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I. Historiku i Kolegjit Pjetër Budi (përshkrimi) 

1. Themelimi  

 Kolegji Pjetër Budi është themeluar më vitin 2005 me vendim të Bordit Drejtues të 

Institutit për Studime
1
 në mbledhjen e mbajtur më datë 15.04.2005 në bazë të Ligjit mbi 

Arsimin e Lartë (Ligji 2003/14 të datës 17.07.2003 dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 14/2013 

të datës 17.07.2003, për licencimin dhe regjistrimin e bartësit privat të arsimit të lartë në 

Kosovë.  

I njëjti është licencuar në vitin 2006 dhe ne vendim të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT), vendimi Nr. 494/02-1, datë 10.04.2006
2
. Në bazë të vendimit të 

MASHT-it, vendimi Nr. 586/02-1, datë 09.05.2007 është licencuar për periudhë 5 vjeçare. 

Kolegji Pjetër Budi” , BPrAL “Pjetër Budi” është akredituar në korrik të vitit 2009,  si Kolegj 

për Studime i Shkencave Aplikative –Organizative. 

Me  07.07.2013 Kolegji Pjeter Budi mori akreditim inctitucional, vendimi nr. 510/13 për 

periudhë tri vjecare, 01.10.2013-30.09.2016 nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës. 

2. Përshkrimi i vendndodhjes  

Kolegji Pjetër Budi,  

Adresa: Rruga Agim Ramadani, p.n. 

10 000 Prishtinë, Kosovë 

pjeterbudi@gmail.com 

3. Programet që ofrohen: 

Në nivelin BA ofrohen këto programe studimore: 

- Doganë dhe Shpedicion 

- Juridik 

o E Drejta Penale 

o E Drejta Kushtetuese/Administrative 

o E Drejta Fiananciare 

o E Drejta Civile 

- Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë 

- Administrim Biznesi me nëndrejtime: 

o Banka dhe Kontroll Financiar 

o Menaxhimi i Resurseve Njerëzore 

o Menaxhim i Marketingut dhe  

o Administratë Publike 

- Sigurime 

 

                                                 
1
Bashkangjitur në Shtojcë 7. Dokumente tjera relevante në dosjen “Vendimet për Licencim dhe Akreditim”. 

2
Bashkangjitur në Shtojcë 7. Dokumente tjera relevante në dosjen “Vendimet për Licencim dhe Akreditim”. 
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Në nivelin MA ofrohen këto programe studimore: 

- Doganë dhe Shpedicion 

- Menaxhment me nëndrejtimet: 

o Menaxhment 

o Menaxhim i Sigurimeve dhe 

o Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë  

 

Aplikohet për akreditim ex-ante: 

Shkencat Kompjuterike, BA 

 

4.  Vlerësimet e deritashme  

Vlerësimet e deritashme të ekspertëve ndërkombëtar për akreditimin institucional të reflektuara 

në vendimet e Agjencionit
3
.  

 

Numri i vendimit  

Data e 

vendimit  

Emri zyrtar i 

institucionit të 

akreditua 

Periudha e 

akreditimit 

Institucioni 

akreditues 

Vendimi Nr. 183/09  24.07.2009  

Instituti "PJETËR 

BUDI" 

01.10.2009 -  

30.09.2010  

Agjencia e 

Akreditimit e 

Kosovës 

Vendimi Nr. 469/10  19.07.2010  

Kolegji "PJETËR 

BUDI" 

01.10.2010 - 

30.09.2013 

Agjencia e 

Akreditimit e 

Kosovës 

Vendimi Nr. 510/13 07.07.2013 

Kolegji "PJETËR 

BUDI" 

01.10.2013 -

30.09.2016 

Agjencia e 

akreditimit e 

Kosovës 

 

Vlerësimet e ekspertëve të reflektuara në Vendimet për akreditimin e programeve studimore
4
. 

 

Numri i 

vendimit  

Data e 

vendimit  

Programet e Akredituara Lloji 

vendimit 

Periudha e 

akreditimit 

Viti 

akademik  

Nr. 494/02-

1 

10.04.2006  Doganë dhe 

Shpedicion, BA dhe MA  

L  3 vite  2005/2006 

 

                                                 
3
Bashkangjitur në Shtojcë 7. “Dokumente tjera relevante” në dosjen “Vendimet për Licencim dhe Akreditim”. 

4
Bashkangjitur në Shtojcë 7. “Dokumente tjera relevante” në dosjen “Vendimet për Licencim dhe Akreditim”. 
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Nr. 586/02-

1 

 

 

 

 

 

 

09.05.2007 

 Doganë dhe 

Shpedicion,  BA dhe MA  

 Sigurime,  BA dhe 

MA 

 Resurse Njerëzore,  

BA dhe MA 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

5 vite 

 

 

2006/2007 

 Doganë dhe 

Shpedicion, BA dhe MA  

 Turizëm dhe 

Hoteleri,  BA dhe MA  

 Sigurime, BA dhe 

MA  

 Resurse Njerëzore, 

BA dhe MA  

 

 

 

-vazhdim 

 

 

 

2007/2008 

 

Nr. 183/09 

 

 

24.07.2009 

 

 Doganë dhe 

Shpedicion,  BA  

 Menaxhimi i 

Turizmit dhe Hotelerisë, 

BA  

 

A 

 

1 vit 

 

2009/2010 

 

 

 

 

 

Nr. 469/10 

 

 

 

 

 

19.07.2010 

 

 Doganë dhe Shpedicion, 

BA 

 Menaxhimi i Turizmit 

dhe Hotelerisë, BA 

 

R 

 

3 vite 

 

 

 

 

2010/2011  Sigurime, BA  

 Administrim Biznesi,  

BA 

 Doganë dhe Shpedicion, 

MA 

 

 

A 

 

 

1 vit 

 

Nr. 304/11 

 

13.07.2011 

 Doganë dhe Shpedicion, 

MA 

 Sigurime, BA 

 Administrim Biznesi, 

BA 

 

R 

 

3 vite 

 

2011/2012 

Nr. 457/12 09.07.2012  Menaxhment, MA A 1 vit 2012/2013 

 

Nr. 510/13 

 

 

 

 

08.07.2013 

 Doganë dhe 

Shpedicion, BA 

 Menaxhimi i 

Turizmit dhe Hotelerisë, 

BA  

 Menaxhment, MA  

 

R 

 

3 vite 

             

2013/2014 
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Nr. 561/14 

 

 

 

 

04.07.2014 

 Sigurime, BA  

 Administrim Biznesi,  

BA 

 Doganë dhe 

Shpedicion, MA 

 

R 

  

 

 

 

3 vite 

 

 

 

 

2014/2015 

 Juridik, LLB A 

 

Sqarim
5
 

 

                                                 
5
 L- licencim; A- akreditim dhe R- riakreditim 
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II Programet e Studimit (PS)  

1. Informata të përgjithshme të programeve studimore 

1.1. Rregulloret dhe procedurat për zhvillimin/rishikimin dhe aprovimin e kurikulave të reja 

(kriteret për cilësi dhe përgjegjësitë) 

 

Kolegji “Pjetër Budi”  me kohë ka  vendosur bazën normative për zhvillimin/rishikimin dhe 

aprovimin e kurrikulave të reja.  

Duke marrë parasysh nenin 14, paragrafi 2 të Ligjit nr.04/L-037 Për Arsimin e Lartë (i cili nen 

autorizon Bartësit e licencuar të Arsimit të Lartë për të  hartuar dhe zbatuar në mënyrë të 

pavarur kurrikulet dhe projektet për kërkime shkencore) , dhe nenin 11 paragrafi 8 të Statutit të 

Kolegjit, Bordi Drejtues në mbledhjen e mbajtur më 14.05.2013, me nr. 250/2013, miratoi 

Rregulloren mbi procedurat e zhvillimit/rishikimit dhe aprovimit të kurrikulave të reja
6
.  

Kjo rregullore përcakton kushtet  dhe procedurat e zhvillimit / rishikimit të kurrikulave aktuale 

dhe/apo aprovimit të kurrikulave të reja në Kolegj “Pjetër Budi”  duke vendosur :  

- Parimet e hartimit të kurrikulave 

- Masat për sigurimin e cilësisë dhe krahasueshmërisë së programeve 

- Procedurat e detajizuara për rishikimin dhe miratimin e kurrikulave të reja 

Rregullorja përfshinë kriteret për cilësi dhe organet përgjegjëse për sigurimin e cilësië së 

kurrikulave me theks të vecant në pështatjen e kurrikulave me nevojat e tregut dhe industrisë
7
.  

1.2. Rregullorja për vlerësimin e studentëve8 dhe progresin e tyre gjatë 

studimeve  

a) Procedurat për vlerësimin e studentëve: 

Studentët në Kolegjin “Pjetër Budi” vlerësohen gjatë tërë semestrit. Evidentohen aktivitetet e 

tyre dhe angazhimi në ligjërata; punimet seminarike, esetë, pjesëmarrja, organizohen dy teste 

dhe mbahet provimi final.  Provimi final mund të organizohet në formë të shkruar, verbale (të 

pyeten gojarisht) apo të kombinuar (studenti kalon një pjesë me shkrim pastaj pyetet me gojë).  

Profesori ka lirinë të vendos për mënyrën se si i vlerëson studentët. Institucioni në rregullore ka 

përfshirë dy teste dhe provimin final, për nivelin BA, kurse për nivelin MA profesori 

përllogaritë pikat e akumuluara të studentit nga puna e tij e pavarur shkencore si dhe rezultatet 

e pikët e provimit final.  

Në parim për nivelin bachelor janë paraparë: 

 Deri në 80 pikë provimi final,  me shkrim ose me gojë nga lënda përkatëse për lëndët e 

nivelit Bachelor 

                                                 
6
Nxjerrur nga Rregullorja për organizimin e provimeve në shtojcë: 7. Dokumente tjera relevante në emër “1.1. 

Rregullore mbi procedurat per zhvillimin e kurikulave”. 
7
Aneksi: Rregullore mbi procedurat e zhvillimit/rishikimit dhe aprovimit të kurrikulave 

8
 Aneksi: Rregullorja për vlerësimin e studentëve 



 

 

10 

 

 Deri në 10 pikë punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, prezantimi, puna e pavarur  

 Deri në 10 pikë pjesëmarrja në procesin mësimor dhe angazhimi gjatë ligjëratave 

(ushtrimeve). 

Në nivelin Master, profesori në Marrëveshje me studentët zgjedhë formën ose metodën e 

vlerësimit duke iu përmbajtur kritereve minimale për kalueshmëri.  

b) Afatet e provimeve për Programet BA dhe MA: 

Kolegji “Pjetër Budi” Prishtinë, brenda një viti akademik organizon së paku 3 afate të rregullta 

të provimeve (janar, qershor dhe shtator). Sipas nevojës apo me kërkesë të studentëve, mund të 

organizohenë edhe dy afate shtesë (prill e nëntor). 

C - 1) Mënyrat e notimit përfundimtar në programet Bachelor: 

Në të gjitha programet studimore të Kolegjit “Pjeter Budi”, Prishtinë, për të përcaktuar nivelin 

e suksesit të studentit, do të aplikohen këto kritere të kalueshmëtisë dhe të notimit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti konsiderohet se ka kaluar me sukses provimin nëse është vlerësuar me notën nga 6 

deri në 10, ndërsa konsiderohet se nuk e ka kaluar provimin nëse është vlerësuar me notën 5 

(pesë).  

C - 2) Mënyrat e notimit përfundimtar në programet Master: 

 

 

Nota                                                             Përshkrimi                                                                         Përqindja e njohurisë                    

10 Shkëlqyeshëm 90-100 

9 Shumë mire 80-89 

8 Mirë 70-79 

7 Kënaqshëm 60-69 

6 Mjaftueshëm 50-59 

5 Dobët 0-49 

Nota                                                             Përshkrimi                                                                         Përqindja e njohurisë                    

10 Shkëlqyeshëm 90-100 

9 Shumë mire 80-89 

8 Mirë 70-79 

7 Kënaqshëm 60-69 

6 Mjaftueshëm 50-59 

5 Dobët 0-49 
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1.3.  Rregulloret dhe procedurat e punimit të temave të diplomës BA dhe MA
9
 

 

Kolegji “Pjetër Budi” ka miratuar rregullore të vecanta të cilat definojnë kushtet dhe 

procedurat e punimit të temave të diplomës dhe vet procesin e diplomimit në të dyja nivelet, 

bachelor dhe master. Ekzistojnë dy rregullore që mbulojnë sferat përkatëse të cakura në këtë 

pikë: 1. Rregullorja për diplomimin e studentëve dhe Rregullorja  për studimet master. 

Temat në nivelin Baçelor: 

Me nënshkrimin e vendimit nga Komisioni për aprovimin e Temës Baçelor student 

konsiderohet i diplomuar. Tema Bachelor (BA) në të gjitha programet akademike të Kolegjit 

ka 12 kredi (ECTS) ose 300 orë angazhim të studentit. Tema Baçelor  punohet nën 

mbikëqyrjen e Mentorit i cili paraprakisht pranon të punoj me studentin. Pas aprovimit të temës 

nga mentori nënshkruhet vendimi i Komisionit të caktuar për aprovimin e temës baçelor. 

Komisioni për vlerësimin e Temës Bachelor, përbëhet nga tre anëtarë
10

.  

 

Jo më larg se pesë (5) ditë nga data e formimit të komisionit për vlerësim të temës baçelor nga 

dekani, komisioni duhet të takohet për vlerësimin e temës.  

 

Temat në nivelin Master: 

 

 Studentët pasi të përfundojnë provimet dhe t‟i jenë pranuar punimet seminarike, 

paraqesin kërkesë për aprovimin e temës Master. 

 Për lejimin e temës së Masterit kandidati paraqet kërkesë me shkrim në Kolegjiumin e 

Studimeve Master. Në kërkesë kandidati paraqet: Titullin e temës, arsyeshmërinë e 

zgjedhjes së temës, qëllimin e hulumtimit, kontributin shkencor, rezultatet e pritura, 

metodat e studimit, projektin hulumtues, si dhe propozimin për Mentor.   

 Pas paraqitjes së kërkesës për aprovimin e temës master bëhet verifikimi i dosjes së 

kandidatit.  

 Verifikimin e dosjes së kandidatit e bën komisioni i përhershëm që funksionon në 

Kolegjin “Pjetër Budi”, në këtë përbërje: 1. Dekani i Kolegjit, 2. Menaxheri ekzekutiv, 

dhe 3. Drejtori i financave. 

 Pas verifikimit të dosjes komisioni merr vendim dhe konstaton a është e kompletuar 

dosja e kandidati apo jo. 

 Nëse dosja e kandidatit është e kompletuar atëherë Kolegjiumi për studimet master e 

vlerëson kërkesën e kandidatit dhe merr vendim për aprovimin dhe lejimin, ose 

                                                 
9
 Aneksi: Rregulloret dhe procedurat e punimin e temave të diplomës BA dhe MA 

 
10

 Rregullorja pert studimet Bachelor, 2013 
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refuzimin e temës Master të kandidatit përkatës, në të cilin vendim përcaktohet edhe 

Mentori i kandidatit. 

 Mentori është i obliguar t‟i ndihmojë kandidatit me sugjerime, udhëzime, këshilla deri 

në përfundimin e temës Master.  

 Mentori duhet të ketë gradë shkencore Doktor i shkencave përkatëse. 

 Pasi Mentori ta ketë vlerësuar pozitivisht punimin master, kandidati  paraqet kërkesë në 

Kolegjiumin e studimeve master, për caktimin e komisionit për vlerësimin përfundimtar 

dhe mbrojtjen e temës Master. 

 Kolegjiumi i Studimeve master i Kolegjit “Pjetër Budi”, merr vendim për formimin e 

komisionit për vlerësimin e temës master. 

 Komisioni për vlerësimin e temës master, i paraqet raport Këshillit mësimor – shkencor 

për plotësimin e kushteve metodologjike – shkencore, për mbrojtjen e temës master të 

kandidatit. 

 Pasi të aprovohet raporti nga Këshilli mësimor – shkencor i Kolegjit, komisioni në 

konsultim me kandidatin caktojnë datën e mbrojtjes publike. 

 

1.4.  Dokumenti mbi marrëdhëniet
11

 ligjore ndërmjet institucionit dhe studentëve 

 

Statusi, te drejtat dhe detyrimet e Kolegjit dhe studentëve në përgjithësi rregullohen me 

Statutin e Kolegjit “Pjetër Budi”, i cili është aprovuar nga MASHT-i.
12

 

Përveç Statutit, me rastin e regjistrimit në Kolegj, studentët nënshkruajnë kontratë 

ligjore me Kolegjin, me të cilën përcaktohet raporti juridik-ligjor dhe rregullohen të drejtat dhe 

detyrimet reciproke në mes të palëve kontraktuese. 

Për më tepër, Kolegji u mundëson studentëve që të bëjnë edhe ndryshime të kohë-pas 

kohëshme të Kontratave në mënyrë që t‟i përshtaten rrethanave të reja, të krijuara më vonë
13

.  

                                                 
11

 Shih Aneksin: Kontrata e Kolegjit me studentin 
12

 Shih Aneksin: Statuti i Kolegjit “Pjetër Budi”( nenet 79-93) . 
13

 Shih Aneksin: Kontrata e Kolegjit me studentin 
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2.1  Të dhënat për programin e studimit Shkencat Kompjuterike, BSc  

Emri  i programit të studimit Shkencat Kompjuterike  

Niveli i kualifikimit sipas KKK 
(me shkurtesat BA, MA, PhD,  
program doktorate, kurs universitar, 
certifikatë apo diplomë profesionale) 

Niveli VI sipas KKK, BA 

Grada akademike dhe emërtimi i 
diplomës në formë të plotë dhe të 
shkurtër 

Baçelor i Shkencave 

Fusha e studimit sipas Erasmus 
Subject Area Codes (ESAC) 

11 

Profili i programit akademik 

(specializimi) 

      

Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vite akademike 

Grupi të cilit i orientohet oferta Çdo person që ka mbaruar shkollën e 

mesme dhe ka dhënë provimin e 

maturës 

Forma e studimit (e rregullt, pa 
shkëputje nga puna, studim në 
distancë etj.) 

E rregullt dhe pa shkëputje nga puna  

Numri i ECTS kredive (total dhe për 

vit) 

 

60 ECTS për vit/ 180 ECTS për tri vite 

studimi 

Modulet /Lendet (titujt) Viti i parë: Hyrje në Shkenca 

Kompjuterike, Teknologjitë e Internetit, 

Kalkulus I, Gjuhë Angleze I, Hyrje në 

Shkrimin Akademike 

Sociologji, Programimi, Arkitektura 

Kompjuterike, Kalkulus II, Gjuhë Angleze 

II, Menaxhimi i Operacioneve, Dizajni 

Multimedial 

Viti i dytë: Algoritmet dhe struktura e të 

dhënave, Programimi i orientuar në 

objekte, Menaxhimi i Sistemeve të 

Informacionit, Struktura Diskrete, e-

Biznesi, Menaxhimi i Projekteve, Sistemet 

Operative, Bazat e të Dhënave, 

Probabiliteti dhe Statistika, Gjuhët 

Programuese , Gjurmimi i të dhënave, 
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Aplikimet ueb & E-teknologjia 

Viti i tretë: Ueb Programimi, Inxhinieria e 

Sofverit, Rrjetat kompjuterike dhe sistemet 

e shpërndarjes, Zhvillimi i Aplikacioneve 

në Java , Programimi i Avancuar në Net, 

Testimi dhe Mirëmbajtja e Softuerit, 

Grafika kompjuterike, E Drejta e 

Teknologjisë Informative, Modelimi dhe 

analiza e proceseve, Tema BA 

Numri i vendeve të studimit 100 

Udhëheqësi i programit të studimit Ismail Mehmeti, PhD 

Personeli i përhershëm 
shkencor/artistik 
(Numri sipas kategorive të personelit) 

8 PhD and 4 Master 

Taksat e studimit 1100 euro në vit 

 

2.2  

Plan-programi “Shkencat kompjuterike” është bazuar në modelin e aprovuar të Bolonjës për 

organizimin e studimeve 3+2. Ai është dizajnuar që të plotësojë kërkesat e tregut vendor, por 

edhe të ofrojë një perspektivë moderne dhe globale. 

Qëllimet e programit janë: 

 t‟u mundësojë studentëve  të fitojnë shkathtësi më të gjëra komunikimi, të atyre 

gjuhësore dhe analitike, 

 t‟u mundësojë studentëve  të fitojnë njohuri teorike dhe praktike për shkencat 

kompjuterike dhe ato t‟i aplikojë në jetën reale, 

 t‟i aftësojë studentët të kyçen në zhvillimin dhe implementimin e zgjidhjeve të 

ndryshme softuerike, 

 t‟i aftësojë studentët të punojnë në projekte individuale dhe grupore, që sipas natyrës 

mund të jenë: projekte shkencore-hulumtuese, projekte zhvillimore ose punë praktike, 

 t‟u mundësojë bazë të mirë për përshtatje të mëtutjeshme përkundrejt ndryshimeve të 

reja teknologjike/të tregut, 

 të mundësojë shkathtësi dhe përkrahje gjatë organizimit, realizimit dhe gjatë 

implementimit të metodave dhe procedurave në fusha të tjera. 

Punësimi i mundshëm 



 

 

15 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të programit, studentët e diplomuar do të kenë mundësi të 

punojnë në fusha të ndryshme të industrisë, siç janë: kompanitë e orientuara drejt TI, sektori i 

biznesit, administrata publike, etj. 

Të diplomuarit do të jenë të aftë: 

 të shfrytëzojnë sistemet kompjuterike dhe teknologjitë informatike në jetën e 

përditshme dhe më tej; 

 të aplikojnë në mënyrë efikase algoritmet dhe metodat e mësuara; 

 të programojnë zgjidhje për probleme të ndryshme; 

 të organizojnë bazat e të dhënave, të dizajnojnë, të implementojnë dhe mirëmbajnë më 

tej si dhe të përkujdesen për performansat; 

 të dizajnojë dhe të implementojë rrjeta kompjuterike; 

 të përdorin teknologjitë e Internetit në mënyrë efikase; 

 të organizojnë dhe ndihmojnë për zgjidhjet teknike për t‟u përgjigjur kërkesave të 

ndryshme sociale, ekonomike dhe shkencore-teknike. 

Rezultatet e pritura të mësimnxënies 

Njohuritë dhe të kuptuarit 

 Posedon njohuri dhe kuptim për aspektet teorike dhe praktike të shkencave 

kompjuterike. Kjo njohuri përfshin lëmenjtë kryesorë, si matematika për shkencat 

kompjuterike, algoritmet, teknologjitë informatike, rrjetet, paradigmat e programimit dhe 

aplikimi i tyre, bazat e të dhënave si dhe një shumëllojshmëri të lëndëve të specializuara në 

lëmenj të ndryshëm të shkencave kompjuterike. 

 Njohuri dhe kuptim të metodologjive të ndryshme të programimit në skenarë të 

ndryshëm të zgjidhjes së problemeve (programimi procedural, i orientuar në objekte, 

funksional, etj.) 

 Njohuri dhe kuptim për udhëheqjen e projekteve hulumtuese dhe aplikative në përmasa 

të vogla në fushën e shkencave kompjuterike. 

 

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit 

 Aftësi për të aplikuar dhe përdorur në nivel të avancuar sistemet kompjuterike dhe 

sistemet i informimit për zgjidhjen e detyrave të rëndomta. 

 Aftësi për të aplikuar në mënyrë autonome dhe kreative metodat dhe algoritmet 

standarde për zgjidhjen efikase të problemeve, zhvillimin e aplikacioneve (desktop, web 

dhe mobile) duke shfrytëzuar mjete kompjuterike të avancuara. 
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 Aftësi për të zhvilluar dhe për të mirëmbajtur programe, duke përdorur metodologji, 

mjete dhe praktika të ndryshme. 

 Aftësi për të krijuar, për të organizuar dhe për të mirëmbajtur baza relacionale. 

 Aftësi për të dizajnuar dhe për të zhvilluar rrjete vendore kompjuterike të vogla dhe të 

mesme. 

 Aftësi për të organizuar sistemet e informimit me qëllim të zgjidhjes së detyrave të 

ndryshme sociale, ekonomike dhe teknologjike. 

 Aftësi për të propozuar zgjidhje për sistemet e informimit në nivel fillestar dhe mesatar, 

përfshirë edhe analizën, dizajnimin, zhvillimin dhe raportimin. 

 

Aftësitë për të vlerësuar 

 Aftësi për të mbledhur dhe analizuar të dhënat më qëllim të propozimit të zgjidhjeve 

softuerike. 

 Aftësi për të vlerësuar platformat dhe mjetet për zhvillim të programeve. 

 Aftësi për të vlerësuar zgjidhje softuerike të ndryshme si dhe zhvillim të zgjidhjeve të 

reja softuerike. 

 

Aftësitë e komunikimit 

 Aftësi për të përdorur zgjidhje të ndryshme softuerike dhe për të përkrahur të tjerët në 

fushën e sistemeve të informimit duke përshtatur nivelin sipas audiencës. 

 Aftësi për të zhvilluar projekte efikase të sistemeve të informimit dhe për t‟i prezantuar 

ato në respekt të standardeve profesionale. 

 Aftësi për të kontribuuar në organizimin e shoqërisë civile (e-society)  duke marrë pjesë 

në takime dhe trupa vendimmarrës në nivele të ndryshme. 

 Posedon aftësi dhe përvojë për punë në grup. 

 Aftësi për komunikim me shkrim dhe në të folur mbi të gjitha fazat e propozimit dhe 

krijimit të softuerit si dokumentacion teknik, specifikim i kërkesave dhe prokurimeve në 

gjuhë angleze dhe së paku në njërën nga gjuhët vendore në nivel të avancuar. 

 

Aftësitë e të mësuarit 

 Aftësi për të ndjekur zhvillimet e reja në fushën e shkencave kompjuterike. 

 Aftësi për të mësuar shpejt teknologjitë e reja, gjuhët e programimit, mjetet (toolkits) 

dhe libraritë (frameworks). 

 Aftësi për të aplikuar aftësitë e të mësuarit në mësimdhënie dhe trajnime mbi sistemet e 

informimit nëpër shkolla dhe organizata. 

 Aftësi për të aplikuar aftësitë e të mësuarit gjatë krijimit dhe menaxhimit të projekteve. 

 

 

Viti I 

Semestri I Orë/javë  

Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Hyrje në Shkenca 

Kompjuterike 

3 1 6 Gezim Sejdiu 

2.  O Teknologjitë e 3 1 6 Faruk Belegu 
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Internetit 

3.  O Kalkulus I 2 2 6 MIrlind Bruçi 

4.  O Gjuhë Angleze I 3 1 6  

5.  Z Hyrje në Shkrimin 

Akademike 

2 2 6 Imer 

Mushkolaj 

6.  Z Sociologji 3 1 6 Ulpiana Lama 

Viti I 

Semestri II Orë/javë  

Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Programimi 2 2 6 Faruk Belegu 

2.  O Arkitektura 

Kompjuterike 

3 1 6 Gazmend Pula 

3.  O Kalkulus II 2 2 6 MIrlind Bruçi 

4.  O Gjuhë Angleze II 2 2 6  

5.  Z Menaxhimi i 

Operacioneve 

3 1 6 Luan Vardari 

6.  Z Dizajni Multimedial 3 1 6 Evliana Berani 

 

Viti II 

Semestri III Orë/javë  

Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Algoritmet dhe 

struktura e të 

dhënave 

2 2 6 Faruk Belegu 

2. O Programimi i 

orientuar në objekte 

2 2 6 Ftim Guri 

3. O Menaxhimi i 

Sistemeve të 

Informacionit 

2 2 6 Aferdita Çekaj 

4. O Struktura Diskrete 2 2 6 Gresa Shabani 

5. Z e-Biznesi 2 2 6 Ardian 

Retkoceri 

6. Z Menaxhimi i 

Projekteve 

3 1 6 Avdi Jakupi 

Viti II 

Semestri IV Orë/javë  

Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Sistemet Operative 3 1 6 Naim 

Kamberaj 

2. O Bazat e të Dhënave 3 1 6 Lulzim 

Shabani 

3. O Probabiliteti dhe 

Statistika 

2 2 6 Faruk Belegu 

4. O Gjuhët Programuese  3 1 6 Gazmend Pula 

5. Z Gjurmimi i të 

dhënave 

2 2 6 Ardian 

Retkoceri 
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6. Z Aplikimet ueb & E-

teknologjia 

3 1 6 Besnik Hajdari 

 

Viti III 

Semestri V Orë/javë  

Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Ueb Programimi 2 2 6 Afërdita Çekaj 

2. O Inxhinieria e Sofverit 3 1 6 Gëzim Sejdiu 

3. O Rrjetat kompjuterike 

dhe sistemet e 

shpërndarjes 

3 1 6 Lulzim 

Shabani 

4. O Zhvillimi i 

Aplikacioneve në 

Java  

2 2 6 Besnik Hajdari 

5. Z Programimi i 

Avancuar në Net 

2 2 6 Fitim Guri 

6. Z Testimi dhe 

Mirëmbajtja e 

Softuerit 

2 2 6 Gëzim Sejdiu 

Viti III 

Semestri VI Orë/javë  

Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Grafika kompjuterike 3 1 6 Faruk Belegu 

2. O E Drejta e 

Teknologjisë 

Informative 

3 1 6 Evliana Berani 

3. O Modelimi dhe analiza 

e proceseve 

3 1 6 Lulzim 

Shabani 

4. O Tema BA   12  

 

Viti i parë I, semestri i parë I 
 

1. Hyrje në Shkenca Kompjuterike 

Kjo lëndë paraqet një hyrje të gjerë dhe të integruar në konceptet themelore të shkencave 

kompjuterike. Lënda mbulon tema siç janë: historia e llogaritjes; logjika dhe sistemet digjitale; 

hyrje në arkitekturën kompjuterike, algoritme të thjeshta, zgjidhje problemesh dhe struktura të 

të dhënave; hyrje në gjuhët e programimit, sistemet operative, bazat e të dhënave, rrjetat, 

inxhinieria e softuerit dhe ueb-it; llojet e aplikacioneve, përfshirë edhe përshkrimin e disa 

programeve specifike (procesorë teksti, baza të dhënash, shfletues, etj. ); procedimi i të 

dhënave tradicionale dhe multimediale. 

Literature: Gilbert Brands: “Introduction to Computer Science”, 2013, ISBN 978-

1492827849 

                  J. Glenn Brookshear: Computer Science: An Overview (11th Edition), 2011,  

http://www.amazon.com/J.-Glenn-Brookshear/e/B001H9W3N0/ref=dp_byline_cont_book_1
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      ISBN -13:  978-0132569033 

 

2. Teknologjitë e Internetit 

Qëllimi kryesor i lëndës është që t‟u japë studentëve njohuri praktike mbi mekanizmat 

themelorë, shërbimet dhe protokollet e rrjetit global - Internetit. Lënda ofron mësimin e 

arkitekturës së përgjithshme të uebfaqeve efikase, skalabile dhe të sigurta. Studentët do të 

fitojnë njohuri të thella teknike të XML, XHTML (listat, tabelat, figurat, multimedia dhe 

formularët), CSS (formatimi, stilet dhe layout-i), si dhe JavaScript (variablat, kushtet, ciklet 

dhe funksionet). 

Literature: Joseph B. Miller: “Internet Technologies and Information Services”, 2008,  

                  ISBN-13: 978-1591586258, Publisher: Libraries Unlimited (December 23, 2008); 

                     Karl Barksdale, E. Shane Turner: HTML, JavaScript, and Advanced Internet  

                 Technologies, ISBN-13: 978-0619266271, Publisher: Cengage Learning; 1 edition  

                 (August 9, 2005) 

 

3. Kalkulus I 

Qëllimi kryesor i lëndës është që studentët të pajisen me njohuritë praktike rreth koncepteve 

themelore nga lënda e kalkulusit. Në dy-tre javët e para mësohet për konceptin e funksionit si 

koncept themelor i kësaj lënde: përkufizohen funksione të llojeve të ndryshme nëpërmjet dy 

bashkësive të ndryshme numerike, bëhet parashtrimi i funksioneve në mënyra të ndryshme 

(tabelare, diagrame, analitike, grafike etj.). Më pastaj, bëhet llogaritja e vlerës kufitare të 

funksionit, derivati, diferenciali dhe integrali i një funksioni numerik, zbatimi i tyre në jetën 

praktike dhe në lëndët tjera natyrore. Po ashtu, tri javët e fundit janë rezervuar për mësimin e 

disa koncepteve nga teoria e algjebrës lineare. 

Literature:  Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards: ” Calculus I”,  

                   Publisher: Cengage Learning; 8 edition (January 20, 2005), ISBN-13: 978- 

                   0618586790 Ron Larson, Bruce H. Edwards , Calculus, Publisher: Cengage  

                   Learning; 10 edition (January 1, 2013), ISBN-13: 978-1285057095 

 

4. Gjuhë Angleze I 

Kjo lëndë ndiqet nga të gjithë studentët e vitit të parë për të fituar një kuptim bazë të gjuhës 

angleze. Ligjerohet gjuha angleze-amerikane bazuar në librin Interchange Intro botimi i tretë 

nga Jack C Richards, botuar nga Cambridge University Press, e modifikuar që të jetë e 

përshtatshme për Kosovën. Kjo lëndë mbulon kohët e tashme dhe të ardhme, lidhëzat, 

ndajfoljet, emrat, urdhëroret dhe format pyetëse, duke përdorur një fjalor të kontrolluar. 

Literature: Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Class Audio CD: An 

Integrated Skills Course for EAP (CD-Audio) - Common Audio CD – January 1, 2012, 

Publisher: Cambridge University Press (2012) 

 

5. Hyrje në Shkrimin Akademik 

Njohuri të përgjithshme për shkrimin akademik; identifikimi dhe kategorizimi i të gjitha 

llojeve të materialeve, të shkruara dhe elektronike; shkrimi i eseve dhe letrave të tjera zyrtare e 

http://www.amazon.com/Joseph-B.-Miller/e/B001JPBRBQ/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Karl+Barksdale&search-alias=books&text=Karl+Barksdale&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=E.+Shane+Turner&search-alias=books&text=E.+Shane+Turner&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ron+Larson&search-alias=books&text=Ron+Larson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+P.+Hostetler&search-alias=books&text=Robert+P.+Hostetler&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Bruce+H.+Edwards&search-alias=books&text=Bruce+H.+Edwards&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ron+Larson&search-alias=books&text=Ron+Larson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bruce+H.+Edwards&search-alias=books&text=Bruce+H.+Edwards&sort=relevancerank
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jozyrtare; shmangia e plagjiaturës; të mësuarit për të menduar në mënyrë kritike dhe vlerësimit 

profesional.    

Literature: Elona Boce: “Si të Shkruajmë një Punim Kërkimor”, Qendra për Arsim 

Demokratik, Tiranë, 2012,  

Imer Mushkolaj: “Hyrje në Shkrimin Akademik”, Kolegji “Pjetër Budi”, Prishtinë, 2013. 

 

 

6. Sociologji 

Kjo lëndë ofron një pasqyrë të gjerë të sociologjisë dhe se si ajo aplikohet në jetën e 

përditshme. Perspektiva dhe konceptet të mëdha teorike janë paraqitur, duke përfshirë edhe 

imagjinatën sociologjike, kulturën, devijimin, pabarazinë, ndryshimin social, dhe strukturën 

sociale. Studentët do të shqyrtojnë edhe ndikimin e klasës shoqërore dhe institucioneve 

shoqërore, të tilla si kishat, shëndetësia, arsimi, qeveria, ekonomia dhe mjedisi. Familja si një 

strukturë shoqërore përfshihet gjithashtu. 

Literatura:   

Viti i parë I, semestri i dytë II 
1. Programimi 

Kjo lëndë ofron një hyrje në programim dhe mbulon koncepte si tipat e të dhënave, aritmetikë, 

operatorë, komandat për hyrje-dalje, kushtet, strukturat ciklike, funksionet, rekurzivitetin, 

algoritmet me vektorë dhe matrica, algoritmet për kërkim dhe radhitje, pointerët dhe 

operacionet mbi to, deklarimin e strukturave të reja të të dhënave. 

Literature: Bjarne Stroustrup : Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd 

Edition)  

Publisher: Addison-Wesley Professional; 2 edition (June 2, 2014) 

Donald E. Knuth: “The Art of Computer Programming”, Volumes 1-4A Boxed 

Set Hardcover – March 3, 2011, Publisher: Addison-Wesley Professional; 1 edition (March 3, 

2011), ISBN-13: 978-0321751041 

 

2. Arkitektura Kompjuterike 

Lënda ka të bëjë me dizajnimin dhe teknologjinë e arkitekturave moderne kompjuterike dhe 

programimin në nivele të makinave. Lënda ofron përshkrimin e hollësishëm të komponentëve 

harduerikë dhe softuerikë, organizimin dhe ndërlidhjen e njësive përbërëse të kompjuterëve si 

dhe përcaktimin e performansave së tyre. 

Literature: John L. Hennessy, David A. Patterson: Computer Architecture, Fifth Edition: A 

Quantitative Approach (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design) 

ISBN-13: 978-0123838728 

 

3. Kalkulus II 

http://www.amazon.com/Donald-E.-Knuth/e/B000AQ6O7M/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/John-L.-Hennessy/e/B000APA2GC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=David+A.+Patterson&search-alias=books&text=David+A.+Patterson&sort=relevancerank
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Kopertina teknika të mëtejshme dhe aplikimet e integrimit, seri të pafund, dhe hyrje të 

vektorëve. Temat përfshijnë integrimin me pjesë; Integrimi numerik; integrals pahijshme; 

Ekuacionet diferenciale ndashme; dhe zonat, vëllime, dhe të punojnë si integrals. Gjithashtu 

diskuton konvergjencë e sekuenca dhe seri të numrave, përfaqësitë seri të energjisë dhe 

përafërta, 3D koordinatat, parameterizations, vektorët dhe dot produkteve, tangjent dhe 

vektorëve normale, shpejtësia, dhe përshpejtimin në hapësirë. 

 

Literature: Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards: ” Calculus II”, 

Publisher: Houghton Mifflin Company; 8 edition (January 24, 2005), ISBN-13: 978-

0618512669 

Tunc Geveci: “Calculus II”, Publisher: Cognella (October 13, 2010), ISBN-13: 978-

1935551447 

 

4. Gjuhë Angleze II 

Kjo lëndë është zakonisht një lëndë zgjedhore për studentët e vitit të dytë. Ajo bazohet në lëndë 

gjuhën angleze i duke përdorur materiale nga tekstet në të njëjtin radhë. Ajo mbulon kohët më 

të zakonshme aktive dhe pasive, duke përfshirë foljet modale, përemrat vetor, dëftore, 

“already”, “yet”, “for” dhe “since”, duke e zgjeruar fjalorin e studentëve. 

Literature: Nicola Prentis, Speaking B2 (Collins English for Life), Publisher: HarperCollins 

UK (August 1, 2014), ISBN-13: 978-0007542697 

 

5. Menaxhimi i Operacioneve 

Kursi për menaxhimin e operacioneve ka për qëllim për të rritur të kuptuarit e studentëve mbi 

zhvillimin historik të operacioneve dhe të menaxhimit të prodhimit, futja e konceptit të 

operacioneve të administrimit, dhe për të përcaktuar fushëveprimin e operacioneve të 

menaxhimit në praktikë. 

Literature: Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston: ”  Operations Management”, 

Prentice Hall/Financial Times, 2007 - Business & Economics, ISBN: 9780273708476 

John Kamauff, “Manager's Guide to Operations Management”, McGraw Hill 

Professional, Oct 13, 2009, ISBN: 9780071713184  

 

6. Dizajni Multimedial 

Kjo lëndë i njofton studentët me konceptet dhe metodologjitë e Sistemeve Inteligjente 

Multimediale, dhe i pajis ata me aftësitë thelbësore të zhvillimit në paradigmën inteligjente 

artificiale. Temat e përfshira në këtë lëndë janë: hyrje në inteligjencën artificial multimediale, 

programimi logjikë duke përdorur prolog, teknikat kërkimore, përfaqësimi i njohurive dhe 

arsyetimi, hartimi dhe zhvillimi i sistemeve të ekspertëve, bazat e përpunimit të gjuhës 

natyrore, hartimi dhe zhvillimi i aplikacioneve të rrjetit neutral. 

Literature: William W. Lee, Diana L. Owens: Multimedia-based Instructional Design: 

Computer-Based Training; Web-Based Training; Distance Broadcast Training; Performance-

Based Solutions, Publisher: Pfeiffer; 2 edition (April 14, 2004), ISBN-13: 978-0787970697 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ron+Larson&search-alias=books&text=Ron+Larson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+P.+Hostetler&search-alias=books&text=Robert+P.+Hostetler&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Bruce+H.+Edwards&search-alias=books&text=Bruce+H.+Edwards&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Nicola-Prentis/e/B00H5MIKIU/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nigel+Slack%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stuart+Chambers%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Johnston%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Business+%26+Economics%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Kamauff%22
http://www.amazon.com/William-W.-Lee/e/B001KIU1P0/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Diana+L.+Owens&search-alias=books&text=Diana+L.+Owens&sort=relevancerank
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Viti i dytë II, semestri i tretë III 
1. Algoritmet dhe struktura e të dhënave 

Lënda mundëson njohje me konceptet dhe parimet themelore për analizimin dhe hartimin e 

algoritmeve si dhe përdorimin e strukturave të ndryshme të algoritmeve. Shqyrton algoritme të 

ndryshme për zgjidhjen e një problemi të njëjtë. Në hollësi shqyrton kompleksitetin kohor dhe 

hapësinor të algoritmeve. Vendos kritere për gjetjen e algoritmit më të mirë. Studion hartimin e 

strukturave të ndryshme dhe tashmë të njohura të të dhënave (lineare dhe jolineare) dhe 

konsideron mundësinë e krijimit të strukturave të reja të të dhënave si dhe zbatimin konkret të 

tyre. Pjesa e fundit e këtij moduli paraqet hyrje në grafe dhe shqyrtim i modeleve themelore të 

graf-algoritmeve. Studentët familjarizohen me lloje të ndryshme të të dhënave dhe algoritmeve, 

që më tej do t‟u lejojë përfshirje të drejtpërdrejtë në analizimin, hartimin dhe zbatimin konkret 

të projekteve softuerike. 

Literature: Kurt Melhorn: “Algorithms and Data Structures”, Publisher: Springer; 2008 

edition (June 4, 2013),  

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson,  Introduction to Algorithms, Publisher: The MIT 

Press; 3rd edition (July 31, 2009), ISBN-13: 978-0262033848 

 

2. Programimi i orientuar në objekte 

Qëllimi i kësaj lënde është t‟i njoftojë studentët me konceptet themelore të programimit të 

orientuar në objekte përmes gjuhës programore C++. Për këtë qëllim shfrytëzohet koncepti i 

objekteve dhe klasave. Studentët do të njoftohen me trashëgiminë e klasave, me hierarkinë dhe 

me polimorfizmin. Pas kompletimit të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë 

parimet e gjuhës së orientuar në objekte dhe të jenë në gjendje të shkruajnë programe në 

gjuhën programore C++. 

Literature: Stephen Wong: “Principles of Object-Oriented Programming”, Amazon Digital 

Services, September 8, 2011 

Jack Purdum: “Beginning Object-Oriented Programming with C#”, Publisher: Wrox; 1 edition 

(November 6, 2012), ISBN-13: 978-1118336922 

 

3. Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 

Kjo lëndë paraqet një pikëpamje organizative se si të përdoren teknologjitë informative për të 

krijuar firmave konkuruese, menaxhuar organizata botërore, dhe ofruar produkte dhe shërbime 

të dobishme për klientët. Temat përfshijnë hardverin softverin, bazat e të dhënave, sistemet e 

telekomunikacionit, përdorimi strategjik i sistemeve të informacionit, zhvillimi i sistemeve të 

informacionit, si dhe çështje sociale dhe etike të përfshira me sistemet e informacionit. 

Literature: James O'Brien, George Marakas: “Management Information Systems”, 

Publisher: McGraw-Hill/Irwin; 10 edition (October 22, 2010), ISBN-13: 978-0073376813 

Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, “Management Information Systems”, 

Publisher: Prentice Hall; 12 edition (January 14, 2011), ISBN-13: 978-0132142854 

 

4. Struktura Diskrete  

http://www.amazon.com/Thomas-H.-Cormen/e/B000AQ24AS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Charles-E.-Leiserson/e/B000AQ6W9W/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+O%27Brien&search-alias=books&text=James+O%27Brien&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=George+Marakas&search-alias=books&text=George+Marakas&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Kenneth-C.-Laudon/e/B000AQ3MIQ/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carol+Guercio+Traver&search-alias=books&text=Carol+Guercio+Traver&sort=relevancerank
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Kjo lëndë mbulon disa koncepte në lidhje me numrat e plotë, pjesëtuesit dhe shumëfishat, disa 

bashkësi speciale dhe operacione me ato bashkësi, funksionet dhe vargjet, vetitë e funksioneve, 

logjikën joformale, analizën e gjykimeve, metodat e vërtetimit, shfrytëzimin e matematikës 

logjike në vërtetimet dhe analizën e argumenteve, relacionet, digrafet dhe grafet, matricat, 

relacionet e ekuivalencës. 

Literature: Gary M Weiss, Damian M Lyons,  Christina Papadakis-Kanaris: Fundamentals of 

Discrete Structures (2nd Edition), Publisher: Pearson Learning Solutions; 2 edition (August 

31, 2012), ISBN-13: 978-1256389217 

K. R. Chowdhary, “Fundamentals of Discrete Mathematical Structures”, Publisher: PHI 

Learning Private Limited; SECOND Edition edition (July 19, 2013) 

James L. Hein: Discrete Structures, Logic, And Computability, Publisher: Jones & Bartlett 

Learning; 3 edition (February 25, 2009), ISBN-13: 978-0763772062 

 

 

5. e-Biznesi 

Ky kurs eksploron se si interneti ka revolucionarizuar blerjen dhe shitjen e mallrave dhe 

shërbimeve në treg. Temat përfshijnë: modele të biznesit në internet, infrastruktura elektronike 

commerce, dizajnimin on-line storefronts, pranimin e pagesave dhe çështjeve të sigurisë, si dhe 

sfidat ligjore dhe etike të tregtisë elektronike. Studentët do të fitojnë përvojë praktike në 

krijimin e një web faqe duke përdorur një mjet authoring HTML. 

 

Literature: H. Albert Napier, Ollie N. Rivers, Stuart Wagner, “Creating a Winning E-

Business”, Publisher: Cengage Learning; 2 edition (December 22, 2005), ISBN-13: 978-

0619217426 

Ken Laudon, Carol Guercio Traver: “E-commerce 2013”, Publisher: Prentice Hall; 9 edition 

(November 30, 2012), ISBN-13: 978-0132730358 

 

6. Menaxhimi i Projekteve 

Menaxhimi i projektit paraqet menaxhimin e projektit nga pikëpamja e një menaxher i cili 

duhet të organizojnë, planifikojnë, zbatojnë, dhe detyrat e kontrollit për të arritur objektiva të 

planifikojë, të buxhetit, dhe të performancës të një organizate.  

Mjetet dhe koncepte të tilla si karte të projektit, deklaratë fushëveprimi, punës strukturë avari, 

vlerësimin e projektit, dhe metodologjive caktimin janë studiuar. Ne do të praktikojnë edhe me 

Microsoft software projektit të jetë në gjendje për të menaxhuar një projekt nga fillimi në 

vendosjen!  

Çfarë është një projekt? Si e keni arritur një të tillë? Cila është mënyra më e mirë? Ne do të 

përgjigjem këtyre pyetjeve dhe shumë më tepër në dymbëdhjetë javët e ardhshme. Kjo është 

një mundësi për të mësuar bazat e menaxhimit të projektit që mund të udhëheqin një projekt 

përmes një labirint të sfidave të përfundimit me sukses!  

Projektet e suksesshme nuk ndodhin nga fat apo rastësisht. Në fakt, shumë projekte nuk arrijnë 

objektivat e organizatës së tyre! 

http://www.amazon.com/Gary-M-Weiss/e/B008NSTS0O/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Damian+M+Lyons&search-alias=books&text=Damian+M+Lyons&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Christina+Papadakis-Kanaris&search-alias=books&text=Christina+Papadakis-Kanaris&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=K.%20R.%20%20CHOWDHARY&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+L.+Hein&search-alias=books&text=James+L.+Hein&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=H.+Albert+Napier&search-alias=books&text=H.+Albert+Napier&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ollie+N.+Rivers&search-alias=books&text=Ollie+N.+Rivers&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Stuart+Wagner&search-alias=books&text=Stuart+Wagner&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ken+Laudon&search-alias=books&text=Ken+Laudon&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carol+Guercio+Traver&search-alias=books&text=Carol+Guercio+Traver&sort=relevancerank
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Literature: Albert Lester: ” Project Management, Planning and Control”, Butterworth-

Heinemann, 2007 - Technology & Engineering, ISBN: 9780750669566, 

Harold Kerzner, Project Management Case Studies, 4th ed. (Indianapolis: Wiley, 2013), ISBN-

13: 978-1-118-02228 ISBN-13: 978-0-538-47898-4 

Jack Gido and James P. Clements, Successful Project Management, 5th ed. (Mason, OH: 

Thomson/South-Western, 2012). 

 

Viti i dytë II, semestri i katër IV 
1. Sistemet Operative 

 

Lënda ka për qëllim njoftimin me konceptet themelore të sistemeve operative (OS). Si nivel 

ndërmjetësues mes aplikacioneve dhe harduerit, sistemet operative kontrollojnë dhe këmbejnë 

burimet kompjuterike. Fillimisht, sqarohen konceptet themelore të sistemeve operative, 

vlerësimi dhe analiza e tyre. Mes tjerash, përshkruhen detyrat dhe proceset, mënyrat e 

sinkronizimit, menaxhimi i memories, njësitë hyrëse/dalëse, fajllat sistemorë dhe siguria. Pjesa 

vijuese ka të bëjë me konceptet e shpërndarjes dhe me sistemet operative multimediale dhe të 

integruara. Pjesa e fundit u dedikohet sistemeve operative mobile. Për sqarimin e të gjitha 

këtyre koncepteve shfrytëzohen studimet e rastit për kategoritë përkatëse të sistemeve 

operative. 

Literature: Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, “Operating System 

Concepts”, Wiley, 2012, ISBN: 9781118063330 

William Stallings: “Operating Systems: Internals and Design Principles”, Prentice Hall, 2011, 

ISBN: 9780132309981 

 

2. Bazat e të Dhënave 

Lënda paraqet hyrje në konceptet dhe sistemet e bazave të të dhënave. Studenti i cili do ta 

përfundojë me sukses këtë modul do të jetë në gjendje t‟i shfrytëzojë modelet dhe konceptet e 

projektimit të bazave të të dhënave. Do të jetë në gjendje të përdorë dhe të hartojë baza të 

thjeshta dhe konkrete të të dhënave të bazuara në modelin relacional. Po ashtu do të mundë të 

përdorë MS SQL Server sistemin për menaxhimin e bazave të të dhënave (DBMS), SQL gjuhët 

dhe zbatimin e veprimeve (queries). 

Literature: Gavin Powell, Beginning XML Databases, ohn Wiley & Sons, 2007, ISBN – 

9780471791201, 

Christian S. Jensen, Torben Bach Pedersen, Christian Thomsen: “ Multidimensional 

Databases and Data Warehousing”, Morgan & Claypool Publishers, 2010, ISBN 

9781608455379 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Technology+%26+Engineering%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abraham+Silberschatz%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+B.+Galvin%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Greg+Gagne%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Stallings%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gavin+Powell%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+S.+Jensen%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Torben+Bach+Pedersen%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Thomsen%22
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3. Probabiliteti dhe statistika 

Qëllimi i kësaj lënde është t‟i pajisë studentët me njohuritë themelore nga probabiliteti dhe 

statistika që kanë zbatim të drejtpërdrejtë në fushën e shkencave kompjuterike. Qëllimi është 

që të mësohet se si bëhet përpunimi i të dhënave statistikore, ligjshmëritë e tyre, paraqitja e 

tyre, ligjet për dhënien e konkluzioneve përkatëse bazuar në të dhënat e përpunuara etj. Po 

ashtu qëllimi është që të mësohen parimet themelore nga fusha e probabilitetit dhe se si mund 

të zbatohen ato parime në fushat e ndryshme nga jeta e përditshme posaçërisht në lëmin e 

shkencave kompjuterike. 

Literature: Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish: “Probability and Statistics”, Addison-

Wesley, 2012, ISBN – 9780321500465 

Leonard A. Asimow, Mark M. Maxwell: “Probability and Statistics with Applications: A 

Problem Solving Text”, CTEX Publications, Jan 1, 2010, 9781566987219 

 

4. Gjuhët Programuese 

Qëllimi i kësaj lënde mësimore është të krijojë bazë për studimet e gjuhës C dhe për punën si 

programues. Temat e përfshira janë origjina e gjuhëve C dhe C procedura e programimit, 

Struktura e programit në gjuhën programuese C, konstantat, variablat, operacionet aritmetike, 

autooperatorët, fajll header, tipet definuara nga përdoruesi, komandat IF_ELSE, operatorët 

logjike; Vorbullat FOR, DO dhe DO-WHILE, komanda SWITCH. Komunikimi ndërmjet 

funksioneve: parametrat, kthimi i informatave nga funksioni dhe kështu me radhë. 

Literatura: Robert Harper: “Practical Foundations for Programming Languages”, Cambridge 

University Press, Dec 17, 2012, ISBN – 9781107029576 

Michael L. Scott: “Programming Language Pragmatics”, Morgan Kaufmann, Mar 23, 2009, 

ISBN - 9780080922997 

 

5. Gjurmimi i të dhënave 

Kjo lëndë mbulon konceptet dhe teknologjitë nga fusha e gjurmimit të të dhënave, 

terminologjinë, teknikat dhe algoritmet për kërkim në koleksione të mëdha dhe të 

paorganizuara të të dhënave me qëllim të gjetjes dhe organizimit të njohurive të rëndësishme. 

Temat e mbuluara përfshijnë: * Procesimin paraprak të të dhënave * Depot e të dhënave dhe 

OLAP teknologjitë për gjurmim të të dhënave * Klasifikimi dhe parashikimi * Gjurmimi i 

rregullave asociative në baza të mëdha të të dhënave * Analizën e grupeve * Analizën e të 

dhënave të veçuara * Trendet dhe aplikacionet për gjurmim të të dhënave. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Morris+H.+DeGroot%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+J.+Schervish%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leonard+A.+Asimow%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+M.+Maxwell%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Harper%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+L.+Scott%22
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Literatura: Jiawei Han, Micheline Kamber, “Data Mining: Concepts and 

Techniques: Concepts and Techniques”, Elsevier, Jun 9, 2011, ISBN – 9780123814807 

Max Bramer, “Principles of Data Mining”, Springer Science & Business Media, Feb 26, 2013, 

ISBN - 9781447148845 

 

6. Aplikimet ueb & E-teknologjia 

Lënda ofron njohuri Aplikimet ueb & E – teknologjia. Qëllimi kryesor i lëndës është të 

ndihmojë studentët të kuptojnë se si janë ndërtuar aplikacionet e shpërndara, si dhe duke u 

dhënë atyre përvojë praktike në krijimin e aplikacioneve të zakonshme të internetit. Qëllime 

tjera të kësaj lënde janë: të fituarit e përvojës për dizajnimin e një varieteti të aplikacioneve të 

internetit, duke përfshirë server-klient, kolegë-kolegë, dhe web aplikimet, të kuptuarit e 

modeleve bashkëvepruese të programimit që janë përdorur për ndërtimin e serverëve të 

shkallëzuar, të fituarit e përvojës për zhvillimin e një metodologjie të eksperimentale, duke 

përfshirë  edhe gjenerimin e ngarkesën se punës, dizajnimin e eksperimenteve, të kuptuarit e 

koncepteve të programimit të internetit, duke përfshirë edhe lidhjen, sigurinë dhe identitetin e 

bazës së të dhënave. 

Literature: José Cordeiro, Joaquim Filipe: “Web Information Systems and Technologies”, 

Springer Science & Business Media, Apr 14, 2010, ISBN – 9783642124358 

Gilbert Babin, Katarina Stanoevska-Slabeva, Peter Kropf: “E-Technologies: Transformation 

in a Connected World”, pringer Science & Business Media, May 10, 2011, ISBN - 

9783642208614 

 

Viti i tretë III, Semestri i pestë V 

1. Ueb Programimi 

Kjo lëndë mbulon dizajnimin dhe zhvillimin e ueb aplikacioneve, përfshirë programimin në 

anën e klientit dhe atë të serverit. Gjithashtu, lënda përfshin edhe dizajnimin e bazave të të 

dhënave për ueb, gjuhët e programimit për ueb si dhe integrimin e të dhënave në ueb 

aplikacione. 

Literature: Jon Duckett: “Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS” 

John Wiley & Sons, Feb 9, 2011, ISBN – 9781118058794 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jiawei+Han%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Micheline+Kamber%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Max+Bramer%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jon+Duckett%22
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John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez: ” Semantic Web 

Programming”, John Wiley & Sons, Feb 25, 2011, ISBN - 9781118080603 

 

2. Inxhinieria e Softuerit 

Qëllimi është t‟i pajisë studentët me njohuri të thella, kritike dhe sistematike për parimet dhe 

teknikat e specifikimit sistematik dhe softuerik; analiza dhe dizajn; programim, testim dhe 

vlerësim; mirëmbajtje dhe menaxhim të projektimeve të aplikacioneve softuerike efikase. 

Studentët do të kenë kuptim të qartë për mjetet dhe metodologjitë për zhvillim të zgjidhjeve 

softuerike. 

Literatura: Ian Sommerville: “Software Engineering”, Pearson Education, Nov 21, 2011, 

ISBN – 9780133001495 

Per Runeson, Martin Host, Austen Rainer, Bjorn Regnell: “Case Study Research in Software 

Engineering: Guidelines and Examples”, John Wiley & Sons, Mar 7, 2012, ISBN - 

9781118181003 

 

3. Rrjetat kompjuterike dhe sistemet e shpërndarjes 

Qëllimi i lëndës është njoftimi me konceptet dhe parimet themelore të rrjetave kompjuterike. 

Shqyrtohen komponentët e ndryshëm të rrjetës dhe ndërlidhja mes tyre. Ofrohet përshkrimi i 

hollësishëm i dizajnimit dhe arkitekturës së rrjetave. Në kuadër të lëndës ilustrohen konceptet 

më të rëndësishme të arkitekturës së rrjetave si Ethernet dhe Internet. Studentët do të fitojnë 

aftësi për analizë, dizajn dhe implementim të LAN rrjetave dhe optimalizimin e performansave 

të tyre. 

Literature: Crichlow: “Distributed Systems”, PHI Learning Pvt. Ltd., 2009, ISBN – 

9788120338104 

Paulo Vera-Ssimo, Luís Rodrigues: “Distributed Systems for System Architects”, Springer 

Science & Business Media, 2011, ISBN - 9780792372660 

 

4. Zhvillimi i Aplikacioneve në Java 

Qëllimi i kësaj lënde është që studentëve t'u sigurojë bazat tehnologjike, njohuritë dhe 

shkathtësitë që u referohen internet kornizave të ndryshme zhvilluese të cilat shfrytëzohen për 

implementim dhe shpërndarje të internet aplikacioneve dhe shërbimeve për aparate mobile. Pas 

mbarimit të lëndës, studentët duhet të kenë aftësi të: kuptojnë mirë metodat dhe teknikat e 

ndryshme që shfrytëzohen në fushën e inxhinierisë ueb dhe mobile; ti kuptojnë ato aspekte të 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Hebeler%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+Fisher%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ryan+Blace%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+Perez-Lopez%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+Sommerville%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Per+Runeson%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Host%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Austen+Rainer%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bjorn+Regnell%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Crichlow%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paulo+Vera-Ssimo%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lu%C3%ADs+Rodrigues%22


 

 

28 

 

cilat janë lidhur me dizajnin dhe kërkesat e shfrytëzuesve për zhvillimin e aplikacioneve dhe 

shërbimeve ueb dhe mobile skalabile; të kenë kuptim të thellë për standardet e ndryshme për 

zhvillim të ueb-it dhe mobile, të kenë kuptim për mjetet e ndryshme dhe kahje zhvilluese për 

implementimin e internet dhe zgjidhje për mobile si dhe të kenë kuptim për zhvillim të 

udhëhequr nga testi dhe aspekte të shfrytëzueshmërisë lidhur me internet dhe aplikacione dhe 

shërbime mobile. 

Literatura: Giulio Zambon, Michael Sekler: “Beginning JSP , JSF and Tomcat Web 

Development: From Novice to Professional”, Apress, Nov 27, 2007, ISBN - 9781430204657 

Nicholas S. Williams: “Professional Java for Web Applications”, Wiley, Feb 21, 2014, ISBN - 

9781118656518 

 

5. Programimi i Avancuar në Net 

Kjo lëndë ka për qëllim t‟u ofrojë studentëve njohuritë e nevojshme dhe praktike të 

programimit të aplikacioneve .NET. Disa nga konceptet që mbulohen janë: bazat e 

programimit .NET (variablat, tipat, kushtet, ciklet, etj.), aplikacionet Windows Forms, 

manipulimi i fajllave, konceptet dhe teknologjitë për qasje në bazat e të dhënave (lidhjet, 

komandat, lexuesit e të dhënave, etj.), sistemet ORM, zhvillimi i aplikacioneve ueb dhe 

mobile, krijimi i raporteve me Crystal Reports dhe Microsoft Reports, krijimi i paketave për 

instalim dhe metodat e shpërndarjes së softuerit. 

Literatura: Bill Sheldon, Billy Hollis, Rob Windsor, David McCarter, Gast?n C. 

Hillar, Todd Herman, “Professional Visual Basic 2012 and .NET 4.5 Programming”, John 

Wiley & Sons, Dec 13, 2012, ISBN – 9781118332139 

Jess Chadwick, Todd Snyder, Hrusikesh Panda: “Programming ASP.NET MVC 

4: Developing Real-World Web Applications with ASP.NET MVC”, "O'Reilly Media, 

Inc.", Sep 26, 2012, ISBN - 9781449320317  

 

6. Testimi dhe Mirëmbajtja e Softuerit 

Testimi dhe mirëmbajtja e softuerit luajnë një rol kyç për sigurimin e një produkti softuerik 

cilësor si pasojë edhe të suksesshëm. Testimi i programeve është teknika më e përdorur për 

detektimin e dështimeve të softuerit dhe shpesh shpenzon më shumë se gjysmën e çmimit dhe 

të kohës së zhvillimit të një programi. Mirëmbajtja e softuerit, në anën tjetër, është komponenti 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giulio+Zambon%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Sekler%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+S.+Williams%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bill+Sheldon%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Billy+Hollis%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rob+Windsor%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+McCarter%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gast%3Fn+C.+Hillar%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gast%3Fn+C.+Hillar%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gast%3Fn+C.+Hillar%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Todd+Herman%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jess+Chadwick%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Todd+Snyder%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hrusikesh+Panda%22
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kyç për të siguruar cilësinë e shërbimit dhe kryesisht merret me kontrollin e evoluimit të 

softuerit dhe me menaxhimin e ndryshimeve pas lëshimit në përdorim. Qëllimi i kësaj lënde 

është të mbulojë konceptet, parimet, metodat dhe teknikat bazë që përdoren për testim dhe 

mirëmbajtje efikase të softuerit. 

Literatura: Benjamin A. Breech: “Improving Software Maintenance and Security Testing 

Through Dynamic Compilers”, ProQuest, 2008 , ISBN – 9780549924630 

William E. Perry: “Effective Methods for Software Testing: Includes Complete Guidelines, 

Checklists, and Templates”, John Wiley & Sons, Jul 19, 2006, ISBN - 9780470040485 

 

Viti i tretë III, Semestri i gjashtë VI 

1. Grafika kompjuterike 

Ky kurs përmban elementet themelore të grafikës kompjuterike, algjebrës lineare si dhe 

përdorimin e platformës grafike OpenGL API. Rekomandohen njohuri nga gjuhët 

programuese, posaçërisht C/C++ që do të jetë e nevojshme për zgjidhjen e detyrave praktike. 

Gjithashtu rekomandohen edhe njohuri elementare në lëmin e gjeometrisë dhe trigonometrisë 

si dhe disa njohuri nga algjebra lineare, vektorët dhe matricat. Në këtë kurs do të përfshihen 

temat nga grafika kompjuterike siç janë: transformimet dhe matricat, kuptimet mbi viewport-

in, viewing plane-in dhe framebuffer-in, konceptet mbi anti-aliasing, mapimi i teksturës, 

përdorimi i kamerave dhe dritave si dhe disa teknika dhe algoritme për realizim të koncepteve 

të lartpërmendura. 

Literature: Jonas Gomes, Luiz Velho, Mario Costa Sousa: “Computer Graphics: Theory and 

Practice”, CRC Press, Apr 24, 2012, ISBN – 9781568815800 

Jeffrey J. McConnell: “Computer Graphics: Theory Into Practice”, Jones & Bartlett Learning, 

2006, ISBN - 9780763722500 

 

2. Modelimi dhe analiza e proceseve 

Përmban konceptet e hulumtimit operativ, rëndësinë e përdorimit të aplikimit kërkimore 

operacionale në mjedis vendimmarrës të tilla si në problemet e shpërndarjes së burimeve, 

planifikimit të prodhimit, buxhetimit të kapitalit, përzgjedhjen e reklamave në media, 

optimizimin e rrjetit etj. Kjo lëndë mbulon tema kryesore, duke përfshirë programimin linear, 

teorinë duale dhe analizën e ndjeshmërisë, modelet e transportit, modelet e rrjetave, modelet e 

gërshetimit, programimet dinamike, teorinë e lojës, simulimin dhe aplikimi i tij në kërkime 

operacionale. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Benjamin+A.+Breech%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+E.+Perry%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonas+Gomes%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luiz+Velho%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mario+Costa+Sousa%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+J.+McConnell%22
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Literature: Ian T. Cameron, Katalin Hangos: “Process Modelling and Model Analysis”, 

Academic Press, May 23, 2001, ISBN - 9780080514925 

 

3. E Drejta e Teknologjisë Informative 

Përshkruan çështjet ligjore dhe etike që lidhen me sigurinë e informacionit, duke përfshirë 

qasjen, përdorimin dhe shpërndarjen. Thekson infrastrukturës ligjore lidhur me sigurimin e 

informacionit, të tilla si Digital Millenium Copyright Act dhe Telekomunikacionit mirësjelljes 

Akti, dhe teknologjive të reja për menaxhimin e të drejtave dixhitale. Shqyrton rolin e sigurisë 

së informacionit në fusha të ndryshme të tilla si kujdesi shëndetësor, kërkimit shkencor, dhe 

komunikimet personale të tilla si e-mail. Shqyrton e aktiviteteve kriminale të tilla si mashtrimet 

kompjuterike dhe abuzimit, desktop falsifikim, përvetësim, pornografinë e fëmijëve, shkeljet 

kompjuter, dhe piraterinë kompjuterike. 

 

Literature: Ian J. Lloyd: “Information Technology Law”, Oxford University 

Press, Jun 2, 2011, ISBN – 9780199588749 

Alfred Büllesbach: “Concise European IT Law”, Kluwer Law International, 2010, ISBN - 

9789041128805 

 

. 

4. Tema Baçelor 

Ky është aktiviteti i punimit të diplomës dhe projekti i vendosjes profesionale në fushën e 

shkencave kompjuterike. Studentët janë të angazhuar të kompletojnë një projekt, zakonisht një 

softuer, lidhur me punimin e diplomës, ta strukturojnë punimin e tyre, të hulumtojnë si dhe ta 

shkruajnë punimin e diplomës. Idealisht projektet paraqesin një sistem komplet ose një 

produkt, një analizë të integruar, simulim apo dizajn softueri dhe hardueri, nëse është e 

aplikueshme. 

 

3. Marrëveshjet për Juridik  me bartës të akredituar  

Shih Listën e Marrëveshjeve me institucionet e ngjashme të akredituara (ANEKS) 

  

 

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+T.+Cameron%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katalin+Hangos%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+J.+Lloyd%22
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III Personeli 

 

1. Personeli akademik/artistik te rregullt (FT), emri, kualifikimi, thirrja 

akademike, kohëzgjatja e kontratave, ngarkesa  

Nr. Emri dhe 

mbiemri,  

Grada 

Shkencore 

Thirrja 

akademike 

Kontrata  Statusi  Orët në javë (40) Ngarkesa 

semestrale 

1. Nuhi 

Rexhepi 

Doktor i 

Albanologjis

ë 

Profesor i 

rregullt 

2 Vjeçare I rregullt Dekan 40 orë 

javore 

administri

m 

2. Blerim 

Halili 

Doktor i 

Ekonomisë 

Prof. 

asistent 

3 vjeçare  I rregullt  15 orë ligjërata 

3 konsultime 

3 këshillime 

8  hulumtim 

12 administrim 

5 orë 

provime 

3. Sherif Gashi Doktor i 

Sigurimeve 

Ligjërues 3 vjeçare I rregullt  9 orë ligjërata 

3 konsultime 

3 këshillime 

10 hulumtime 

13 administrim 

3 orë 

provime 

4. Orhan Çeku Doktor i 

Drejtësisë 

Ligjërues 3 vjeçare I rregullt 9 orë ligjërata  

3 konsultime 

3 këshillime 

10 hulumtime 

12 administrim 

3 orë 

provime 

5. Sulltane 

Ukaj 

Doktor i 

Historisë 

Prof. i 

rregullt 

3 vjeçare E rregullt  3 orë ligjërata  

1 orë konsultime 

2 këshillime 

10 hulumtime 

10 puna në zyre 

1.5 orë 

provime 

6. Hashim 

Rexhepi 

Doktor i 

Sigurimeve 

Ligjërues  3 vjeçare I rregullt  3 orë ligjërata  

1 konsultime  

1 këshillim 

15 hulumtime 

15 puna në zyre 

1.5 orë 

provime  

7. Sejdullah 

Mahmuti 

Doktor i 

Psikologjisë 

Ligjërues 3 vjeçare I rregullt 6 orë ligjërata  

2 konsultime 

3 këshillime 

2 orë 

provime 
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10 hulumtime 

10 puna në zyre 

8. Ismajl 

Mehmeti 

Doktor i 

Ekonomisë 

Ligjërues  3 vjeçare I rregullt 6 orë ligjërata  

2 konsultime 

 

2 provime 

9. Imer 

Mushkolaj 

Master i 

Resurseve 

Njerëzore 

Ligjërues 3 vjeçare I rregullt  12 orë ligjërata 

3 konsultime 

8 hulumtim 

15 

administrim&puna në 

zyre 

4 orë 

provime  

10. Evliana 

Berani 

Master i të 

Drejtës 

Evropiane 

Ligjërues 3 vjeçare E rregullt  6 orë ligjërata 

2 konsultime 

8 hulumtim 

20 

administrim&puna në 

zyre 

2 orë 

provime 

11. Naser 

Gjinovci 

Master i 

Resurseve 

Njerëzore  

Ligjërues 3 vjeçare I rregullt  3 orë ligjërata 

1 konsultime  

1 këshillim 

10 hulumtim 

15 puna në 

zyre&administrim 

2 orë 

provime 

12. Emira 

Limani 

Master i 

Shkencave të 

Komunikimit 

Ligjëruese 3 vjeçare E rregullt  6 orë ligjërata 

2 konsultime 

10 hulumtim 

15 Zyrë&administrim 

5 puna në terre 

3 orë 

provime 

13. Hysen 

Sogojeva 

Master i 

Menaxhimit 

të Turizmit 

dhe 

Hotelerisë 

Ligjërues 3 vjeçare I rregullt  6 orë ligjërata 

2 konsultime 

10 hulumtim 

10 punë në zyre 

10 puna në terren 

 

14. Vlora 

Limani-

Hajnuni 

Master i 

Shkencave te 

Kimisë 

Ligjëruese  3 vjeçare E rregullt  2 orë ushtrime 

2 orë konsultime  

10 hulumtim 

10 puna në zyre 

2 orë 

provime 

15. Gresa 

Shabani 

Master në 

Matematikë 

Ligjëruese 3 vjeçare E rregullt  3 orë ligjërata  

1 konsultime 

10 hulutmim 

10 puna në terren  

2 orë 

provim 
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2. Personeli akademik/artistik jo te rregullt (PT), si: emri, kualifikimi, thirrja 

akademike, kohëzgjatja e kontratave (valide) zyrtare, ngarkesa në 

mësimdhënie, provime, këshillime, veprimtari administrimi, hulumtim, etj. 

10 puna në zyre 

16. Jeton 

Vokshi 

MA Doganë 

dhe 

Shpedicion 

Asistent 3 vjeçare I rregullt 3 orë ushtrime 

1 orë konsultime  

1 orë konsultime 

10 hulumtim 

10 puna në zyre 

2 orë 

asistim në 

provime 

17. Ulpiana 

Lama 

MA në 

sociologji 

Ligjëruese 1 vjeçare E rregullt 3 orë ushtrime 

1 orë konsultime 

3 hulumtim 

2 orë 

provime 

18. Valbona 

Voca 

Beçelor në 

Gjuhë dhe 

Letërsi 

angleze 

Asistente  1 vjeçare E rregullt 3 orë ushtrime 

3 orë konsultime 

3 orë praktikë 

3 ore 

provime 

Nr. Emri dhe 

mbiemri,  

Grada 

Shkencore 

Thirrja 

akademike 

Kontrata  Statusi  Orët në javë (20) Ngarkesa 

semestrale 

1. Ibish 

Mazreku 

Doktor i 

Sigurimeve 

Prof. 

asistent 

1 vjeçare I 

angazhuar 

9 orë ligjërata 

3 konsultime 

3 orë këshillime 

4 orë  hulumtime 

3 orë 

provime 

2. Sofronija 

Miladinoski 

Doktor i 

Ekonomisë 

Profesor 

ordinar 

1 vjeçare I 

angazhuar 

9 orë ligjërata 

3 konsultime 

3 këshillime 

3 orë 

provime 

3.  Sreten 

Miladinoski 

Doktor i 

Ekonomisë 

Prof asistent 1 vjeçare I 

angazhuar 

9 orë ligjërata 

3 konsultime 

3 këshillime 

3 orë 

provime 

4. Gazmend 

Pula  

Doktor i 

Shkencave 

Teknike 

Prof Ass. 

Dr. 

1 vjeçare I 

angazhuar 

6 orë ligjërata 

2 orë konsultime 

3 orë këshillime 

2 orë 

provime 

5. Naser Raimi  Doktor i 

Ekonomisë 

Prof i 

asocuar 

1 vjeçare I 

angazhuar 

6 orë ligjërata 

2 orë konsultime 

3 orë këshillime 

2 orë 

provime 

6. Mirlind 

Bruçi 

Doktor i 

Shkencave 

Teknike 

Prof i 

asocuar 

1 vjeçare I 

angazhuar 

4 orë ligjërata 

3 orë konsultime 

3 orë praktikë 

2 orë 

provime 

7. Naim Master në Ligjërues 1 vjeçare I 9 orë ligjërata 3 orë 
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3. Tabela personelit akademik/artistik vizitor (“visiting professors” VP) 

Nuk aplikohet 

4. Personeli akademik/artistik i rregullt (FT),  i paraparë si staf shtesë për programet në 

vlerësim 

Nuk kemi asnjë program tjetër në vlerësim 

5. Personeli akademik/artistik jo te rregullt (PT),  i paraparë si staf shtesë për 

programet në vlerësim 

Nuk kemi asnjë program tjetër në vlerësim 

6. Tabelat  e stafit për programet e reja  

 Huruglica Administrim 

Biznesi 

angazhuar 3 orë ushtrime 

3 orë konsultime 

provime 

8. Ilir Bytyqi Master në 

Ekonomi  

Ligjërues 1 vjeçare I 

angazhuar 

9 orë ligjërata 

3 orë ushtrime 

3 orë konsultime 

3 orë 

provime 

9. Agron 

Sadiku 

Master në 

Elektronikë 

Ligjërues 1 vjeçare I 

angazhuar 

6 orë ligjërata 

3 orë ushtrime  

3 orë  konsultime 

3 orë 

provime 

10. Jahë Sahiri Magjistër i 

Juridikut 

Ligjerues 1 vjeçare I 

angazhuar  

3 orë ligjërata 

1orë ushtrime  

3 orë  konsultime 

2 orë 

provime 

11. Adem 

Hasani 

BA Doganë 

dhe 

Shpedicion, 

MSc 

kandidat 

Asistent 1 vjeçare I 

angazhuar 

3 orë ushtrime 

3 orë konsultime 

3 orë praktikë 

2 orë 

asistim në 

provime 

Nr. Emri dhe mbiemri,  Grada Shkencore Thirrja akademike Kontrata  Statusi  

1. Gazmend Pula Dr. Shkenca Teknike Profesor ordinar Kontratë të 

rregullt 

I rregullt 

2. Aferdita Çekaj PhD Kandidat 

Sisteme të 

Informacionit 

Ligjëruese  Parakontratë E rregullt 

3.  Gezim Sejdiu Master në Inxhinieri 

Kompjuterike 

Ligjërues Parakontratë I rregullt 

4. Luan Vardari PhD Menaxhment 

dhe Financa 

Ligjërues Parakontratë I rregullt 

5. Ardian Retkoceri Dr. Administrim Prof. Ass Parakontratë I rregullt 
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7. CV-të e personelit akademike  

CV-të  janë  dorëzuar vetëm në formë elektronike në një dosje të përbashkët me tri nëndosje 

(1.FT/ 2.PT/ 3.VP).  

 

8. Plani për zhvillimin e stafit akademik për periudhën 3 vjeçare  

Me strategjinë për zhvillimin e stafit planifikohet baza e zhvillimit të stafit akademik si dhe 

procedura e ngritjes në thirrje akademike në Kolegjin “Pjetër Budi”, Bartës Privat i Arsimit të 

Lartë në Republikën e Kosovës.
14

 

Kolegji “Pjetër Budi” angazhohet për përfshirje sa më të gjerë në procesin akademik dhe 

kërkimor empirik të stafit vendor dhe stafit ndërkombëtar me të cilët bashkëpunojmë. 

Plani strategjik për zhvillimin e personelit akademik fokusohet në periudhë 3 deri në 5 vjet dhe 

ka këto synime: 

- Personeli akademik i punësuar në vite në Kolegjin “Pjetër Budi” të avancohet në grada 

shkencore dhe thirrje akademike; 

- Të financoj shkollimin e kuadrit të brendshëm dhe eventualisht të jashtëm, 

- Të financojë projekte hulumtuese shkencore për kuadrin mësimor shkencor, 

- të financoj pjesëmarrjen në konferenca dhe simpoziume shkencore të stafit mësimor 

shkencor, 

- Të ndihmojë shkëmbimin e stafit për të fituar përvoja ndërkombëtare në fushën e 

mësimdhënies, mësimnxënies dhe hulumtimeve shkencore, 

- Publikimi i punimeve shkencore në revista shkencore ndërkombëtare në fushat të cilat 

Kolegji ofron studime dhe kërkime, 

                                                 
14

 Nxjerrur nga Strategjia e Kolegjit Pjeter Budi për Zhvillimin dhe Përtrirjen e Stafit Akademik, të bashkangjitur 

në Shtojcë, në dosjen Dokumenta tjera revelante, me emër “Strategjia për Zhvillimin e Stafit”. 

Biznesi 

6. Avdi Jakupi Dr. Shkenca 

Ekonomike 

Ligjërues Parakontratë I rregullt 

7. Naim Kamberaj Dr. Shkenca 

Ekonomike 

Ligjërues Parakontratë I rregullt 

8. Mirlind Bruçi Dr. Shkenca 

Inxhinieri Mekanike 

Profesor i Asocuar Parakontratë I Angazhuar 

9. Besnik Hajdari PhD kandidat 

Sisteme të 

Informacionit 

Ligjërues  Parakontratë I rregullt 

10. Ftim Guri Master në Inxhinieri 

softuerike 

Ligjërues Parakontratë  I angazhuar 
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Strategjia e përtëritjes së stafit do të realizohet në periudhën 3 vjeçare dhe përfshinë masat si 

vijon: 

- Punësimin e stafit me grada shkencore të fituara jashtë vendit, 

- Punësimin stafit me përvojë në mësimdhënie dhe kërkime shkencore, 

- Punësimin stafit me moshë relativisht të re,  

- Avancimin e në thirrje akademike të stafit të brendshëm në përputhje me standardet 

bashkëkohore të Arsimit të Lartë, për thirrje akademike, 

- Punësimi i asistentëve si staf mbështetës në punën e mësimdhënësve, 

- Punësimi i asistentëve të cilët mbarojnë studimet në Kolegjin “Pjetër Budi” në fushat 

relevante, 

- Angazhimi i stafit ndërkombëtar për ligjërim për periudha të shkurtra, p.sh. një 

semestër, 

- Vazhdimi i bashkëpunimit me Fakultetin për Turizëm dhe Shkenca Organizative “Shën 

Klementi i Ohrit” në Ohër të Republikës së Maqedonisë,  

- Zgjerimi i bashkëpunimit me institucione tjera të Arsimit të Lartë jashtë vendit, 

sidomos me universitete partnere nga Evropa dhe SHBA,  

- Krijimi i programit për trajnimin didaktik të stafit akademik  të Kolegjit sidomos 

ligjëruesit të rinj, 

- Organizimi i konferencave, simpoziumeve, seminareve, tryezave dhe debateve të 

ndryshme nga Kolegji me qëllim të krijimit të hapësirave për promovimin e projekteve 

hulumtuese nga stafi i Kolegjit, etj. 

 

9. Raporti personel akademik i rregullt/personel akademik jo i rregullt për njësi dhe 

institucion ne përgjithësi 

 

 

NIVELI 

INSTITUCIONAL 

Personeli Akademik i 

rregullt (FT)  

Personeli Akademik i 

Angazhuar (PT) 

Total 

61% 39% 100% 

 

10. Dosja e stafit (vetëm ne forme te shtypur), për secilin anëtar te stafit akademik te 

bashkëngjitet kontrata valide, CV-ja, Diplomat, nostrifikimi (vërtetimi për 

nostrifikim te diplomës nga MASHT për personelin akademik qe ka marre ndonjë 

kualifikim jashtë shtetit), vendimi mbi thirrjen 
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IV. Studentët  

1. Të paraqiten në formë tabelore: 

1.1. Numri i studentëve aktual/ të paraparë në program veç e veç 

Programi Studimor Numri i 

studentëve 

aktual
15

 

Doganë dhe Shpedicion BA 624 

Juridik, BA
16

 4 

Menaxhimi i Turizmit dhe 

Hotelerisë BA 

154 

Administrim Biznesi BA 230 

Sigurime BA 63 

Doganë dhe Shpedicion MA  141 

Menaxhment MA 139 

Resurse Njerëzore BA
17

 10 

Resurse Njërzore MA
18

 3 

Menaxhimi i Turizmit dhe 

Hotelerisë MA
19

 

1 

Sigurime MA
20

 23 

Totali 1392 

  

Programi Studimor 

PËR AKREDITIM 

Numri i studentëve të paraparë 

Shkencat Kompjuterike 100 

1.2. Zhvillimi i numrit të studentëve në vitet në vijim në kuadër të programit 

 

                                                 
15

 Numri i studentëve të regjistruar deri më 27.10.2014 
16

 Programi Juridik, BA është akredituar për herë të parë këtë vit, 2014-2015. 
17

 Ky program nuk ofrohet me, ky është numri i studentëve të cilët nuk kanë diplomuar akoma. 
18

 Ky program nuk ofrohet me, ky është numri i studentëve të cilët nuk kanë diplomuar akoma. 
19

 Ky program nuk ofrohet me, ky është numri i studentëve të cilët nuk kanë diplomuar akoma. 
20

 Ky program nuk ofrohet me, ky është numri i studentëve të cilët nuk kanë diplomuar akoma. 
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Viti 

Akademik 

Doganë dhe 

Shpedicion, 

BA 

Menaxhimi i 

Turizmit dhe 

Hotelerisë 

BA 

Administrim 

Biznesi, BA 

Sigurime, 

BA 

Doganë dhe 

Shpedicion, 

MA 

Menaxhment 

MA 

2014 – 

2015  

237 105 109 50 110 144 

2015 – 

2016  

275 140 120 50 120 150 

2016 – 

2017  

310 160 140 50 130 160 

1.3. Të diplomuarit në tri vitet e fundit sipas gjinisë 

Vitet  Nr. i studentëve të 

diplomuar 

Femra  Meshkuj  

2014 53 13 40 

2013 84 18 66 

2012 70 14 56 

Numri në total për tri 

vitet 

207 45 162 

 

1.3.1 Të diplomuarit në tri vitet e fundit  në Doganë dhe Shpedicion Baçelor, 

raporti gjinor  

 

Vitet  Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 28 4 24 

2013 54 10 44 

2012 41 5 36 

Numri në total për tri 

vitet 

123 19 104 

 

1.3.2 Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Menaxhimi i 

Turizmit dhe Hotelerisë Baçelor, raporti gjinor 

Vitet  Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 0 0 0 
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2013 15 2 13 

2012 11 2 9 

Numri në total për tri 

vitet 

33 

 

4 29 

 

1.3.3. Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Administrim 

Biznesi Baçelor, raporti gjinor 

Vitet  Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 9 6 3 

2013 8 3 5 

2012 0 0 0 

Numri në total për tri 

vitet 

17 9 8 

1.3.4 Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Sigurime Baçelor, 

raporti gjinor 

 

Viti Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 4 0 4 

2013 5 2 3 

2012 8 1 7 

Numri në total për tri 

vitet 

17 

 

3 14 

 

1.3.5. Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Resurse Njerëzore 

Baçelor
21

, raporti gjinor 

 

Vitet  Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 1 1 0 

                                                 
21

 Programi Studimor Resurse Njerëzore, BA ka qenë i licencuar dhe është ofruar vetëm në vitet akademik 2006-

2007 dhe 2007-2008 dhe numri i studentëve të diplomuar i takojnë këtyre gjeneratave. Ky program nuk ofrohet 

më si program i veçantë. 
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2013 1 0 1 

2012 10 6 4 

Numri në total për tri 

vitet 

12 7 5 

1.3.6. Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Doganë dhe 

Shpedicion Master, raporti gjinor 

 

Vitet  Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 4 2 2 

2013 1 0 1 

2012 0 0 0 

Numri në total për tri 

vitet 

5 2 3 

 

1.3.7. Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Menaxhment 

Master, raporti gjinor 

 

Viti Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 6 0 6 

2013 0 0 0 

2012 0    0 0 

Numri në total për tri 

vitet 

6 0 6 

 

1.3.8. Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Resurse Njerëzore 

Master
22

, raporti gjinor 

Viti Numri i të Diplomuarve Femra    Meshkuj  

2014 / / / 

2013 0 0 0 

                                                 
22

 Programi Studimor Resurse Njerëzore, MA ka qenë i licencuar dhe është ofruar vetëm në vitet akademik 2006-

2007 dhe 2007-2008 dhe numri i studentëve të diplomuar i takojnë këtyre gjeneratave. Ky program nuk ofrohet 

më si program i veçantë. 
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2012 1 1 0 

Numri në total për tri 

vitet 

1 1 0 

 

1.3.9. Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Turizmit dhe 

Hotelerisë Master
23

, raporti gjinor 

Viti Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 / / / 

2013 0 0 0 

2012 1 0 1 

Numri në total për tri 

vitet 

1 0 1 

 

 

1.3.10. Numri i studentëve të diplomuar për tri vitet e fundit në programin Sigurime 

Master
24

, raporti gjinor 

Viti Numri i të 

Diplomuarve 

Femra    Meshkuj  

2014 1 0 1 

2013 0 0 0 

2012 0 0 0 

Numri në total për tri 

vitet 

1 0 1 

 

2.1.a.  Kalueshmëria e studentëve në provime për tri vitet e fundit në program veç e veç 

Viti Akademik Doganë dhe 

Shpedicion 

Administrim 

Biznesi 

Sigurime Menaxhimi i 

Turizmit dhe 

Hotelerisë 

Menaxhment 

                                                 
23

 Programi Studimor Turizëm dhe Hoteleri, MA ka qenë i licencuar dhe është ofruar vetëm në vitin akademik 

2007-2008 dhe numri i studentëve të diplomuar i takojnë kësaj gjenerate. Ky program është akredituar në vitin 

2012 dhe ofrohet në kuadër të programit studimor Menaxhment, MA, si Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, 

MA. 
24

 Programi Studimor Sigurime, MA ka qenë i licencuar dhe është ofruar vetëm në vitet akademik 2006-2007 dhe 

2007-2008 dhe numri i studentëve të diplomuar i takojnë këtyre gjeneratave. Ky program është akredituar në vitin 

2012 dhe ofrohet në kuadër të programit studimor Menaxhment, MA, si Menaxhim i Sigurimeve, MA. 
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2013-2014 78% 80% 79% 66% 69% 

2012-2013 80% 83% 83% 71% 68% 

2011-2012 75% 66% 63% 62% / 

2.1.b. Numri i studentëve që i braktisin studimet(drop out)  në tri vitet e fundit në program 

veç e veç 

Viti 

Akademik 

Doganë dhe 

Shpedicion, 

BA 

Menaxhimi 

i Turizmit 

dhe 

Hotelerisë 

BA 

Administrim 

Biznesi, BA 

Sigurime, 

BA 

Doganë 

dhe 

Shpedicion, 

MA 

Menaxhment 

MA 

2012-2013 4 2 / / / / 

2011-2012 / / / / / / 

2010-2011 / / / / / / 

 

        2.3. Punësimi i të diplomuarve në tri vitet e fundit 

Nga numri i përgjithshëm i të diplomuarve që është 180, 83% janë të punësuar, ndërsa  17% 

prej tyre nuk janë duke punuar. 

Viti Akademik Numri i të diplomuarve në 

tri vitet e fundit 

Të punësuar  në 

% për tri vitet e 

fundit 

Të pa punësuar 

në % për tri 

vitet e fundit 

2012/2013 30  

 

 

83% 

 

 

 

17% 

2011/2012 70 

2010/2011 80 

Totali 180 

 

3. Raporti personel akademik i rregullt (FL) studente për njësi dhe institucion në 

përgjithësi
25

: 

Në nivel institucional, 1 staf akademik është për 7 student. 

 

4. Ndarja perkatësisht ndërmjetësimi i bursave nga institucioni arsimor 

Gjatë muajit maj, Kolegji “Pjetër Budi” u bë pjesë e iniciativës për ndarjen e bursave të 

studimit. “Pjetër Budi” ndan 17 bursa për studime Bachelor, pesë prej të cilave do të jenë bursa 

të plota, pesë me financim nga 50%, pesë me financim 25%, si dhe dy bursa të plota për 

                                                 
25

Raporti personel akademik/studentë ëshët vetëm për programet në vlerësim. 
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studime Bachelor në Fakultetin për Turizëm dhe Shkenca Organizative “Shën Klementi i 

Ohrit” në Ohër të Maqedonisë. 

 Bursat janë ndarë për të gjitha drejtimet e Kolegjit “Pjetër Budi”: Doganë dhe Shpedicion, 

Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë, Administrim Biznesi dhe Sigurime në nivelin BA 

Numri i Bursave 

në total 

Bursa të plota Me 50%financim Me 25% 

financim 

Bursa jashtë 

vendit 

17 5 5 5 2 

 

5. Organizimi i studentëve brenda institucionit  

Kolegji “Pjetër Budi” njeh dhe stimulon të drejtën e studentëve për t‟u mbledhur dhe 

organizuar në aktivitete të ndryshme për aq sa është e përshtatshme dhe në pajtim me statusin e 

tyre.  Krijimi dhe mbajtja e Organizatave Studentore është e lejuar dhe për më tepër e mbrojtur 

edhe me Statutin e Kolegjit i miratuar më 14.03.2012. Kjo e drejtë është e definuar në nenet 

86-90 të Statutit.    

Studentet kanë të drejtë të themelojnë organizata studentore të cilave mund t‟i përkasin të 

gjithë studentët. Secila organizatë studentore ka statutin e vet që aprovohet nga anëtarët e saj 

në pajtim me rregulloret e përgjithshme të nxjerra nga Bordi Drejtues. Statuti do të përfshijë 

parimet për mundësi të barabarta dhe mosdiskriminim. 

Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të Kolegjit me këto organe:  

1. Parlamenti i studentëve në nivel të Kolegjit;  

2. Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademike. 
26

 

Për më tepër Kolegji “Pjetër Budi” , me qëllim të stimulimit të Organizatave dhe organizimeve 

të studentëve brenda institucionit, ka paraparë që për të tilla organizime të ofrohet edhe 

mbështetje përkatëse financiare. Kjo rregullohet me nenin 91 të Statutit, dhe ndihma financiare 

do të caktohet nga Dekani për çdo vit akademik ndan një buxhet të përshtatshëm vjetor për 

Parlamentin e Studentëve dhe Këshillat e Studentëve, pasi që të jetë konsultuar me Bordin 

Drejtues. 

6. . Shërbimi i studentëve (orët në zyrë, tutorimet, konsultimet, udhëheqëjet, këshillimi 

individual.  

Pjesa teorike  Orët Pjesa praktike Orët 

Ligjërata 45 Ushtrime 15 

Koha e studimit individual 10 Koha e studimit individual 10 

Përgatitja për provim dhe 

koha e mbajtjes së provimit 

35 Përgatitja për provim dhe koha 

e mbajtjes së provimit 

  5  

Kontaktet me 

mësimdhënësin 

 1 Kontaktet me mësimdhënësin   1 

                                                 
26

 Për më tepër ju lutem referojuni  Shtojcë 7, “Dokumente tjera relevante” me emër “Statuti i Kolegjit” (nenet 86-

91). 
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Koha e kaluar në vlerësim 

(teste, kuiz, provim final) 

 2 Punime seminarike 10 

  Projektet, elaboratet   5 

  Puna në terren   5 

  Detyrat për kërkim në bibliotekë   6 

Gjithsej ana teorike 93 Gjithsej ana praktike 57 

Përqindja ana teorike 62 Përqindja ana praktike 38 

 

7. . Shërbimi për udhëzim në karrierë dhe kryerjen e praktikës (intership) për studentë. 

Shërbimet e Zyrës së Karrierës Kryerja e praktikës nga studentët, 

ndihmuar nga Zyra e Karrierës 

Lokalizimin e kërkimit shkencorë  

Lokalizimi (identifikimi) i temave për 

mbrojtje të diplomës nga mjedisi Biznesore 

me qëllim që të krijojë kontakte midis sferave 

të arsimit dhe të industrisë 

Organizimi i  punës praktike nga ana e 

Zyrës së Karrierës për studentët, në 

Doganat e Kosovës 

Mbledh informacione për të gjetur mënyra 

efikase që studentët të nisin një karrierë në 

profesion 

Organizimi i  punës praktike nga ana e 

Zyrës së Karrierës për studentët, në 

Kompanitë Shpedituese në Kosovë 

Mban një arkiv të rifreskuar në mënyrë 

periodike me informacion rreth shoqërive, 

bizneseve apo kompanive të ndryshme duke 

synuar përcaktimin e fushës më të përafërm të 

punës për studentët. 

Organizimi i  punës praktike nga ana e 

Zyrës së Karrierës për studentët, në 

Aeroportin e Kosovës 

Ndihmon në krijimin e CV-ve profesionale të 

cilat pasqyrojnë aftësitë dhe eksperiencën e 

kandidatit. 

Organizimi i  punës praktike nga ana e 

Zyrës së Karrierës për studentët, në 

Kompanitë e ndryshme të sigurimeve 

në Kosovë 

Ndihmon në hartimin e letrave rekomanduese 

apo motivuese të cilat pasqyrojnë aftësitë dhe 

eksperiencën e kandidatit 

Organizimi i  punës praktike nga ana e 

Zyrës së Karrierës për studentët, në 

Kompanitë e ndryshme Hoteliere 

Ofron këshilla për të realizuar intervista të 

suksesshme  

Organizimi i  punës praktike nga ana e 

Zyrës së Karrierës për studentët, në 

Biznese të Ndryshme 

Ofron mundësinë e njohjes me një 

shumëllojshmëri pozicionesh të lira pune të 

cilat janë në dispozicion të studentëve 
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8. . Oferta tjera të arsimimit (nuk ka) 

 

9. . Shërbimi për studentë të diplomuar dhe të punësuar (Alumni) 

Alumni i Kolegjit “Pjetër Budi” është themeluar më 30.11.2010. Ish-studentë të Kolegjit 

“Pjetër Budi” ftohen në të gjitha aktivitetet e rëndësishme që organizohen nga kolegji – që 

nga konferencat shkencore, deri tek organizimet rekreative dhe ato humanitare. Pjesëmarrja 

e rregullt në aksionin e dhurimit vullnetar të gjakut, bashkë me studentët tjerë të Kolegjit 

“Pjetër Budi” është një ndër mënyrat se si ata i qasen aspektit humanitar.      

 

 

10. Numri i doktoraturave 

Nuk aplikohet! 
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V. Sigurimi i Cilësisë 

1. Përshkrimi i sistemit për sigurimin e cilësisë 

Në kuadër të proceseve të përgjithshme të ndryshimeve të Kolegjit “Pjetër Budi” në periudhën 

e kaluar vëmendje të posaçme i ka kushtuar aktiviteteve për vlerësimin, sigurimin dhe 

përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, si pjesë e programit evropian për vlerësimin 

institucional.   

Çështja e cilësisë në arsimin e lartë është e lidhur ngushtë me krijimin e hapësirës së 

përbashkët evropiane të arsimit të lartë, ku kjo është në funksion të sigurimit të mobilitetit të 

pandërprerë të studentëve dhe të kuadrit në tregun akademik evropian me rekomandimet e dala 

nga Deklarata e Bolonjës. 

 

Hapësira evropiane e shkollimit të lartë ka nevojë që të ndërtohën vlera akademike, ashtu që të 

pret një cilësi demonstruese. Gjithsesi cilësia duhet të merret në konsiderim gjatë qëllimit dhe 

misionit të institucionit dhe të programeve mësimore. Ajo kërkon një baraspeshë në mes të 

traditës dhe inovacionit, ekselencës akademike dhe relevancës shoqërore- ekonomike, si dhe të 

koherencës së kurrikulave, dhe të lirisë së zgjedhjes së studentit.  

 

Ajo përfshin mësimdhënien dhe hulumtimin shkencor si dhe qeverisjen dhe administrimin, 

përgjegjësitë ndaj nevojave të studentëve dhe bashkëpunimin me shërbimet jo edukative. 

Cilësia inherente nuk është kërkesë por nevojë, e cila duhet të demonstrohet dhe garantohet në 

mënyrë që studentët, partnerët dhe shoqëria në vend, Evropë dhe botë, duhet ta  njohin dhe 

kultivojnë.  

 

Cilësia është kusht elementar dhe fundamental për ndërtimin e besimit, relevancës, mobilitetit, 

kompatibilitetit dhe atraktivitetit në hapsirën evropiane të shkollimit të lartë. 

Sigurimi i cilësisë realizohet në nivel institucional, nacional dhe evropian. Në këtë kuptim, 

afirmohet nevoja për zhvillimin e kritereve të ndërsjella dhe metodologjisë për sigurimin e 

cilësisë. Duke respektuar parimin e autonomisë institucionale, bartës kryesor i përgjegjësisë  

primare për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë është secili institucion, që krijon bazë për 

kompetenca reale të sistemit akademik në kuadër të kornizës nacionale për cilësi. 

 

Sistemet për sigurimin e cilësisë duhet të jenë dhe janë transparente dhe në harmoni me 

sistemet e vendeve tjera evropiane, për shkak të njohjes dhe vlerësimit të cilësisë së proceseve 

mësimore dhe shkencore-hulumtuese, që në masë përfundimtare shpie tek njohja e diplomave 

dhe certifikatave si dhe tek rritja e punësimit në tregun evropian të fuqisë punëtore. 

2. Rregulloret e institucionit për procedurat e sigurimit të cilësisë se programit 

Aktivitetet 

Në bazë të nenit 92 të Statutit të Kolegjit “Pjetër Budi” dhe të Rregullores për procedurat e 

sigurimit të cilësisë, në fillim të vitin 2007 është themeluar Zyra për Sigurimin e Cilësisë. Kjo 
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zyrë është kompetente për të monitoruar dhe vlerësuar punën shkencore të institucionit 

sigurimin e cilësisë së mësimdhënies, përcaktimin e procedurave të sigurimit të cilësisë dhe të 

vlerësimit të kualitetit të punës së mësimdhënësve.  

 

Misioni i zyrës është arritja e synimeve të përsosmërisë, barazisë, transparencës dhe 

efikasitetit. “Pjetër Budi” angazhohet për cilësi më të lartë në çdo drejtim dhe departament, 

duke konstatuar se cilësia është përgjegjësi individuale dhe kolektive. Pasi që cilësia është në 

qendër të çdo procesi që institucioni ndërmerr, ne si zyrë jemi duke zhvilluar kulturën e 

cilësisë, duke punuar së bashku për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë. 

 

Sigurimi i cilësisë përqendrohet në çështjet akademike, mësimdhënies dhe mësimit dhe është 

afër e lidhur me shërbimet, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejt i përkrahin studentët. Pjetër 

Budi” dhe Rregulloren për procedurat e sigurimit të cilësisë, sipas të cilit institucioni, me 

qëllim të ruajtjes së cilësisë dhe të arritjes së objektivave të veprimtarisë arsimore dhe 

hulumtuese shkencore, zyra për vlerësimin e cilësisë, zhvillon sistemin e vet të sigurimit të 

cilësisë. Vlerësimi i punës së  

mësimdhënësve, bëhet përmes vlerësimit vetanak të brendshëm dhe atë nga studentët, por edhe 

nga ish studentët,  përmes pyetësorëve anonim të vlerësimit. Kolegji “Pjetër Budi” përdor dhe 

implementon gjatë vlerësimit të cilësisë mekanizmat për realizimin e masave për sigurimin e 

cilësisë, pra procedurat e sigurimit të cilësisë.  

 

Subjekt të sigurimit të cilësisë dhe të vlerësimit në Kolegjin “Pjetër Budi” është i gjithë stafi 

akademik dhe jo akademik i Kolegjit, pra profesorët, ekspertët – ligjëruesit, demonstruesit, 

bashkëpunëtorët profesional, studentët, shërbimet administrative etj. Mekanizmat për 

realizimin e masave për sigurimin e cilësisë janë vlerësimet përmes pyetësorëve anonim, të 

cilat bëhen sipas standardeve ndërkombëtare të vlerësimit. Vlerësimet për sigurimin e cilësisë 

kanë efekte në: 

Motivimin dhe vlerësimin publik në rast të rezultateve pozitive;  

Zbatimin e masave të përshtatshme me qëllim të përmirësimit të punës në rast të rezultateve 

negative. 

Vetëvlerësimi, si hap i parë në procesin e vlerësimit të cilësisë dhe të kualitetit, ka disa qëllime 

kryesore: 

- Të paraqes një pasqyrë të shkurtër dhe përmbajtësore të procesit mësimor – arsimor  

të institucionit dhe të programeve studimore; 

- Të analizojë ndërlidhjen e procesit mësimor-arsimor dhe veprimtarisë  

shkencore-hulumtuese të institucionit; 

- Ta analizojë strukturën, kualitetin dhe përparimin e kuadrit akademik; 

- T‟i analizojë anët e mira dhe të dobëta të institucionit të arsimit të lartë, i cili kryen 

veprimtari të arsimit të lartë, me zbatimin e SËOT Analizës; 

- Të sigurojë bazë e cila do të shërbejë për kryerjen e vlerësimit që e realizon Kolegji 
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- Të sigurojë bazën e cila do të shërbejë për kryerjen e vlerësimit të jashtëm; 

Misioni i vetëvlerësimit është përcaktimi i Kolegjit se çfarë kuadri do të edukojë, për cilat 

nevoja dhe lëmi të shoqërisë, për tregun e kuadrove të arsimit të lartë në vend dhe jashtë, si dhe 

i përcakton drejtimet e veprimtarisë shkencore dhe hulumtuese. 

Kurse subjektet e sigurimit të cilësisë së Kolegjit “Pjetër Budi”, që janë edhe subjektet e 

sigurimit të cilësisë, në bazë të Deklaratës së Bolonjës janë: 

● Stafi akademik 

● Stafi jo-akademik 

● Planprogramet 

● Bibloteka 

● Organizimi institucional dhe menaxhimi i institucionit, përkatësisht proceset e 

vendimmarrjes 

● Pajtueshmëria e legjislacionit të Kolegjit me standardet evropiane 

Në bazë të Rregullores për procedurat e sigurimit të cilësisë, vlerësimet bëhen për të arritur 

objektivat, përshtatjen e punës dhe ekonomizimin e masave të marra.  

Vlerësimet bëhen në këto drejtime: 

●   Vlerësimi i masave të menaxhimit në të gjitha nivelet organizative; 

●   Vlerësimi i programeve të studimit dhe organizimit të studimeve; 

●   Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies; 

●   Vlerësimi i punës së mësimdhënësve nga studentët; 

●   Vlersimi i rezultateve të kollokuiumeve; 

●   Vlerësimi i rezultateve të provimeve; 

●   Angazhimet, prezantimet dhe aktivitetet; 

●   Puna praktike; 

●   Prezantimin e notave përfundimtare; 

●   Skica e studentëve me rezultatet e përgjithshme. 

Vlerësimi i aktiviteteve kërkimore, hulumtuese dhe shkencore (seminareve); 

Vlerësimi i vijueshmërisë së studentëve. 

3. Procedurat për rishikimin e programeve te studimit. 

Komisioni për sigurimin e cilësisë në nivel të Kolegjit 

 

Komisioni për sigurimin e cilësisë është organ kompetent për përcjelljen vazhdueshme dhe 

sistematike si dhe grumbullimin e të dhënave rreth cilësisë – kualitetit, nëpërmes organizimit të 

hulumtimit periodik në të gjitha fushat që kërkojnë cilësi.  

Me procesin për sigurimin dhe vetëvlerësimin e cilësisë nënkuptojnë aplikimin e vlerësimit të 

rregullt dhe të veçantë, ose ad hoc, të organizuar në periudha të caktuara. Komisioni për 

sigurimin e cilësisë përgatit planet për implementimin e të gjitha aspekteve të vlerësimit, duke 

përfshirë lëmin e hulumtimit, angazhimin e subjekteve dhe planin e punës si dhe i raporton 
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Këshillit Mësimor Shkencor për rezultatet e treguara të vetëvlerësimit, me propozime konkrete 

për ndërmarrjen e masave preventive, nëse kjo është e domosdoshme. Procesi i vlerësimit 

krijohet në bazë të analizave të dokumenteve dhe informatave rëndësishme, krahasimit të planit 

të veprimit si dhe në grumbullimin e qëndrimeve dhe të dhënave të subjekteve në sistemin e 

sigurimit të cilësisë dhe të kualitetit nëpërmes të anketimit.  

Komisioni për sigurimin e cilësisë përgatit raportin me rezultatet e vlerësimit dhe ia dërgon  

Këshillit Mësimor Shkencor, i cili e vlerëson kualitetin e punës në sektor të caktuar të Kolegjit 

me propozimet e masave për heqjen e pengesave në përparimin e kualitetit të punës.Vlerësimi i 

rregullt i kualitetit kryhet së paku një herë në vit gjatë vitit akademik dhe përfshinë fushat 

kryesore:  

- Programet studimore 

- Procesi arsimor 

- Puna arsimore dhe shkencore - hulumtuese 

- Resurset njerëzore (stafi akademik dhe jo-akademik) 

- Studentët 

- Tekstet shkollore, literatura, biblioteka dhe kabinetet e informatikës 

- Menaxhimi dhe organizimi në Kolegj dhe përkrahja jo-arsimore 

- Ambienti (hapësira arsimore) dhe pajisjet 

- Financimi 

- Përfshirja e studentëve në procesin e sigurimit dhe përparimit të kualitetit të punës. 

 

Komisioni për vlerësimin e cilësisë, mund të organizojë vlerësimin e veçantë, me propozim të 

Këshillit Mësimor Shkencor, me qëllim të vlerësimit të kualitetit në fushat e caktuara të 

sigurimit të cilësisë, për të cilat vlerësohet se janë të një rëndësie të veçantë për sigurimin e 

kualitetit të punës në tërësi.  

Funksioni i Komisionit për sigurimin e cilësisë në nivel të drejtimeve 

 

Me qëllim të sigurimit të kualitetit, teknikat e organizimit dhe përgatitjes së procesit mësimor 

përfshijnë definimin para fillimit të semestrit të planit mësimor, (ligjëratat dhe ushtrimet) planit 

të punës për çdo lëndë që është në atë semestër si dhe plani i organizimit të provimeve. Planet e 

tilla i vendosen studentëve në shikim, më së largu ditën e parë të fillimit të semestrit, me 

përjashtim të planit për organizimin e provimeve, i cili mund të përgatitet më së largu 8 ditë 

para fillimit të afatit të provimeve. 

Planin për zhvillimin e procesit mësimor si dhe planin për organizimin e provimeve për secilin 

drejtim e përgatit Dekani i Insitutit, duke marr parasysh mundësitë dhe kërkesat e studentëve, 

ngarkesën sipas lëndëve, shfrytëzimin efikas të hapësirës së Kolegjit dhe faktorët e tjerë. 

Shërbimi i studentëve duhet të jetë azhur në vendosjen e planit për zhvillimin e procesit 

mësimor dhe të orareve të ligjëratave e të provimeve në tabelat e shpalljeve si dhe në ëeb faqen 

elektronike të Kolegjit.  
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Përbërja, mandati dhe mënyra e zgjedhjes së Komisionit për sigurim të cilësisë 

Në bazë të Udhëzimit Administrativë nr 2/2009 të Republikës së Kosovës, neni 10, paragrafi 

1.8  Institucioni i Arsimit të lartë duhet të ketë një sistem të brendshëm të sigurimit të cilësisë. 

Komisioni për sigurimin e cilësisë përbëhet nga 5 anëtarë dhe struktura e anëtarëve të 

Komisionit duhet t‟i shpreh këto karakteristika: të prezantohet secila strukturë kryesore e 

Kolegjit (kuadri akademik, studentët dhe administrata) që të sigurohet pjesëmarrje maksimale 

në vetëvlerësim të të gjithë subjekteve të interesuara; t‟i përfaqësoj pikëpamjet e gjera të 

Kolegjit, dheanëtarët e komisionit për vlerësim të jenë në gjendje t‟i vlerësojnë anët e dobëta 

dhe të mira të Kolegjit. 

Anëtarët e Komisionit zgjidhen me votim të fshehtë në mbledhjen e Këshillit Mësimor – 

Shkencor, nga radhët e Zyrës për sigurimin e cilësisë, mësimdhënësve dhe studentëve, për  

periudhë katërvjeçare. Pas zgjedhjes së anëtarëve bëhet konstituimi i komisionit, nga të cilët 

njëri anëtar zgjidhet si kryetar dhe njëri zëvendës kryetar i komisionit. 

Kryetari i Komisionit për vetëvlerësim: 

-   Planifikon, organizon dhe koordinon punën e Komisionit; 

-   Përkujdeset që të mundësoj diskutim të gjerë për vetëvlerësim, me qëllim krijimin e një  

    raporti të pranueshëm tërësisht për vetëvlerësim; 

-   Realizon komunikim zyrtar me organet e Kolegjit si dhe me organin e vlerësimit  

    në Republikën e Kosovës, dhe; 

-   Kryen punë të tjera në lidhje me realizimin e vetëvlerësimit. 

-   Është praktikuar që në Komision të përfshihen të paktën edhe dy përfaqësues të studentëvesi 

dhe dy ekspertë të jashtëm.  

 

Anëtarët e Komisionit për vlerësim kanë të drejtë dhe obligim që aktivisht të marrin pjesë në 

punën e komisionit, sa më gjerësisht që është e mundur të realizojnë kontakte dhe të 

prezantojnë mendimet e anëtarëve të bashkësisë akademike, si dhe të jenë në gjendje t‟i 

vlerësojnë anët e dobëta dhe të forta të funksionimit të Kolegjit. 

Komisioni për vlerësimin e Kolegjit, mund të formojë grupet e veta punuese me përfaqësues të 

studentëve të cilëve mund t‟i besohen punë dhe çështje të caktuara specifike, siç janë: vlerësimi 

i programeve të caktuara studimore, kontrolli i resurseve dhe financave, trajnimi i kuadrit 

akademik dhe bashkëpunues dhe zhvillimi i tyre, shërbimet e studentëve, bashkëpunimi i 

jashtëm, aktivitetet ndërkombëtare e të ngjashme. 

 

Komisioni për vlerësim ka obligim të marrë pjesë në trajnim të organizuar nga komisioni për 

vlerësim të Kolegjit, si dhe të organizoj trajnim për vetëvlerësim për pjesëmarrësit e tjerë në 

procesin e vetëvlerësimit. 

 

1. Paraqitja e instrumenteve për vlerësimin e cilësisë se programit/ kursit 

(pyetësorët, anketa, grupe fokus etj.) 

Në kolegjin “Pjetër Budi” zhvillohen kryesisht hulumtime kuantitative të vlerësimit. Mirëpo, 

me qëllim të përgaditjes sa më profesional të pyetësorve organizohen edhe fokus grupet 
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(metodë e hulumtimeve kualitative), ku rezultatet e këtyre diskutimeve nga fokus grupet i 

përdorim si udhëzues për hartim të pyetësorve dhe se sigurisht që konsultohemi edhe me 

dokumente, materiale e literatura të ndryshme për temën e hulumtimit. Pra, ndjekim skemën që 

përdoret nga hulumtuesit e sotëm për zhvillim të hulumtimeve kuantitative: 

 

Pult hulumtimi (Shfletim i dokumenteve,materialit) 

 

 

 

 

 

 

Fokus grupet                                Pyetësori 

 

 

Mbledhja e të dhënave në hulumtimet kuantitative kryesisht bëhet me intervistat e strukturuara- 

pyetësorit (ose metodën e anketimit siç quhet ndryshe). Kryesisht, intervistimi ka pasur të bëjë 

me vet-administrim nga respondenti, kuptohet për shkak të karakterit të hulumtimit ( studentët, 

stafi akademik), por kemi edhe intervistim me telefon.  

 

Në hulumtimet kuantitative, varësisht nga tema e hulumtimit dhe target grupi që kemi si synim 

ta intervistojmë, zakonisht zgjedhet mostra e thjeshtë e rastit sepse konsiderohet nga 

hulumtuesit si më me precizitet më të lartë karshi llojeve të tjera të mostrave. Grupet e cakut 

(target grupet) ndryshojnë për nga madhësia dhe lloji i grupit (studentët, stafi akademik-

mësimdhënsit, etj).  

 

Pyetësorët¹ e hartuar nga Komisioni për sigurimin e cilësisë së Kolegjit “Pjetër Budi”, 

kryesisht përmbajnë pyetje të mbyllura, pyetje gjysëm të hapura, shkallën eLikerit, tabelat, etj. 

Pra, gjithmonë tentohet që pyetësori të hartohet në bazë të standarteve të pranuara 

ndërkombëtare për  

 

hartim pyetësorësh. Gjithashtu, hulumtimet që bëhen në Kolegjin tonë ndërtohen duke i 

përfillur 5 parimet etike ndërkombëtare, të cilat duhet t‟i  përmbahet hulumtuesi. 

 

2. Mekanizmat për implementimin e masave për sigurimin e cilësisë 

Pas realizimit të vetëvlerësimit në Kolegj, Komisioni për vetëvlerësim përgatit raportin për 

vetëvlerësim në mënyrë të hapur dhe publike me përfshirjen e të gjitha mangësive. Gjatë 

përgatitjes së raportit. Komisioni për vetëvlerësim ka parasysh se në raport duhet të merren 

parasysh të gjitha faktet për programet studimore dhe programet e lëndëve. 

 

3. Procedurat vijuese për përmirësim (fellow up) dhe shfrytëzimi i rezultateve 

të vlerësimeve te me parme;  



 

 

52 

 

Pikë fillestare e analizës janë misioni dhe qëllimet e Kolegjit ku ato vërtetohen dhe vlerësohen. 

Analizat i ndriçojnë anët e forta dhe të dobëta të secilës komponentë që është objekt i 

vetëvlerësimit. Analizat përcillen me propozime dhe me plan korrigjues të aktiviteteve për 

eliminimin e mangësive dhe për përmirësimin e kualitetit. 

Konkludimet dhe rekomandimet që dalin nga vlersimim i përgjithshëm institucional shërbejnë 

si evidentim të mangësive dhe dobësive tona dhe merren parasysh për krijimin e politikave 

zhvillimore për kapërcim të këtyre pengesave drejtë përmirësimit të përgjthshmë të punës sonë 

së mëtutjeshme gjitha aspektet e Kolegjit. 
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VI. Hapësirat dhe Aparatura 

1. Të dhënat për hapësira, salla të mësimit, laboratore, kabinete...
27

 

 

Sallat e mësimit 600 m2  

Laborator (IT, Softver 

Doganor) 

300 m2 

Kabinete 200 m2 

Amfiteater 120 m2 

Zyrat dhe Korridoret 480 m2 

Total 1700 m2 

 

1. Te paraqiten ne forme tabelore/ numerike te dhënat për pajisjet si: projektorët, 

mjetet e konkretizimit, aparatura laboratorike etj. relevant për programin/ programet ne 

vlerësim;  

Projektor 10 

Tabela 10 

Perde për paraqitje grafike 10 

 

2. Te paraqitet regjistri fizik dhe elektronik i librave relevant për programin/ 

programet ne vlerësim;  

Administrim Biznesi 500 

Sigurime 300 

Doganë dhe Shpedicion 700 Tituj 

Po ashtu, studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”, mund të shfrytëzojnë edhe të 

gjithë titujt shkencor dhe revistave shkencore përmes Bibliotekës EBSCO dhe 

JSTORE.    

 

3. Te paraqiten ne forme tabelore/ numerike te dhënat për: infrastrukturën e TI, 

interneti, WI FI, numri i PC për staf akademik, studente dhe administrate;  

Kompjuter  100 për studentë, 22 për staf akademik 

INTERNET Lidhje LAN në çdi kompujet 

WIFI Për të gjithë stafin dhe studentët  

 

                                                 
27

Të dhënat në tabel paraqesin të sipërfaqen e tërësishme të sallave të destinuar enkas për studentë. Të njëjtat salla 

përdoren për të gjitha programet akademike sipar orarit të planifikuar të mbajtjes së ligjëratave. Në shtojcë do të 

gjeni skicën e Objektit të Kolegjit Pjeter Budi, në dosjen Dokumenta tjera relevante. 
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VII. Hulumtimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar  

Plani i hulumtimeve sipas programeve dhe projektet e bashkëpunimit aktual të 

hulumtimit 

Që nga viti 2008, Kolegji “Pjetër Budi” ka Rregulloren për Hulumtimet Shkencore mbi 

parimet e të cilës zhvillohet puna kërkimore shkencore.  

Sipas Planit Zhvillimor të Kolegjit “Pjetër Budi” puna kërkimore shkencore orientohet 

në dy plane. Së pari, synohet shndërrimi i Kolegjit në një institucon të mirëfillt europian. E së 

dyti, angazhimi i stafit akademik dhe i studentëve në hulumtimet e përbashkëta shkencore me 

universitetet tjera rajonale e të botës, përfshirja e tyre në publikimet rajonale e ndërkombëtare, 

si dhe stimulimi për nxitjen e organizimit të konferencave shkencore në vend si dhe 

pjesëmarrjes së tyre në konferenca të ngjashme në rajon e botë.  

Në kuadër të thellimit të kërkimeve shkencore dhe ndërkombëtarizimit të Kolegjit, 

planifikohet të ftohen ekspertë e akademikë të huaj që të marrin pjesë në aktivitetet e tona 

shkencore e kërkimore si dhe në procesin e mësimdhënies e të aktiviteteve tjera të natyrës 

akademike.  

Prej vitit 2014 deri në vitin 2018 janë planifikuar të investohen 49,569.34 euro për 

pasurimin e bibliotekës, për hulumtime e publikime si dhe 60,004.99 euro për organizimin e 

konferencave shkencore , për pjesëmarrjen e profesorëve dhe të studentëve në konferenca, 

tryeza, seminare (në vend dhe jashtë) si dhe për përgatitjen e prezentimeve të tyre hulumtuese. 

 

Më poshtë është tabela e buxhetit të planifikuar për aktivitetet e nxjerrura më lartë për 

periudhën 2014-2018.  

 

Buxheti i hulumtimeve ne nivel 

institucioni pa programet ne 

akreditim           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 5,700.00 6,555.00 9,832.50 12,782.25 14,699.59 

Konferenca/prezentime 6,900.00 7,935.00 11,902.50 15,473.25 17,794.24 

 

Në Tabelën e mëposhtme ndërkaq janë të përfshira planifkimet për hulumtime, 

publikime, konferenca sipas drejtimeve programore, përfshirë këtu edhe programet me 

të cilat Kolegji aplikon për ti akredituar për herë të parë. 
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Plani i financimit të hulimtimeve/konferencave në nivel Kolegji me programet per 

akreditim 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 7,700.00 8,955.00 13,832.50 18,617.75 20,064.09 

Konferenca/prezentime 9,500.00 10,935.00 16,702.50 21,673.25 24,982.72 

            

  

     Doganë e Shpedicion, BA/MA 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,700.00 1,755.00 2,000.00 2,817.75 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,600.00 1,835.00 2,400.00 3,373.25 3,500.00 

Menaxhment, MA 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 1,832.50 2,600.00 2,664.09 

Konferenca/prezentime 1,000.00 1,100.00 2,200.00 2,800.00 3,100.00 

Administrim Biznesi, BA 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,700.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,300.00 1,500.00 2,400.00 3,100.00 3,594.24 

Sigurime, BA 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,600.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,500.00 1,700.00 2,402.50 3,100.00 3,600.00 

Menaxhim Turizmi e Hoteleri, BA 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,500.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,500.00 1,800.00 2,500.00 3,100.00 4,000.00 

Shkencat Kompjuterike, BA 

  2014 2015 2016 2017 2018 
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Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,700.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,300.00 1,500.00 2,400.00 3,100.00 3,594.24 

Juridik, LLB 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,700.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,300.00 1,500.00 2,400.00 3,100.00 3,594.24 

        

Më poshtë është lista e hulumtimeve të planifikuara për tri vitet e ardhshme akademike nga 

programet që po vlerësohen për ri-akreditim. Kolegji është i hapur që në listë të inkorporoj 

edhe sygjerimet ekspertëve të Agjencisë për akreditimin e Kosovës. 

 

Tabela: Hulumtimet shkencore të planifikuara për programin akademik studimor Doganë e 

Shpedicion (MA) 

 

Hulmtimi Realizimi Viti/semestri 

Anëtarësimi i Kosovës në 

Organizatën Botërore 

Tregtare – Përfitimet 

ekonomike dhe politike 

Studentët/profesori i lëndës 

“Organizata Botërore 

Tregtare” 

2014 

Krijimi i Zonave të Lira 

Doganore si mundësi për 

Zhvillimin Ekonomik të 

Kosoëv 

Studentët/profesori i lëndës 

“Zonat e Lira Doganore” 

2014 

Efekti i Shpedicionit 

Ndërkombëtar në zhvillimin e 

tregtisë ndërkombëtare në 

Kosovë 

Studentët/profesori i lëndës 

“Menaxhimi i Shpedicionit 

Ndërkombëtar” 

2015 

 

 

Tabela: Hulumtimet shkencore të planifikuara për programin akademik studimor 

Administrim Biznesi (BA) 

 

Hulmtimi Realizimi Viti/semestri 

Kënaqshmëria me klimën e 

biznesit në Kosovë 

Studentët/profesori i lëndës 

dhe studentët; lënda 

Ndërmarrësia” 

2014/2015, semestri I 

Shkalla e njohurive të Studentët/profesori i lëndës 2014/2015, semestri  II 
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bizneseve për kriteret dhe 

kushtet e eksportit në BE 

“Bazat e shitjes” 

Kompatibiliteti i tregut të 

punës me profilet e arsimit të 

lartë 

Studentët/profesori i lëndës 

“Marketingu hulumtues” 

2015/2016, semestri III 

Arsyeshmëria e shpenzimeve 

publike 

Studentët/profesori i lëndës 

“Marketingu hulumtues” 

2015/2016, semestri i IV 

Sjellja e konsumatorit  Hulumtim i kombinuar 

(analizë/kuantitavie dhe 

kualitative) 

2016/2017 semestri i V-të  

Menaxhimi i disciplinës dhe 

ankimimit në vendin e punës 

Hulumtim  

Profesorët/studentët; Lënda: 

Burimet njerëzore 

2016/2017 semestri i VI-të 

 

Tabela: Hulumtimet shkencore të planifikuara për programin akademik studimor Sigurime 

(BA) 

 

Hulmtimi Realizimi Viti/semestri 

   

Implementimi i Ligjit për 

Sigurimete Shëndëtsore në 

Kosovë 

Studentët / profesori i lëndës  

“ Sigurimet Jetësore dhe 

Shendetësore “ 

2014 

Komapnite e Sigurimeve dhe 

Sigurimet Shëndëtsore 

obligative 

Studentët / profesori i lëndës  

“ Sigurimet Jetësore dhe 

Shendetësore “ 

2014/2015, semestri  

I 

Implementimi i Ligjit mbi 

Autoritetin e Mbikqyrjes së 

Sigurimeve – Sfidat dhe 

perspektiva 

Studentët/profesori i lëndës  

“ E drejta e Sigurimeve ” 

2015/2016, semestri I 

 

 

2.  Lista me publikimet e personelit akademik (të rregullt) dhe studentëve  

 

Gjatë katër viteve të fundit Kolegji “Pjetër Budi” ka publikuar 5 numra të Revistës 

shkencore “Logos” . Në bazë të buxhetit të supozuar, gjatë pesë viteve të ardhshme do të 

publikohen të paktën nga dy numra të “Logos-it” në baza vjetore.  
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Punimet shkencore të stafit akademik të Kolegjit “Pjetër Budi” por edhe të 

akademikëve tjerë, kryesisht nga Kosova e rajoni , si nga Maqedonia, Shqipëria, Bullgaria,etj 

janë publikuar në Logos. 

Hulumtimet dhe punimet shkencore të stafit akademik të Kolegjit rëndomë fokusohen në 

cështjet relevante për programet ekzistuese akademike si dhe lëndët që ata ligjërojnë.  

Gjatë pesë viteve të ardhshme secili PhD është i obliguar të prezentojë të paktën një 

hulumtim/punim shkencor në baza vjetore, ndërkohë që personeli që ka të mbaruar 

magjistraturën është i obliguar që të angazhohet në të paktën dy hulumtime/punime shkencore.  

Tabela: Lista e publikimeve në programit studimor Doganë e Shpedicion (BA/MA) 

 

Hulumtimi Realizimi Viti/semestri 

Integrimet Ekonomike në Kontekstin e 

Harminizimit të Legjislacionit 

Revista shkencore 

“Diskutime” Orhan M. 

Çeku, Ph.D 

Viti II. Nr. 4. Prill – Maj 

2013  

Zhvillimi Ekonomik i Vendeve në 

Tranzicion 

Revista shkencore 

“Diskutime” Orhan M. 

Çeku, Ph.D 

Viti II. Nr. 5. Qershor, 

2013, – 481 – 491 

 

Përkufizimi i Nocionit Korporatë 

Transnacionale 

“Naukovi Praci” Scientific 

Ëorks of the Inter-

Regional Academy of 

Personnel Management, 

Orhan M. Çeku, Ph.D 

Issue 4 (35) 2012, Kiev 

– Republika e Ukrainës 

– 171 -176 

ISSN 330-339; 321.; 

159.9 

E drejta publike Libër  2013/I 

Teoria e së drejtës Libër 2013/II 

Decentralizimi i pushtetit dhe 

përparësitë e rajonalizimit në 

realizimin e marrëveshjeve 

ndërkombëtare ndërmjet njësive të 

vetqeverisjes lokale 

Punim, International 

scientific conference, 

Angel Kanchev 

University, Faculty of 

Law, Russe, R. Bulgaria, 

presentation of scientific 

paper 

2013, 25-26. 10. 2013 

E drejta e vetëvendosjes në krijimin e 

shtetit 

Punim shkencor, 

Diskutime 

2013/ II 

Harmonizimi i Rregullativës Ligjore 

në përputhje me trendët bashkëkohore 

në Tregun Turistik  

Revista shkencore 

“Logos”; Orhan M. Çeku, 

Ph.D 

Nr. 5/2012, 24 – 34 

Studim për Politikën Doganore Revista shkencore 

“Logos”; Orhan M. Çeku, 

Ph.D 

Nr. 4/2011, 19 – 34 

Faktorët e Rritjes Ekonomike Revista shkencore Nr. 3/2010, 163 – 171 
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“Logos”; Orhan M. Çeku, 

Ph.D 

   

 

Tabela: Lista e publikimeve të programit studimor Administrim Biznesi (BA) 

Botime/Publication Ligjëruesi Viti 

 "Ekonomika privrednog društva i javno-

privatnog partnerstva" -, izdavač-SaTCIP-

Vrnjačka Banja, 2012. (The economics of the 

business society and the public –private 

partnerships 

 Dr. Blerim Halili- Co 

author 

2012 

"Analysis of global economy objectives", 

International Conference:  Economics and 

Management - Based on Neë Technologies, 12 - 

15. June 2011., Kladovo, Serbia,SaTCIP Ltd., 

2011, ISBN 978-86-6075-023-7 

Blerim Halili- Co 

author 

2011 

” Analysis of economic trends of South East 

Europe”  and “Technological systems and 

reliability of toolpiece”, December, 2011. 

Донбаська Engineering State Academy 

Blerim Halili- Co 

author 

2011 

”International monetary and banking 

institutions”, magazines the “Announcer DSEA” 

and “Technoligical systems and reliability of 

toolpiece”, Decembar, 2011. Донбаська State 

Academy . 

Blerim Halili-  Co 

author 

2011 

''Social capital – an advantage”. International 

Conference for the young leaders, Novi Pazar, 

2011. 

Blerim Halili, co-

author 

2011 

"The market of capital and stock exchange 

administration", Beosing, Beograd, 2013. (book) 

Blerim Halili, co author 2013 

“Marketing ”., Author, Sarajevo,  2013. Blerim Halili, co author 2013 

 ” The analysis of characteristic of the modern 

marketing”  concept 1st International Conference 

Economics and Management-Based on Neë 

Technologies EMoNT 2011, 12 - 15. June 2011, 

Kladovo, Serbia : SaTCIP Ltd., 2011, ISBN 978-

86-6075-023-7. 

Blerim Halili, co author 2011 

 ” Application of modern technologies for 

mobile marketing” , 2nd International 

Blerim Halili, co author 2012 
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Conference Economics and Management-Based 

on Neë Technologies EMoNT 2012 14 - 17. 

June 2012, Vrnjačka Banja, Serbia 

 “Economic and legal aspects of concession in 

industrial business and other economic activities 

,its commercial use and creation of feasibility 

study” 12 International Conference “Research 

and Development in Mechanical 

Industry”RaDMI 2012 13 - 17. September 2012, 

Vrnjačka Banja, Serbia. SaTCIP Ltd., 2012, 

ISBN 978-86-6075-036-7. 

Blerim Halili,  2012 

“Structure  of Marketing Information System” 12 

International Conference “Research and 

Development in Mechanical Industry”RaDMI 

2012 13 - 17. September 2012, Vrnjačka Banja, 

Serbia. SaTCIP Ltd., 2012, ISBN 978-86-6075-

036-7 

Blerim Halili 2012 

International Conference "Effects of global risk in 

transition countres", Book Year 3, No.3.,ISSN 2232-

8742,pgs.087-092. 

Dr. BELEGU,Faruk:  

Internation Conference in the Public University of Peja, 

"HAXHI ZEKA" , "Society Internationalization-

Effectevity and Problems", Peja, 1-2 June. 

Dr. BELEGU,Faruk  

 

Tabela: Lista e publikimeve në programit studimor Sigurime (BA) 

Botime (emertimi i studimit dhe i 

revistes vendore e nderkombetare 

ku eshte publikuar) 

Autori Viti 

“ Distribuimi Fizik si element ne 

konceptin e marketingut te 

kompanive te sigurimeve ne Ballkan 

“, Oher, Maqedoni 

Dr. Hashim Rexhepi  2013 

 

 Libri shkencor “ Analiza e tregut te 

sigurimeve” Botoi  Instituti i 

Statistikave “ Rahmil Nuhiu”,  

Prishtinë 2011 

 Sherif Gashi  Shkurt 2011 

 Libri shkencor “ Menaxhimi i 

rreziqeve në tregun e sigurimeve”  

Botoi Libri Shkollor, Prishtinë 2013  

 Sherif Gashi   Qershor 2013 
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 Punim shkencor” Ndikimi i tregut të 

sigurimeve në rritjen ekonomike në 

vendet e rajonit me theks të veçanet 

në Kosovë”, botoi Tectus Zagreb 

 Sherif Gashi  Qershor 2013 

Punim shkencor “ Mbrojtja e 

konsumatorëve një nga prioritetet 

strategjike te autoritetit mbikëqyrës 

në tregun e sigurimeve në Kosovë” 

botoi, Tectus Zagreb 

Sherif Gashi Qershor 2012 

 

Tabela: Lista e publikimeve në programit studimor Menaxhim Turizmi e Hoteleries (BA) 

Botime (emertimi i studimit 

dhe i revistes vendore e 

nderkombetare ku eshte 

publikuar) 

Autori Viti 

 Logos Konferenca shkencore 

ndërkombëtare.” Modelimet 

mëtutjeshme,projektimi dhe 

menaxhimi i turizmit tranzitor 

  

Dr.Zija Zimeri 

  

2013 

 Logos Konferenca Ballkanike 

, Tema: Barrierat kufitare që 

ndikojnë në zhvillimin e 

turizmit tranzitor në Ballkan 

  

Dr.Zija Zimeri 

 

 2012 

 ACTA,Shoqata per shkence 

dhe Arte LOGOS-5 

Shkup.Menaxhimi,dhe 

obligimet e LINGUA 

GEOGRAPHICA 

  

 Dr.Zija Zimeri 

  

  2010 

Methods and practices of mananing 

the human resources related of 

property rights,externalities and 

envi. problems.  Regional Science 

Conference with International 

Participation, May 3--th, Peja,Year 

3,No.3. 

Dr. Faruk Belegu   
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3. Pjesëmarrja e stafit akademik (të rregullt) në konferenca, simpoziume dhe seminare 

shkencore në tri vitet e fundit   

 

Konferencat shkencore, debatet, tryezat e rrumbullakëta dhe seminaret tanimë janë 

shndërruar në ngjarje tradicionale në Kolegjin tonë.  Përderisa gjatë vitit 2012 Kolegji “Pjetër 

Budi” ka organizuar Konferencën shkencore ndërkombëtare me focus në fushën e Turizmit, 

sivjet në muajin maj u organizuar Konferenca shkencore me focus në „Menaxhimin e resurseve 

njerëzore‟, në të cilën janë prezantuar rreth 200 absreakte nga akademikë vendor, rajonal e 

ndërkombëtar.  

Punimet më të mira do të përzgjedhen dhe do të publikohen në numrin e ardhshëm të 

Revistës sonë „Logos‟.  

Tanimë është praktikë e rregullt për stafin tonë akademik që të marr pjesë dhe të 

prezantojë punimet e veta në konferencat vendore e ndërkombëtare. . 

Disa nga konferencat dhe punimet e prezantuara nga stafi akademik i Kolegjit tonë janë 

listuar më poshtë: 

 

Tabela: Pjesëmarrja në konferenca/seminare të programit studimor Doganë e Shpedicion 

(BA/MA) 

Konferenca Realizimi Viti/semestri 

Statusi Juridik i Shoqërive 

Tregtare në Kosovë – analizë 

komparative dhe efekti i tyre 

në Zhvillimin e 

Ndërmarrësisë  

Takimi i tetë vjetor i Institutit 

ALB-SHKENCA 

Konferenca e Seksionit të 

Shkencave të 

Drejtësisë;Orhan M. Çeku, 

Ph.D 

29-31 Gusht 2013, Tiranë 

Zhvillimi Ekonomik i 

Vendeve në Tranzicion  

“Integrimi i Evropës 

Juglindore në Bashkimin 

Evropian – Sfidat” 

Revista shkencore 

“Diskutime”; Orhan M. Çeku, 

Ph.D 

Viti II. Nr. 5. Qershor 2013 – 

481 – 491 

 

Subjektiviteti Juridik 

Ndërkombëtar i Korporatave 

Transnacionale 

Kirovograd Republika e 

Ukrainës; Orhan M. Çeku, 

Ph.D 

5 nëntor 2012 

 

Emerging Information 

Technology and 

Telecommunication Solutions 

Analizë e strategjisë për E-

qeverisje 2009 – 2015 

(dinamika e zhvillimit, 

krahasimet me strategji të 

tjera regjionale, konkluzione 

dhe rekomandime); 

Prishtinë, 2012 



 

 

63 

 

prof.Lulzim Shabani 

Regional Challenges for the 

Sustainable Development 

 

Sherbimet aplikative 

elektronike ne Kosove; 

prof.Lulzim Shabani 

Elbasan, 2013 

Funksionet e Doganave të 

Kosovës në rrethanat e 

Integrimeve Evropiane 

Tryezë diskutimi me 

përfaqësues të institucioneve 

të Kosovës, Doganave të 

Kosovës, komuniteti i 

biznesit dhe përfaqësues të 

Unionit eropian 

2015/2016, semestri IV 

   

 

Tabela: Pjesëmarrja në konferenca/seminare të programit studimor Menaxhment (MA) 

Konference Konrad 

Adenauer: Lirite fetare ne 

Republiken e Maqedonise,  

 

Koncepti i lirisë dhe besimi Shkup, 2012 

Konference organizata 

“Shpresa” dhe “American 

Corner - Tetova”: Dita e lirisë 

religjioze në SHBA  

 

Kumtese: Toleranca religjioze 

dhe liria – komparacion i 

bazes legjislative ne SHBA 

dhe R. Maqedonise”, 

Tetovë; 2013 

Konference “American 

Corner” - Tetova: Lufta ndaj 

trafikut me qenje njerezore ne 

Maqedoni;  

Masat ndëshkuese dhe 

ndikimi i tyre në përsëritjen e 

veprave penale të trafikut me 

qenje njerëzore 

Tetovë; 2013 

 

Konferencë shkencore 

ndërkombëtare 

“Rajonalizimi”; Instituti për 

studime politike Shkup,  

Efektet e rajonalizimit në 

zhvillimin e njësive të 

vetqeverisjes lokale 

Strugë, 2013 

 

Tabela: Pjesëmarrja në konferenca/seminare të programit studimor Administrim Biznesi 

(BA) 

Konferenca Punimi Viti/semestri 



 

 

64 

 

Global Business and Technology 

Association: Fifteenth annual 

international conference‟  READING 

BOOK - ISBN: 1-932917-09-8 

 

 “Economic and legal aspects of 

estimating public procurement of 

goods and services. Possible 

prevention of corruption in 

Serbia”, Prof.B. Halili 

2013 

Helsinki, 

Finland - July 

2nd - 6th, 2013 

 

 “Decision management ëithin the   

industrial management”., 

METALURGIA INTERNATIONAL 

vOL. XvIII (2013), SPECIAL ISSUE 

NO. 8   ISSN 1582-2214 I CONTENTS  

MATERIALS SCIENCE 

 Blerim Halili  2013 

 “Information for customers as a 

 function of marketing 

information system“,Magazine Metalurg

ia International nr.9, p.181., Romania, 

2013.METALURGIA 

INTERNATIONAL VOL. XVIII 

(2013), NO. 9 

ISSN 1582-2214 I CONTENTS 

MATERIALS SCIENCE 

 Doc. Dr. Blerim Halili  2013 

Identity, Image & Social Cohesion in the 

time of Integrations and Globalization 

Biznesi mbarekombetar- axhent 

ndryshimi; prof.Lulzim Shabani 

Vlorë, 2012 

Investimet ne funksion te zhvillimit 

ekonomik dhe proceset integrtuese 

 

Rrjetet sociale instrument i 

rendesishem per zhvillimin e 

bizneseve; prof.Lulzim Shabani 

Ulqin, 2013 

Menaxhimi i resurseve ekonomike ne 

funksion te zhvillimit  te vendeve ne 

tranzicion 

 

1.E ardhmja e teknologjise se 

informacionit- revolucionarizimi 

i koncepteve;                           

2.Perdorimi i Cloud Computing 

ne e-qeverisje, rasti i Kosoves; 

prof.Lulzim Shabani 

Prishtinë, 2013 

IT Applications in Economics, Business 

and Society 

 

Interoperabiliteti në shërbimet e 

e-Qeverisjes; prof.Lulzim 

Shabani 

 Tiranë,  2013 

 

Kontributi i diasporës dhe i investimeve 

të jashtme në zhvillimin ekonomisë, 

biznesit dhe rritjes së punësimit në 

Kosovë dhe vende tjera botërore 

e-Qeverisja faktor i rendesishem 

per zhvillimin ekonomik dhe 

terheqje te investimeve; 

prof.Lulzim Shabani 

Prishtinë, 2013 

Sixth Scientific International Conference, 

"Public Policies and the Environment for 

Business Development in the Regional 

Countries, University College 

Dr. Faruk Belegu 2013 
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"Globus"Pristina,November 2, 2013. 

 

Tabela: Pjesëmarrja në konferenca/seminare të programit studimor Sigurime (BA) 

 Emertimi i konferences 

 

Prezentimi i punimit te juaj Vendi/ Viti 

MENAXHIMI I RESURSEVE 

EKONOMIKE NË 

FUNKSION TË ZHVILLIMIT 

TË VENDEVE NË 

TRANZICION  

 

 

Prof. Dr. Ibish Mazreku & Dr. 

Orhan Ceku 

Harmonizimi i rregullativës 

ligjore në përputhje me 

trendet bashkëkohore në 

tregun turistik / 

Harmonization oflegal 

regulationsin lineëithmodern 

trendsintourism market 

23 – 24. 05. 2013 

         Prishtinë, Kosovë 

Konferencë shkencore 

ndërkombëtare organizuar 

nga Instituti i Financave te 

Kosovës “ Rritja ekonomike 

në Kosovë dhe në vendet tjera 

në kushtet e globalizimit të 

ekonomisë botërore: , 

Prishtinë 2012 

Sherif Gashi Ulqin, 05.04.2013 

 

Konferencë shkencore 

Universiteti Evropian i 

Tiranes “ Politika fiskale, 

ndikimi I saj ne rritjen 

ekonomike ne Kosove”  

Tiranë 2013 

Sherif Gashi 2012 

Konferencë shkencore 

ndërkombëtare organizuar 

nga Kolegji Pjeter Budi “ 

Qasja alternative e 

menaxhimit te rrezikut 

sigurues” Prishtinë 2013 

Sherif Gashi Qershor 2012 

Konferencë Ndërkombëtare 

shkencore organizuar nga 

Universiteti i Tiranes 

Sherif Gashi Dhjetor 2012 
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Fakulteti ekonomik “ 

Menaxhimi i rrezikut sigurues 

ne tregun e sigurimeve ne 

Kosovë” Tiran 2011 

Konferencë Ndërkombëtare 

organizuar nga Universiteti 

evropian i Shkupit “ 

Marketingu në tregun e 

sigurimeve” Shkup 2012 

Sherif Gashi Maj 2013 

   

   

 

Tabela: Pjesëmarrja në konferenca/seminare të programit studimor Menaxhim i Turizmit dhe 

Hotelerisë (BA) 

Emertimi i konferences Prezentimi i punimit te juaj Vendi/ Viti 

 First regional netëorking 

conference  

 Macedonian Mentoring 

Netëork / Prof.dr. Zija Zimeri 

 Shkup/2013 

 Komuna e Tetovës ne 

ingerenca të USHT-së 

 Infrastruktura dhe investimet 

e mundshme në Kodrën e 

Diellit/ Prof.dr. Zija Zimeri 

 Tetovë/2013 

 Seminari i Struges   Investimet e reja nga 

Ministria e Ekonomise dhe 

ofertat e mundshme per 

zhvillim te turizmit / Prof.dr. 

Zija Zimeri 

 Strugë/2012 

  

Trendet ne zhvillimin e turizmit 

dhe hotelerise 

e-Turizmi;  prof.Lulzim Shabani Prishtinë, 2012 

Corporate Albania The Past, the 

Present and the Future 

 

Application of (mandatory) technological 

fiscalization of Kosovo businesses. 

Success & challenges; prof.Lulzim 

Shabani 

 Tiranë,  2012 
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4.  Projektet për bashkëpunim ndërkombëtar në hulumtim e mësimdhënie  

Kolegji “Pjetër Budi” ka qenë përfitues i një projektit TEMPUS nëpërmjet organizatës WUS 

Austria dhe aktualisht është përfitues i projektit tjetër Tempus nëpërmjet organizatës WUS 

Kosova. Projekti për zhvillimin dhe avancimin e Zyrës së Cilësisë, i titulluar “Supporting and 

Developing the Structures for QA at the Private Higher Education Institutions in Kosova” ka 

filluar në vitin 2010 dhe ka përfunduar më 2012. Disa nga aktivitetet e projektit ishin: 

- Ditët informative, organizuar në institucionin tonë nga data 11-15 Tetor 2010. Gjatë 

kësaj dite, studentët dhe stafi ka marrë pjesë në prezantimet e ËUS-it por edhe të Zyrës 

së Cilësisë të “Pjetër Budit”.  

- Tri vizita studimore: 

o Në Universitetin e Salzburgut, Austri 

o Në College Cork, Irlandë  

o Në Universitetin Politechnika të Bukureshtit, Rumani.  

Po ashtu, në kuadër të projektit janë organizuar edhe trajnime për stafin, punëtori për zyrtarë të 

cilësisë etj. Projekti ka ofruar për “Pjetër Budin” edhe ndihmë në teknologji. 

Ndërkaq projekti aktual me titull “Encouraging the process of curriculum development based 

on learning outcomes and research guided teaching in the private HE institutions in Kosovo” 

deri më tash ka përfshirë vizitën studimore në Universitetin Politechnika të Bukureshtit, 

Rumani. 

 

Nr.  Titulli/Title Kohëzgjatja

/Duration 

Përshkrimi  Linqet 

1. “Supporting and 

Developing the 

Structures for QA at the 

Private Higher Education 

Institutions in Kosova” 

2010-2012 Qëllimi kryesor i 

projektit ishte 

themelimi dhe forcimi i 

zyrave të cilësisë në 

institucionet e arsimit të 

lartë në Kosovë. 

 

http://www.wus

-austria.org/ 

 

2. “Encouraging the process 

of curriculum 

development based on 

learning outcomes and 

research guided teaching 

in the private HE 

institutions in Kosovo” 

2012-2014 Qëllimi kryesor i 

projektit është 

inkurajimi i procesit 

tëzhvillimit të 

kurrikulave në bazë 

tërezultateve tëtë 

mësuarit dhe 

mësimdhënies së 

bazuar në hulumtim. 

 

http://wuskosov

a.org/ 

 

 

5. Ndërlidhja e hulumtimit me mësimdhënien në programet në vlerësim  

 

http://www.wus-austria.org/
http://www.wus-austria.org/
http://wuskosova.org/
http://wuskosova.org/
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Për cdo punim shkencor apo punim të përgatitur, ligjëruesi përgatitë përmbledhjen e shkurtër 

dhe e prezanton të njejtin gjatë javës së aktiviteteve të Kolegjut “Pjetër Budi”, ku merr pjesë I 

gjithë stafi akademik dhe studentët e të gjitha drejtimeve relevante me temën. Prezantime të 

ngjashme bëhen edhe për punimet seminarike të cilat I realizojnë studentët në bashkëpunim me 

peagogët e tyre gjatë vitit, kurse Temat Bachelor dhe ato Master  prezantohen me rastin e 

mbrojtjes së tyre.  

Punimet relevante për programin akademik I distribuohen studentëve si literaturë shtesë apo në 

formë të ligjëratave të autorizuara të mësimdhënësit.  

Gjetjet e punimeve shkencore inkuadrohen edhe në literaturën e obligueshme, para së gjithash 

përmes freskimit të ligjëratave nga vetë pedagogu. 

Jo rrallë punimet shkencore me interes për akterët relevant kosovarë, u distribuohen atyre me 

qëllim që tu ndihmojnë në procesin e krijimit të politikave apo të ushtrimit të veprimtarive, në 

mënyrë që puna jonë shkencore të jetë edhe në shërbim të publikut më të gjerë e jo vetëm të 

studentëve apo stafit akademik të Kolegjit “Pjetër Budi”.  
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VIII. Financat 

1. Plani i buxhetit dhe i financimit  ne nivel te njësisë  

Burimet kryesore te te hyrave te Kolegjit "Pjeter Budi" jane : 

1.Te hyrat nga pagesa per studime , 

2.Te hyrat nga insttitucione te ndryshme ne vend dhe jashte vendit, 

3. Te hyrat nga paraqitja e provimeve jashte afatit, 

4.Fitimet e pashperndara te pronarit etj. 

 

    2015      2016      2017 

 

Te hyrat  1,334,660.00   1,554,450.00   1,717,400.00  

Br.fitimi       

        

Pagat  404,000.00   424,000.00   448,000.00  

kontr.  20,200.00   21,000.00   22,400.00  

shp.ministri  20,000.00   20,000.00   20,000.00  

Qiraja  144,000.00   180,000.00   180,000.00  

Shp.zyres  20,000.00   24,000.00   24,000.00  

Shp.komuniki

mit  8,800.00   9,600.00   9,600.00  

Reprez.-

reklama  120,000.00   144,000.00   144,000.00  

Shp.energjise  12,800.00   13,600.00   14,400.00  

Shp.sigurimit  7,200.00   8,000.00   8,000.00  

Shp.derivateve  8,800.00   9,600.00   10,400.00  

Shp.mirembajtj

es  24,000.00   25,600.00   28,000.00  

Shp.per 

biblioteke  7,700.00   8,955.00   13,832.50  

Shp.konf.-

debate-

hulumtime  9,500.00   10,935.00   16,702.50  

Shp.tjera  24,000.00   32,000.00   32,000.00  

Kamata  28,000.00   28,000.00   28,000.00  

Amortizimi  32,000.00   36,000.00   36,000.00  
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Gjithsej 

shpenzimet  891,000.00   995,290.00   1,035,335.00  

        

Fitimi para 

tatimit  443,660.00   559,160.00   682,065.00  

Tatimi 10%  (44,366.00)  (55,916.00)  (68,206.50) 

Neo fitimi  399,294.00   503,244.00   613,858.50  

 

 

2.Plani i buxhetit dhe i financimit sipas programeve ekzistuese 

            

 

2015 2016 2017 

Programet e 

studimeve 

Nr.Planif

ikuar i 

studentev

e 

Çmimi 

per vit 

akadem. 

Te hyrat per vit 

akademik 

2014/2015 

Nr.pla

nif.i 

studen

teve 

Çmimi 

per vit 

akadem. 

Te hyrat per vit 

akademik 

2015/2016 

Nr.pla

nif.i 

studen

teve 

Çmimi 

per vit 

akade

m. 

Te hyrat per vit 

akademik 

2016/2017 

Dogana&Shp

edicion BA 237 1890  447,930.00  275 1890  519,750.00  310 1890  585,900.00  
Menaxhimi i 

Turizmit 

&Hotelerise 

BA 105 1395  146,475.00  140 1395  195,300.00  160 1395  223,200.00  
Administrim 

Biznesi BA 109 995  108,455.00  120 995  119,400.00  140 995  139,300.00  

Sigurime BA 50 1480  74,000.00  50 1480  74,000.00  50 1480  74,000.00  
Shkencat 

kompjuterike 

BA 100 1100  110,000.00  130 1100  143,000.00  140 1100  154,000.00  

Juridik BA 100 1100  110,000.00  130 1100  143,000.00  140 1100  154,000.00  
Dogana&shp

edicion MA 110 1500  165,000.00  120 1500  180,000.00  130 1500  195,000.00  
Menaxhment 

MA 144 1200  172,800.00  150 1200  180,000.00  160 1200  192,000.00  

Gjithsej: 955    1,334,660.00  1115    1,554,450.00  1230    1,717,400.00  
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Tabela e shpenzimeve per vitin 2015 

 SHPEN

ZIMET 

PER 

VITIN 

AKADE

MIK 

2014/20

15 

Doganë& 

Shpedicion 

BA 

Menaxhimi 

i Turizmit 

&Hoteleris

e BA 

Administri

m Biznesi 

BA Sigurime BA 

Doganë&S

hpedicion 

MA 

Menaxhm

ent MA 

Shkencat 

Kompjute

rike, BA 

Juridik, 

BA GJITHSEJ 

Pagat  60,000.00   60,000.00   60,000.00   60,000.00  

 

40,000.00  

 

40,000.0

0  

 

42,000.0

0  

 

42,000.0

0   404,000.00  

kontr.  3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   2,000.00   2,000.00   2,100.00   2,100.00   20,200.00  

shp.mini

stri  2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   20,000.00  

Qiraja  18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00  

 

18,000.00  

 

18,000.0

0  

 

18,000.0

0  

 

18,000.0

0   144,000.00  

Shp.zyr

es  2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   20,000.00  

Shp.ko

muniki

mit  1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   8,800.00  

Reprez.-

reklama  15,000.00   15,000.00   15,000.00   15,000.00  

 

15,000.00  

 

15,000.0

0  

 

15,000.0

0  

 

15,000.0

0   120,000.00  

Shp.ene

rgjise  1,600.00   1,600.00   1,600.00   1,600.00   1,600.00   1,600.00   1,600.00   1,600.00   12,800.00  

Shp.sigu

rimit  900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   7,200.00  

Shp.deri

vateve  1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   1,100.00   8,800.00  

Shp.mir

embajtje

s  3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   24,000.00  

Shp.per 

bibliote

ke  1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   700.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   7,700.00  

Shp.kon

f.-

debate-

hulum.  1,000.00   1,500.00   1,300.00   1,500.00   600.00   1,000.00   1,300.00   1,300.00   9,500.00  

Shp.tjer

a  3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   24,000.00  

Kamata  3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   28,000.00  

Amortiz

imi  4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   32,000.00  
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Tabela e shpenzimeve per vitin 2016 

Gjithsej 

shpenzi

met  121,200.00  

 

121,700.0

0  

 

121,500.0

0   121,700.00  

 

99,500.00  

 

100,200.

00  

 

102,600.

00  

 

102,600.

00   891,000.00  

    

 

SHPENZI

MET PER 

VITIN 

AKADEMI

K 

2015/2016 

Dogana&

shpedicio

n BA 

Menaxhimi I 

Turizmit 

&Hotelerise 

BA 

Administrim 

Biznesi Ba 

Sigurime 

Ba 

Dogana&shp

edicion Ma 

Menaxhment 

MA 

Shkencat 

Kompjuterik, 

BA 

Juridik, 

BA GJITHSEJ 

Pagat 

 

65,000.0

0   65,000.00   65,000.00   65,000.00   40,000.00   40,000.00   42,000.00  

 

42,000.

00  

 

424,000.00  

kontr.  3,250.00   3,250.00   3,250.00   3,250.00   2,000.00   2,000.00   2,000.00  

 

2,000.0

0   21,000.00  

shp.ministri  2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00  

 

2,500.0

0   20,000.00  

Qiraja 

 

22,500.0

0   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00  

 

22,500.

00  

 

180,000.00  

Shp.zyres  3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00  

 

3,000.0

0   24,000.00  

Shp.komun

ikimit  1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00  

 

1,200.0

0   9,600.00  

Reprez.-

reklama 

 

18,000.0

0   18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00  

 

18,000.

00  

 

144,000.00  

Shp.energji

se  1,700.00   1,700.00   1,700.00   1,700.00   1,700.00   1,700.00   1,700.00  

 

1,700.0

0   13,600.00  

Shp.siguri

mit  1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00  

 

1,000.0

0   8,000.00  

Shp.derivat

eve  1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00  

 

1,200.0

0   9,600.00  
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Shp.mirem

bajtjes  3,200.00   3,200.00   3,200.00   3,200.00   3,200.00   3,200.00   3,200.00  

 

3,200.0

0   25,600.00  

Shp.per 

biblioteke  1,055.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   700.00   1,200.00   1,200.00  

 

1,200.0

0   8,955.00  

Shp.konf.-

debate-

hulum.  1,235.00   1,800.00   1,500.00   1,700.00   600.00   1,100.00   1,500.00  

 

1,500.0

0   10,935.00  

Shp.tjera  4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00  

 

4,000.0

0   32,000.00  

Kamata  3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00  

 

3,500.0

0   28,000.00  

Amortizimi  4,500.00   4,500.00   4,500.00   4,500.00   4,500.00   4,500.00   4,500.00  

 

4,500.0

0   36,000.00  

Gjithsej 

shpenzimet 

 

136,840.

00   137,550.00  

 

137,250.00  

 

137,450.0

0   109,600.00   110,600.00   113,000.00  

 

113,000

.00  

 

995,290.00  

 

 

Tabela e shpenzimeve per vitin 2017 

SHPENZIM

ET PER 

VITIN 

AKADEMI

K 2016/2017 

Dogana&s

hpedicion 

BA 

Menaxhimi I 

Turizmit 

&Hotelerise 

BA 

Administri

m Biznesi 

Ba 

Sigurime 

Ba 

Dogana

&shpedic

ion Ma 

Menaxhment 

MA 

Shkencat 

Kompjute

rike, BA 

Juridik, 

BA 

GJITHSE

J 

Pagat 

 

70,000.0

0   70,000.00   70,000.00   70,000.00  

 

42,000.0

0   42,000.00  

 

42,000.0

0  

 

42,000.0

0  

 

448,000.

00  

kontr.  3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00  

 

2,100.00   2,100.00   2,100.00   2,100.00  

 

22,400.0

0  

shp.ministri  2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00  

 

2,500.00   2,500.00   2,500.00   2,500.00  

 

20,000.0

0  

Qiraja 

 

22,500.0

0   22,500.00   22,500.00   22,500.00  

 

22,500.0

0   22,500.00  

 

22,500.0

0  

 

22,500.0

0  

 

180,000.

00  

Shp.zyres  3,000.00   3,000.00   3,000.00   3,000.00    3,000.00   3,000.00   3,000.00   
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3,000.00  24,000.0

0  

Shp.komuni

kimit  1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00  

 

1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   9,600.00  

Reprez.-

reklama 

 

18,000.0

0   18,000.00   18,000.00   18,000.00  

 

18,000.0

0   18,000.00  

 

18,000.0

0  

 

18,000.0

0  

 

144,000.

00  

Shp.energjis

e  1,800.00   1,800.00   1,800.00   1,800.00  

 

1,800.00   1,800.00   1,800.00   1,800.00  

 

14,400.0

0  

Shp.sigurimi

t  1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00  

 

1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   8,000.00  

Shp.derivate

ve  1,300.00   1,300.00   1,300.00   1,300.00  

 

1,300.00   1,300.00   1,300.00   1,300.00  

 

10,400.0

0  

Shp.miremb

ajtjes  3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00  

 

3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00  

 

28,000.0

0  

Shp.per 

biblioteke  1,500.00   2,000.00   2,000.00   2,000.00   500.00   1,832.50   2,000.00   2,000.00  

 

13,832.5

0  

Shp.konf.-

debate-

hulum.  1,400.00   2,500.00   2,400.00   2,402.50  

 

1,000.00   2,200.00   2,400.00   2,400.00  

 

16,702.5

0  

Shp.tjera  4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00  

 

4,000.00   4,000.00   4,000.00   4,000.00  

 

32,000.0

0  

Kamata  3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00  

 

3,500.00   3,500.00   3,500.00   3,500.00  

 

28,000.0

0  

Amortizimi  4,500.00   4,500.00   4,500.00   4,500.00  

 

4,500.00   4,500.00   4,500.00   4,500.00  

 

36,000.0

0  

Gjithsej 

shpenzimet 

 

143,200.

00   144,800.00  

 

144,700.0

0  

 

144,702.5

0  

 

112,400.

00   114,932.50  

 

115,300.

00  

 

115,300.

00  

 

1,035,33

5.00  

3.Plani i financimit te hulimtimeve ne kuader te programeve 

Buxheti             

TOTAL   2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 5,700.00 6,555.00 9,832.50 12,782.25 14,699.59 49,569.34 
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Konferenca/prezentime 6,900.00 7,935.00 

11,902.5

0 15,473.25 17,794.24 60,004.99 

Dogane e shpedicion, BA dhe MA 

Buxheti           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,700.00 1,755.00 2,000.00 2,817.75 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,600.00 1,835.00 2,400.00 3,373.25 3,500.00 

        

Menaxhment, MA 
  

Buxheti           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 1,832.50 2,600.00 2,664.09 

Konferenca/prezentime 1,000.00 1,100.00 2,200.00 2,800.00 3,100.00 

Administrim Biznesi, BA 

 
Buxheti           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,700.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,300.00 1,500.00 2,400.00 3,100.00 3,594.24 

 

Sigurime, BA 

       Buxheti           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,600.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,500.00 1,700.00 2,402.50 3,100.00 3,600.00 

Menaxhim Turizmi e Hoteleri, BA 

  Buxheti 

 

        

  2014 2015 2016 2017 2018 

Biblioteka/hulumtimet/publikime 1,000.00 1,200.00 2,000.00 2,500.00 2,900.00 

Konferenca/prezentime 1,500.00 1,800.00 2,500.00 3,100.00 4,000.00 
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IX. Plani për zbatimin e rekomandimeve 

Rekomandimet  

 

Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve 

Administrim Biznesi, BA 

1.1: Duke pasur parasysh situatën e veçantë në Kosovë dhe 

mundësitë e saj për punë është një koncept i përshtatshëm 

për të ofruar profilin "Administrim Publik". 

 

1.2  Në këtë  specializimit kushtoj vëmendje edhe për E-

Qeveri, por mos e ngatërruar me E-Qeverisje e cila është 

një gjë krejt tjetër. 

 

1.3  Në specializimit "Menaxhimi i Burimeve Njerëzore" 

jo vetëm mësojnë punësimin e punonjësve, por edhe 

procedurat e nevojshme kur fuqisë punëtore të një 

kompanie duhet të reduktohet. Për më tepër stimuj, 

Pengesa dhe paketat e kompensimit, e. g. për shitjet e 

njerëzve dhe menaxherët e lartë, janë shumë të 

rëndësishme. Mos harroni internetin si një mjet për të 

gjetur specialistë dhe për t'i paraprirë aplikimet për punë. 

 

1.4 E-Learning do të bëhet gjithnjë e më shumë një 

alternative kur vjen puna për të vazhdimisht edukimin e 

punonjësve. 

 

 

 

 

1.5 Lidhje pyetjet e veçanta juridike në lidhje me ligjin dhe 

financave (duke marrë kredi) kur themelohet kompani e re 

("start-up"). Me fjalë të tjera: A nuk përqendrohet vetëm 

në aftësitë për të pasuar një sipërmarrës (p 35.). 

 

 

1.6 A nuk e ngatërruar termat SIT (Information 

Management Systems) dhe Menaxhimin e Sistemeve të 

Informacionit. I pari do të thotë të raportimit kompjuter-

ndihmë për menaxherët, duke përdorur të dhëna masive 

nga operative IT-sistemet, sidomos nga bazat e të dhënave. 

Termi i dytë ka përfshirë të gjitha funksionet shpesh ai IT-

menaxher ose "Informacion Kryeshefin" (CIO) i një firme 

të tilla si organizimi i departamentit të TI, duke vendosur 

për investime në hardware dhe software, menaxhimin e 

projektit gjatë zhvillimit të programeve të reja etj 

 

1.7 Në leksionin mbi Teknologjinë Informative secila pako 

komerciale software për qëllime më të rëndësishme të 

biznesit, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të 

mesme. Jo çdo sistem aplikimi IT është zhvilluar në vend! 

 

1.8 Në kurset për Statistikat një çështje e rëndësishme e 

cila është zhdukur deri tani janë metoda për parashikimin 

dhe vendim statistikore ndihmave për administrimin e 

rrezikut. 

 

1.9 Dallimin kujdes mes Kontabilitetit Financiar dhe 

 

 

 

 

 

- Sillabusi është shqyrtuar dhe vërejtje janë të përfshira në 

përputhje me rekomandimin. 

 

 

-   Procedurat e nevojshme gjatë reduktimin e stafit janë të 

përfshira në planin mësimor në përputhje me rrethanat dhe së 

bashku krah me çështje të tjera stimuj të tillë, Pengesa dhe 

paketat e kompensimit. Interneti si një mjet për të gjetur 

specialistë dhe për të vazhduar aplikimet për punë do të 

theksohet gjithashtu. 

 

 

 

-  Ne tashmë kontaktuar një kompani me bazë në SHBA dhe ne 

jemi duke kërkuar mundësi për t'u përfshirë në platformën e tyre 

të largët të mësuarit (www.almooc.com), dhe ne kemi 

nënshkruar një kontratë. Në të njëjtën kohë ne jemi të kryejnë 

hulumtimin e platformave të universiteteve evropiane, në 

mënyrë që të shohim se çfarë mundësitë më të mira do të jetë 

për studentët tanë. 

 

-Ne i kushtojmë vëmendje të këtë dhe janë duke u përpjekur në 

mënyrë të ndryshme për të ndihmuar studentët të marrin një 

informacion të tillë. Përveç kësaj pedagog, ne kemi mysafir, të 

tilla si drejtor i përgjithshëm i Bankës Reiffgeisen cili ka 

biseduar me studentët për çështje të tilla. Mysafirë dhe ekspertë 

të tjerë janë të përfshirë.   

 

 

-Çdo program akademik ka SIT, jo Menaxhimi i sistemeve të 

informacionit. Ajo mund të jetë që keqpërkthyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vërtetë, ne përpiqemi që të përfshijë sa më shumë paketa 

komerciale software që mundemi 

 

 

 

 

- Është përfshirë  

 

 

- Sillabusi është rishikuar para vitit akademik 2014 -2015 dhe në 
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Kontabilitetit menaxherial (p.sh. kontabilitetin e 

investimeve, kontabilitetit të kostos). 

 

1.10 Në lëndën mbi vendim-marrjes të mbajnë në mend 

sistemet e mbështetjes vendim kompjuterike-asistuar 

(DSS). 

 

1.11 Në biznesin ndërkombëtar jo-tarifore barrierat 

tregtare janë të rëndësishme. 

 

1.12  Një leksion mbi menaxhimin e projektit duhet të 

përmbajë kryesisht të përdorura mjetet e menaxhimit të 

projektit të tilla si metodë Kritik rruga (CPM) ose Metra 

Metoda mundshme (MPM).  

 

Kolegji mund të marrë në konsideratë shembullin e 

mëposhtëm për zhvillimin e mëtejshëm të programit:  

Në bllokun e parë (vitin e parë), duhet të ketë një pasqyrë 

të funksioneve dhe proceseve të një firme në zinxhirin e 

vlerës.  

Këtu është një shembull për zinxhirin e vlerës (Block1):  

Kërkimin dhe zhvillimin e produkteve fizike dhe 

shërbimeve  

1. Marketing dhe shitje  

2. Blerja e lëndëve të para dhe të komponentëve të  

3. Magazinimi  

4. Prodhimi përfshirë kontrollin e cilësisë  

5. Shipping  

6. Faturimi  

7. Menaxhimi i llogarive të arkëtueshme  

8. aftersales shërbimeve, duke përfshirë riciklimin e 

produkteve që vijnë prapa nga tregu  

Kjo duhet të plotësohet me një përmbledhje të të 

ashtuquajturave funksione tërthore (Blloku 2):  

1. Burimet njerëzore  

2. Financa dhe kontabilitet  

3. Menaxhimi i objektit që do të thotë ruajtjen e burimeve 

fizike (mjetet e prodhimit dhe makina, makina, ndërtesa)  

4. Kontrolli dhe auditimi  

Ky është një shembull për një bllok përmban detyrat 

kryesore të menaxhimit të mesëm dhe të lartë (Blloku 3):  

1. Qëndrimi i institucioneve të forta dhe publike në 

ekonomi  

2. Qëllimet e firmës dhe tregues për të matur suksesin  

3. Llojet e menaxherëve  

4. Sistemet e stimujve për menaxherët  

Një bllok i fundit (Blloku 4) mund të jetë i dedikuar për 

mjetet e menaxhimit, veçanërisht sistemet e mbështetjes 

vendim:  

1. Sistemet kompjuterike fillore (p.sh. bazuar në produktet 

e Microsoft)  

2. Interneti si një mjet për menaxhimin e  

3. Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit / Raportimi 

(MIS)  

4. Statistikat, sidomos llogaritjen e probabiliteteve për 

administrimin e rrezikut, të mostrimit (hulumtim të 

tregut!), Teknikat e parashikimit për planifikimin (p.sh. 

qoftë se ka hendek do të rishikohet në përputhje me rrethanat. 

 

 

- Mendim i mirë. Ne kemi bërë të sigurt që të ketë atë. 

 

 

- Sillabusi është rishikuar nëse këto njësi janë të humbur. 

 

 

- Kolegji u sigurua të ketë atë 

 

 

 

-   Mostër e madhe. Kjo padyshim do të na ndihmojë, ndërsa në 

strukturimin e programit akademik. Ne do të përdorin atë si një 

hartë rrugore për të përmirësuar mangësitë. 
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analiza e regresionit)  

5. Bazat e Operacioneve Hulumtuese (përdorni shembuj 

reale për aplikimin dhe përfitimet e pragmatike dhe 

metodave në biznes, të tilla si heuristics, simulimi, 

algoritme të planifikimit të projektit, si rruga e kritike, nuk 

kalojnë shumë kohë për të algoritme të matematikës të 

lartë të tilla si jo programimi -linear). Ju lutem, gjithmonë 

të kërkoni dy pyetje: a) Për cilat probleme ka një menaxher 

të caktuar kanë nevojë për mjete formale vendim? B) Cilat 

janë kërkesat kryesore për vendimin e ndihmave mësim në 

Pjetër Budi?  

Është shumë e rëndësishme të përmendet se Pjeter Budi ka 

idetë, lektorë dhe ligjërata e shumica e përmbajtjes së një 

kornize si ajo e propozuar. Pra, kjo është vetëm një çështje 

e urdhëruar ato në një mënyrë sistematike. 

 

2: Ju lutemi të kushtoj vëmendje më shumë se kornizat (siç 

përshkruhet më sipër) janë të nevojshme, jo vetëm një 

renditje e kurseve dhe leksioneve gjatë tre viteve. 

 

- Ne patjetër do të shkojnë më shumë në thellësi dhe të përdorin 

struktura të ngjashme të mostrës lart ndërsa hartimin ose 

rishikimin e programit akademik. Deri tani ne kemi qenë të 

detyruar të numëroj kurse dhe ligjërata të veçuar nga vitet 

akademike, kështu që ne nuk përfshin ja mund detaje të tjera në 

RVV. 

3.   Të sigurojë që vetëm studentët pranohen të cilët kanë 

njohuri të mjaftueshme për bazë angleze dhe Matematikë. 

Mos mësojnë këto subjekte brenda kurrikulës zyrtare. Në 

vend të kësaj ofrojnë kurse shtesë në mbrëmje dhe në 

fundjavë, të cilat mund të ngarkohen veçmas. 

 

- Kurse shtesë pa pagesë janë duke u zhvilluar për vite me 

rradhë. Për shkak të mungesës së kapaciteteve të duhura 

absorbuese të nxënësve që ne përdorim për të organizuar ato në 

baza të rregullta. Ne do të rrisë kërkesën e këtyre dy subjekteve 

në mënyrë që të përmbushur këtë rekomandim dhe do të 

dyfishojë kursin alternative për bazë anglisht dhe Matematikë. 

Sigurime, BA  

1. Programi i cili është paraqitur për riakreditimit ka qenë 

duke konkurruar për disa vite. Kjo do të thotë që faktet të 

vështirë sa i përket studentë të suksesshëm, braktisjen e 

shkollave, llojet e punësimit, etj mund të jetë në 

dispozicion. Megjithatë, në përshkrimin e këtij programi 

ka dëshmi është dorëzuar. Në proceset e ardhshme 

riakreditimit kjo do të kërkohet shumë më tepër. 

Kjo dëshmi ekziston dhe në të ardhmen njëjti do të përfshihen 

në Raportin e Vetë Vlerësimit në një mënyrë më të 

përshtatshme. 

2. Kolegji mund të konsiderojë përshkruar profilin e 

programit më saktësisht. Kjo do të lehtësonte specifikimin 

e objektivave dhe rezultateve mësimore të programit dhe 

modulet e saj, në mënyrë që niveli i programit do të jetë në 

mënyrë të qartë të identifikueshme. 

Ne do të shqyrtojë pjesë e përshkrimit të programit dhe do të 

rishkruaj objektivat / Reorder dhe rezultatet mësimore të 

programit dhe është module, kështu që ata do të jenë qartësisht 

të identifikueshme.  

 

3. Edhe pse u përmend shpesh se përkthimi është i një 

cilësie të dobët Kolegji mund të shkojnë nëpër përshkrimet 

përsëri për të identifikuar veten e tyre disa dobësi. Kjo i 

referohet SER, si të tilla, si: disa kuti nuk janë plotësuar; 

disa pjesë nuk janë të përkthyera; disa elemente të 

përshkrimit modulit janë identike edhe pse modulet nuk 

janë. Më shumë serioziteti mund të pritet, në veçanti në 

zonat ku cilësia e të mësuarit dhe mësimdhënies duhet të 

zbulohet 

Pas rekomandimeve të ekspertit të bashkohem me ekipin tonë të 

profesorëve dhe ligjëruesve të formojnë Kolegjin "Pjetër Budi" 

do të ndërmarrë punë të gjerë në mënyrë që të zbatohen 

përmirësimet e nevojshme mënyrën programi është paraqitur. 

Kjo do të thotë se përmirësimet e nevojshme janë bërë me 

kërkesën e ekipit të ekspertëve se do të thotë të gjitha gabimet 

gramatikore dhe përkthimi janë përmirësuar. 

4. Ndërkombtarizimi e programit të mbetet i paqartë. 

Asnjë dritare mobiliteti është paraparë, nuk është ajo 

përmendur edhe më. Kuptuar vështirësitë e Kosovës për 

këtë masë (Visa, për shembull), Kolegji duhet të përpiqen 

për të gjetur mënyra se si për të përmirësuar situatën. 

Teknologjitë moderne mund të përdoret për të kapërcyer 

pengesat. 

Ajo do të jetë sfidë e madhe për institucionin tonë, por ne mund 

t'ju siguroj se ne do të bëjmë çmos për të eksploruar të gjitha 

mundësitë për të përmirësuar ndërkombëtarizimin e programit, 

pavarësisht pengesave të tilla si liberalizimi i regjimit të vizave 

që ende nuk është në vend. 
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5. Niveli i matematikës dhe gjuhës angleze duket të jetë 

shumë e ulët në nivel shkolle, duke e lënë. Ky nuk është 

faji i arsimit të lartë. Megjithatë, Kolegji mund të jetë më 

kreative për të zgjidhur këtë problem jashtë modulet 

kredituara programit. Ndërsa vendet e tjera kanë sfida të 

ngjashme, bashkëpunimi apo benchmarking mund të 

tregojnë mënyra përpara.Niveli i arsimit të lartë nuk mund 

të ulen sa duket të jetë rasti në këto dy subjekte në veçanti. 

Për shkak të nivelit të ulët të kapaciteteve absorbuese në mesin e 

të rinjve që kishin ulur nivelin e përmbajtjes që ata të mësojnë 

në tema të tilla si anglisht dhe Matematikë. Përveç kësaj, 

përdorimi Kolegji për të ofruar kurse që janë jashtë programit 

akademik. Të gjitha kurset janë kryer pa pagesë për studentët 

tanë me shpresën se njohuritë dhe aftësitë e tyre do të 

përmirësohet. Megjithatë, ne do të përpiqemi për të ndryshuar 

këtë qasje dhe do të ndryshojë planin mësimor për dy subjektet e 

përmendura më lart, dhe e vockël nëse kjo do të përmirësojë 

situatën. 

6.  Ju lutem referojuni në mënyrë që ju keni trajtuar me 

rekomandimet në aplikacionet tuaja të riakreditimit të 

ardhshëm 

Siç kërkohet në aplikimet tona riakreditimit të ardhshëm ne do 

të referohemi si vepruam Ne me rekomandimet. Përgjatë viteve 

standard është krijuar, pra në bazë të kërkesave të Agjencisë që 

ne gjithmonë të paraqesë raportin për zbatimin e 

rekomandimeve të vitit të kaluar. Ne do të shtuar se në raportin 

e zbatimit të rekomandimeve të programit të paraqitur për 

riakreditimit 

Doganë dhe Shpedicion, MA 

1. Ndërsa programi ka qenë i paraqitur për riakreditimit 

pritet që Kolegji jep fakte e vështirë dhe jo vetëm 

përshkrime të paqarta ose deklarata të cilat nuk janë të 

vërtetuara edhe nga ndonjë dëshmi. Kjo nuk është një 

problem i përkthimit edhe pse SER vuan prej saj. 

Në përputhje me mundësitë që kemi provuar për të siguruar të 

kuptuarit e nevojave të tregut tonë të punës dhe të punësimit në 

përgjithësi për programin e Doganave dhe Shpedicion MA. 

Nëse ka fakte konkrete dhe prova që ju duhet, ju lutem mos 

hezitoni të pyesni për to. Ne do të japë me ta në një mënyrë të 

mundshme shortes kohë. 

2. Profili i programit nuk është i dokumentuar në mënyrë 

koncize. Kjo ka një efekt negativ në përshkrimin e 

objektivave dhe rezultateve të mësimit. Kolegji duhet të 

marrin në konsideratë duke ofruar seminare për stafin ose 

mbështetjen e tyre për të marrë pjesë në punëtori të cilat 

merren me këto çështje. 

"Qëllimi i programit të studimit është arsimimi në Doganat dhe 

Shpedicion dhe prodhimin e profesionistëve kompetentë në 

fushën e doganave dhe shpedicionit, tregtisë dhe biznesit 

ndërkombëtar, të transportit ndërkombëtar. Pjesa e programit 

akademik që kanë të bëjnë me përshkrimin e objektivave dhe 

rezultatet e mësimit do të rishikohet dhe të jeni të shkruar. 

Kolegji do të ofrojë punëtori për të rritur njohuritë rreth RP-së.  

3.  Lidhje të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe / 

ose evropiane duhet të identifikohen. Për këtë masë 

Kolegji do të përmirësohet për të përshkruar dhe të 

mësojnë në përputhje me nivelin e kërkuar dhe jo vetëm të 

rrinë dominuese në elementet e njohurive të të mësuarit. 

 

Programi MA është ofruar në përputhje me nivelin 7 të Kornizës 

Kombëtare të Kualifikimeve e cila është në përputhje të plotë 

me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve, dhe cikli i dytë i 

arsimit universitar në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë në 

Republikën e Kosovës. Ajo mund të jetë që vetë Raporti i 

vlerësimit nuk pasqyrojnë mënyrën në të mirë të mundshme e 

hulumtimit dhe substancë akademike / mundësitë e ofruara për 

studentët nga programi MA. Ne do të marrë parasysh këtë 

rekomandim dhe se çfarë mungon. 

4.  Kolegji duhet të konsiderojë përmirësimin e gjendjes së 

atyre nxënësve të cilët nuk kanë njohuri paraprake në 

sektorin e trajtuar me të. Ka zgjidhje të tjera inteligjente se 

vetëm ofruar module tejkalimin, në veçanti për ata që janë 

të punësuar. Gjithashtu, mundësitë reale duhet të jenë të 

dizajnuara për të gjithë studentët në mënyrë që mundësitë e 

barabarta janë dhënë. Kjo i referohet çështjeve gjinore dhe 

nxënësit me aftësi të kufizuara, si edhe. 

 

Këshilli Shkencor Mësimdhënia dhe - miratoi Rregulloren për 

Studime Master, e cila ofron mundësi të barabarta për 

regjistrimin e të gjithë kandidatëve të cilët duan të regjistrohen 

në studimet Master në Kolegjin Pjetër Budi. Për ata kandidatë 

që kanë përfunduar një BA në programe të ndryshme studimore 

nga ato të ofruara nga Budi, provimet diferenciale janë dhënë. 

Bazuar në rezultatet e provimeve ne planifikojmë një sërë 

aktivitetesh apo kurseve aditional që mund të ndihmojnë 

nxënësit pa njohuri të miratojë substancën e nevojshme dhe të 

jenë të aftë të ndjekin kolegët e tjerë. Për më shumë detaje shih 

Rregulloren për studime Master, kjo është e përfshirë si një 

shtojcë për RVV. Barazia gjinore është siguruar plotësisht. 
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5.  Teza Master, stazhit dhe studim duhet të përshkruhen 

në mënyrë të qartë. Kjo nuk i referohet përshkrimit modul 

si e tillë, por për konsistencën e përgjithshme të 

shpjegimeve të gjithë tekstin. Cilësia e tezës Master nuk 

është përshkruar në mënyrë të dukshme. 

Qëllimi i praktikës është që t'u mundësojë studentëve të punojnë 

në mënyrë efektive në institucione të ndryshme, ku janë të 

detyruar të marrin pjesë 10 praktikën javore. Student merr pjesë 

në 12.5 orë pune praktike në javë.  

Gjatë vendosjes së tyre student mund të kryejnë kërkime mbi 

temën e punimit shkencor të cilat ata janë të detyruar të 

publikojë atë.  

Pjesa tjetër mbetet për përpunimin e tezës së KK e cila është 

paraqitur në formë tabelare më poshtë. 

Kategoritë e javës 

mbingarkesës së 

studentit për të 

përfunduar tezën 

Master 

Orë Javë  Numri total in orëve në 

 semestër ) 

1. Përgatitja  

1.1. Ideja e studentit në 

kërkimin temë  

1.2. Planifikimi i 

projektit  

1.3. Kalendari i 

takimeve me Mentor 

30 3 90 

2. Zbatimi i Kërkimit  

2.1. Ekzekutimi i 

punëve dhe 

aktiviteteve  

2.2. Konsultimi 

burimet e 

informacionit  

2.3. vendim fitim  

Komente mbi 

ndryshimet në 

planifikimin e projektit 

40 5 200 

3. Hartimi i tezes  

3.1. Shpjegim të 

detajuar të hulumtimit 

empirik  

3.2. Objektivat e qarta 

të projektit kërkimor  

3.3. Teoritë përkatëse 

dhe konceptet teorike  

Prezantimi dhe 

miratimi i metodave   

50 4 200 

 

4. Përgatitja për 

mbrojtjen publike 

4 2 8 

 

5. Prezantimi dhe 

mbrojtja publike 

2 1 2 

Total teza master 33 15 500 

 

Kjo tabelë u prezantua në RVV, në të cilën shprehimisht një 

diskutim të tezës master, i cili udhëheq model të marra nga 

universitetet prestigjioze. 
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6.  Në nivelin Master më shumë kohë duhet të parashihen 

për punë të pavarur. Referenca për "klasa", për sa i përket 

llogaritjen e kredive nuk është e kuptueshme. 

 

Më poshtë është tabela që ne përdorim si pikë orientimi referimi 

të orëve 

Ngarkesa javore e 

studentit për lëndën 

Orë     Javë Orët totale për një lëndë brenda 15 javësh (një 

semestër) (3х1). 

Ligjërata  3 15 45 

Ushtirme  1 15 15 

Punë praktike  5 1 5 

Kontakt me ligjëruesin 1 2 2 

Punim seminarik 5 2 10 

Hulumtim i detyrave 

në bibliotekë  

2 3 6 

Studim vetanak  2 10 20 

Projekte/ laborator 2.5 2 5 

Përgatitja për provim 

dhe provimi 

  40 

Koha e kaluar (teste, 

kuize, teste finale) 

2 1 2 

Total   150 

Tabela e mësipërme e cila është e përfshirë në RVV kuptohet se 

vetëm 60 nga 150 në tërë semestrin janë dhënë për ligjërata dhe 

ushtrime. Dmth 90 orë të përbëhet nga punë individuale të 

nxënësve dhe hulumtim. 

7.  Në rast të dëshmive riakreditimit duhet të sigurohet për 

të dëshmuar se nxënësit janë të përfshirë në nismat 

kërkimore. .  

 

Rregullorja për Studime Master detyrojnë nxënësit gjatë tre 

semestrat e parë për të kryer së paku dy punimeve seminarike 

apo letër kërkimore shkencore. Për nxënësit nuk do të miratohet 

tema MA përveç nëse ai / ajo ka kryer së paku dy gazeta 

seminar. Gjithashtu me kurrikul të ri në mënyrë që të rrisë 

nivelin e kërkimit shkencor, studentët janë të detyruar të 

paraqesin / botojë një letër shkencor në një nga revistat 

shkencore kombëtare ose ndërkombëtare. Përveç kësaj, 

profesorët vazhdimisht angazhojnë nxënësit në kërkimin 

shkencor dhe shpesh imponojnë notat me letrat përkatëse 

kërkimore. Megjithatë, kjo pritet të reflektohet në programin 

mësimor dhe është pjesë e lirisë akademike të mësuesve. Dhe 

kjo është ajo që do të përfshihet para fillimit të vitit të ardhshëm 

akademik. 

8.  Kolegji duhet të sigurojë që të gjithë studentët - edhe 

ata me aftësi të kufizuara - mund të arrijnë të gjitha 

objektet që ata kanë nevojë. Nëse Kolegji rritet - si ajo 

synon të bëjë - ai mund të mos jetë e mundur për të ofruar 

të gjitha kurset në nivel katin e parë. 

Përgjigjja ndaj këtij rekomandimi është dhënë në pjesën e parë 

të draftit. Ashensor i cili ekziston në Kolegjin Pjetër Budi do të 

riaktivizohet sa më shpejt të jetë nevoja për të duket. 

Jurdik, LLB 

1. Kolegji duhet të përshkruajë qartë realizimin e 

kontakteve me ndërmarrjet dhe institucionet publike. 

Veçanërisht duhet të shtjellohet se si përvojat praktike 

mund të integrohet në kurse të ndryshme të programit 

akademik.  

Ne do të doja të marrë vëmendjen tuaj në listën e mëposhtme, e 

cila përfshin partitë që po negociojnë dhe planifikon të 

nënshkruajë marrëveshje për ofrimin e praktikës dhe mjete të 

tjera për fuqizimin e nxënësve me njohuri praktike për kurse të 

veçanta.  

Lista e institucioneve për të rishikuar Praxis-bashkëpunimit 
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Kjo është një shumë e mirë për të ofruar programin 

akademik si një program me kohë të plotë, si dhe një 

program me kohë të pjesshme. Nuk duket të jetë një 

kërkesë për këto oferta të ndryshme në situatën e tanishme 

të Republikës së Kosovës. Të jetë i sigurt që jo shumë 

studentë u largua për shkak të dështimit në provimet, ai 

është i domosdoshëm për College Pjeter Budi të punojnë 

nga një plan se si programi Bachelor akademik i ligjit, 

LLM mund të përfundojë me sukses të studimit me kohë të 

pjesshme.Programi akademik përbënte në Raportin e Vetë-

Vlerësimit 2014 jep një strukturë për të arritur shkallën 

Bachelor në katër vjet duke studiuar me kohë të plotë. Por 

kjo nuk është e mundur të imagjinohet se si ky synim 

njëjta gjë mund të arrihet nga të rinjtë që studiojnë me 

kohë të pjesshme. 

(Internship)  

 

1. Me zyrën e Noterisë të Vizhdane Kuqi;  

2. Me Gjykatës së Arbitrazhit pranë Odës Ekonomike të 

Kosovës;  

3. Me zyrën ligjore të Radio Televizionit të Kosovës;  

4. Me zyrën ligjore të avokatit Naser Gjinovci;  

5. Me zyrën ligjore të Bankës Ekonomike të Kosovës;  

6. Me zyra ligjore e Swiss Diamond Hotel Prishtina;  

7. Me Ministrinë e Jusitce së Republikës së Kosovës;  

8. Me Këshillit Gjyqësor të Kosovës;  

9. Me Këshillin Prokurorial të Kosovës;  

10. Me të Odës së Noterëve Publik  

 

1. Me zyrën e Noterisë të Vizhdane Kuqi;  

2. Me Odës së Noterëve Publik  

Njohuritë praktike fituar duke përfunduar një stazh në Zyrën 

Noterial, mund të integrohet në temë të quajtur "Ligji i 

pronësisë" në semestrin e katërt (4), pasi që në bazë të Ligjit të 

ri mbi Gjykatat e Republikës së Kosovës (Ligji nr. 03 / L -199) 

dhe Ligji për Noterinë (Ligji nr. 03 / L-10) Zyrat noteriale që 

kanë të bëjnë shumë me çështjet e pronësisë (shitja e kontratave, 

procedurat e ndërrimit të pronarit të pasurisë, autorizimeve, do 

të, etj)  

 

2. Me Gjykatës së Arbitrazhit pranë Odës Ekonomike të 

Kosovës;  

Njohuri praktike e fituar nga nxënësit duke përfunduar një stazh 

në këto institucione mund të integrohen lehtësisht në tema të 

tilla: "Ligji Financiar" (për vitin e 2), "mënyra alternative të 

zgjidhjes së keqkuptimeve" (në semestrin e 7-të), "procedural 

ligjit special pjesë Civil "(semestri 8).  

 

3. Me zyrën ligjore të Radio Televizionit të Kosovës;  

Njohuri praktike e fituar nga studentët duke përfunduar një stazh 

në Radio Televizionin e Kosovës, mund të zbatohet lehtësisht në 

temë të quajtur "Resonation Juridike" (viti 2). Gjithashtu nga ky 

stazh, studenti do të merrni shans për të, praktikisht, shih se 

informacioni duhet të ruajë kufijtë e saj ligjore dhe çështjet që 

kanë të bëjnë me të drejtat e intimitetit, dhe pronën intelektuale.  

5. Me zyrën ligjore të Bankës Ekonomike të Kosovës;  

Njohuri praktike e fituar nga studentët duke përfunduar një stazh 

në Zyrën Ligjore të Bankës Ekonomike të Kosovës, lehtë mund 

të zbatohet dhe të mbështesin njohuritë nga lëndët si 

"negociatat" (viti 2), "shkrimi ligjor" (3 vjeçare), "Financial 

Ligji "(viti 3)," ligji sistemi Bank "(viti 4)  

 

6. Me zyra ligjore e Swiss Diamond Hotel Prishtina;  

Njohuri praktike e fituar nga studentët duke përfunduar një stazh 

në Zyrën Ligjore të Bankës Ekonomike të Kosovës, lehtë mund 

të zbatohet dhe të mbështesin njohuritë nga lëndët "Ligji mbi 

konkurrencën" (viti 4)  

7. Me Ministrinë e Jusitce së Republikës së Kosovës;  

Njohuri praktike e fituar nga studentët duke përfunduar një stazh 

në Ministrinë e Drejtësisë, do të jetë përcaktues për fuqizimin e 

nxënësve me njohuri praktike mbi tema të tilla si "Bazat e 

Sistemit Gjyqësor" (1 vit), "ligji procedurial" (viti 3). Gjithashtu 
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studentët do të merrni informata praktike dhe shumë të 

dobishme dhe njohuri nga fusha e Administrimit të Drejtësisë të 

bërë nga institucioni të tillë si Ministria e Drejtësisë.  

8. Me Këshillit Gjyqësor të Kosovës;  

Njohuri praktike e fituar nga studentët duke përfunduar një stazh 

në Këshillin Gjyqësor do të jetë absolutisht e dobishme për të 

marrë më shumë njohuri të thella në fushat e tilla "Etikës 

Gjyqësore" (viti 1), "statistikat ligjore" (viti 2). Në këto fusha 

nxënësit do të marrin njohuri të drejtë për fushat e përmendura, 

sepse ata do të jenë të përfshirë në një institucion i cili është i 

përfshirë direkt administrimin e drejtësisë.  

  9. Me Këshillin Prokurorial të Kosovës;  

Njohuri praktike e fituar nga studentët duke përfunduar një stazh 

në Këshillin Prokurorial të Kosovës, do të jetë zbatimi i 

drejtpërdrejtë dhe praktikisht të përdorin dhe të ushtrojnë 

njohuritë e tyre teorike mori në tema të tilla si "Bazat e Sistemit 

Gjyqësor" (1 vit), "E Drejta Penale" (2 vit), "Ligji i Procedurës 

Penale" (viti 3). Gjithashtu studentët do të shihni nga 

perspektiva praktikë se si funksionon sistemi Prectutorial dhe 

dëshmitar ushtrimin e detyrave përndjekës së. 

2.  Kolegji duhet të punojnë jashtë si LLM programi 

akademik mund të jetë me sukses të plotë studimit me 

kohë të pjesshme. 

Ne jemi konsultuar tani me përfaqësuesit e qeverisë, në mënyrë 

që të merrni ide të qartë se çfarë është parashikuar në lidhje me 

studimet me kohë të pjesshme. Ne kemi qenë të këshilluar që të 

ndjekin modelin e universitetit publik, i cili ka qenë i akredituar 

dhe të ekzistojnë për vite me rradhë. 

3. Kolegji duhet të vë në dukje Ligjin kombëtare e 

Republikës së Kosovës më qartë si një sistem juridik 

autonom në module të ndryshme të programit akademik. 

Para së gjithash, Institucioni ynë do të doja të përfitoj nga ky 

rast të falënderoj Ekspertët për sugjerimin e duhur. Siç e kemi 

diskutuar gjatë vizitës së bërë nga ekspertët në Kolegjin tonë, ne 

duam të siguruar që ju edhe një herë se nuk do të ketë ligje të 

duhura të Kosovës në çdo syllabus për module specifike.  

Pas Akreditimit, College (Këshilli Programor Ligji) do të 

hartojë "Udhëzime për hartimin e programeve mësimore". Në 

këtë udhëzim do të ketë një Komision i cili do të jetë i siguruar 

se ligjet pozitive të Kosovës janë të regjistruar në çdo syllabus 

dhe se këto ligje janë përditësuar si duhet. Kjo Komisioni do të 

jetë krijuar nga Stafi Akademik i Programit të ligjit dhe do të 

kryesohet nga shefi i Programit. Ata do të raportojë në Këshillin 

Shkencor-Learning (të trupit më të lartë për çështje akademike) 

përmes dekanin e Kolegjit.  

Ky komision do të jetë i autorizuar dhe i obliguar të veprojë në 

emër të Kolegjit brenda autorizimeve të saj dhënë për të 

siguruar që në çdo lëndë të Programit të Ligjit (kur është e 

nevojshme), ka referenca të drejtë të Ligjit të Kosovës e cila 

është e detyrueshme deri në datën. 

4.  Në programin akademik shanset dhe problemet e 

aplikimit të Ligjit Evropian, duke pasur parasysh gjendjen 

e tanishme ligjore të Republikës së Kosovës, duhet të 

përpunohen më racionale. 

Njësitë e ligjit në Kosovë po integrohet nëpër shumicën e 

lëndëve që mësohen në këtë Program Akademik.  

Gjatë procesit të hartimit të Programit Ligji ynë, ne kemi 

kushtuar vëmendje të ngjarjeve të fundit që kanë të bëjnë me 

procesin e integrimit të Kosovës në BE. Ne duam të le ju e dini 

se, sipas të gjitha dëshmive (politike dhe juridike) Kosova pritet 

të nënshkruajë Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit në disa 

mëposhtme muaj. Prandaj, ne e njohim faktin se me 

nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, Republika e Kosovës, do të 

duhet të kalojnë nëpër një proces të bërjes së ligjeve të reja apo 

modifikimin e ligjeve aktuale për të sjellë ato në përputhje me 

ligjet dhe rregulloret e BE-së.  
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Duke pasur parasysh atë që është përmendur më lart, ne kemi 

kërkuar për të siguruar që Programi ynë Ligji ka një përmbajtje 

të fortë evropiane dhe pas akreditimit do të shpjegohet në secilin 

modul se ligji i BE-së do të zbatohet në Kosovë, në çdo fushë. 

5.  Kolegji duhet të shpjegojë se kush është në të vërtetë 

përgjegjës për projekte të veçanta dhe se bashkëpunimi me 

institucionet e jashtme dhe studentët mund të realizohet. 

Ne do të doja të ndajnë këtë përgjigje në dy pjesë:  

1. Rreth "i cili është në fakt përgjegjës për projekte të veçanta 

dhe se bashkëpunimi me institucionet e jashtme do të 

realizohet":  

Ne duam për të shpjeguar se në bazë të Statutit tonë të Kolegjit, 

përgjegjës për çështjet që kanë të bëjnë me fushën akademike, 

janë nën kompetencat e Prodekan për çështje akademike. Sipas 

Statutit, ndër të tjera, Prodekan për çështje akademike është i 

autorizuar për të "marrë një shumë vëmendje dhe të propozojë 

masa me qëllim të modernizimit të procesit mësimor dhe 

harmonizimin e tij me nevojat e zhvillimit". Në këtë proces, Zv-

Dean do të ndihmohet nga Shefi i Programit të ligjit si një 

person përgjegjës për të siguruar se bashkëpunimet më të mira 

me institucionet e duhura janë bërë me qëllim për të bërë 

procesin e të mësuarit të mbështetur nga njohuri praktike. 
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Formular për SYLLABUS të Lëndës  
Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Doganë dhe Shpedicion MA 

Titulli i lëndës: E Drejta Afariste dhe Transportuese 

Niveli: MA 

Statusi lëndës: Obligative  

Viti i studimeve: Viti i parë I  

Numri i orëve në javë: 3+1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Dr. Orhan M. Çeku 

Detajet kontaktuese:  044 265 316; orhan.ceku@hotmail.com  

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë është  paraparë t’u ofroj studentëve 

njohuri, shkathtësi dhe kompetenca, mbi të drejtën 

afariste e cila fokusohet në trajtimin e njohurive dhe 

çështjeve teorike-shkencore lidhur me një fushë të 

gjerë marrëdhëniesh juridike të cilat lindin, 

zhvillohen dhe shquhen në jetën ekonomike në 

përgjithësi. Në botën moderne kjo disiplinë 

shkencore përfshin një fushë mjaft të gjerë teorike 

mbi të drejtën dhe shtetin, marrëdhëniet detyrimore, 

të drejtën kontraktore, të drejtën statusore dhe të 

drejtën e transportit dhe të shpedicionit. Studentët 

do të kenë mundësin që të familjarizohen me këtë 

lëmi edhe në mënyrë kritike ti analizojnë dhe 

krahasojnë zhvillimet juridike- ekonomike në vend 

dhe më gjerë por njëkohësisht edhe do të njihen me 

disa çështje teorike dhe probleme me të cilat 

konfrontohen studiuesit në këtë fushë. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lëndë është që studentët të fitojnë 

njohuri, shkathtësi dhe kompetenca  për aktivitetin 

juridik afarist në ekonominë e tregut dhe 

njëkohësisht të arrijë të bëjë dallimin e personave 

juridik dhe fizik dhe statusin juridik të tyre dhe të 

marrë njohuri për kontratat vendore në qarkullimin 

e mallrave dhe dhënën e shërbimeve. Qëllimi i 

kësaj lëndë është që studentët të njihen me rregullat 

juridike të transportit vendor dhe ndërkombëtar dhe 

hapjen e bizneseve në lëmin e transportit dhe 

shpedicionit ndërkombëtar. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lëndë studentët do të 

mailto:orhan.ceku@hotmail.com
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fitojnë: 

Njohuri: 
Për shtetin dhe të drejtën – ndërlidhjen e tyre, për 

shoqëritë tregtare, statusin juridik të shoqërive tregtare, 

falimentimin, likuidimin dhe riorganizimin e shoqërive 

tregtare, arbitrazhin si formë alternative e zgjidhjes së 

kontesteve tregtare, investimet e huaja direkte, 

konkurrencën në treg, të drejtën e transportit dhe 

shpedicionit, vendor dhe ndërkombëtar, etj. 

Aftësi dhe Shkathtësi: 
Shkathtësi në implementimin e njohurive lidhur me 

legjislacionin biznesor në vend, regjistrimin e shoqërive 

tregtare, të aftësojë përdorimin e njohurive teorike të 

përgjithshme në situata konkrete me të cilat përballet 

biznesi, të demonstrojë lidhjen e instituteve juridike. 

Kompetencë: 

Kompetencë në interpretimin e dispozitave juridike 

të shoqërive tregtare dhe transportuese, kompetencë 

në menaxhimin e shoqërive tregtare, kompetencë në 

hapjen e biznesit, kompetencë për nënshkrimin e 

kontratave komerciale, kontratave për transport dhe 

shpedicion. Të aftësojë studentët për të përdorur me 

sukses mjetet ligjore të mbrojtjes së biznesit në 

përballje me organet e administratës publike apo në 

përballjet me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me 

partnerët e tjerë të biznesit, etj. 
 

Kontributi nё ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të 

nxënit të studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike 5 1   5 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

1 2   2 

Ushtrime  në teren 2 3   6 

Detyra të  shtëpisë 5 2 10 

Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 10 20 

Përgatitja përfundimtare për provim   40 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

kuiz,provim final) 

2 1    2 

Projektet, prezentimet ,etj 

  

2.5 2  5 

Totali  

 

  150 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve 
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në grupe, të mësuarit aktiv me studentin në qendër, 

të mësuarit të bazuar në  burime, përdorimi i 

metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, 

punëtoritë në klasë, prezantime në grupe, përdorim i 

përmbledhjeve të mësimit për studentë  që të 

regjistrojnë përvojën e tyre arsimore. 

  

Metodat e vlerësimit: Provimet organizohen në këto forma: Me shkrim, 

me gojë dhe e kombinuar shkrim dhe me gojë. 

Testi vlerësues i provimit është i tipit të mbyllur 

sipas sistemit “multiple choice testing”, me gjithsej 

30 pyetje, maksimum 100 pikë. Përjashtimisht në 

lëndët specifike, e të cilat kanë specifika të veçanta, 

numri i pyetjeve – detyrave mund të jetë më i vogël, 

mirëpo numri i pikëve nuk ndryshon.  

Studenti e kalon provimin nëse në testin vlerësues 

të provimit ka mbi 51 pikë. 

Mësimdhënësi i lëndës mund të organizoj edhe 

ndonjë formë tjetër të testit vlerësues nëse mendon 

se do të jetë më e dobishme për vlerësimin e 

njohurive të studentëve. 

Përcaktimi i notës përfundimtare të testit vlerësues 

të provimit bëhet në këtë mënyrë: 

Prej   50 – 59 pikë merret  nota  6 (gjashtë) 

Prej   60 – 69 pikë merret  nota  7 (shtatë) 

Prej   70 – 79 pikë merret  nota  8  (tetë) 

Prej   80 – 89 pikë merret  nota  9 (nëntë) 

Prej   90 – 100 pikë merret  nota 10 (dhjetë). 

Literatura  

Literatura bazë:   Orhan Çeku: “E Drejta Afariste”, Kolegji “Pjetër 

Budi”, Prishtinë, 2013 
Vilem Gorenc: “Bazat e të Drejtës Tregtare Statusore 

dhe Kontraktore”, Prishtinë, 2006; 

Literatura shtesë:   Robert W. Emerson: “Business Law”, 3 Notes edition, 

2009; 

Ec Transport Law, European Law Series European law 

series: Longman, Rosa Greaves, Publisher Addison-

Wesley Longman, 2000; 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: HYRJE NË TË DREJTËNAFARISTE 

Prezantimi i programit të lëndës; Kuptimi, lënda – objekti 

dhe metodat e studimit të së Drejtës Afariste dhe 

Transportuse. Subjektet e së Drejtës Afariste dhe 

transportuese. Burimet juridike të së Drejtës Afariste, 

marrëdhëniet juridike afariste. 

Java e dytë: SHOQËRITË TREGTARE: 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22European+Law+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22European+law+series:+Longman%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22European+law+series:+Longman%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rosa+Greaves%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti sipas statutit është i obliguar t’i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje 

korrekte nda j kolegëve dhe stafit të Kolegjit. Studentët kanë të drejtë të ankohen ndaj 

shërbimeve të Kolegjit por edhe ndaj stafit akademik dhe jo akademik.  

 

Statusi juridik i shoqërive tregtare, përkufizimi dhe llojet e 

shoqërive tregtare sipas legjislacionit vendor dhe praktikave 

afariste bashkëkohore; themelimi i shoqërive tregtare, 

regjistrimi i shoqërive tregtare, Agjencioni për Regjistrimin e 

Bizneseve,   

Java e tretë: BIZNESI INDIVIDUAL B.I.; Ortakëria e Përgjithshme 

O.P. ; Shoqëria Komandite SH.K.M.; Shoqëria me 

përgjegjësi të kufizuara SH.P.K; Shoqëria aksionare SH.A.  

Java e katërt: PRIVATIZIMI i ndërmarrjeve shoqërore dhe rregullimi 

korporativ i ndërmarrjeve publike.  Ndërmarrjet Publike 

qendrore dhe lokale, themelimi, organizimi dhe menaxhimi.  

Java e pestë:   FALIMENTIMI, Likuidimi dhe Riorganizimi i Personave 

Juridik, procedura e falimentimit, likuidimit dhe 

riorganizimit të shoqërive tregtare.  

Java e gjashtë: KONKURRENCA dhe e drejta e konkurrencës në treg, 

Marrëveshjet e ndaluara dhe përjashtimet; Marrëveshjet 

vertikale; Keqpërdorimi i pozitës dominuese; Praktikat e 

ndaluara 

Java e shtatë:   INVESTIMET E HUAJA DIREKTE 

Baza ligjore e investimeve të huaja direkte, 

Java e tetë:   E DREJTA TRANSPORTUESE VENDORE 

Baza ligjore e të drejtës transportuese 

Java e nëntë:   Llojet e transportit: transporti rrugor, hekurudhor, ajror dhe 

ujor.  

Java e dhjetë: SHOQËRITË TREGTARE TRANSPORTUESE, 

agjencitë turistike, shoqëritë transportuese ndërkombëtare, 

shoqëritë shpedicionit dhe logjistikës ndërkombëtare. 

Rregullat INCOTERMS. 

Java e njëmbedhjetë: E DREJTA KONTRAKTORE TREGTARE, kuptimi dhe 

karakteristikat e të drejtës kontraktore tregtare, parimet e të 

drejtës kontraktore tregtare,  

Java e dymbëdhjetë:   KONTRATA MBI QARKULLIMIN E MALLRAVE dhe 

kontrata mbi shitjen, kontrata allotman, kontrata për huanë, 

kontrata për depozitën, kontrata për përfaqësimin tregtar, etj. 

Java e trembëdhjetë:     LETRAT ME VLERË, fletë aksionet, obligacionet, bonot e 

thesarit, kambiali, çeku, etj. 

Java e katërmbëdhjetë:   APLIKIMI I TË DREJTËS KOMPETENTE dhe 

kompetencat e gjykatave, aplikimi i të drejtës kompetente në 

marrëdhëniet kontraktore 

Java e pesëmbëdhjetë:    ZGJIDHJA JASHTË GJYQËSORE e Kontesteve 

Ekonomike, Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi. 



  

 

 

 

 

Në bazë të nenit   7 alineja 7.1. dhe  10 pika 1 dhe 2.2. Neni 11   të Ligjit   të Punës në  

Kosovë, Nr. 03/L-212  i shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, më dt. 
01.12.2010, dhe vendimit të komisionit për pranimin e kuadrove me numër protokolli 
569/2012 të datës 01.10.2012, Punëdhënësi dhe i Punësuari, si subjekte të marrëdhënies 
juridike, lidhin këtë: 
 

KONTRATË PËR MARRËDHËNIE TË RREGULLT TË PUN Ë S 
 
E lidhur në Prishtinë me _____________2012  ndërmjet palëve kontraktuese: 
 
            Kolegji  “Pjeter Budi” – Instituti për Studime - Prishtinë, me NRB. 70271425 te 

dt. 27-05-2005, të përfaqësuar nga prof. dr. sc. Nuhi Rexhepi  Dekan i Kolegjit (në 
tekstin e mëtejmë punëdhënësi) 

 
Dhe: 

 
 Prof. Dr. sc. _________________, i lindur me: _________, në 

______________, me numër personal  _____________. ( në tekstin e mëtejmë, i 
punësuari).  

 
Me këtë kontratë palët nënshkruajnë se pajtohen për kushtet e cekura më poshtë : 

 
1.  PUNËSIMI. 

 
Neni 1 

1.1.     Punëdhënësi e punëson të punësuarin, dhe i punësuari pranon të punësohet nën 
mbikëqyrjen e përgjithshme, dhe në përputhshmëri me urdhërat, këshillat  dhe udhëzimet 
e punëdhënësit. 
 
1.2.  I punësuari do të kryej detyrat e përcaktuara dhe do t’i gëzojë të drejtat ashtu siç 
është përshkruar me Statut të Kolegjit “Pjetër Budi” dhe me këtë Kontratë pune. 
 
1.3.    Marrëdhënia e punës themelohet – vazhdohet në përputhshmëri me standardet, 
parimet   dhe rregullat e përcaktuara me Ligjin  e Punës në Kosovë Nr. 03/L-212, i shpallur 
në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, më dt. 01.12.2010. 
 
1.4.  I punësuari është i obliguar të respektoj autonominë e Kolegjit, lirinë e kreativitetit 
shkencor dhe hulumtues, aktet e Kolegjit dhe vendimet e bazuara në to, parimet  e 
ndershmërisë profesionale dhe shkencore, Kodin e mirësjelljes si dhe rregulla tjera të 
bazuar në Statutin e Kolegjit.       
 
 



  

 

 

 

 

 
2.  KUSHTET E MARRËDHËNIES SË PUNËS. 

 
Neni 2 

2.1 Pozita e punës së punëmarrësit do të jetë:  Mësimdhënës në Kolegjin “Pjetër 
Budi”.  

2.2 Punëmarrësit i takon paga mujore  në shumë prej ____________ euro, (me fjalë  
___________________________).  

2.3 Paga llogaritet dhe i paguhet punëtorit: 
a) personalisht e të shoqëruar me dëftesën e pagesës ose  
b) nëpërmjet të transferim të bankës 

 
2.4  Marrëdhënia e punës do të fillojë në momentin e lidhjes së Kontratës së punës 

me kohë të caktuar për periudhën 3 (tri) vjeçare,  duke filluar nga data 
____.2012 dhe do të jetë në fuqi deri më __________.2015. 

 
3.      KOHA QË PUNËMARRËSI DO TË  IA DEDIKON DETYRAVE. 

 
Neni 3 

3.1. Punëmarrësi do të ia dedikojë gjithë kohën e vet të punës, kujdesin dhe   energjinë 
kryerjen e detyrave të punës, si dhe do të bëjë përpjekje maksimale që të punojë në 
interes të punëdhënësit. 

3.2. Punëmarrësi të mund të punojë në kohën e vet  të lirë, për punëdhënës të tjerë, por  
jo në fushën e arsimit, vetëm  pasi të ketë marrë  pëlqimin nga punëdhënësi. Kjo çështje 
rregullohet me marrëveshje edhe atë me kërkesë të paraqitur nga punëmarrësi dhe e 
njëjta duhet të aprovohet nga punëdhënësi. 
 

4.                DETYRIMET KRYESORE TE TË PUNËSUARIT: 
 

Neni 4 
 Të integrojë misionin e “Pjetër Budit” në procesin mësimor dhe shkencor hulumtues. 

 Merë pjesë në takimet shkencore të Kolegjit dhe jep kontributin e rregullt për zhvillimin e 
kurrikuleve, pasurimin e literaturës profesionale, ideve për avancimin e metodologjisë për 
zhvillimin e procesit mësimor; për kërkime  shkencore, e  tjera, 

 Angazhohet në mbikëqyrjen e rregullt të angazhimit të studentëve dhe të përcjellë me 
përgjegjësi zhvillimin e tyre akademike – profesional, 

 Siguron  mbajtjen e provimeve, gjatë afatit të caktuar, të paraparë me statut të Kolegjit. 

 Ligjëron një ose më shume lëndë, përgatitë  leksionet për student,  organizon diskutimet ne 
grupe të studentëve - për çështjet relevante akademike të cilat i mbulon; 

 Përgatitë dhe administron teste dhe provimet  studentëve, jep detyra punime seminari dhe 
përcjelle realizimin e të njëjtave; 

 Të përgatis dhe të ofrojë mësime, seminare, ushtrime dhe forma tjera të ligjëratës sipas plan 
programit të përcaktuar paraprakisht nga Kolegji “Pjetër Budi”; 



  

 

 

 

 

 Duhet të përgatisë tekstet akademike, për lëndët përkatëse, në të cilat punëmarrësi është i 
angazhuar si Ligjërues; 

 Të mbikëqyrë punimet seminarike shkencore, punimet e Bachelor , si dhe punët  tjera me 
karakter hulumtues-shkencor të studentit; 

 Të angazhohet në mbikëqyrjen e rregullt të angazhimit të studentëve dhe të përcjellë me 
përgjegjësi zhvillimin e tyre akademike-profesional; 

 Duhet të mbajë evidencën e rregullt për praninë e studentëve dhe mbarëvajtjen e ligjëratave; 

 Dorëzimin me kohë të raportit mujor dhe semestral për zhvillimin e përgjithshëm te 
ligjëratave, ushtrimeve, si dhe rezultatet testeve (kollokuiumeve) dhe provimeve për lëndën 
përkatëse; 

 Të prezantojë çdo vit akademik punimet e tij shkencore dhe atë në konferencat e karakterit 
shkencor; 

 Publikon artikuj e punime shkencore në revistat shkencore, të paktën një herë në tre vjet; etj. 

 
5.    INFORMACIONET KONFIDENCIALE. 

 
Neni 5 

5.1. Punëmarrësi pranon se është/e informuar mirë se është politikë e punëdhënësit    që të 
mbeten KONFIDENCIALE të  gjitha informacionet që kanë të bëjnë me çështjet  në vijim: 

a.  Kushtet financiare të punëdhënësit 
b. Kontaktet , partnerët , donatorët , si dhe partnerët dhe donatorët e ardhshëm. 
c. Të dhënat për hulumtimet shkencore, postën elektronike , si dhe informacionet 

tjera që kanë të bëjnë me aktivitetet e punëdhënësit , partnerët dhe donatorët e tij. 
5.2. Punëmarrësi është i vetëdijshëm se të gjitha informacionet KONFIDENCIALE , kanë vlerë 
të madhe për punëdhënësin , si dhe janë qenësore për kryerjen e suksesshme të punës. 

 
6.            ORARI I PUNËS 
 

Neni 6 
6.1. Marrëdhënia e punës është me orar të plotë (full time)  që nënkupton se i punësuari 
duhet të gjendet në vendin e punës 40 orë në javë. 
6.2. I punësuari ka të drejtë në pushim gjatë orarit të rregullt të punës në kohëzgjatje prej 30 
minutash. Kjo kohë i llogaritet si kohë e kaluar në punë.  
6.3.   Punëmarrësit do t’i takojë pushimi vjetor, javor dhe ditor, në harmoni me   Ligjin e 

Punës në  Kosovë, Nr. 03/L-212  të datës   i shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës, më dt. 01.12.2010. 

          
7.      NJOFTIMET 
 

Neni 7 
               Të gjitha njoftimet dhe komunikimi tjetër do të bëhet me shkrim dhe do të 
konsiderohet  i dhënë, nëse dorëzohet personalisht, ose me Postë në adresat e shënuara në 
Kontratë, ose në ndonjë adresë tjetër që do të dorëzohet sipas kësaj rregulle. 



  

 

 

 

 

8.   PËRFUNDIMI I KONTRATËS 
 

          Neni 8 
 8.1. Përfundimi i marrëdhënies së punës mund të bëhet në përputhshmëri me Nenet 67, 68, 
69, dhe 70 të Ligjit të Punës në Kosovë, Nr. 03/L-212 i shpallur në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Kosovës, më dt. 01.12.2010, (për hollësitë tjera shih Ligjin Nr. 03/L-212) . 
8.2. Të punësuarit i ndërpritet  marrëdhënia e punës nga punëdhënësi, nëse: 
1) ndërprerja e tillë arsyetohet  për arsye ekonomike, teknike ose organizative; 
2) i punësuari nuk është më i aftë të kryejë detyrat e punës; 
3) në rastet e rënda të sjelljes së keqe të të punësuarit; 
4) për shkak të mospërmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës, dhe  
5) për rastet e tjera të cilat janë përcaktuar me Ligjin e Punës.   
 
9.          TË NDRYSHME  
 

Neni 9 
           Kjo Kontratë përbënë Kontratën e plotë të punës midis punëdhënësit dhe të punësuarit . 
Kjo Kontratë i zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mundshme  midis këtyre dy palëve dhe 
nuk mund të ndryshoj ose të shuhet, përveçse me Kontratë të shkruar dhe nënshkruar nga të 
dy palët dhe vendim të posaçëm.         
 
 
Në Prishtinë, më ____________.2012. 

 
 

P A L Ë T    K O N T R A K T U E S E 
                                                                                                                               
                                                                                
  I Punësuari                                                                                        Dekani i Kolegjit                          
_______________                                                                                 ________________ 
Dr. sc. _____________                                                         Prof .dr. Sc. Nuhi REXHEPI 



Drejtimi: Doganë dhe Shpedicion, viti II-semestri IV

Nr. Pyetjet:

Evliana Berani- 

Marketingu Hulumtues

Prof. Sejdullah Mahmuti- 

Psikologjia Kriminalistike

Prof. Sadete Pllana & 

Prof. Shpresa Alushi- 

Gjuhë Angleze I

Prof. Adem Hasani- 

Punë Praktike Doganore

Prof. Ivica Smilkovski- 

Transporti 

Ndërkombëtar

Prof. Gabriela Rakicevic- 

Menaxhimi i Resurseve 

Njerëzore

1
Objektivat/qëllimet e 

lëndës kanë qenë të qarta? 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

2
Jam i kënaqur me procesin 

e mbajtjes së ligjeratave? 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

3

Ligjeratat janë interaktive 

dhe stimulojnë 

pjesëmarrje? 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

4

Ligjeratat lidhen/ 

korrespondojnë me 

literaturën bazë? 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

5

Mësimdhënësi arrin të 

sqaroj materialin në 

mënyrë të kuptueshme 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

6

Mësimdhënësi i kushtonte 

vëmendje aktivitetit dhe 

ushtrimeve 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

7

Mësimdhënësi i kushtonte 

vëmendje punimeve 

seminarike 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

8

Mësimdhënësi i kushtonte 

vëmendje ushtrimeve dhe 

konsulltimeve 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

9
Pyetjet e kollokfiumi lidhen 

me planprogramin e lëndës 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

10

Mësimdhënësi përdor 

teknologjin (projektorin, 

power point-in) 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1 5     4     3     2     1

Të nderuar sudentë, Projekti hulumtues "Kuliteti i ligjeratave dhe Administratës" do te analizojë cilësinë e 
ligjerimit në Kolgejin Universitar "Pjetër Budi". Për të realizuar një hulumtim të standardeve shkencore, JU 
lusim që të merrni pjesë në këtë anketim dhe përgjigjet e juaja të jenë sa më të sinqerta. Pjesëmarrja juaj është 
vullnetare por e nevojshme. Hulumtimi është anonim dhe përgjigjet janë konfidenciale.

SHËNIM: Përgjigjuni duke përzgjedhur shkallën e vlerësimit nga 5 - 1 (5-shkalla më e lartë e vlerësimit dhe 1-shkalla më e ulët e vlerësimit



11

12

13

14

15

5     4     3     2     1

KOMENTE / VËREJTJE 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5     4     3     2     1

5     4     3     2     1

KOMENTE / VËREJTJE 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ju Falenderojmë për kontributin tuaj në këtë hulumtin

Zyra për Sigurimin e Cilësisë

Shërbimet e administratës i vlerësoni si efikase, profesionale dhe cilësore?

Kërkesat që i parashtroni në shërbimin e studentëve merren parasysh?

Plotësimi i kërkesave të parashtruara bëhet me kohë (nuk vonojnë)?

Raporti juaj me stafin administrative është në nivel?

5     4     3     2     1

Pyetje rreth stafit Administrative:



 
 

   

KOLEGJI “PJETËR BUDI” – PRISHTINË  

COLLEGE “PJETËR BUDI” – PRISHTINA  

 

  SHTOJCA E DIPLOMËS/DIPLOMA SUPPLEMENT            
                                     

Kjo shtojcë është hartuar në bazë të modelit të hartuar nga Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës dhe 
UNESCO/CEPES. Qëllimi i shtojës është që të siguroj të dhëna të pavarura dhe të mjaftueshme për përmirësimin e 
“transparencës” ndërkombëtare si dhe njohjes akademike dhe profesionale të kualifikimeve (diplomave, titujve 
shkencor, certifikatave, etj). Është dizajnuar që të ofroj përshkrimin e natyrës, nivelit, kontekstit , përmbajtjes dhe 
statusit të studimeve të cilat individi, emri i të cilit është në kualifikim origjinal, i ndjek dhe i kryen me sukses për çka 
edhe kjo shtojcë sqaron. Duhet të jetë e pa anuar nga gjykimet për vlerën, ekuivalencën apo sugjerimet për njohjen. 
Duhet të jepen informacione në të gjithë tetë sektorët. Aty ku informacionet nuk jepen, duhet të sqarohet arsyeja pse.  
 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and 
Unesco/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 
„transparency‟ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is 
designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and 
successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all 
eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.       
                                        

1.  INFORMACIONE IDENTIFIKUESE TË BARTËSVE TË KUALIFIKIMEVE/ INFORMATION  
     IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1   Mbiemri/Family name(s): MAKSUTAJ  
 
 
 
 
 
 
 

1.2   Emri/Given name(s): NAZMI 

1.3 Data e lindjes (ditë/muaj/vit)/ 
        Date of birth (day/month/year): 

27.08.1976 

1.4 Numri i studentit (dosja) nëse egziston/  
        Student identification number or code 
       (if available): 

45/264 

1.5 Data e regjistrimit dhe përfundimit/ 
       Date of registration and completion 

VITI AKADEMIK – ACADEMIC YEAR:  2007/2008  
06.08.2007 -  12.11.2010 

2. INFORMACIONE PËR KUALIFIKIMIN E FITUAR/ INFORMATION IDENTIFYING THE 
QUALIFICATION 

2.1  Emri i kualifikimit dhe emri i gradës (e 
plotë / e shkruar)/  Name of qualification and 
(if applicable) title conferred (in original 
language) 

 
BAÇELOR I ARTEVE I SIGURIMEVE 
BACHELOR OF ART IN FIELD OF INSURANCE    

2.2 Fusha (t) kryesore të kualifikimit/  
        Main field (s) of study for the  
        qualification 

 
SIGURIME 
INSURANCE 

2.3 Emri dhe statusi i institucionit që e 
lëshon (në gjuhën origjinale)/  

        Name and status of awarding  
        institution (in original language)   

 
KOLEGJI “PJETËR BUDI” – PRISHTINË 
COLLEGE “PJETER BUDI” - PRISHTINA 

2.4 Emri dhe statusi i institucionit (nëse 
ndryshon nga 2.3) që administron 
studimet (në gjuhën origjinale)/ 

        Name and status of institution (if  

 



 
 

       different from 2.3) administering studies 
       (in original language): 

2.5 Gjuha e studimit/Language(s) of  
2.6 instruction/examination: 

 
GJUHA SHQIPE 
ALBANIAN LANGUAGE 
 
 

3. INFORMACIONE PËR NIVELIN E KUALIFIKIMIT TË FITUAR/ INFORMATION ON THE   
       LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Niveli i kualifikimit/ Level of  
       qualification 

CIKLI I PARË I STUDIMEVE SIPAS LIGJIT PËR 
ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, 
NIVELI I GJASHTË SIPAS KORNIZËS EVROPIANE TË 
KUALIFIKIMEVE 
 
FIRST CYCLE BY LAW OF HIGHER EDUCATION IN 
KOSOVO, SIX LEVEL OF EUROPEAN 
QUALIFICATION    FRAMEWORK   

3.2 Kohëzgjatja zyrtare e programit 
(studimeve)/ Official length of 
program 

 
TRI VITE AKADEMIKE – GJASHTË SEMESTRA 
THREE ACADEMIC YEARS – SIX SEMESTERS  

3.3 Pragu i pranimit në institucion/  
         Access requirement (s) 

Të drejtën për tu regjistruar në Kolegj kanë të gjithë 
kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm dhe 
të cilët e kanë kaluar testin kombëtar të maturës, në  
përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 
 
All the candidate that have completed high school and 
passed the national high school examination test in 
accordance with the current legal requirements have the 
right to enrol in the University 

4. INFORMACIONE PËR PËRMBAJTJEN DHE REZULTATET E ARRITUAR/ INFORMATION 
ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1   Mënyra e studimit/Mode of study I RREGULLT 
FULL TIME 

 
4.2. Kërkesat e programit/Program 
       requirements 

 
180 ECTS KREDI 
180 ECTS KREDITS  

4.3.  Detajet e programit: ( p.sh. modulet apo njësitë e studjuara), si dhe notat dhe kreditet individuale të 
        fituara (nëse këto informata egzistojnë, duhet t‟i bashkëngjitet pasqyra e notave)/   
        Program details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits  
       obtained: (if this information is available on an official transcript this should be used here) 
 

Nr. Kodi i 
lëndës 
mësimore 

Semestri I 
Semester I 

    

 Emërtimi i lëndës mësimore - 
kursit 

Kohëzgj
atja e 

kursit (2) 

Nota (3) ECTS 
Nota (4)  

ECTS  
Kreditë (5) 

1 FS 109 Bazat e Menaxhimit  
Basics Management 

1 S 6 E 5 

2 FS 108 Bazat e Sigurimeve  
Fundamentals of Insurance 

1 S 7 D 6 

3 FS 110 Shkrim Akademik 
Academic Writing 

1 S 7 D 7 

4 FS 104 Teknologji Informative 
Information Technology 

1 S 6 E 7 

5 FS 117 Marketing 
Marketing 

1 S 6 E 5 



 
 

  Semestri I II 
Semester II 

    

6  FS 101 Ekonomi  
Economy     

1 S 7 D 6 

7 FS 102 Ekonomi e Ndërmarrjes në 
Sigurime 
The Economy of the Insurance 
Company 

1 S 8 C 5 

8 FS 119 Principet e Menaxhimit me Risk 
Principles of Risk Management 
Business 

1 S 10 A 6 

9 FS 103 Statistikë 
Statistics 

1 S 6 E 6 

10 FS 115 Praktika në Sigurime 
Practices in Insurance 

1 S 10 A 7 

  Semestri i III 
Semester III 

    

11 FS 123 Kontabiliteti  
Accounting  

1 S 8 C 5 

12 FS 124 Gjuhë Angleze 
English Language   

1 S 6 E 6 

13 FS 129 Risigurimi 
Reinsurance 

1 S 8 C 7 

14 FS 128  Operacionet e Sigurimeve 
Insurance Operations   

1 S 6 E 7 

15 FS 111  E Drejta në Sigurime 
Right of Insurance   

1 S 6 E 5 

16 FS 116 Matematika Aktuare 
Actuaristic Mathematic   

1 S 6 E 7 

  Semestri i IV 
Semester IV 

    

17 FS 325 Marketingu Hulumtues 
Marketing Research    

1 S 6 E 6 

18 FS 126 Menaxhimi i Prodhimit – Njohja 
e Mallrave 
Production Management – 
Knowledge of Goods 

1 S 7 D 6 

19 FS 623 Ndërmarrësia 
Entrepreneurship 

1 S 8 D 6 

20 FS 112 Psikologjia e Punës 
Psychology of Working   

1 S 7 D 6 

  Semestri i V 
Semester V 

    

21 FS 135  Menaxhimi i Sistemeve 
Informative të Biznesit  
Management Information 
Systems  of Businnes 

1 S 6 E 6 

22 FS 133 Sigurimi Jo Jetë 
No Life Insurance   

1 S 6 E 6 

23 FS 134 Tregtia Ndërkombëtare dhe 
Sigurimi 
International Trade in Insurance 

1 S 6 E 6 

24 FS 137 Sistemi Financiar – Institucionet 
dhe Tregjet  
Financial Systems – Institutions 
and Markets 

1 S 7 D 6 



 
 

25 FS 136 Sigurimi Social dhe Pensional 
Social and pension insurance 

1 S 7 D 6 

  Semestri i VI 
Semester VI 

    

26 FS 146 Analiza dhe Kontrolli i Rrezikut 
në Sigurime  
Analysis and Control Of Risk in 
Insurance 

1 S 10 A 6 

27 FS 140 Sigurimi Jetësor dhe 
Shëndetësor 
Life and Health Insurance 

1 S 10 A 6 

28 FS 145 Menaxhimi i Resurseve 
Njerëzore 
Human Resource Management  

1 S 7 D 5 

29 FS144 Sigurimi i Trashëgimisë 
Kulturore 
Insurance of cultural heritage 

 1 S 10 A 5 

  Bachelor Theses  10 A 8 

  GPA  7.27  180 ECTS  
KREDITS 

 
 
 

4.4 Skema e notimit, udhëzim për përshkrimin e notave 
Nota/Grade    Përshkrimi/Description              Përqindja e njohurisë/                    Ekuivalenca e notave në ECTS/ 
                                                                                Percentage of knowledge                      Grade equivalent in ECTS 

10 Shkëlqyeshëm/Excellent 90-100 A 

9 Shumë mire/Very good 80-89 B 

8 Mirë/Good 70-70 C 

7 Kënaqshëm/Sufficient 60-69 D 

6 Mjaftueshëm/Pass 50-59 E 

5 Dobët/Fail 0-49 FX/F 

4.5. Klasifikimi i përgjithshëm i kualifikimit (në 
      gjuhën origjinale)/ Overall classification of the  
      qualification (in original language): 

BAÇELOR I ARTEVE 
BACHELOR OF ART 
 

 
 
 

5. INFORMACIONE PËR FUNKSIONIN E KUALIFIKIMIT/ INFORMATION ON THE FUNCTION 
   OF THE QUALIFICATION 

5.1. Pranimi në studimet e mëtejme/Access to  
        further study 

MASTER 
MASTER 

5.2. Statusi profesional (nëse ekziston)/ 
Professional status (if applicable): 

 

6. INFORMACIONE SHTESË/ADDITIONAL INFORMATION 

6.1   Informata shtesë/Additional information www.pjeterbudi.com  

6.2 Burimet e informative shtesë/ Further  
        information sources: 

 www.masht-gov.net; www.akreditimi-ks.org; 
www.akk-ks.net 

7. CERTIFIKIMI I SHTOJCËS /CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1   Data/Date: 06.02.2013 

7.2   Nënshkrimi/Signature Prof. Dr. Sc.  NUHI REXHEPI 

7.3   Kapaciteti/Capacity: DEKAN/DEAN  

7.4 Vula zyrtare/Official stamp or seal: 
 

 

8. INFORMACIONE PËR SISTEMIN KOMBËTAR TË ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E 
KOSOVËS 
 

http://www.pjeterbudi.com/
http://www.masht-gov.net/
http://www.akreditimi-ks.org/
http://www.akk-ks.net/


 
 

 
 

8.1. Sipas Ligjit (nr. 04/L-037) për Arsimin e Lartë, arsim i lartë në Republikën e Kosovës konsiderohet 
çdo arsimim pas shkollës së mesme të lartë (Ligji nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar), në nivelet 5, 
6, 7 dhe 8 të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve për të mësuarit gjatë gjithë jetës, për të cilin mund të 
jepen kredi (ECTS). Në përputhj me Procesin e Bolonjës, arsimi i lartë në Republikën e Kosovës 
organizohet në tri cikle: Bachelor, Master dhe Doktoratë. 
 
8.2. Kualifikimet e arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, mund të jenë akademike apo profesionale 
dhe mund të jpen nga institucionet (bartësit) e arsimit të lartë si “Universitetet”, “Kolegjet Universitare”, 
“Kolegjet”, “Institutet”, “Shkollat” ose “Akademitë”. Bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë dhe Ligjin për 
Kualifikimet Kombëtare, akreditimin e programeve dhe institucioneve të cilat ofrojnë kualifikime në 
arsim të lartë e bën Agjencioni Kosovar i Akreditimit – AKA. 
 
8.3. Institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, si publike ashtu edhe private, e përdorin 
Sistemin evropian për mbledhje dhe transfer të kredive (ECTS – European Credit Accumulation and 
Transfer System). Në IAL në Kosovë, ngarkesa vjetore e një student të rregullt vlerësohet të jetë 1500 orë, 
prandaj një ECTS kredi është e barabartë me 25 orë të mësimit të planifikuar. 
 
Për më shumë informata vizitoni: 
www.masht-gov.net; www.akreditimi-ks.org; www.akk-ks.net  
 
 
8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF 
KOSOVO 
 
8.1. According to the Law (No. 04/L-037) on Higher Education, higher education in the Republic of 
Kosovo is considered any post-upper secondary education (Law No. 04/L-032 on pre-university 
education), at levels 5, 6, 7 and 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning for 
which ECTS credits may be granted. In line with the Bologna Process, higher education in the Republic 
of Kosovo is organized in three cycles: Bachelor, Master and PhD. 
 
8.2. Higher education qualifications in the Republic of Kosovo may be either academic or vocational and 
can be issued by institutions (holders) of higher education such as “Universities”, “University Colleges”, 
“Colleges”, “Institutes”, “Schools”, or “Academies”. Based on the Law on Higher Education and the 
Law on the National Qualifications the accreditation of programs and institutions offering qualifications 
in higher education is done by the Kosovo Accreditation Agency – KAA. 
 
8.3. Both public and private institutions of higher education in the Republic of Kosovo use the ECTS 
(European Credit Accumulation and Transfer System). In Higher Education Institutions in Kosovo the 
annual full-time student workload is estimated at 1500 hours, making one ECTS credit equal to 25 hours 
of planned classes. 
 
For more information visit: 
www.masht-gov.net; www.akreditimi-ks.org; www.akk-ks.net  
 
 

 

http://www.masht-gov.net/
http://www.akreditimi-ks.org/
http://www.akk-ks.net/
http://www.masht-gov.net/
http://www.akreditimi-ks.org/
http://www.akk-ks.net/


 

 

5. Formulari për llogaritjen e ngarkesës së studentëve/ ECTS 

 

 

Formulari për llogaritjen e ngarkesës së studentëve/ ECTS për një lëndë me 6 kredi 

(1 kredi = 25 orë) 

Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrimet teorike laboratorike 1 15 15 

Punë praktike 5 1 5 

Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet 1 2 2 

Ushtrime në terren 2 2 4 

Kollokfiume – seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

  40 

Përgatitja përfundimtare në provim 2 1 2 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, 

provim final) 

2.5 2 5 

Projektet, prezantimet etj 2 1 2 

Totali   150 

 



   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

INORMATAT PERSONALE 

 

Emri 

                                            

Mbiemri                                    

 IMER 

 

MUSHKOLAJ 

Adresa   Rr. Mehmet Uka, nr. 48, Deçan 

Telefoni  +377 (44) 116-730, +386 (49) 116 730 

Fax  / 

E-mail  imermushkolaj@gmail.com  

 

Shtetësia   Kosovar 

 

Data / Muaji / Viti i lindjes 

 

 29.03.1977, Deçan 

 

 

 

 

PËRVOJA E PUNËS  

 

  

 

• Data (prej  – deri) 
 12 qershor 1998 –  1 shtator 1999 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit    “Bota e re”, “Gazeta shqiptare”, Kosovë 

• Pozita në punë  Gazetar/Korrenspondent                       

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
  Raportimi nga zona kufitare Shqipëri – Kosovë gjatë luftës, raportime nga 

Austria dhe Gjermania.  

    

 

 

• Data (prej  – deri) 
 15 shtator 1999 – 15 dhjetor 1999                    

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  “Koha Ditore”, Kosovë 

• Pozita në punë  Gazetar                       

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 Gazetar i rubrikës së brendshme, raportime nga terreni, përpunim lajmesh.  

    

 

 

• Data (prej  – deri) 
 16 shtator 1999 – 1 janar 2000  

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  IWPR, Londër/Prishtinë 

• Pozita në punë  Gazetar hulumtues      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Tema hulumtuese. Artikuj të botuar në shtypin ndërkombëtar.  

 

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 janar 2000 – 1 janar 2004  

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  “Epoka e re”, Prishtinë 

• Pozita në punë  Kryeredaktor/Redaktor përgjegjës      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Menaxhim i punës, udhëheqja e stafit të redaktorëve dhe gazetarëve.  

 

 

mailto:imermushkolaj@gmail.com


   

 

• Data (prej  – deri) 
 1 mars 2000 – 1 qershor 2000  

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  “Intervista”, Prishtinë 

• Pozita në punë  Kryeredaktor      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Menaxhim i punës, udhëheqja e stafit të redaktorëve dhe gazetarëve.  

 

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 shkurt 2000 – 1 dhjetor 2000  

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  Shoqata e Gazetarëve të Kosovës (SHGK) 

• Pozita në punë  Anëtar i Kryesisë      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Mbrojtja e të drejtave të gazetarëve. 

 

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 tetor 2000 – 1 qershor 2003  

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  Fakulteti i Gazetarisë “Faik Konica” Prishtinë 

• Pozita në punë  Ligjërues     

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Ligjërimi i lëndës Praktika Gazetare  

 

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 mars 2004 – 1 shtator 2004  

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  “Java”, Prishtinë 

• Pozita në punë  Bashkëpunëtor      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Realizim i temave ulumtuese  

 

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 shtator 2004 – 1 qershor 2007  

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  “Lajm”, Prishtinë 

• Pozita në punë  Nd/kryeredaktor, redaktor      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Menaxhim i punës, udhëheqja e stafit të gazetarëve.  

 

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 qershor 2007 – vazhdon 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  IAL “Pjetër Budi”, Prishtinë 

• Pozita në punë  Menaxher i Zyrës për Komunikim dhe Marrëdhënie me Jashtë      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Përgjegjës për komunikim dhe marrëdhënie me mediat dhe publikun.  

 

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 tetor 2007 – 1 tetor 2008 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  IAL “Pjetër Budi”, Prishtinë 

• Pozita në punë  Ligjërues       

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Ligjërimi i lëndës Shkrim Akademik, Komunikimi në Turizëm, asistent në 

lëndët Strukturat dhe Institucionet e UE-së, Autonomia Regjionale.   

 

 

• Data (prej  – deri) 
 1 qershor 2009 – 31 dhjetor 2009 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  Gazeta e përdyjavshme “Profil” 

• Pozita në punë  Kryeredaktor      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Menaxhim i punës, udhëheqja e stafit të redaktorëve dhe gazetarëve.  

 

 



   

 

• Data (prej  – deri) 
 1tetor 2009 – Vazhdon 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit  Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës (AGPK) 

• Pozita në punë  Drejtor Ekzekutiv      

• Aktivitet lidhur me punën  dhe 

pergjegjësitë 
 •     Menaxhimi i punës së AGPK-së, hulumtimi i fondeve dhe mënyrave për 

zhvillim.  

 

 

EDUKIMI  

 

• Data (prej  – deri )   2007 - 2009 

 

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim  

 IAL “Pjetër Budi”, Fakulteti i Resurseve Njerëzore, Integrimet Evropiane dhe 

Marrëdhëniet Ndërkombëtare (MA) 

 

• Lloji I diplomimit apo 

certifikimit 

 MA, Integrimet Evropiane dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare 

 

• Data (prej  – deri )  1 maj 1998-15 qershor 2007  

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 Fakulteti i Gazetarisë “Faik Konica”, Prishtinë 

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Gazetar i diplomuar 

 

• Data (prej  – deri )  1 maj 1995 - 15 qershor 1998  

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 Studio e Aktrimit, Prishtinë 

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Aktor 

 

• Data (prej  – deri )  1 shtator 1991 - 15 qershor 1995  

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 Gjimnazi “Vëllezërit Frashëri”, Deçan 

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Diplomë gjimnazi 

 

 

KURSET DHE TRAJNIMET 

 

 

• Data (prej  – deri)    10 shkurt 1999 – 10 maj 1999    

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 Gazeta ”Hamburger Abendblatt”, Hamburg 

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Vërtetim mbi trajnimin për kurs gazetarie 

 

 

• Data (prej  – deri)    15 tetor 2000 – 1 nëntor 2000       

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 Gazeta “Kurier”, Vjenë 

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Certifikatë për trajnim në gazetë 

 

• Data (prej  – deri )   1 korrik 2003 –  1 gusht 2003    



   

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 Poynter Institute, SHBA (vizitë studiuese)  

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Vërtetim mbi trajnimin për gazetari hulumtuese 

 

• Data (prej  – deri)    20 prill 2007-1 maj 2007       

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 DCAF, Gjenevë 

• Lloji I diplomimit apo 

certifikimit  

 Certifikatë mbi trajnim në çështje të sigurisë 

 

• Data (prej  – deri)    22 prill 2008-3 maj 2008       

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 OFAJ, Strasburg dhe Berlin 

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Integrimet Evropiane (vizitë studiuese)  

 

• Data (prej  – deri)    2002, 2003, 2004, 2005       

• Emri dhe lloji i institucionit i 

cili ka ofruar edukim dhe 

trajnim 

 Pjesëmarrja në konferencat e rregullta të SEEMO-s (Organizata e Gazetarëve 

të Evropës Juglindore), organizuar në Shkup, Ohër e Tiranë 

• Lloji i diplomimit apo 

certifikimit  

 Zhvillimi i gazetarisë në rajon (debate) 

 

 

AFTËSITË E PUNËS ME 

KOMPJUTER 

 MS Windows, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet 

 

 

 

 

 

 

 

GJUHA AMTARE  SHQIPE 

 

 

 

 

 

  ANGLEZE GJERMANE SERBE 

• Në të lexuar  Shkëlqyeshëm Mirë Shkëlqyeshëm 

• Në të shkruar  Shkëlqyeshëm Mirë Shkëlqyeshëm 

• Në të folur  Shkëlqyeshëm Mirë Shkëlqyeshëm 

 

 

SHKATHTËSITË 

PERSONALE  

 

  GJUHËT  TJERA 




