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Hyrje 

 

 

Kolegji Pjeter Budi po e mbushe një dekadë të jetës së tij. Që nga themelimi në vitin 2006, Kolegji Pjeter 

Budi nuk ka reshtur përpjekjet për reformim, strukturim dhe kompletim brenda vetes, apo procese dhe 

iniciativa të cilat sigurojnë diplomimin me cilësi sa më të lartë të studentëve tanë. Kolegji ishte mjaft aktiv 

në hapësirën shoqërore, në botën e ideve, nismave, botimeve, dhe lidhjeve me tregun e punës, duke u 

integruar plotësisht ne hapësirën e arsimit te larte ne Kosove. 

Tani është koha për të përgatitur dekadën e dytë të Kolegjit Pjeter Budi, si një kolegj në shërbim të 

zhvillimit, të tregut të punës dhe i integruar plotësisht ne hapësirën rajonale dhe atë evropiane te arsimit 

te larte. 

Objektivi themelor i Kolegjit Pjeter Budi është formuluar përmes Planit Strategjike 2015-2020 të 

mbështetur në tre pika:  

1. Ekselenca ne edukim, hulumtime dhe inovacione;  

2. Tregu i Punës dhe  

3. Kontributi në Funksion të Zhvillimit.  

Të tre këto koncepte mund dhe duhet të bashkëjetojnë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. 

Në funksion të ekselencës, do te zhvillojmë një ser programesh dhe projektesh, të cilët do te rrisin  

potencialet e Kolegjit ne edukim, kërkime dhe inovacione, e cila do te krijojë mundësi qe studentet dhe 

profesorët tanë te ndërtojnë karrierën e tyre akademike dhe profesionale duke ndihmuar zhvillimin 

ekonomik te vendit. Do ti krijojmë te gjitha parakushtet që ta arrijmë statusin e Kolegjit Universitar deri ne 

vitin 2020 

Kolegji Pjeter Budi partner i tregut të punës, do te përfshin një seri iniciativash, që kanë te bëjnë me 

thellimin e marrëdhënieve me tregun e punës dhe përfshirjen e individëve të shquar nga bota e punës në 

proceset tona mësimdhënëse dhe këshilluese. Do te arrijmë qe te ndërtojmë partneritetit me mbi 30 

biznese më të dalluara në Kosove, në funksion të asistimit të tyre për burimet njerëzore në cilësinë që ata 

kërkojnë dhe anasjelltas, asistimin e studentëve tanë në rrugën e tyre drejt tregut të punës. 

Kolegji Pjeter Budi në funksion të zhvillimit të vendit, është gjithçka që ne bëjmë me punën, projektet 

tona kërkimore dhe shkencore, por edhe debatin e ideve, analizat, projeksionet, shkurt të gjithë atë punë 

akademike dhe kërkimore që kontribuon për shoqërinë kosovare dhe ndihmon zhvillimin e saj.  

 

Besim Ajeti 
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 I.  Vizioni, Parimet dhe Misioni 

     1.  Vizioni 

Kolegji “Pjetër Budi” tashmë i integruar plotësisht në hapësirën kosovare të arsimit të lartë, synon që 

nëpërmjet përmbushjes së standardeve më të larta akademike dhe profesionale të integrohet plotësisht 

në trendët rajonale dhe evropiane të arsimit të lartë.  

Vizioni ynë është të jemi Kolegj i specializuar në formimin akademik të studentëve, si qendër e 

ekspertizës se specializuar në fusha specifike të studimeve, si dhe një qendër ekselence në kërkimet 

shkencore dhe inovacione.  

Jemi te hapur ndaj ideve dhe kërkesave të gjeneratave të reja, partnerëve tanë, trendëve të zhvillimit 

ekonomik, të arriturave teknologjike, si dhe kërkesave të tregut të punës.  

 

      2.   Parimet 

Ne procesin e zhvillimit të tij, Kolegji “Pjetër Budi” udhëhiqet nga parimet e:   

• Barazisë, përfshirjes dhe diversitetit, 

• Efektshmëris dhe efiçiences,  

• Lirisë akademike dhe autonomisë institucionale,  

• Përgjegjshmërisë publike. 

 
 

4. Misioni  
 

Misioni i Kolegjit tonë është krijimi, shpërndarja dhe avancimi i njohurive. Si një qendër rajonale e 

ekselencës akademike kemi për qëllim të: 

• përmirësojmë pozitën tonë për hulumtim dhe mësimdhënie, duke matur performancën tonë kundrejt  

standardeve më të larta ndërkombëtare; 

• të sigurojmë një mjedis arsimor dhe mësimdhënës të cilësisë më të lartë, duke u angazhuar për 

mirëqenie më të madhe të studentëve tanë dhe të ofrojmë një portofol të programeve te shquara 

arsimore; 

• prodhojë të diplomuar plotësisht te aftësuar duke arritur standardet më të larta personale dhe 

profesionale; 

• të japë një kontribut të rëndësishëm, të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm për shoqërinë kosovare, 

duke promovuar shëndetin, rritjen ekonomike dhe mirëqenien kulturore te vendit. 
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4      Realizimi i vizionit  

 

Vizioni 
 

IKP-ces dhe objektivat 
 

Qëllimet 

Strategjike 

Ekselenca ne  

edukim 

Ekselenca ne 

hulumtime 

Ekselenca ne 

inovacione 

Mbështetësit 

Njerëzit 

Infrastruktura  

Financat 

Shtyllat Strategjike 

Përvoja e shquar e studenteve Impakti Global 

Komuniteti jetëgjatë Përgjegjësia Sociale 

Partneriteti 
Pjesëmarrja e gjere dhe e  

barabarte  

 

Synimet tona strategjike janë:  përsosmëria në arsim, hulumtime dhe inovacione. Tre shtyllat 

mbështetëse përfaqësojnë atë për çfarë ne kemi nevojë për të realizuar qëllimet tona. Gjashtë shtyllat 

tona strategjike tregojnë qasjen tonë për arritjen e këtyre qëllimeve. Përkushtimi  ynë ndaj Planit 

Strategjik është kolektiv dhe demokratik: i terë Kolegji është përgjegjës për shpërndarjen dhe arritjen e 

tij. 

Ne monitorojmë dhe raportojmë mbi progresin tonë kundrejt Indikatorëve Kyç të Performancës (IKP) 

dhe objektivave ne baza vjetore. Ne e pranojmë që, me kalimin e kohës, qëllimet dhe objektivat për 

secilin prej qëllimeve strategjike do të mbeten në thelb te njëjta, duke i modifikuar strategjitë, IKP-ces 

dhe objektivat si përgjigje ndaj ndryshimeve në mjedisin tonë operativ. 
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II. Qëllimet Strategjike 

Qëllimet tona strategjike janë:   

1. Ekselencë në arsim,  

2. Ekselencë ne hulumtime dhe  

3. Ekselencë ne inovacione. 

 

1. Ekselencë në arsim 

Ky qellim përfshin cilësinë, gjerësinë dhe rëndësinë e mësimit dhe mësimdhënies për studentet tanë ne 

studimet Bachelor dhe Master. Ky seksion përfshinë kuptimin tonë të përvojës, barazisë dhe të 

pjesëmarrjes se gjere te studenteve, dhe ndikimin global te kësaj Shtylle strategjike. 

Qëllimi 

Të stimulojmë studentët tanë për një etje të përjetshme për dije dhe mësim dhe për të inkurajuar një 

qëndrim pionier, inovativ dhe të pavarur dhe një aspiratë për të arritur sukses brenda dhe jashtë 

Kolegjit. 

Objektivat 

Për të përmbushur objektivat tona, ne do të: 

• përdorim anët tona te forta akademike dhe në kërkime për të përforcuar dhe transferuar 

mësimdhënien tonë te studentet; 

• udhëzojmë dhe mbështesim studentët tanë përmes niveleve te programeve tona; 

• të zhvillojmë kapacitetin e secilit studentit për të mësuar përmes  kërkimeve dhe studimeve të thella 

qe ata marrin në studimet themelore dhe ato master; 

• të nxisim një klimë në të cilën mësimi është shumë i vlerësuar; 

• te ngulisim atributet e kualifikimit dhe punësimit në të gjitha kurrikulat tona, dhe të përgatisim 

studentët tanë për të konkurruar në tregun global; 

te ngulisim atributet e kualifikimit dhe punësimit në të gjitha kurrikulat tona, dhe të përgatisim 

studentët tanë për të konkurruar në tregun global;Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• përdorimit te qasjes tonë të re te “tutorit personal” për të udhëhequr planin akademik dhe progresin 

arsimor të çdo studenti, duke mbështetur ata që të marrin pronësinë e të mësuarit dhe zhvillimin e tyre 

dhe për të planifikuar karrierën e tyre në të ardhmen; 
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• afirmimit te fleksibilitetit të mëtejshëm në modelet e studimit, duke ruajtur integritetin dhe gjerësinë 

e kurrikulës sonë, përmes artikulimit te mëtejmë me partneret strategjike,  

• motivimit dhe përgatitjes se studentëve tanë për të fituar një përvojë jashtë vendit si pjesë e gradimit 

të tyre, apo të marrin përvojë pune te bazuar ne mësim ne nivelin kombëtare ose ndërkombëtare, duke 

njohur përfitimet qe sjell ajo në zhvillimin e tyre arsimor, personal dhe te karrierës; 

• mundësimit te studenteve tanë ne studime themelore apo ato master për t'u angazhuar ne moshe te 

re ne hulumtime dhe proceset e zbulimeve, ne gjenerimin dhe shkëmbimin e njohurive 

• punues me punëdhënës, organe profesionale, alumni dhe akterët të tjerë ashtu qe të sigurohemi se 

programet tona studimore iu përgjigjen nevojave te tregut te punës, duke prodhuar të diplomuar me 

atribute dhe ekspertizë te vlefshme shoqërore dhe ekonomike; 

• mundësimit te stafit tonë për të përqafuar teknologjitë e reja si pjesë e përmirësimit të përvojave te të 

mësuarit, dhe për të ofruar rezultate prapavajtëse të shpejta dhe efektive. 

IKP 

Raporti i studenteve qe kane përfunduar me sukses studimet,  arritja e rezultateve të suksesshme 

(shkalla e te diplomuarve, transferimit ose dhënia e shpërblimeve) 

Raportet për studentet qe kane kryer pune praktike 

Raporti mbi shkembyeshmerine e studenteve 

Synimet 

Rritja e kënaqësisë se studenteve me mbështetjen akademike dhe jo-akademike; 

Rritja e kënaqësisë se studentëve me mundësitë dhe mbështetjen për zhvillimin e atributeve te tyre te 

gradimit dhe te punësimit. 

 

2. Ekselenca në hulumtime shkencore 

Ky qellim përfshin gjerësinë dhe cilësinë e hulumtimit te stafit tonë dhe hulumtimet e studentëve ne 

studime themelore dhe studime master. Detaje të mëtejshme mbi shkëmbimin e njohurive, 

angazhimin publik, ndikimin global dhe bashkëpunimin janë dhënë në Seksionet: Përsosmëri ne 

inovacione, Komuniteti për mësim gjatë gjithë jetës, Ndikimi Global dhe Partneritetet. 

 

Qëllimi  
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Për të nxitur një komunitet të gjallë, të suksesshëm dhe interaktiv kërkimor, që gjeneron ide dhe 

zbulime, krijon fusha të reja të dijes dhe bën ndryshime në zhvillimin shoqëror, kulturor, mjedisor, te 

shëndetit dhe te mirëqenies ne Kosove dhe komunitetin global. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• angazhohemi ne kërkime qe përputhen me programet studimore, por angazhohemi edhe për kërkime 

pioniere dhe të fushave të reja të kërkimit përtej kufijve të disiplinave tradicionale 

• sigurojmë lidership, dhe të bëjmë përparime në zgjidhjen e sfidat kryesore me te cilat ballafaqohet 

shoqëria jone dhe me gjere; 

• realizojmë potencialin e plotë si për nga gjerësisë dhe vëllimi të bazës tonë të kërkimit; 

• shpërndajmë ekselence me impakt; 

• gjenerojmë një grup të liderëve të ardhshëm të hulumtuesve. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• nxitjes se qasjeve të reja për kërkim, duke përfshirë inkurajimin e bashkëpunimit me kërkimet aktuale 

globale; 

• formësimin dhe sigurimin e partneriteteve strategjike me financuesit e hulumtimeve; 

• kombinimit te kërkimeve tona  me demonstrueshmeri dhe impakt  ekonomik, mjedisor, shëndetësor 

dhe social; 

• rritjes se shkëmbimit te njohurive tona angazhimit publik; 

• maksimizimit te suksesit te fondeve tona për kërkime konkurruese;  

• duke pozicionuar veten për të konkurruar me sukses për financimin e kërkimeve nga Evropa dhe më 

gjerë, duke përfshirë edhe angazhimin ne prioritetet  Horizon 2020, duke  profesionalizuar qasjen tonë 

për sigurimin e fondeve të BE-së; 

• bursave për shkollim dhe kërkime shkencore; 

• duke ngritur profilin e aktivitetit tonë kërkimore dhe te ekspertizës, si brenda ashtu dhe në nivel 

global. 

IKP 

 Përcjellja dhe matja e suksesit ne implementimin e programit te kërkimeve shkencore  
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Synimet 

Te rritet numri mesatar i studentëve ne master për anëtar të stafit akademik; 

Te rritet rezultati i citimeve nga hulumtimet dhe kërkimet tona nga ana e studiuesve ne nivel kombëtar 

dhe ndërkombëtare. 

 

3.    Ekselenca në inovacione 

Rrugët tona për shkëmbimin e njohurive përfshijnë: botimet që dalin nga kërkimet tona shkencore, si 

dhe te njohurive dhe shkathtësive qe bartin me vete të diplomuarit tanë kur te punësohen. Këto janë 

adresuar në dy qëllimet tona të para strategjike. Hollësi të mëtejshme mbi ndikimin më të gjerë të 

këmbimit te aktiviteteve tona te inovacioneve dhe te njohurive janë dhënë në Seksionin e Komunitetit 

për mësim te përjetshëm dhe Seksionin mbi Partneritetet. 

Qëllim 

Të sigurohemi se njohurit, idetë, aftësitë dhe ekspertizat tona janë shndërruar në këshilla dhe opinione, 

ne risi, ne pronë intelektuale, ne ndërmarrësi dhe mirëqenie, duke realizuar objektivat e Kolegjit dhe ato 

kombëtare dhe ndërkombëtare, duke pasuruar shoqërinë. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• stimulojmë inovacionet dhe të kërkojmë inovacione te reja, nga te cilat do te përfitoi ekonomia 

kombëtare dhe do te rrit profilin tonë ndërkombëtar 

• identifikojë mjetet më të mira për të kthyer idetë e studentëve dhe stafit në realitet komercial 

• zhvillojmë reputacionin tonë si një partner te zgjedhur për komercializim dhe si një lider në vende në 

krijimin e kompanisë se re; 

• maksimizojmë përfitimet financiare dhe të tjera që dalin nga shkëmbimi i njohurive dhe praktikave të 

hapura; 

• rrisim ndikimin tonë mbi kulturën, shëndetin dhe mirëqenien ne vend. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• frymëzimit te studentëve dhe te stafit tone qe të fitojnë dhe të përdorin aftësitë e tyre sipërmarrëse 

dhe menaxhuese; 
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• stimulimit te studentëve dhe te stafit qe të angazhohen me publikun dhe akterët relevantë në biznes 

dhe  politik-bërjes si pjesë e hulumtimit të tyre, me një fokus në impaktin dhe identifikimin e kërkesave 

të ardhshme te kërkimeve shkencore; 

• nxitjes se shkëmbimeve të reja të stafit me biznesin, institucionet kulturore dhe ofruesit e shërbimeve 

publike; 

• angazhimit në mënyrë profesionale, etike dhe të koordinuar me partnerët tregtare dhe jo tregtare; 

• influencimit të debatit publik mbi politikat, si dhe formulimin dhe zbatimin e tyre në praktikë; 

• punës me kolegjet dhe institucionet tjera ne Kosove për të lehtësuar angazhimin me biznesin, duke 

ruajtur pozitën tone ne atë angazhim; 

• zgjerimit të vazhdueshëm te gamës se programeve tona personale dhe profesionale të zhvillimit; 

• zhvillimit te marrëdhënieve afatgjata, të qëndrueshme dhe me vlere me ndërmarrjet e vogla dhe te 

mesme (NVM), nëpërmjet një politike te përqendruar, proaktive dhe te angazhuar;  

• forcimit te lidhjeve me biznesin dhe komunitetin financiar për të mbështetur inovacionet dhe 

aktivitetet tona komerciale; 

• implementimit te qasjeve dhe metodave të hapura, duke përfshirë bursa të hapura, qasje të hapur dhe 

resurse te hapura edukative. 

IKP 

Korniza e këmbimit te njohurive: numri i informacioneve te  dhëna shpjeguese, patentave, licencave dhe 

kompani te reja të formuara; 

Synimet 

Rritja e ndikimit te Kolegjit në politikat publike në vend 
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III. Mbështetësit e përmbushjes se qëllimeve 

 

Realizimin se qëllimeve tona strategjike e mundësojnë: 

1.  Njerëzit e jashtëzakonshëm,  

2. Infrastruktura cilësore dhe  

3. Qëndrueshmëria financiare.  

 

1. Njerëzit 

Suksesi ynë në arritjen e qëllimeve tona strategjike varet nga puna dhe kontributi i të gjithë stafit 

tonë. Kjo është e lidhur me barazinë dhe pjesëmarrjen e gjere ne temat strategjike. 

Qëllimi 

Të vlerësojmë, te mbështesim, të zhvillojmë dhe të shfrytëzojmë potencialin e plotë të stafit tonë, duke 

punuar me njëri-tjetrin në të gjithë komunitetin tonë për ta bërë Kolegjin vende stimulues dhe te 

suksesshëm për të punuar. 

Objektivat 

Për të përmbushur objektivat tonë, ne do të: 

• tërheqim, shpërblejmë dhe të mbajmë njerëzit më të mirë, duke tërhequr talentet nga vendi dhe 

regjioni; 

• zhvillojnë njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë e njerëzve tonë; 

• mbajmë një profil të qëndrueshëm te personelit i cili plotëson nevojat tona zhvillimore; 

• jemi gjithëpërfshirës, përkrahës dhe kolegjial në qasjen tonë, e cila mbështetet nga parimet e dinjitet 

dhe respektit, barazisë dhe diversitetit, shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies;. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• promovimit te atraktivitetit te Kolegjit si një institucion te rëndësisë globale, duke mbështetur stafin e 

ri për t'u mundësuar që të bëhen efektiv; 

• shpërblim te ekselencës dhe suksesit në mënyra të ndryshme; 
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• motivimit te stafit tonë për të qenë pjesë e aspiratave te një bote në ndryshim, duke i lidhur në 

mënyrë të qartë objektivat individuale me ato të Kolegjit  përmes rishikimeve vjetore; 

• investimit strategjik në stafin tonë në mënyrë që ti frymëzojmë dhe ekipojme ata për të ç’bllokuar një 

sërë shkathtësish te tyre, dhe për te mbështet zhvillimin profesional dhe të karrierës, planifikimin dhe 

përparimin e tyre; 

• nxitjes ne një kulture të aspiratës dhe të performancës së lartë, duke u bazuar në udhëheqje të 

shkëlqyer, menaxhimin efektiv dhe angazhim të punonjësve; 

• promovimit te një pune interdisiplinare, fleksibile dhe ekipore, shkëmbimet të punës dhe transferimit, 

dhe një ekuilibër punë-jetë të shëndetshme; 

• ofrimit te një ambienti pune te sigurt dhe të qasshme; 

• nxitjes se moralit dhe të kolegjialitetit, tolerancës, mëshirës dhe etikës së forta, përmes angazhimit 

efektiv të punonjësve, fuqizimit, transparencës dhe komunikimit të shkëlqyer; 

IKP 

Përqindja e stafit të cilët kanë pasur një rishikim vjetor brenda vitit të kaluar, duke përfshirë 

identifikimin e objektivave dhe nevojat e zhvillimit; 

Synimet 

Rritja e numrit të aplikimeve ndërkombëtare për poste akademike. 

 

2.   Infrastruktura 

Infrastruktura me cilësi të lartë është çelësi që na bënë të mundur arritjen e qëllimet tona strategjike. 

Detaje të mëtejshme mbi çështjet e qëndrueshmërisë janë dhënë në temën strategjike Përgjegjësitë 

sociale. 

Qëllimi 

Për të siguruar një ambient modern, efikas dhe stimulues të punës dhe të te mësuarit, për të 

mbështetur aktivitetet akademike dhe ato mbështetëse. 

Objektivat 

Për të arritur qëllimin tonë, ne do të: 

• sigurojmë qëndrueshmëri dhe kontinuitet në cilësi në të gjitha elementet fizike, te teknologjisë së 

informacionit (IT) dhe infrastrukturës  se bibliotekës; 

• sfidojmë shkallën dhe qëndrueshmërinë e pasurisë sonë, duke mbrojtur asetet tona të rëndësishme,  
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• optimizojme përdorimin e hapësirës tonë; 

• arrijmë integrimin më të madh të infrastrukturës se teknologjisë së informacionit (IT) dhe te pajisjeve 

tjera teknologjike ne procesin tonë të planifikimit; 

• sigurohemi që kemi informacionet qe kemi nevojë për të mbështetur të mësuarit, mësimdhënien, 

hulumtimin dhe vendimmarrjen efektive. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• adaptimit te infrastrukturës tonë për të plotësuar nevojat në ndryshim, te qasjeve dhe kushteve te 

punës së stafit, studentëve dhe komunitetit te gjerë që shërbejmë për mbështetje më të mirë te 

aktiviteteve tona akademike; 

• përmirësimit te përdorimit të hapësirës tonë, duke përmirësuar dukshëm të mësuarit dhe 

mësimdhënien, duke bere menaxhimin efektiv të hapësirës; 

• dhënies se rëndësisë informacionit dhe teknologjisë së komunikimit për të siguruar qasje të lehtë në 

burime, dhe për të mbështetur studimet individuale dhe në grup si në objekt ashtu edhe atë mobile; 

• zhvillimit dhe mirëmbajtjes se aseteve tona të larmishme në bibliotekën e Kolegjit, duke siguruar qasje 

më të gjerë në te; 

• identifikimit te zhvillimeve të ardhshme teknologjike duke pozicionuar veten shpejtë dhe ne mënyrë 

fleksibile për t'iu përgjigjur atyre; 

• marrjes së qasjes sistematike për të përvetësuar, krijuar,ruajtur, prezantuar dhe menaxhuar me 

burimet tona të informacionit. 

IKP 

Totali i të ardhurave për metër katror të sipërfaqes së brendshme bruto 

Synimet 

Rritja e proporcionit të hapësire për student, si dhe te hapësirave përcjellëse për staf, librari, dhe 

rekreacion deri në vitin 2020; 

Rritja e satisfakcionit te studenteve me burimet e të mësuarit (bibliotekë, të teknologjisë së 

informacionit (IT), hapësirave për studime dhe pajisjeve). 
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3.     Financat 

Realizimi i të gjitha qëllimeve dhe objektivave te Kolegjit varet nga fuqia jonë e përgjithshme 

financiare. 

Qëllim 

Rritja e fuqisë se përgjithshme financiare me qellim të realizimit të qëllimeve tona strategjike dhe rritja e 

pozitës konkurruese të Kolegjit. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

•sigurojmë qëndrueshmërinë afatgjate; 

• sigurojmë qëndrueshmërinë afatshkurtër dhe afatmesme; 

• sigurojmë standarde të larta të përgjegjshmërisë, ndershmërisë dhe kontrollit financiar; 

• japim vlerën më të mirë në të gjitha aktivitetet tona; 

• sigurojmë një qeverisje të mirë. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• prioritizimit dhe përafrimit te burimeve tona me prioritetet tona strategjike duke monitoruar ne 

mënyrë aktive mjedisin ekonomik dhe të financimit duke vlerësuar objektivisht implikimet financiare  

afat- shkurtra dhe afat-gjata te të gjitha vendimet tona; 

• rishikimit periodik dhe azhurimit te strategjive tonë financiare dhe ndërmarrjen e një vlerësimi vjetor 

të qëndrueshmërisë sonë financiare; 

• përditësimit te rregullt te parashikimeve tona afat-shkurtra dhe afat-gjata financiare, dhe përdorimin e 

tyre në vendimmarrje; 

• rritjes dhe diversifikimit të te ardhurave tona nga një gamë e gjerë e aktiviteteve të qëndrueshme 

financiare akademike dhe komerciale të cilat do te gjenerojnë teprica për ri-investime; 

• sigurimit dhe menaxhimit te fondeve tona për të mbështetur investimet në infrastrukturën tonë dhe 

zhvillimin e aktivitetit të reja te qëndrueshme; 

• ruajtjes se ekuilibrit në mes te shpenzimeve rrjedhëse dhe atyre kapitale; 

• menaxhimit te kostove tona dhe eficiences në ofrimin e të gjitha aktiviteteve tona, duke përfshirë 

edhe prokurimin; 
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• mbajtjes se një menaxhimi të plotë dhe efektiv të rrezikut, auditimit te brendshëm dhe një kornize të 

sigurimeve dhe menaxhimit me kujdes e rreziqeve të mëdha financiare për Kolegjin; 

• sigurimit se strategjitë tona te investimeve, thesarit dhe të kredisë, optimizojne kthimet financiare për 

Kolegjin dhe të sigurojnë mbështetje maksimale financiare për aktivitetet e planifikuara; 

• zhvillimit te mëtejshëm te kuadrit tonë të qeverisjes për të përmirësuar vendimmarrjen dhe 

llogaridhënien. 

IKP 

Teprica operative si % e xhiros (qëllimi 5%). 

Synimet 

Rritja e të ardhurave totale ne raport me stafin e angazhuar nga viti në vit, duke synuar një rritje të 

paktën për 10% në terma realë; 

Rritja e kthimit mbi kapitalin e angazhuar (KMKA). 
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IV. Shtyllat Strategjike për arritjen e qëllimeve 

 

Qasja jonë për arritjen e qëllimeve tona strategjike është formuar nga gjashtë temat tona strategjike. 

 

1.      Përvojë e shquar me student 

Kjo temë strategjik bazohet në ekselencën tonë në qëllimin strategjik të arsimit, duke mbuluar disa 

nga mundësitë në dispozicion për studentët tanë dhe mbështetjen që ne ofrojmë, e të cilat 

kontribuojnë në drejtim te arritjes të përvojës se shquar te studenteve tanë. 

Qëllimi 

Për të krijuar mundësi për studentët tanë qe të arrijnë një përvojë të jashtëzakonshme dhe të veçantë, 

që i përgatit ata për jetën përtej studimeve te tyre dhe e cila është fillimi i një marrëdhënie pozitive te 

përjetshme me Kolegjin. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• kombinojmë ekselencën tonë të njohur të mësimdhënies dhe përvojën e shquar qe do te marrin  

studentët në kampus dhe atë online përmes internetit; 

• rivitalizojme kornizën tone akademike dhe atë jo-akademike; 

• nxisim studentët tanë ne alumni si një kuptim i vërtetë i përkatësisë së një komuniteti të te mësuarve; 

• marrim një qasje kohezive,gjithëpërfshirëse dhe të individualizuar për të rritur eksperiencën e 

studenteve tanë që përfshin të gjitha subjektet, të gjitha mënyrat e të mësuarit, të gjitha shërbimet 

studentore, dhe të gjitha pjesët e pasurisë tonë; 

• promovimin e shëndetit, mirëqenies dhe sigurinë e studentëve; 

• pajisim të diplomuarit tanë me ekspertizë dhe me atributet e të diplomuarit që ata te arrijnë 

potencialin e tyre të plotë në komunitetin global. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

•sigurimit se stafi ynë ka aftësi dhe njohuri për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive në një varg rrethanash, 

përvojash, pritjesh dhe aftësish të studenteve tanë; 
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• rritjes se ndërgjegjësimit të studenteve për te shfrytëzuar mundësitë kurrikulare dhe bashkë-

kurrikulare, të tilla si studimi jashtë vendit, të mësuarit te një gjuhe ose përmbushjen e roleve te 

Ambasadorit të studentëve, si dhe zgjerimin ne ofrimin e këtyre mundësive; 

• sigurimit te hapësirës te cilësisë së lartë dhe të mirë-vendosur për mësim dhe aktivitete sociale që 

mbështet të mësuarit ne grup dhe individual, qe ndihmon formimin e vatrave stimuluese për jetën e 

bashkësisë sonë akademike 

• sigurimit te objekteve të gjerë rekreative dhe sportive dhe mbështetjen e shoqërive tona studentore 

dhe te klubeve sportive; 

• ndërmarrjes se aktiviteteve si përgjigje ndaj reagimeve te brendshëm dhe të jashtme të studentëve; 

• ndërmjetësimit te partneriteteve strategjike mes akademikëve, industrisë, specialistëve dhe 

institucioneve tjera për të rritur zhvillimin e atributeve te te diplomuarit te të gjithë studentet; 

• përmirësimit te lidhjeve dhe ndërlidhjeve midis programeve, kolegjit dhe shërbime tjera mbështetëse, 

për ti njohur më mirë dhe për t'iu përgjigjur nevojave dhe pritjeve të studenteve tanë, studentët te 

ardhshëm dhe të te diplomuarve; 

• krijimit te lidhjeve të përjetshme me ish-studentët, dhe në mes të Kolegjit dhe komunitetit më të gjerë 

te Prishtinës, të cilat janë reciprokisht te dobishme, dhe të cilat sjellin pasuri në përvojën e studentëve 

tanë. 

IKP 

Raporti i të diplomuarve (bachelor dhe master), niveli i punësim të diplomuarve apo te vazhdimit te 

studimeve të mëtejshme. 

Synimet 

Rritja e nivelit të kënaqësisë së përgjithshme të studenteve; 

Krijimi i mundësive të reja për studentët tanë qe të fitojnë një përvojë ndërkombëtare si pjesë e 

bashkëpunimit ndërkombëtare te Kolegjit. 

 

2.    Ndikimi global 

Në këtë temë strategjike, kemi nxjerrë në pah qasjen tonë për arritjen e ndikimit global. Ky seksion 

plotëson tri qëllimet tona strategjike, por edhe lidhet me temat e Komunitetit gjatë gjithë jetës dhe 

temës tone strategjike te Partneritetit. 

Qëllimi 
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Për të qenë globale në aspirata, ndikime dhe dimensione tona, në dobi të komunitetit te Kolegjit dhe 

shoqërisë në tërësi. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• zgjerojmë kufijtë tanë global dhe do te kontribuojmë ne ndërtimin e kapaciteteve tona; 

• ndërtojmë përgjigje të integruar për çështjet komplekse globale 

• promovojmë qytetarinë globale. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• inkorporimit te ndërkombëtarizimit në të gjitha fushat e veprimtarisë së Kolegjit, duke përfshirë dhe 

duke zhvilluar një kurrikulum global relevant, duke promovuar një qytetari globale dhe duke 

bashkëpunuar në mësimdhënie, hulumtime dhe shkëmbim te njohurive me partnerët ndërkombëtarë; 

• pozicionimit te vetvetes në ballë të te kuptuarit te ritmit te trendëve të ndryshimeve te mëdha 

ekonomike dhe sociale ne vend dhe rajon, dhe duke përdorur këtë njohuri për të zbutur rreziqet dhe 

maksimizuar mundësitë për të punuar ndërkombëtarisht; 

• avancimit te mbështetjes sonë për komunitetin global te rrjeteve te alumni; 

• promovimit dhe njohjes se vlerave te mobilitetit ndërkombëtar, mirëkuptimit ndër-kulturor, dhe 

shumë- gjuhësisë për të gjithë studentët dhe stafin tonë 

IKP 

Përqindja e studentëve ndërkombëtarë  

Synimet 

Rritja e numrit te studenteve nga rajoni; 

Rritja e numrit të studentëve nga rajoni në programet e magjistraturës ne Kolegje. 

 

3.      Komuniteti gjatë gjithë jetës 

Kjo shtyllë strategjike përcakton aktivitetet e Universitetit në kontekstin e komunitetit tonë të gjerë. 

Mësimdhënie dhe kërkime eksterne, bashkëpunime dhe shkëmbime te njohurive  me jashtë janë 

adresuar në qëllimet tona strategjike. Seksionet tjera të ndërlidhura përfshijnë Përgjegjësit Sociale 

dhe Ndikimin Global. 



18 
 

Qëllimi 

Për të bërë një kontribut pozitiv intelektual, arsimor, ekonomik, shkencor dhe kulturor ndaj shoqërisë 

dhe për të nxitur të kuptuarit dhe mbështetje për Kolegjin dhe punën e tij. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• ngritemi mbi parimet tona te sqaruara me punën tonë të rrisim angazhimin publik, për të influencuar  

politikë-bërësit, për të sjellë ndryshime; 

• vejmë burimet dhe ekspertizën tone gjerësisht në dispozicion; 

• jemi një fqinj, punëdhënës dhe këshilltar i përgjegjshëm dhe me ndikim;  

• ndërtojmë një komunitet ndërkombëtar alumni  të informuar, të angazhuar dhe përkrahës  dhe miqve 

të asociuar, përmes një kontakti gjate gjithë jetës; 

• kemi një profil te vlerave kulturore dhe sportive në Kosove dhe me gjere. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• mirëpritjes se banorëve lokalë dhe pjesëtarëve te komunitetit të gjerë në ndërtesat tona për të marrë 

pjesë në ligjërata, konferenca dhe aktivitete tjera, ne ngjarjet kulturore dhe sportive, si dhe për të 

përfituar nga mundësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës 

• angazhimit pozitiv me këshillat lokale dhe partnerët e tjerë kryesorë mbi një sërë çështjesh, duke 

përfshirë planifikimin strategjik lokal, transportin dhe te marrëdhënieve midis studentëve tanë dhe të  

komunitetit te Prishtinës; 

• demonstrimit te pikëpamjes sonë se angazhimi publik është element kyç i qëllimit tonë, i ndërlidhur 

me ndikimin e kërkimeve, përmes promovimit, njohjes dhe festimit te sukseseve në këtë fushë; 

• dhënies se kontributit të ekspertëve tanë në debatet publike dhe politikë-bërje ne Kosove; 

• inkurajimit te individëve dhe ekipet e stafit dhe studentëve për të marrë pjesë në ngjarje dhe gara 

sportive dhe për të ndërmarrë aktivitete vullnetare; 

• njohjes se kontributit te ish-studentëve tanë, dhe duke rritur shtrirjen dhe thellësinë e angazhimit të 

alumni dhe te miqve shoqërues në jetën e tanishme dhe të ardhshme të Kolegjit; 

• promovimit te arritjeve te Kolegjit Pjeter Budi, si në nivel lokal dhe atë global. 

IKP 
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 Hapa fizik dhe virtual 

Objektiv 

Rritja e numrit te te angazhuar aktiv te alumni ne Kolegj përmes faqes së internetit, medieve sociale dhe 

gazetave elektronike. 

 

4.    Përgjegjësia sociale 

Në këtë shtyllë strategjike  kemi përcaktuar qasjen tonë për përfshirjen e parimit te përgjegjësisë dhe  

qëndrueshmërisë sociale në të gjithë Kolegjin. Këto Seksione përfshijnë Njerëzit, Infrastrukturën, 

Përvojën e shquar të studentëve dhe Komunitetin gjatë gjithë jetës. 

Qëllimi 

Për të krijuar kushtet më të cilat studentët tanë, stafi dhe komuniteti i gjerë janë të frymëzuar dhe të 

mbështetur qe të angazhohen dhe të kontribuojnë në përgjegjësitë dhe qëndrueshmërinë sociale 

brenda Kolegjit dhe më gjerë. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• minimizojmë impaktin tonë në mjedis; 

• maksimizojmë kontributin tonë për shoqërinë; 

• kemi infrastrukturë të zhvilluar dhe, kur është e mundur, do te kujdesemi që të përmbushim 

qëndrueshmërinë mjedisore kombëtare dhe objektivat e  përgjegjësisë sociale; 

• shfaqim standarde me të larta etike; 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• përfshirjes se angazhimit tonë për përgjegjësi dhe qëndrueshmëri sociale në kurrikulat, politikat, 

strategjitë dhe procedurat tona; 

• motivimit te gjithë anëtarëve te komunitetit të Kolegjit qe të bëhen avokatë efektive që në mënyrë 

aktive mbështesin praktikat më të mira, inovacionet dhe lidershipin në lidhje me përgjegjësitë dhe 

qëndrueshmërinë sociale; 

• ofrimit te çdo mundësie studenteve për të studiuar aspektet më të gjera të sfidave aktuale globale, te 

përgjegjësive dhe qëndrueshmërisë sociale, dhe për të eksploruar në thellësi se si lendet e zgjedhura  

ndërlidhen me to; 
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• demonstrimit dhe raportimit e ndikimeve tona kryesore sociale, mjedisore dhe ekonomike; 

• njohjes dhe ndarjes se ekspertizës aktuale, mundësive, aktiviteteve dhe arritjeve ne lidhje me 

përgjegjësinë tonë sociale, qëndrueshmërinë dhe sfidat globale; 

• menaxhimit te infrastrukturës tonë fizike dhe prokurimin e mallrave dhe shërbimeve në mënyre që te 

maksimizojnë efikasitetin dhe efektivitetin duke minimizuar ndikimet sociale, mjedisore dhe të tjera; 

• përmirësimit te menaxhimit të përgjithshëm të resurseve ashtu qe të zvogëlojmë mbeturinat dhe te 

afirmojmë riciklimin e tyre; 

IKP 

 

Objektiv 

 

5.     Partneritetet 

Kjo shtyllë strategjik përcakton qasjen tonë për arritjen e qëllimeve tona strategjike përmes ndjekjes 

se partneriteteve strategjike dhe bashkëpunimeve. 

Qëllimi 

Për të zhvilluar partneritete dhe bashkëpunime afatgjata produktive që fuqizojnë pozitën lokale dhe 

ndërkombëtar të Kolegjit. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• pozicionojmë veten për të krijuar dhe shfrytëzuar mundësitë e partneriteteve në kufijtë e njohurive të 

reja 

• rrisim kapacitetin dhe konkurrencën tonë; 

• gjenerojnë rezultate të qëndrueshme dhe te dobishme reciproke; 

• sigurojmë përdorim më efikas të burimeve; 

• kontribuojmë ne prioritetet kombëtare dhe ndërkombëtare për mësimdhënie dhe hulumtim. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 
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• zhvillimit, dhe nxjerrjes së përfitimeve përmes partneriteteve dhe bashkëpunimeve strategjike  me 

Kolegjet dhe Universitetet vendore dhe ndërkombëtare, me sektorin komercial, si dhe me organizatat 

qeveritare dhe të shoqërisë civile, të cilat ndërtohen bazuar në ekselence dhe nxiten nga interesi i 

përbashkët akademik; 

• thellimit te marrëdhënieve tona të krijuara me partnerët ne hulumtime shkencore, si dhe me 

institucionet tjera vendore dhe bizneset; 

•nxjerrjes se përfitimit maksimal nga ekspertiza e jashtme dhe pjesëmarrja në rrjetet kombëtare dhe 

ndërkombëtare; 

• eksplorimit te mundësive për të bashkëpunuar dhe ndare aktivitetet, shërbimet, sistemet dhe 

objektet, përtej kufijve institucional dhe me partnerët komerciale, ku përfitimet reciproke mund të 

realizohen. 

IKP 

Numri i botimeve tona kërkimore ne të cilat jemi bashkë-autor me ndërkombëtar.  

Numri i marrëveshje për bashkëpunim. 

Objektivi 

Rritja e numrit të studentëve në programet tona te përbashkëta me partnerët ndërkombëtarë ne 

studimet bazike dhe ne master. 

 

6.     Barazia dhe pjesëmarrja e zgjeruar 

Në këtë shtyllë strategjike kemi përcaktuar qasjen tonë për përvetësimin e parimeve te barazisë, 

përfshirjes dhe diversitetit në të gjithë komunitetin dhe angazhimin tonë për zgjerimin e pjesëmarrjes. 

Ky seksion është i lidhur ngushtë me Njerëzit mundësuesit tonë. 

Qëllimi 

Të krijojmë dhe mirëmbajmë një komunitet të diversifikuar të studentëve dhe te stafit, duke pasuruar 

eksperiencën tone ne mësim, punë dhe atë sociale për të gjithë dhe duke treguar përkushtimin tonë për 

drejtësi sociale. 

Objektivat 

Për të përmbushur qëllimin tonë, ne do të: 

• pranojnë studentët më të mirë nga një gamë të gjerë të prejardhjes; 

• fuqizojmë barazinë, gjithpërfshirjen dhe diversitetin si parime fondamentale të komunitetit tonë; 
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• nxisim një kulturë që lejon lirinë e mendimit dhe të shprehjes brenda një kuadri të respektit të 

ndërsjellë 

• përpiqemi të sigurojmë që asnjë student te mos pengohet nga hyrja në Kolegje për shkak te barrierave 

financiare; 

• mundësojmë studentëve nga grupet e nën-përfaqësuara qe të përqafojnë plotësisht përvojën e tyre 

ne arsimin e larte, qe me sukses të kompletojnë programin e tyre të studimit dhe të zgjerojnë ambiciet  

dhe mundësitë e tyre për punësim. 

Strategjitë 

Ne do të arrijmë objektivat tona përmes: 

• mbrojtjes dhe fuqizimit te diversitetit si një element përcaktues të përvojës se Kolegjit Pjeter Budi; 

• sigurimit se Stafi ka trajnimin dhe informacionin e duhur në fushat e barazisë, për të parandaluar 

diskriminimin, të bëjë axhustime të arsyeshme, dhe për të promovuar barazinë e mundësive;  

• sigurimit se Stafit dhe studentet  me nevoja të veçanta kanë qasje në objekte dhe mbështetje te 

duhur; 

• orientimit te studentëve te ardhshëm për sfidat dhe mundësitë e arsimit të lartë dhe përvojën e 

Kolegjit Pjeter Budi, nëpërmjet punës sonë shënjestër në terren dhe ngjarjeve në objektin tonë; 

• zhvillimit te marshutes fleksibile te hyrjes dhe daljes për studentët ne Kolegjin Pjeter Budi; 

• Marrja në konsideratë te kontekstit te rrethanave individuale kur identifikojmë studentet me 

potencialin më të mirë për sukses, nëpërmjet politikes sonë fer, te qarte dhe transparente; 

• sigurimit dhe ngritjes se vetëdijes së tyre për përfitimin e bursave nga Kolegji për suksese te 

jashtëzakonshme; 

IKP 

Përfshirja ne studime themelore nga grupet e nën-përfaqësuara; 

Synimet 

Përfshirja me e madhe te grupeve te nën-përfaqësuara; 

Rritja e pjesëmarrjes së stafit femëror akademik të promovuar si ligjërues, lektor i lartë, dhe ne nivelin 

Profesor, dhe për të zvogëluar hendekun gjinor në personelin e Kolegjit. 

 

 



23 
 

V. Përmbledhje e Indikatorëve Kyç të Performancës (PIKP) dhe objektivat 

 

Qëllimi strategjik: Ekselencë në arsim 

Përqindja e të larguarve qe kane arritur rezultat të suksesshëm (te diplomuar,te transferuar ose 

mirënjohje tjera); 

Rritja e kënaqshmërisë se studenteve me mbështetjen akademike dhe pastorale; 

Rritja e satisfakcionit te studentëve me mundësitë dhe mbështetjen për zhvillimin atributeve te tyre te 

diplomimit dhe punësimit. 

 

Qëllimi strategjik: Ekselence në kërkime 

Pjesëmarrja ne tregun e te ardhurave (shpenzimet) nga kërkimet; 

Rritja e numrit mesatar te studentëve ne master për anëtar të stafit akademik për të paktën 3; 

Rritja e rezultatit tonë për masën e citimeve nga ana e të tjereve. 

 

Qëllimi strategjik: Ekselence ne Inovacione 

Korniza e këmbimit te njohurive: numri i dhëne i informacioneve shpjeguese, patentave, licencave dhe 

numri i kompanive te reja të formuara; 

Arritja e të paktën 10 ndikimeve në politikat publike në vit; 

Rritja e ndikimit tonë ekonomik, të matur nga Vlera e Shtuar Bruto (GVA. 

 

Mundësuesit:  Njerëzit 

Raporti i stafit të cilët kanë pasur një shqyrtim vjetor brenda vitit të kaluar, duke përfshirë identifikimin e 

objektivave dhe nevojat e zhvillimit; 

Rritja e numrit të aplikimeve te stafit akademik ndërkombëtar për postet akademike ne Kolegj; 

 

Mundësuesit: Infrastruktura 

Totali i të ardhurave për metër katror të sipërfaqes së brendshme bruto 
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Rritja kënaqësinë se studentëve me burime të të mësuarit (bibliotekë, IT, hapësirë studimi dhe pajisjet). 

 

Mundësuesi:  Financat 

Teprica operative si % të xhiros  

Rritja e të ardhurave tona totale për stafin nga viti në vit, duke synuar për një rritje prej të paktën 10% 

në terma realë; 

 

Tema Strategjike: përvojë e shquar e studenteve 

Përqindja e të diplomuarve (bachelor dhe master), punësimi në niveli të diplomuar apo studime të 

mëtejshme 

Rritja e nivelit të kënaqësisë së përgjithshme të studenteve te shprehur në përgjigjet ndaj sondazhet nga 

zyra e cilësisë; 

Krijimi i mundësive të reja për studentët tanë qe të fitojnë një përvojë ndërkombëtare. 

 

Tema Strategjike: Ndikimi Global 

Te rritet pjesëmarrja  e studentëve ndërkombëtarë  

Rritja e numrit të studentëve nga rajoni  

Rritja e të ardhurave tona nga grantet për kërkime shkencore dhe komerciale nga burime të tjera;  

Rritja e numrit të studenteve ne studimet master.  

 

Tema Strategjik: Komuniteti gjatë gjithë jetës 

Hapa fizike dhe virtuale 

Rritja e numrit të alumni aktive dhe te angazhuar ne Kolegj nëpërmjet faqes së internetit, medieve 

sociale dhe e-gazetat. 

 

Tema Strategjike: Përgjegjësia sociale 

Raporte e arritura ne zvogëlimin e sasive te mbeturinave, 
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Kursimet ne shpenzimin e letrës dhe energjisë,  

Aktivitetet mjedisore dhe te mbrojtjes se ambientit. 

 

Tema Strategjike: Partneritetet 

Numri i botimeve tona kërkimore ne të cilat jemi ndërkombëtarisht bashkë-autor 

Rritja e numrit të studentëve në programet master te organizuara me partnerët ndërkombëtarë. 

 

Tema Strategjike: Barazia dhe pjesëmarrja  

Përfshirja ne Kolegj te grupeve te nën-përfaqësuara; 

Konvergjenca në etapat e pjesëmarrjes sonë për grupet e nën-përfaqësuara; 

Rritja e përfshirjes së stafit akademik femëror të emëruar dhe të promovuar si ligjërues, lektor i lartë, 

dhe si profesor. 

 

 

 

Shkurt 2014                                                                                                    Këshilli drejtues i Kolegjit Pjeter Budi 

                                                                                                             Kryetari 

                                                                                                             Besim Ajeti 


