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Kolegji “Pjetër Budi” me ofertë të veçantë për studime
Kolegji “Pjetër Budi” po e përmbyll dekadën e parë të funksionimit duke ofruar në arsimin universitar mundësi për
studime në drejtime unike. Programet akademike zhvillimore dhe të lidhura ngushtë me tregun e punës e karakterizojnë “Pjetër Budin”, duke e bërë të veçantë karshi institucioneve tjera publike e jopublike të arsimit të lartë.
Kolegji “Pjetër Budi” edhe këtë vit akademik ofron studime në nivelet Bachelor dhe Master.
Në nivelin Bachelor, studentët e rinj kanë mundësi të studiojnë në Doganë e Shpedicion, Juridik (me specializimet
në të Drejtën Penale, Administrative-Kushtetuese, Financiare dhe Civile), Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Administrim Biznesi, Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, Menaxhim i Marketingut, BankaKontroll Financiar dhe Sigurime. Ndërkaq, në nivelin Master ofrohen këto programe: Doganë dhe Shpedicion,
Menaxhment, Menaxhim i Sigurimeve dhe Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë.
Krahas ligjërimit nga profesorë të njohur, Kolegji “Pjetër Budi” shquhet për punë praktike dhe profesionale të studentëve, ndërkaq është i vendosur në lokacion shumë të përshtatshëm, në qendër të Prishtinës. Po ashtu, Kolegji
“Pjetër Budi” është qendër e kultivimit dhe zhvillimit të debatit, si dhe aktiviteteve të tjera kulturore e sportive.

Page 3

Studentët e rinj - krenarë me “Pjetër Budin”
Studentët e rinj, të cilët nga ky vit akademik do të ndjekin njërin nga programet e Kolegjit “Pjetër Budi” thonë se janë
krenarë që po bëhen pjesë e këtij institucioni të arimit të lartë.
Lum Krasniqi thotë se ka zgjedhur të studiojë në Kolegjin “Pjetër Budi” për arsye se dëshirë e tij ka qenë që të ndjek
studimet në drejtimin Doganë dhe Shpedicion. “Kam vendosur të studioj këtë drejtim duke i marrë parasysh aftësitë e
mia. Besoj që ky është profesioni, të cilit unë i përkas", thotë ai.
Për Kaltrina Lekun, arsyeja kryesore pse ka zgjedhur “Pjetër Budin” është fakti se është ndër kolegjet më të mira.
“Përveç kuadrit të profesorëve të nivelit të lartë, ka edhe kushte shumë të mira për mësime. Unë ndihem krenare që jam
pjesë e Kolegjit „Pjetër Budi”, shprehet ajo.
Kurse, Zell Zenelaj thotë se ka zgjedhur Kolegjin “Pjetër Budi” për një të ardhme më të mirë.
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Tash në “Pjetër Budi” ofrohen studime edhe në shkencat juridike
Të gjithë ata që duan të studiojnë Juridikun, tashmë e kanë rastin që këtë ta bëjnë në Kolegjin “Pjetër Budi”. Ky
program akademik katërvjeçar është akredituar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe i është shtuar programeve
tashmë ekzsituese në kolegj.
Programi studimor Juridik është dizajnuar të plotësojë nevojat e tregut të ri të punës me kuadër profesionistësh, të cilët
do të kenë mundësi që njohuritë e fituara gjatë studimeve t’i implementojë në praktikë dhe procesin e punës. Studimet
në Juridik zgjasin katër vjet, ndërkaq programi ofrohet me katër profile të specializuara: Juridik-Penal, KushtetuesAdministrativ, Juridik-Financiar dhe Juridik-Civil.
Programi LLB Juridik në Kolegjin “Pjetër Budi” paraqitet si nismë që të edukojë liderët e rinj akademik në lëmin e
shkencave të drejtësisë. Të diplomuarit nga ky program do të arrijnë një shkallë të avancuar të njohurive, në fushat e
tyre të zgjedhura dhe do të fitojnë shkathtësi origjinale akademike dhe shkencore. Programi është i strukturuar nga një
përbërje e mirëfilltë interdisiplinare, lëndë të domosdoshme, zgjedhore, punë kërkimore dhe ngritjen e kapaciteteve
publikuese. Në këtë program fokusi do të orientohet në lëmenjtë për të cilat ka nevojë tregu i ri i punës, i krijuar rishtas
pas pavarësimit të Kosovës. Me gradën e fituar të Juridikut, juristët e rinj do të mund të kryejnë praktikën profesionale
dhe të kalojnë provimin shtetëror të jurisprudencës, e cila iu mundëson punësim në sistemin juridik të Kosovës.
Programi Juridik ofrohet për tregun publik dhe tregun privat. Studentët pas përfundimit të studimeve mund të punojnë
si gjyqtar në gjykatat e Republikës së Kosovës, prokuror (në Prokurorinë Shtetërore, avokat, noter, jurist i kompanive
private, përmbarues privat, ndërmjetësues, pastaj në administratë publike dhe shtetërore, në zyra ligjore, sekretar të
organizatave të ndryshme etj.
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Nënshkruhet marrëveshja me Shoqatën e Agjencioneve Doganore të Kosovës
Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën e Agjencioneve Doganore
të Kosovës. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është kryerja e praktikës profesionale nga fusha e shpedicionit
për studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” në agjensionet doganore që i përfaqëson shoqata, si dhe shkëmbimi
i përvojave profesionale në mes të palëve.
Ky bashkëpunim, gjithashtu, përfshin pika të tjera të ndryshme, si organizimin e aktiviteteve të përbashkëta, organizimin e ligjëratave dhe trajnimeve të ndryshme etj.
Kjo marrëveshje është vetëm edhe një në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit që Kolegji “Pjetër
Budi” ka arritur me shumë institucione vendore e ndërkombëtare.
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Zgjedhen fotografitë më të mira “selfie”
Janë zgjedhur tri fotografitë më të mira të garës
“Selfie ma i mirë prej krejtve!”, organizuar nga
Kolegji “Pjetër Budi”.
Fotografia e publikuar nga Ron Bërbatovci ka
fituar shpërblimin kryesor. Kriter për përzgjedhjen e saj ka qenë numri i pëlqimeve
(llajkave).
Fotografia

është

realizuar

në

Golem

të

Shqipërisë, gjatë ekskursionit të maturantëve të
Shkollës së Mesme Ekonomike të Fushë Kosovës atje.
Ndërkaq, një komision i veçantë ka vendosur t‟i
shpërblejë edhe dy fotografi të tjera. Për
zgjedhjen e tyre nuk ka qenë kriter numri i pëlqimeve, por ideja dhe kreativiteti.

Fotografia e publikuar nga Mërgim Grajqevci është vlerësuar për idenë origjinale, kurse ajo e publikuar
nga Kadri Durguti është vlerësuar për kreativitet. Autorët e këtyre fotografive gjithashtu do të
shpërblehen.
Fotografia e publikuar nga Grajeqevci është realizuar në fshatin Milloshevë të Obiliqit, kurse ajo e publi
kuar nga Durguti është realizuar në Ulqin, gjatë ekskursionit të studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi” atje.
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Fotografitë fituese do t‟i marrin shpërblimet në një ceremoni të veçantë, e cila do të organizohet në fillim
të tetorit, me rastin e fillimit të vitit të ri akademik në Kolegjin “Pjetër Budi”.
Kolegji “Pjetër Budi” uron fituesit dhe falënderon të gjithë ata që ishin pjesë e garës!

Mali i Zi e Turqia preferohen më së shumti për pushime
Mali i Zi është destinacioni më i preferuar për pushimet verore. Ky është rezultati i një sondazhi të realizuar
nga Kolegji “Pjetër Budi”, nëpërmjet faqes në internet, me ç‟rast 29 % e të anketuarve preferojnë bregdetin
malazias për të pushuar.
Vendi i dytë më i preferuar, sipas të anketuarve, me 23 % është bregdeti i Turqisë, 16% e të anketuarve
preferojnë Shqipërinë, kurse 13 % e respodentëve pushimet verore do t‟i kalojnë në Kosovë. Ndërsa 19 % e
të anketuarve kanë thënë se preferojnë vende të tjera.

