
 

NË KËTË NUMËR: 

Ligjëratë për studentë të UP-së në “Pjetër Budi”  2 

“Pjetër Budi” në mbrojtje të ambientit  3 

Kolegji “Pjetër Budi” në prezantimin për ekoturizmin 4 

Kolegji “Pjetër Budi” shënoi Ditën e Tokës 5 

Ekskursion i studentëve në Kroaci, Mal të Zi e Shqipëri 6 

Orë praktike për studentët në hotelin “Swiss Diamond”  8 

                                         

Kolegji Pjetër Budi 

Newsletter  

NR.22 PRILL 2015 

dhe të tjera... 



Faqe 2 NEWSLETTER  

Ligjëratë për studentë të UP-së në “Pjetër Budi”  

Një grup studentësh të Departamentit të Shkencave Politike dhe të Fakultetit Juridik të Universitetit të 

Prishtinës “Hasan Prishtina” kanë ndjekur një ligjëratë në Kolegjin “Pjetër Budi” nga ligjëruesi Imer Mushko-

laj. 

Në ligjëratën e tij Mushkolaj 

është përqendruar në raportet 

ndërmjet shoqërisë civile dhe 

shtetit, me fokus të veçantë në 

Kosovë. Ai ka folur për rëndësinë 

që ka shoqëria civile në zhvil-

limin e një shteti demokratik, 

ndërkaq është përgjigjur edhe në 

pyetje të studentëve.  

Përfundoi projekti i TEMPUS-it 

Me prezantimet e përfaqësuesve të institucioneve private të arsimit të lartë në Kosovë dhe pjesëmarrjen e part-

nerëve dhe organizatës implementuese, është përmbyllur projekti i TEMPUS-it "Inkurajimi i procesit të 

zhvillimit të kurrikulës bazuar në rezultatet e mësimit dhe kërkimit - orientimi i mësimdhënies në institucionet 

private të arsimit të lartë të Kosovës''. Përfaqësuesit e institucioneve kanë prezantuar lidhur me përvojën dhe 

përfitimet që kanë pasur nga projekti (vizitat studimore, trajnimet, punëtoritë etj), ndërkaq në takimin 

përfundimtar kanë folur edhe përfaqësues të organizatave dhe institucioneve të tjera vendëse e ndërkombëtare.  

Për impaktin e projektit ka folur Prof. Dr. Peter Eckl nga Universiteti i Salzburgut, kurse me nga një fjalë rasti 

janë paraqitur edhe zyrtarët e Zyrës së BE-së në Kosovë, të Erasmus+ dhe të WUS Kosova.  

Projekti ka përfshirë pesë vizita studimore jashtë vendit, pesë punëtori trajnuese për stafin akademik e admin-

istrativ, punëtori për studentë dhe publikime të ndryshme.  Për Kolegjin “Pjetër Budi” projekti ishte mjaft i do-

bishëm si për mundësitë e ofruara stafit akademik e 

administrativ, ashtu edhe studentëve.  
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“Pjetër Budi” në mbrojtje të ambientit  

Kolegji “Pjetër Budi” është anëtarësuar në “EcoFriend”, një rrjet ky i themeluar nga OJQ "Green Art Center – 

Prishtina (GAC)", i cili synon të krijojë "Klube të Gjelbërta" brenda institucioneve arsimore, me qëllim që të 

promovojë edukimin mjedisor dhe aktivizmin qytetar.  

Të gjithë anëtarët dhe përkrahësit e rrjetit "EcoFriend" 

duke zbatuar konceptin e ndarjes së mbeturinave në 

hapësirat e tyre (ndarje e mbeturinave në mbeturina të 

riciklueshme dhe të tjera) krijojnë një sasi të caktuar të 

mbeturinave të riciklueshme, të cilat janë të deponuara në 

kontenierët për mbeturina të riciklueshme. Këto 

mbeturina merren nga kompantë e kontraktuara nga 

“EcoFriend”, të cilat mirren me procesimin dhe tregtimin 

e mbeturinave të riciklueshme dhe për sasinë e marrur të 

mbeturinave të riciklueshme alokojnë shumën e caktuar 

të parave, si donacion për "EcoFriend".  

Komuniteti dhe mjedisi përfitojnë nga ky proces, meqë me zvogëlimin e sasisë së mbeturinave që përfundon 

në deponi, ulet niveli i ndotjes së mjedisit dhe njëherësh edhe obligimi financiar karshi deponisë (para këto të 

taksapaguesve).  

Kosovarët skeptikë për liberalizimin e  shpejtë të vizave  

Qytetarët e Kosovës nuk besojnë se liberalizimi i vizave për ta 

do të ndodhë sivjet. Në një sondazh të organizuar nga Kolegji 

“Pjetër Budi”, 54.8 për qind e të anketuarve kanë thënë se in-

stitucionet duhet të punojnë më shumë në këtë aspekt, 

ndërkohë që “nuk ka shansë” për liberalizim brenda vitit men-

dojnë 32.3 për qind. Vetëm 12.9 për qind e të anketuarve kanë 

shfaqur besimin se liberalizimi i vizave do të ndodhë shpejt.  
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Kolegji “Pjetër Budi” në prezantimin për ekoturizmin 

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në në prezantimin me temë “Trashëgimia kulturore si 

atraksioni më i ri turistik-Ekoturizmi”, organizuar nga Qendra Informative dhe Kulturore e BE-së në Prishtinë. 

Panelistët, ndër të cilët edhe profesori i “Pjetër Budit”, Hysen Sogojeva, që është edhe udhëheqës i Divizionit 

të Turizimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, kanë prezantuar thesaret kulturore dhe tradicionale që janë 

unike për Kosovën. Po ashtu, ata kanë diskutuar edhe mbi të ardhmen e ekoturizmit, si dhe politikat e turizmit 

në nivel institucional. Për këto politika ka folur prof. Sogojeva, ndërkaq Virtyt Gacaferri, gazetar dhe aktivist 

nga shoqëria civile, ka diskutuar për ecjen nëpër Bjeshkët e Nemuna, si një udhëtim kulturor, e jo vetëm sport. 

Lendita Hyseni, themeluese e Operatorit Turistik “Kosova Outdoor” ka folur për majat e Ballkanit, traditën, 

kulturën dhe bukuritë natyrore të Bjeshkëve të Nemuna. Për të pranishmit është shfaqur edhe video prezantimi 

“Majat e Ballkanit”. Kohët e fundit Kosova po shfaqet gjithnjë e më shumë në hartën botërore si një vend i 

popullarizuar për turistët alpinistë.  
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Kolegji “Pjetër Budi” shënoi Ditën e Tokës 

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë 

pjesë në shënimin e Ditës së Tokës, që u organi-

zua më 22 prill nëpërmjet një varg aktivitetesh në 

Prishtinë. Nëpërmjet prezantimit të ofertës së 

“Pjetër Budit”, në sheshin “Zahir Pajaziti”, si dhe 

pjesëmarrjes në organizim, studentët e Programit 

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë promovuan 

dhe nxitën pjesëmarrjen qytetare në menaxhimin 

e mbeturinave dhe, po ashtu, do të jenë pjesë e 

promovimit të rrjetit “EcoFriend”, pjesë e të cilit 

është edhe Kolegji “Pjetër Budi”.  

Dita e Tokës festohet çdo 22 

prill në më shumë se 75 

vende të botës dhe nga më se 

500 milionë njerëz. Zyrtar-

isht, Kombet e Bashkuara e 

caktuan 22 prillin si Dita e 

Tokës dhe muajin prill si 

muajin e tokës. Kjo ditë 

shënohen me qëllim 

ndërgjegjësimin sa më të 

madh të qytetarëve për 

rëndësinë e mbrojtjes së am-

bientit.  
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Ekskursion i studentëve në Kroaci, Mal të Zi e Shqipëri 

Studentë dhe një pjesë e stafit të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë qenë pjesë e një ekskursioni në Dubrovnik të 

Kroacisë. Gjatë qëndrimit atje ata kanë vizituar Qytetin e Vjetër dhe, po ashtu, ishujt përreth, ndërkaq janë njo-

hur edhe me mundësitë që ofron ky qytet bregdetar, ndër më të pëlqyerit nga turistët.  

Po ashtu, studentët kanë viz-

ituar edhe qytetin e Cavtatit, 

kurse në Malin e Zi kanë 

qëndruar në Kotor dhe 

Budvë. Në Shqipëri 

ndërkaq, studentët kanë qën-

druar në Sarandë, Butrint e 

Gjirokastër.  
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Naser Gjinovci në debatin për lirikën politike në muzikë 

Frontmeni i grupit “Minatori”, njëherësh ligjërues në Kolegjin “Pjetër Budi”, Naser Gjinovci ka diskutuar në 

temën "Lirika politike në muzikë. Mllef, patriotizëm, mosdurim, thirrje për ndryshim?", në debatin e 

“Salloneve të së martës”, që organizohet nga Democracy for Development (D4D).  

Me moderimin e Dardan Islamit, Gjinovci, Bujar 

Berisha i grupit “Troja” dhe Genc Prelvukaj nga 

grupi “Etnon” kanë diskutuar me të pranishmit lid-

hur me tekstet e këngëve dhe këngët protestë që janë 

krijuar nga artistët ndër vite në Kosovë. Gjatë debatit 

është shtruar nevoja e promovimit më të madh të 

këngëve rock dhe të këngëve protestë në mediat kos-

ovare, ndërkaq është thënë se për organizmin e  

ngjarjeve të mëdha muzikore, sikurse në vendet e rajonit, do të ndihmonte shumë miratimi i ligjit për sponso-

rizim.  

Orë praktike për studentët në hotelin “Swiss Diamond”  

Studentët e Menaxhimit të Turizmit dhe 

Hotelerisë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë 

mbajtur orë praktike në hotelin “Swiss 

Diamond” të Prishtinës, me ç’rast kanë 

parë nga afër se si zhvillohet puna aty.  

Në bashkëbisedim edhe me përgjegjësin 

e resurseve njerëzore të hotelit, studentët 

kanë mësuar për ndërlidhjen e mësimit 

teorik me praktikën nga lënda Hoteleria. 

Vizita në “Swiss Diamond” bën pjesë në 

aktivitetet e shumta praktike që “Pjetër 

Budi” dhe stafi akademik i kolegjit or-

ganizojnë për studentët.  

https://www.facebook.com/d4d.ks?ref=stream
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