet sportive, si turniri tradicional në shah në bashkëpunim me 

Federatën e Shahut të Kosovës, turniret në futboll, bowling e bilardo dhe Dita e Hapur e “pjetër Budit”. Pjesë e 

aktiviteteve do të jenë edhe eksursionet e studentëve, mbrëmjet argëtuese, si dhe aksioni i dhurimit vullnetar të 

gjakut. Gjithçka do të përmbyllet me ceremoninë e diplomimit të absolventëve. 

Trajnime për maturantë 

Trajnimet për Testin e Maturës, për të gjithë maturantët, nga lëndët Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematikë 

kanë vazhduar gjatë muajit maj në Kolegjin “Pjetër Budi”. Me përmbylljen e fazës së parë, do të vazhdojë faza e 

dytë, me trajnimet nga lëndët profesionale. 
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Studentët vizituan depon doganore “Intereuropa” 

Në vazhdën e vizitave nëpër institucione të ndryshme 

publike e private, studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” 

vizituan depon e vetme doganore të tipit A “Intereuropa” 

në Fushë Kosovë. 

 

Të shoqëruar nga ligjëruesi i lëndës, studentët e drejtimit 

Doganë dhe Shpedicion patën rastin të njihen për së afërmi 

me punët e shpedicionit, depos doganore, terminalin 

doganor dhe punët e doganës brenda kësaj depoje. 
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Trajnime në fushën  e fotografisë 

Layla Barake, fotografe profesioniste nga Zvicra e cila vepron në Kosovë tash e dy vjet, si fotografe e pavarur, do 

të trajnojë të rinjtë që duan të mësojnë më shumë rreth artit të fotorgafisë. 

Të drejtë pjesëmarrjeje në këto trajnime kanë të gjithë studentët dhe maturantët e interesuar. Trajnimet mbahen në 

hapësirat e Kolegjit “Pjetër Budi” dy ditë në javë.  

Të interesuarit duhet të kenë njohuri mesatare të gjuhës angleze. Gjithashtu, ata duhet të sjellin me vete të paktën 

një aparat fotografik të çfarëdo lloji, një bllok shënimi dhe një laps.  

Studentë dhe profesorë vizituan Ulqinin 

Një grup studentësh dhe profesorësh të Kolegjit “Pjetër Budi” ka-

në qëndruar për një vizitë triditore në Ulqin, me qëllim të prezan-

timit të ofertës akademike atje. 

 

Gjatë qëndrimit në Ulqin, studentët dhe profesorët kanë parë edhe 

mundësitë e bashkëpunimit institucional në të ardhmen.  

 

Po ashtu, ata do të kenë rastin edhe të vizitojnë monumente të 

trashëgimisë kulturore dhe të marrin pjesë në aktivitete të organi-

zuara me qëllim promovimin e ofertës turistike të Ulqinit. 
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Studentët festuan absolventiadën 

Është mbajtur në Prishtinë mbrëmja festive e studentëve absolventë të Kolegjit “Pjetër Budi”, 

duke shënuar kështu përfundimin e një etape shumë të rëndësishme të jetës së tyre. Përveç 

studentëve, në mbrëmje ishin të pranishëm edhe stafi akademik e administartiv i kolegjit, të cilët 

u argëtuan me disa pika muzikore edhe nga Naser Gjinovci, frontmen i grupit “Minatori” dhe 

njëherësh ligjërues në “Pjetër Budi”. 



Page 7 



NEWSLETTER  

Gara e fotografisë “Selfie ma i mirë prej krejtve”, e organizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”, 
është duke vazhduar, me pjsëmarrjen e shumë të interesuarve. 
 
Në garë mund të marrin pjesë të gjithë maturantët, studentët dhe qytetarë të tjerë, të cilët 
fotot e tyre “selfie” mund t‟i postojnë në këtë grup në Facebook, të emërtuar “Gara „Selfie 
ma i mirë prej krejtve”. 
 
Fotografitë “selfie” mund të realizohen në pjesë të ndryshme të Kosovës, ndërkaq ato më të 
mirat/më kreativet do të përzgjedhen në bazë të klikimeve tuaja.  

Ftoni edhe miqtë në garën për fotografinë më të mirë “selfie” dhe  fitoni 

shpërblime! 


