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Konferenca ndërkombëtare e “Pjetër Budit” më 23 maj 

Konferenca tradicionale ndërkombëtare shkencore, e cila or-

ganizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, do të mbahet në këtë in-

stitucion më 23 maj 2015. Këtë vit, tema e konferencës së 

katërt me radhë është “Zhvillimi ekonomik si bazë për gjene-

rimin e vendeve të reja të punës”. Në konferencë pritet të mar-

rin pjesë studiues e hulumtues të fushave të ndryshme, të cilët 

me punimet shkencore do të kontribuojnë që vendimmarrësit të 

kuptojnë sa më mirë lidhjen ndërmjet zhvillimit ekonomik dhe 

tregut të punës. Në këtë mënyrë do të mund të rritej numri i 

vendeve të punës dhe përqindja e punësimit. 

Biblioteka plot studentë  

Biblioteka e Kolegjit “Pjetër Budi” është shfrytëzuar me të 

madhe nga studentët për lexim dhe studim gjatë semestrit 

dimëror. Biblioteka përfshin mijëra tituj shkencorë, libra dhe lit-

eraturë për të gjitha programet akademike. Po ashtu, biblioteka 

posedon literaturë të specializuar në fushën e doganës, të 

resurseve njerëzore e sigurimeve. Biblioteka është e furnizuar 

me libra në gjuhë të ndryshme dhe nga qendra të njohura 

akademike, si Fakulteti për Turizëm në Ohër, Fakulteti i 

Doganës në Ohër, fakultetet përkatëse në Tiranë, Shkup, Vjenë, 

nga Harvard University, Oslo University, Oakland University,  Nice University etj.   

Biblioteka posedon edhe me katalogun elektronik të fondit të librave ekzistues, katalog ky që shërben për 

funksionim dhe shfrytëzimin e librave dhe literaturës profesionale nga studentët dhe profesorët e kolegjit. 

Biblioteka ka këto qëllime: krijimin e lidhjes profesionale ndërmjet stafit akademik dhe studentëve, sigurimin 

e literaturës esenciale dhe përkatëse profesionale, sigurimin e informacioneve dhe qasjes në materialet 

elektronike dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për studime akademike. Po ashtu, studentët dhe stafi 

akademik kanë qasje edhe në bibliotekat e shumta elektronike, si Ebsco, Jstor, Cambridge Journals, Oxford 

Online etj.  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cookie,ip,url&community=y
http://www.jstor.org/
http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=59AC8E105DC028ECE233BDA5CA2E1041.journals
https://subscriberservices.sams.oup.com/LOGIN?sessionid=54a76ec71cca85edb6377b339e591e23&authstatuscode=400
https://subscriberservices.sams.oup.com/LOGIN?sessionid=54a76ec71cca85edb6377b339e591e23&authstatuscode=400
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Nisi semestri veror 

Me prezantimin e orareve të ligjëratave dhe ushtrimeve, 

në Kolegjin “Pjetër Budi” ka filluar semestri veror i vitit 

akademik 2014/2015. Ligjëratat dhe provimet e këtij 

semestri përfundojnë në fillim të muajit korrik.  

Profesori i Kolegjit “Pjetër Budi”, Hysen Sogojeva ka 

marrë pjesë në një vizitë studimore që zyrtarë të Ministrisë 

së Tregtisë dhe Industrisë të Republikës së Kosovës e 

kanë realizuar në Slloveni. Në cilësinë e përgjegjësit për 

hoteleri dhe standarde turistike në këtë ministri, ai dhe 

zyrtarë të tjerë përgjegjës për turizmin gjatë qëndrimit atje 

janë njohur me zhvillimin e turizmit në Lubljanë dhe më 

pas kanë marrë pjesë edhe në panairin e Turizmit “Alpe 

Adria Tourism & Leisure. Më pas, delegacioni ka pasur 

takime në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe 

Teknologjisë, ku është diskutuar për politikat e turizmit të 

shtetit slloven.  

Profesori Sogojeva dhe delegacioni kosovar kanë pasur edhe takime të tjera në Institutin Ndërkombëtar të Tur-

izmit dhe me ekspertë të fushës. Profesori Sogojeva e cilësoi si një përvojë mjfat të dobishme vizitën atje. 

Profesori Hysen Sogojeva në vizitë studimore në Slloveni  



Faqe 4 NEWSLETTER  

Jeta e qytetarëve  

Nëntë hulumtimet e realizuara në terren nga stu-

dentët e vitit të tretë të drejtimeve Doganë e 

Shpedicion dhe Administrim Biznesi trajtojnë 

tema të ndryshme nga jeta e përditshme -  

që nga përdorimi i rrjeteve sociale nga moshat më 

të vjetra dhe konsumimi i produkteve vendore, deri 

te problemet e furnizimin me ujë, gjendja sociale 

të personave të moshuar, përdorimi i telefomave të 

mençur dhe mungesa e shtigjeve për biçikleta në 

Prishtinë.  

Nga hulumtimi për përdorimin e biçikletave në 

Prishtinë ka dalë se qytetarët janë të interesuar për 

të përdorur këtë mjet, porse mungojnë shtigjet e 

veçanta, andaj komuna duhet të krijojë mundësi 

për të gjithë ata që duan të lëvizin me biçikletë. 

Hulumtimi në shtëpinë e të moshurave dhe pa përkujdesje familjare në Prishtinë është fokusuar në kushtet në 

të cilat jetojnë ata. Në përgjithësi kushtet kanë qenë të kënaqshme, por kërkesë nga banorët ka qenë që të vizi-

tohen më shpesh nga të afërm dhe të tjerë. 

Realizimi i hulumtimit rreth furnizimit me ujë në lagjen Bregu i Diellit të kryeqytetit ka nxjerrë në pah 

pakënaqësitë që kanë qytetarët në lidhje me këtë çështje. 

Tek hulumtimi për konsumimin e prodhimeve vendore në tregjet e kryeqytetit ka dalë se qytetarët i konsumo-

jnë ato në masë jo të vogël, por mundësia e prodhimit edhe më të madh do të bënte që të rritej edhe kërkesa. 

Hulumtimi mbi përdorimin e rrjeteve sociale nga personat mbi moshën 45 vjeçare ka nxjerrë se ata kalojnë 

goxha kohë në këto rrjete. 
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në nëntë hulumtime  

Një tjetër hulumtim për shpenzimet mujore të stu-

dentëve që jetojnë në kryeqytet ka sjellë të dhëna 

se jeta në Prishtinë është mesatarisht e shtrenjë dhe 

se shuma e nevojshme për jetesë varet nga mënyra 

e menaxhimit të parave. Ndërkaq, rezultatet e hu-

lumtimit për shfrytëzimin e Bibliotekës Kombëtare 

nga studentët e fakulteteve më të mëdha shtron 

nevojën e pasurimit të bibliotekës me tituj të rinj 

librash shkencorë.  

Përdorimi i telefonave të mençur mobilë nga të rinjtë ka qenë në fokus të njërit nga hulumtimet, rezultatet e të 

cilit tregojnë se të rinjtë kosovarë e kanë thuajse të paimagjinueshme që të funksionojnë pa një telefon të tillë, 

pavarësisht çmimit.  



Faqe 6 NEWSLETTER  

Studentët organizuan ekskursion në Maqedoni 

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” kanë organizuar një ekskursion dyditor në Maqedoni, në qendrën turistike 

dimërore Kodra e Diellit (Popova Shapka). Bashkë me studentët, në ekskursion ishte edhe një pjesë e stafit të 

“Pjetër Budit”. Ekskursioni ishte pjesë e aktiviteteve të shumta jashtëmësimore që organizohen në kolegj. 
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Përvoja amerikane e studentes Eranda Salihu 

Sikurse disa kolegë të Kolegjit “Pjetër Budi”, edhe 

studentja Eranda Salihu pati rastin që t’i kalojë katër 

muaj e gjysmë në SHBA. Nëpërmjet një agjencie që 

dërgon studentë nga Kosova në SHBA, për të jetuar 

e punuar për disa muaj, ajo verën e kaluar u vendos 

në Austin të Teksasit. Gjatë qëndrimit atje, Eranda 

punoi si “lifeguard” në ujëra të cekëta. 

“Kam kaluar shumë mirë në SHBA. Më së shumti 

më kanë lënë përshtypje njerëzit, sjellja, kultura, 

afërsia e tyre”, thotë ajo. 

Përveç qytetit ku ishte e vendosur, Eranda ka vizi-

tuar edhe qytete të tjera, si Houston, Dallas e San 

Antonio. Ajo thotë se ka dëshirë që sërish të ud-

hëtojë drejt SHBA-ve, madje me qejf edhe do të je-

tonte atje. Ndërkaq, porosit ata student që kanë 

mundësi, që gjithsesi të shkojnë dhe të vizitojnë 

SHBA-të.  

“Është përvojë shumë interesante. 

Studentët do të fitojnë përvoja të reja 

dhe të njohin njerëz të rinj”, thotë Er-

anda, e cila vazhdon studimet master 

në Kolegjin “Pjetër Budi” dhe, po 

ashtu, është asistente/studente në 

procesin e ligjërimit. 



Faqe 8 NEWSLETTER  

SONDAZH: Kosova ka mjaft vende atraktive për pushimet dimërore 

Në Kosovë ka mjaft vende atraktive për t’i kaluar 

pushimet dimërore, është qëndrimi i gjysmës së të an-

keturave nga Kolegji “Pjetër Budi” në sondazhin e 

rregullt. Në pyetjen se ku i kalojnë pushimet dimërore, 

53.3 % janë përgjigjur në Kosovë, ndërkaq 20 % kanë 

thënë jashtë Kosovës. Ndërkaq, 26.7 % janë shprehur 

se nuk kanë mundësi financiare për pushime dimërore. 

Një ndër vendet më atraktive të Kosovës, Bogën, për 

pushime e kanë zgjedhur edhe një grup studentësh të 

“Pjetër Budit”. 


