
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Welcome Handbook 



Mirësevini në Kolegjin "PJETËR BUDI". 
 

 
Qëllimi i këtij manuali të studentëve është t'ju ndihmojë të filloni në studimet, dhe t'ju 

mundësoni të dini se me kë të kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje specifike. 

 

Doracaku përqendrohet kryesisht në çështje jo-akademike siç janë regjistrimi, politikat e 

rëndësishme dhe disa shërbime studentore.  

 

Për të gjitha pyetjet akademike, ju lutemi referojuni manualit tuaj të kursit dhe / ose 

udhëzuesit përkatës të modulit. Nëse nuk jeni të sigurt për ndonjë aspekt se si të filloni në 

modulet tuaja, Shërbimet Akademike të Kolegjit mund të ju ndihymojnë.  

 
PëR JU! 

 

Informacioni në këtë manual është i rëndësishëm për të gjithë studentët tanë. Ju jeni pjesë e një 

komuniteti studentor  të larmishëm nga një gamë e gjerë në të cilet nuk ka dallime në baza gjinore, 

fetare, etike, orientimeve seksuale dhe çfarë do aktiviteti tjetër i cili mund të shkaktojë diskriminim. 

 

Sido që të jetë prapavija juaj akademike ne tentojmë që studentëve tanë të kombinohen duke punuar 

dhe studiuar, kanë jetë aktive jashtë Kolegjit, por mblidhen këtu për një qëllim të përbashkët: të 

zhvillojnë veten dhe tyre karriera përmes aftësive akademike. 

 

Historia e institucionit 
 

Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë është institucion jo publik i Arsimit të Lartë në Republikën e 

Kosovës i cili ofron studime universitare Baçelor dhe Master në programet e licencuara dhe të 

akredituara si dhe veprimtari konsulente dhe komerciale. 

       Kolegji “Pjetër Budi”, ka filluar punën në vitin akademik 2005/2006. Deri më tani veprimtaria e 

këtij institucioni të lartë arsimor ka kaluar katër herë procesin e licencimit si institucion i lartë 

akademik dhe tri herë procesin e akreditimit institucional. 

       Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Instituti për Studime  “Pjetër Budi” – Prishtinë është themeluar 

me vendim të Bordit Drejtues me datën 15.04.2005, Ligjit për Arsimin e Lartë 2003/14 të datës 

12.05.2003 dhe vendimit për licencim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (këtu e 

tutje MASHT)  vendimi nr. 494/02-1 të datës 10.04.2006 për organizimin e studimeve Baçelor, i 

ndryshuar me vendimin për ri licencim nga MASHT 586/02-1 të datës 09.05.2007.  

 



Emërtimi i institucionit është ndryshuar nga Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Instituti për Studime  

“Pjetër Budi” – Prishtinë në Universiteti i Shkencave Aplikative “Pjetër Budi” Instituti për Studime 

në Prishtinë për organizimin e studimeve Baçelor dhe Master. Ky emërtim është ndryshuar me 

vendimin për rilicencim nga MASHT vendimi nr. 2/3583 datë 07.10.2013, nga Bartësi Privat i 

Arsimit të Lartë Universiteti i Shkencave Aplikative “Pjetër Budi” Instituti për Studime në Prishtinë 

në Kolegji “Pjetër Budi” në Prishtinë. 

       Kolegji, për herë të parë është licencuar për organizimin e procesit mësimor – shkencor për 

studime themelore – baçelor (niveli i gjashtë sipas ISCED), dhe atë për departamentet: 

1)      Departamenti i Doganave dhe Shpedicionit 

2)      Departamenti i Sigurimeve. 

       Një vit më vonë ky institucion licencohet për herë të dytë, por tani me numër më të madh të 

programeve studimore e shkencore. Me vendimin e datës 09 maj 2007, Nr.586/02-1, Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë licencon Bartësin Privat të Arsimit të Lartë (BPrAL) si 

Universitet i Shkencave Organizative – “Pjetër Budi”, Instituti për Studime në Prishtinë, për 

organizimin e procesit mësimor dhe shkencor për dy nivele të studimeve: a) për nivelin e gjashtë ose 

baçelor (ISCED 6) dhe b) për nivelin e shtatë ose master (ISCED 7). Me këtë vendim, “Pjetër Budi” 

është licencuar për periudhën pesëvjeçare dhe atë për katër fakultete dhe departamente brenda tyre, 

si në vijim: 

1. Fakulteti i Doganave dhe Shpedicionit 

2. Fakulteti i Sigurimeve, brenda të cilit funksionojnë dy departamente; 

1.  Departamendi Banka 

2.  Departamenti Financa 

3. Fakulteti i Resurseve Njerëzore me departamente: 

1. Administratë 

2. Integrime evropiane 

3. Marrëdhënie ndërkombëtare 

4.  Departamentet Ekonomi e Ndërmarrjes 

5. Administratë biznesi 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Menaxhment 

7. Marketing 

4. Fakulteti i Turizmit dhe Hotelerisë me departamentet: 

1. Gastronomi 

2. Menaxhim i turizmit dhe hotelerisë 

3. Transportet turistike 

Në vitin 2009, “Pjetër Budi” është akredituar si Institut për Studime i Shkencave Organizative-

Aplikative për nivelin BA në drejtimet: 

1. Doganë dhe Shpedicion dhe 

2. Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë. 

Në vitin 2010, “Pjetër Budi” është akredituar si Kolegj – për studimet në drejtimet: 

1. Doganë dhe Shpedicion BA; 

2. Sigurime BA; 

3. Administrim Biznesi BA, me departamentet: 

1. Menaxhim i Marketingut dhe 

2. Kontroll Finaciar. 

4. Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë BA; 

5. Doganë dhe Shpedicion MA. 

Në vitin 2011 Agjencia e Akreditimit ka akredituar Kolegjin “Pjetër Budi”, përkatësisht programit 

Administrim Biznesi BA i janë shtuar edhe dy specializime: 

1.  Menaxhim i Resurseve Njerëzore; dhe 

2.  Administratë Publike. 

Në vitin 2012, “Pjetër Budi” është akredituar për studimet master në Programin Studimor: 

1. Menaxhment MA, me specializimet: 

1. Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë; dhe 

2. Menaxhimi i Sigurimeve. 

 



Kolegji ka vazhduar rritjen e numrit të programeve studimore dhe në vitin 2014 ka akredituar edhe 

Programin Studimor Juridik LLB me katër specializime: 

1. E drejta penale; 

2. E drejta civile; 

3. E drejta kushtetuese – administrative; dhe 

4. E drejta financiare 

Që nga themelimi në këtë institucion të Arsimit të Lartë kanë vijuar studime më shumë 1000 

studentë, prej tyre kanë diplomuar afërsisht 800. Shumica prej studentëve të diplomuar punojnë në 

profesionet për të cilat janë shkolluar në Kolegjin “Pjetër Budi”. 

Kolegji “Pjetër Budi” prej themelimit ka synuar dhe është shndërruar në një institucion lider të 

Arsimit të Lartë në Kosovë, duke ofruar programe studimore deficitare dhe në përputhje me nevojat 

e tregut të punës në vend. Studimet ofrohen në përputhje me standardet ndërkombëtare të Arsimit të 

Lartë dhe dokumenteve relevante të Procesit të Bolonjës. Diplomat e Kolegjit janë të krahasueshme 

dhe të pranueshme në tërë Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë. 

Përkushtimi i stafit menaxherial, akademik dhe administrativ është që studenti të jetë në qendër dhe 

të edukojmë breza të rinj në frymën e vlerave humane bashkëkohore si dhe me shkollim kualitativ 

që t’i kontribuojmë zhvillimit ekonomik të Republikës së Kosovës. 

Aktualisht në Kolegjin “Pjetër Budi” – Prishtinë, studentët i vijojnë studimet në këto programe 

studimore: 

1. Doganë dhe Shpedicion BA; 

2. Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë BA; 

3. Administrim Biznesi BA, (me specializimet: Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë 

Publike, Banka dhe Kontroll Financiar, Menaxhim i Marketingut); 

4. Sigurime BA; 

5. Menaxhment MA – me specializimet: 

1. Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, 

2. Menaxhim i Sigurimeve dhe 

3. Menaxhment i Përgjithshëm. 

 

 



Për vitin akademik 2018-2019 Kolegji “Pjeter Budi” ka hap konkurs për regjistrimin e studentëve të 

ri në këto drejtime: 

Bachelor: 

• DOGANË DHE SHPEDICION 

•  ADMINISTRIM BIZNESI 

• BANKA DHE KONTROLL FINANCIAR 

• MENAXHIM I RESURSEVE NJERËZORE 

• ADMINISTRATË PUBLIKE 

• SIGURIME 

Master: 

• MENAXHMENT 

• MEMAXHIM I SIGURIMEVE 

• MENAXHIM I TURIZMIT DHE HOTELERISË 

• MENAXHMENT I PËRGJITHSHËM 

 

DISA PIKA TË RËNDËSISHME 
 

Ju lutemi vizitoni web faqen tonë që të njiheni mepolitikat thelbësore dhe të gjeni veten tuaj 

si student i Kolegjit. Arsyeja për të vizituar rregulloret është njohja me politikat e në veçanti 

është se ato ju orientojë shumë në njohjen e stausit tuaj brenda Kolegjit: 

 
- Rregullore per kodin etik te studenteve 

 
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-per-Kodin-
etik-te-studenteve.pdf 

- Rregullore per ndryshimin dhe plotesimin e rregullores per organizimin e 
provimeve dhe vleresimin e studenteve, Rreg. Nr.868/2016, dt.07.11.2016 

 

https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-
p%C3%ABr-ndryshimin-dhe-plot%C3%ABsimin-e-rregullores-p%C3%ABr-
organizimin-e-provimeve-dhe-vler%C3%ABsimin-e-student%C3%ABve.pdf 

 

- Rregullore per organizimin e provimeve dhe vleresimin e studenteve e fundit 

https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-
organizimin-e-provimeve-dhe-vleresimin-e-studenteve-e-fundit.pdf 

 

 

 

https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-per-Kodin-etik-te-studenteve.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-per-Kodin-etik-te-studenteve.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-p%C3%ABr-ndryshimin-dhe-plot%C3%ABsimin-e-rregullores-p%C3%ABr-organizimin-e-provimeve-dhe-vler%C3%ABsimin-e-student%C3%ABve.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-p%C3%ABr-ndryshimin-dhe-plot%C3%ABsimin-e-rregullores-p%C3%ABr-organizimin-e-provimeve-dhe-vler%C3%ABsimin-e-student%C3%ABve.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-p%C3%ABr-ndryshimin-dhe-plot%C3%ABsimin-e-rregullores-p%C3%ABr-organizimin-e-provimeve-dhe-vler%C3%ABsimin-e-student%C3%ABve.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-organizimin-e-provimeve-dhe-vleresimin-e-studenteve-e-fundit.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-organizimin-e-provimeve-dhe-vleresimin-e-studenteve-e-fundit.pdf


- Rregullore per proceduren e diplomimit te studenteve BA 

https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-proceduren-
e-diplomimit-te-studenteve-BA.pdf 

- Rregulloret për studime MA  

https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-Studimet-
MA-2016.pdf 

- Rregullore mbi procedure e diplomimit te studenteve ne shkollen profesionale 
teknologji e informacionit 

https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-mbi-
procedur%C3%ABn-e-diplomimit-t%C3%AB-student%C3%ABve-n%C3%AB-
shkoll%C3%ABn-profesionale-teknologji-informacionit.pdf 

 

Kampusi 

 
Si të na gjeni:  

 

Kampusi i Kolegjit Pjeter Budi gjendet në Aktash I, rr. Gazmend Zajmi, nr. 33 
 
 Shih hartën e më poshtme: 

https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-proceduren-e-diplomimit-te-studenteve-BA.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-proceduren-e-diplomimit-te-studenteve-BA.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-Studimet-MA-2016.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2019/01/Rregullore-per-Studimet-MA-2016.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-mbi-procedur%C3%ABn-e-diplomimit-t%C3%AB-student%C3%ABve-n%C3%AB-shkoll%C3%ABn-profesionale-teknologji-informacionit.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-mbi-procedur%C3%ABn-e-diplomimit-t%C3%AB-student%C3%ABve-n%C3%AB-shkoll%C3%ABn-profesionale-teknologji-informacionit.pdf
https://pjeterbudi-edu.com/wp-content/uploads/2020/04/Rregullore-mbi-procedur%C3%ABn-e-diplomimit-t%C3%AB-student%C3%ABve-n%C3%AB-shkoll%C3%ABn-profesionale-teknologji-informacionit.pdf


 

 

 

Nëse dëshironi të na ndjekni me navigacion - ju lutem klikoni ne link:  
 

https://www.google.com/maps/place/Kolegji+%22Pjet%C3%ABr+Budi%22/@42.6565327,21.1672

599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13549ee83f9f31e5:0x45e20241753df972!8m2!3d42.65652

88!4d21.1694486?hl=en&authuser=0 

 
 

Kolegji Pjetë Budi - Shërbimet Akademike 
 

Shërbimet Akademike të Kolegjit orientohen për këshilla në lidhje me të gjitha aspektet akademike 

të studimeve tuaja, duke përfshirë zgjedhjet e moduleve, rregulloret institucionale, burimet dhe 

këshilla shtesë të mësimit, udhëzimet për karrierën dhe transkriptet. 
 

Detaje kontaktuese: info@pjeterbudi-edu.com  ose  tel: 038 234566, 044 163 372/ 049 163 372 
 

(Orari i punës: E hënë - e Premte  9: 00- 18:00) 
 

Regjistrimi dhe procedurat  e pranimit në studime 
 

Zyra e Regjistrimit është në gjendje të këshillojë në lidhje me procesin e regjistrimit dhe të merret 
me pyetje në lidhje me kreditë e studentëve. Regjistri lëshon gjithashtu kartat e identitetit të 
studentëve, të cilat duhet të tërhiqen në çdo kohë kur studentët janë në kampus. 
 
 
Detaje kontaktuese: info@pjeterbudi-edu.com  ose  tel: 038 234566, 044 163 372/ 049 163 372 

 

(Orari i punës: E hënë - e Premte  9: 00- 18:00)

https://www.google.com/maps/place/Kolegji+%22Pjet%C3%ABr+Budi%22/@42.6565327,21.1672599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13549ee83f9f31e5:0x45e20241753df972!8m2!3d42.6565288!4d21.1694486?hl=en&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/Kolegji+%22Pjet%C3%ABr+Budi%22/@42.6565327,21.1672599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13549ee83f9f31e5:0x45e20241753df972!8m2!3d42.6565288!4d21.1694486?hl=en&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/Kolegji+%22Pjet%C3%ABr+Budi%22/@42.6565327,21.1672599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13549ee83f9f31e5:0x45e20241753df972!8m2!3d42.6565288!4d21.1694486?hl=en&authuser=0


 

Biblioteka 
 

Kolegji "Pjetër Budi" bazuar ne ID-kartat tuaja ju lejon qajse në dy lloje të Bibliotekës, ajo 
fizike dhe online.  
 
Biblioteka fizike:  
 

 
 

Linqe te bibliotekave online i gjeni në:  
 

   https://pjeterbudi-edu.com/ 

Finance 
 

Për detaje financiare ju lutem kontrolloni kontratat e lidhura me 

kolegjin - ditën e regjistrimit.  

TANI  MË JU JENI STUDENT I KOLEGJIT TONË! 
 

Orari, pjesëmarrja dhe aktivitetet 
 

Oraret për secilin semestër publikohen një javë para fillimit të semestrit, për të siguruar tek 
ju të gjitha informatat, përfshirë lokacionin dhe numrat e sallave. Sidoqoftë, ne jemi 
zakonisht në gjendje t'i këshillojmë studentët e ardhshëm mbi orarin dhe sallat e mësimit në 
çdo kohë. 

  

Kolegji pret që studentët të arrijnë një pjesëmarrje në ligjërata dhe kuota e pjesëmarrjes për 
llogaritet për seciliin modul.  

 
 

 
 

https://pjeterbudi-edu.com/


Mësimi dhe procedurat tjera 
 

Në Kolegjin Petër Budi, ne përdorim një kombinim të një platforme të mësimit virtual Google 

Classroom  dhe sistemit tonë të regjistrimit të studentëve  për të mbështetur mësimet dhe paraqitjet e 

punës në mësime. 

 

Google Classroom për secilën lëndë do të përmbajnë shënime leksionesh dhe çdo burim tjetër të të 

mësuarit ku mësuesi juaj dëshiron që të keni qasje, përfshirë udhëzuesit e modulit. 

 

Për të paraqitur punë në kursin elektronik, ju lutemi shkoni në  Google Classroom dhe ndiqni lidhjet 

përkatëse.  

 

Përfshirja juaj 
 

- Parlamenti studentor dhe Këshilli studentor  
 

Zgjedhjet e organizuara prej vitesh nga Kolegji ‘Pjetër Budi’, dëshmojnë punën dhe angazhimin e 

studentëve dhe stafit të Kolegjit për të krijuar mundësi, çasje dhe transparencë ndërmjet palësh. 

Përfaqësuesve të ri të studentëve, Kolegji ‘Pjetër Budi’ iu uron punë të mbarë dhe përfaqësim të 

denjë aktivitetet e studentëve dhe zotohet në vazhdimin e mbështetjes të cilën gjë Kolegji e ka bërë 

edhe më parë. 



  

 


