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Dhjetëra studiues në konferencën  

NEWSLETTER  

Me pjesëmarrjen e studiuesve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Kroacia, në Kolegjin “Pjetër 

Budi” është mbajtur konferenca shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi ekonomik si bazë për krijimin e vendeve 

të reja të punës”. Konferencën e ka përshëndetur edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, i cili 

në fjalën e tij ka përmendur tri parakushte themelore për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik: infrastruk-

turën, energjinë dhe arsimin e edukimin.  

Pasi ka folur për arritjet në infrastrukturë dhe en-

ergji, Stavileci është ndalur në arsim, duke thënë 

se fokusi i të gjithëve duhet të përqendrohet në 

ngritjen e cilësisë, në mënyrë që studentët të jenë 

të gatshëm për tregun e punës. Ai ka theksuar se 

një shtet i vogël si Kosova është e pamundur që 

çdo vit të prodhojë dhjetë mijë ekonomistë, juristë 

dhe studiues të shkencave politike. Stavileci ka 

folur edhe për rëndësinë shumë të madhe të 

teknologjisë së informacionit në funksion të 

zhvillimit ekonomik dhe zbutjes së papunësisë. 

Sipas tij, bujqësia dhe IT-ja janë dy sektorë që 

mundësojnë krijim më masiv 

të vendeve të reja të punës. 
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ndërkombëtare të “Pjetër Budit” 

Dekani i Kolegjit “Pjetër Budi”, Nuhi Rexhepi, në fjalën e tij ka vënë theksin në kontributin dhjetëvjeçar të 

këtij institucioni të arsimit universitar në përgatitjen e kuadrove për tregun e punës.  

Gjatë punimeve të konferencës, 

studiuesit kanë prezantuar kum-

tesat e tyre shkencore, në të 

cilat kanë trajtuar aspekte të 

ndryshme të lidhura me temën 

bosht - që nga roli i teknologjisë 

informative në zhvillim dhe 

punësim, menaxhimi strategjik i 

resurseve njerëzore zhvillimi e 

ngritja e performancës perfor-

mancës së ndërmarrjeve  

publike, deri te ndikimi i ligjit në gjenerimin e vendeve të punës.  

Konferenca shken-

core ndërkombëtare e 

Kolegjit “Pjetër 

Budi” është tradicion-

ale dhe sivjet është 

organizuar në 

dhjetëvjetorin e punës 

akademike dhe 

shkencore të këtij in-

stitucioni. 
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10 vjet nga dita e themelimit të Kolegjit “Pjetër Budi” 

Janë bërë 10 vjet nga dita e themelimit të Kolegjit “Pjetër Budi”, institucionit prestigjioz të arsimit universitar. 

“Pjetër Budi” u themelua më 27 maj 2005, për të nisur punën në vitin akademik 2005/2006 me drejtimin 

Doganë dhe Shpedicion dhe për t’u zgjeruar viteve në vazhdim me të tjera programe, si Menaxhim i Turizmit e 

Hotelerisë, Sigurime, Administrim Binzesi, Juridik, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, 

Menaxhim i Marketingut e Banka – Kontroll Financiar (Polici Financiare).Gjatë një dekade të punës 

akademike e shkencore, Kolegji “Pjetër Budi” ia ka dalë të bëhet lider në fushën e arsimit universitar - me 

programe zhvillimore unike, me staf akademik profesionist dhe me studentë të përgatitur për tregun e punës. 

Gjatë një dekade të funksionimit, “Pjetër Budi” ia ka dalë të bëhet qendër e rëndësishme e zhvillimeve 

akademike, shkencore e shoqërore.  

Ish-studentët dhe studentët aktualë të “Pjetër Budit” janë krenaria e këtij institucioni. Ata mund t’i hasësh 

kudo, në pozita të rëndësishme, në shërbim të qytetarëve dhe të shtetit. 

Kolegji “Pjertër Budi” po përmbyll suksesshëm një dekadë, duke synuar horizonte të reja të dijes.  
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Ambasadorja greke mbajti ligjëratë për studentët 

Në kuadër të Klubit të Debatit, ambasadorja e 

Greqisë në Kosovë, Konstantina Athanassiadou, ka 

mbajtur një ligjëratë para studentëve në Kolegjin 

“Pjetër Budi”. Ligjërata e saj ishte e fokusuar në 

politikat e Bashkimit Evropian në Kosovë, respek-

tivisht si e shohin shtetet anëtare nga brenda funk-

sionimin e këtij institucioni dhe si perceptohet nga 

jashtë prej shteteve joanëtare.  

Studentët shprehën interesim të madh dhe e vlerësuan 

lart ligjëratën. Ata, po ashtu, parashtruan pyetje rreth 

qëndrimeve të shtetit grek ndaj Kosovës, por edhe për 

planet e zgjerimit të Bashkimin Evropian.   

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës vizitoi “Pjetër Budin” 

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Buda Balje ka vizituar Kolegjin "Pjetër Budi”, ku është takuar me dre-

jtorin e Bordit, Besim Ajeti, dekanin prof. dr. Nuhi Rexhepi dhe me një pjesë të stafit akademik dhe adminis-

trativ.  

Nga nikoqirët, deputetja 

Balje është njoftuar për 

dekadën e punës akademike, 

sukseset, sfidat dhe ndiki-

min e Kolegjit “Pjetër Budi” 

në procesin edukativo-

arsimor në vend dhe rajon, 

si dhe kontributin e këtij 

institucioni në arsimin uni-

versitar.  
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Eksperti Newton iu ligjëroi studentëve për menaxhimin e integruar të kufijve 

Fred Newton, këshilltar i Drejtorit Gjeneral të Policisë së Kosovës, si dhe ekspert i doganave dhe policisë, ka 

mbajtur një ligjëratë për studentët e Doganës dhe Shpedicionit të Kolegjit “Pjetër Budi”. Gjatë ligjëratës së tij 

Newton, i cili ka një përvojë të madhe menaxhuese në pozita të rëndësishme në Britaninë e Madhe, është foku-

suar në menaxhimin e integruar të kufijve, si dhe në aplikimin e teknologjisë së informacionit në këtë fushë.  

Newton ndihmon tash 

disa vjet Policinë e Kos-

ovës në fushën e menax-

himit të kufijve dhe në 

iniciativat të tjera strateg-

jike, veçanërisht në 

aspekte që kanë të bëjnë 

me përgatitjet për proce-

sin e liberalizimit të vi-

zave. 

Ligjëratë për auditimin e brendshëm në korporata 

Naim Kamberaj, shef i Njësitit të Auditimit të Brendshëm në Doganën e Kosovës, ka mbajtur një ligjëratë për 

studentë të Kolegjit “Pjetër Budi”, në kuadër të lëndës Qeverisja e Korporatave.  

Ligjërata është fokusuar në auditimin e brendshëm që kryhet 

në një institucion apo kompani. Kamberaj ka shpjeguar se kjo 

fushë është e mbuluar me dispozita ligjore, ndërkaq ka folur 

edhe për qëllimin dhe planifikimin e auditimit, dallimin 

ndërmjet auditimit dhe kontrollit të brendshëm, parimet dhe 

objektivat e këtij kontrolli, si dhe teknikat dhe taktikat që 

përdoren gjatë auditimit të brendshëm.  
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Punimi i prof. Orhan Çekut në Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 

prestigjioze shkencore “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”Vol. 

2015, 8(11). “Yearbook…” është revistë shkencore me recension ndërkom-

bëtar dhe botohet nga Centre for Antitrust and Regulatory Studies Univer-

sity of Warsaw. Autori në këtë punim ka shpjeguar në mënyrë të detajuar 

zhvillimin, funksionimin, problemet dhe sfidat me të cilat përballet e drejta 

e konkurrencës në Kosovë. Punimi është botuar pas një procesi një vjeçar të 

vlerësimit nga dy komisione recensuese ndërkombëtare. Nëpërmjet 

vlerësimit të punimit, autori ka promovuar të arriturat dhe sfidat e Kosovës 

si shtet i ri në arenën ndërkombëtare. Punimin mund ta gjeni në 

linkun “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”Vol. 2015, 8(11). 

Prof. Emira Limani prezantoi në konferencë ndërkombëtare  

Ligjëruesja e Kolegjit “Pjetër Budi“, Emira Limani ka prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare të 

organizuar nga Instituti i Sociologjisë i Universitetit të Wroclawës në Poloni.  

Tema e prezantimit  “Branding Kosovo” ka 

shtjelluar literaturën e mbledhur në fushën e 

marketingut dhe ka prezantuar rezultatet e 

hulumtimit rreth kampanjës Europianët e Rinj 

(The Young Europeans). Prezantimi është pritur 

mjaft mirë nga pjesëmarrësit e tjerë në 

konferencë, të cilët kanë parashtruar pyetje. 

Pjesëmarrja në konferencë është realizuar në 

kuadër të vizitës studimore që ligjëruesja ka  

Punimi me titull “Competition Law in Kosovo: Problems and Challenges” (E drejta e Konkurrencës në Kos-

ovë: Problemet dhe Sfidat”) i  Dr. Orhan Çekut, ligjërues në Kolegjin “Pjetër Budi” , është botuar në revistën  

zhvilluar në Institutin e Sociologjisë të Universitetit të Wroclawës, ku ka realizuar edhe pyetësor dhe intervista me 

pjesëmarrësit e konferencës, hulumtim në bibliotekë etj.  

http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2015_8_11/Yearbook_8_11_2015_info.pdf
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Mushkolaj pjesë e projektit “From Kosovo with Love” 

Imer Mushkolaj, ligjërues në Kolegjin “Pjetër Budi” ka qenë pjesë e projektit “From Kosovo with Love” dhe 

bashkë me rreth 60 të rinj, të profileve të ndryshme, kanë vizituar dhjetë shtete të Bashkimit Evropian me 

qëllim të lobimit për njohjen e pavarësisë dhe për liberalizimin e vizave.  

Qëllim tjetër i projektit ishte 

edhe përmirësimi i imazhit të 

vendit dhe rritja e 

bashkëpunimit në mes të të 

rinjve kosovarë dhe të shteteve 

anëtare të BE-së nëpërmjet 

diplomacisë publike. Projekti ka 

përfshirë performanca të 

realizuara në Bratisllavë, Berlin 

e Bruksel.  

Është bërë edhe shpërndarja e fletushkave dhe materialeve informuese për shtetin e Kosovës, duke përfshirë 

kulturën, traditën, turizmin etj. Ndërkohë janë realizuar edhe takime me diasporën shqiptare në të gjitha vendet 

e vizituara. 

Tryezë rreth Projektligjit për Arsimin e Lartë 
 

 

Evliana Berani, prodekane për Çështje Akademike e Kolegjit “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në një tryezë deba-

tuese rreth Projektligjit për Arsimin e Lartë. Përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë paraprakisht kanë 

zhvilluar takime pune edhe me Ministrinë e Arsimit dhe komisionin parlamentar përkatës, me ç’rast kanë 

shprehur mendimin për përmbajtjen e projektligjit, me shumë nene të të cilit nuk pajtohen. Pas diskutimeve, 

unifikimit dhe harmonizimit të qëndrimeve është përpiluar një shkresë zyrtare, e cila është dërguar në adresat 

relevante. 
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“Pjetër Budi” prezantoi ofertën akademike  

Studentë dhe profesorë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë prezantuar ofertën akademike të këtij institucioni të ar-

simit universitar nëpër shkolla të mesme gjithandej Kosovës. Programet akademike specifike dhe zhvillimore 

të “Pjetër Budit” kanë qenë në fokus të bashkëbisedimeve me maturantë, të cilët kanë shprehur interesim të 

madh për t’i vijuar studimet në këtë institucion. “Pjetër Budi” sivjet shënon dhjetëvjetorin e funksionimit, 

ndërkaq është institucion akademik unik me programe në Bachelor e Master, si Doganë e Shpedicion, Sig-

urime, Administrim Biznesi, Menaxhim i Turizmit e Hotelerisë dhe Juridik. 
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Në kuadër të praktikës, studentët vizituan hotelin “Emerald” 

Studentët e drejtimit Menaxhim i Turizmit dhe 

Hotelerisë në kuadër të lëndës Animacionet 

në Turizëm kanë realizuar një vizitë në 

hotelin “Emerald”. Gjatë vizitës, studentët 

kanë parë pjesën me atraktive të hotelit, të 

pajisur me pishinën e jashtme, fushën e 

tenisit, pishinën e brendshme, saunën, 

xhakuzin etj. E gjithë vizita ishte e përcjellur 

nga stafi profesional i hotelit, i cili ishte i 

gatshëm të përgjigjet në pyetjet e studentëve. 

Vizita ka përmbushur pjesën praktike të 

lëndës Animacionet në Turizëm. Kolegji 

“Pjetër Budi” ndjek traditën e kombinimit të 

ligjëratave teorike me ato praktike. 

Ky është qëndrimi i më se 60 për qind të të anketuarve 

nga Kolegji “Pjetër Budi” në kuadër të sondazhit të 

rregullt të këtij institucioni të arsimit universitar. Në 

pyetjen se a ekziston ambient i përshtatshëm për të bërë 

biznes në Kosovë, 61.1 % e të intervistuarve kanë dhënë 

këtë përgjigje, 38.9 % janë shprehur se ambienti i të bërit 

biznes është shumë i papërshtatshëm, ndërkaq asnjëri nuk 

është përgjigjur se kushtet janë të përshtatshme. 

SONDAZH: Kushte mesatare për biznes në Kosovë  

Mjedisi i të bërit biznes në Kosovë është mesatarisht i mirë, por nevojiten reforma në këtë sektor.  
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Studentët e “Pjetër Budit” pjesë e aksionit “Ta pastrojmë Kosovën” 

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” i janë bashkuar të premten aksionit tradicional “Ta pastrojmë Kosovën”. 

Pjesë e aksionit kanë qenë mijëra vullnetarë në gjithë vendin, të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, organizata 

të ndryshme vendore e ndërkombëtare, si dhe përfaqësues të institucioneve.  

Me këtë aksion synohet pastrimi i 351 deponive të evi-

dentuara në nivel vendi dhe sensibilizimi i qytetarëve që 

ta ruajnë sa më shumë ambientin. Në përkrahje të aksio-

nit ka dalë edhe presidentja Atifete Jahjaga, e cila një 

postim në Facebook ka shkruar se të gjithë duhet të 

përkujdese për një Kosovë të pastër. “Kujdesi për 

mjedisin është kujdesi për veten tonë, për një vend më të 

bukur e më të shëndetshëm”, ka shkruar ajo.  

Ritakohet gjenerata e parë e “Pjetër Budit” 

Gjenerata e parë e studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi”, viti akademik 2005/2006, kanë organizuar një 

mbrëmje në shënimin e dhjetëvjetorit të themelimit të këtij institucioni. Ata kanë evokuar kujtime nga vitet e 

studimeve.   
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“Pjetër Budi” vend i preferuar për qindra maturantë  
 

Qindra maturantë kanë ndjekur ligjërata përgatitore për Testin e Maturës në Kolegjin “Pjetër Budi” gjatë 

muajit maj. Trajnimet janë mbajtur në lëndët Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematikë, ndërkaq si lig-

jërues janë angazhuar mësimdhënësit më të mirë të shkollave të mesme të kryeqytetit.  


