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Në Kolegjin “Pjetër Budi”
Me një ceremoni solemne, më 1 tetor në Kolegjin “Pjetër Budi” nisi viti akademik 2014/2015.
Dekani i Kolegjit “Pjetër Budi”, Nuhi Rexhepi, iu tha studentëve të rinj se do të studiojnë në një institucion
prestigjioz, siç është “Pjetër Budi”, ndërkaq i porositi ata që të mos jenë vetëm dëgjues të mirë në auditorët e
kolegjit, por bashkëpunëtorë aktivë e krijues në procesin e të mësuarit.
Një numër i madh brucoshësh filluan studimet në disa drejtime që ofron “Pjetër Budi”, si 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, Banka-Kontroll Financiar dhe Sigurime.
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filloi viti i ri akademik

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.
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.
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Ejani edhe ju në familjen e madhe të Kolegjit “Pjetër Budi”!
Janë duke vazhduar edhe për pak ditë regjistrimet e studentëve të rinj në Kolegjin “Pjetër Budi”. Si institucioni
më prestigjioz akademik në Kosovë e rajon, “Pjetër Budi” ka për mision organizimin e studimeve universitare
sipas standardeve bashëkohore të arsimit të lartë, si dhe kërkimet shkencore e profesionale, duke kombinuar
teorinë dhe praktikën për pjesëmarrje aktive në ekonominë lokale, regjionale dhe globale. Kjo do t’i kontribuojë zhvillimit të gjithëmbarshëm në Republikën e Kosovës, por duke përfshirë dhe tërhequr studentë edhe
nga rajoni, për të bërë të mundshëm zhvillimin e përbashkët ekonomik, funksionimin e sistemit juridik dhe atij
shoqëror në përgjithësi, si parakusht për barazimin me Evropën e zhvilluar Perëndimore.
Në këtë mënyrë, Kolegji “Pjetër Budi”
nëpërmjet programeve studimore të veçanta
dhe unike, synon të përgatisë kuadro të specializuar për lëmi specifike, të ndërlidhura
drejtpërdrejt me praktikën. Kjo bën të
mundshme që kuadrot e shkolluar të ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe
të jetë forcë konkurruese me tregun e Bashkimit Evropian.
Brucoshët e regjistruar, 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 arsimit të lartë. Kështu janë shprehur Esra Pista, Granit Rexhepi, Dion Memedaliu e dhjetëra të tjerë.
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Kolegji “Pjetër Budi” nënshkruan marrëveshje për studime online
Kolegji “Pjetër Budi” dhe Albanian Massive Open Online Courses (ALMOOC) kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi, i cili ka për qëllim të promovojë edukimin nëpërmjet metodës inovative të hapur online mësim në distancë për studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” dhe më gjerë. Qëllim parësor mbetet nxitja e
mësimdhënies dhe familjarizimi i audiencës kosovare me këtë koncept të ri mësimdhënieje, që në thelb është
përdorimi sa më efikas i metodës së mësimit në distancë.

“Ne e parashikojmë një të ardhme ku çdokush
të ketë qasje në edukim kualitativ. Ne kemi për
qëllim që të fuqizojmë njerëzit me arsim që do
ta përmirësojë jetën e tyre, të familjeve të tyre,
dhe të komunitetit ku jetojnë ata”, është motoja
e ALMOOC.
Përfaqësues të Kolegjit “Pjetër Budi”, ndërkaq,
thanë se nënshkrimi i memorandumit me ALMOOC është shumë i rëndësishëm, sepse studentët bëhen pjesë e rrjeteve globale, ku mësimi
në distancë zhvillohet prej vitesh. Sipas tyre,
kjo është një mundësi e mirë për studentët që të
ecin në hap me trendet e zhvillimeve akademike
në botë.
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“Pjetër Budi” në prezantimin e McGraw-Hill Education
Përfaqësues të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në prezentimin e organizuar nga Libraria Ndërkombëtare “Educational Centre Kosova” & McGraw-Hill Education lidhur me librarinë virtuale për universitete tek institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë.
Prezentimi është bërë nga Afif Rustom dhe është mbajtur në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Plaformat e
dizajnuara nga McGraw-Hill Education përmbushin nevoja specifike të insitucioneve akademike. Po ashtu,
McGraw-Hill Education punëson më shumë se 6000 njerëz në 44 vende të botës dhe publikon në më shumë se
60 gjuhë.

“Pjetër Budi” organizon trajnime për brucoshët
Zyra e Karrierës e Kolegjit “Pjetër Budi” do të organizojë për dy javë trajnime për studentët e rinj. Ata do të
trajnohen për gjuhë angleze, teknologji informative, shkathtësi komunikimi dhe përdorimin e teknologjisë në
rrjetet sociale. Përndryshe, në “Pjetër Budi” trajnime nga fusha të ndryshme organizohen në periudha të ndryshme të vitit akademik dhe studentët kanë rastin t’i zgjerojnë njohuritë e tyre nga fusha të ndryshme.

Faqe 7

Ligjëruesit e “Pjetër Budit” - ekspertë në Autoritetin Kombëtar të

Sabri Klaiqi dhe Jeton Vokshi, ligjërues në Kolegjin “Pjetër Budi”, të cilët po ashtu kanë përfunduar studimet
themelore dhe postdiplomike në këtë kolegj, janë angazhuar në Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, në
cilësinë e ekspertëve për verifikimin e standardit të profesionit, respektivisht standardit të profesionit “oficer
doganor”, në sektorin e sigurisë publike.
“Falë Kolegjit „Pjetër Budi‟ ku mbarova studimet Bachelor dhe Master, si dhe angazhimin tim në stafin
akademik të këtij institucioni, pata fatin, dijen, guximin dhe profesonin deficitar të jem i angazhuar edhe në
Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve”, thotë Klaiqi, tash kandidat për doktoraturë.
Sipas Klaiqit, verifikimet e sandardit të profesionit do të bëhen në bazë të disa kritereve, si identifikimi i të
dhënave të ekipit zhvillues dhe shqyrtimi e analizimi i përmbajtjes së standardit të profesionit, verifikimi i
kodit e formatit të standardit të profesionit, si dhe detyra e përgjegjësi të tjera, të përcaktuara me ligj.
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Me Marimanagat e Pejës Marimanagat e Pejës është klubi i parë i ngjitjes (climbing) në Kosovë, i krijuar në vitin 2002 nga italiani
Mauro Barisone dhe bjeshkatari pejan Agim Hacku Jole. Klubi është krijuar nga entuziazmi i italianit, i cili ka
vazhduar që të përkrah dhe të gjejë mbështetje për klubin kryesisht nga Italia.
Aktiviteti kryesor bëhet në bjeshkët e Rugovës. Tash klubi menaxhon një sallë të ngjitjes, të parën të hapur në
Kosovë dhe mbi 20 vija të ndryshme të ngjitjes në rajonin e Pejës.
Mburrje e klubit është se për 10 vjet operim nuk ka pasur asnjë incident që statistikisht e bën sportin më të
sigurt në Kosovë.
Marimanagat e Pejës aktivitetin e ngjitjes e kanë zgjeruar edhe në bjeshkatari, rafting dhe biçiklizëm.
Tash klubi udhëhiqet nga Nol
Krasniqi, ish-student i Kolegjit
“Pjetër Budi”. Në fudn të shtatorit, në kilometrin e tretë në
Grykën e Rugovës, është përuruar shtegu malor i siguruar, i
njohur si Via Ferrata. Mysafirë
specialë në ngjarje ishin kampionja e dyfishtë botërore, Majlinda Kelmendi dhe ekipi i
xhudos. Me këtë rast bjeshkatarë, donatorë, gjeneralë të
KFOR-it dhe zyrtarë komunalë
janë ngjitur në shkëmbin vertikal të lartë mbi 200 metra, për
t’u kënaqur me pamjet e
veçanta të grykës së Rugovës
dhe qytetit të Pejës.
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adrenalina e sigurt!
“Kjo është një ëndër që e kemi realizuar”, ka thënë Krasniqi, kryetar
i Marimangave. "Kur e kemi filluar nuk kemi qenë në gjendje të paramendojmë se sa mirë do të dalë”. Via Ferrata fillon te Shpella e
Mbretëreshës, tri kilometra në të dalë të Pejës dhe kalon nëpër
shtigje të lashta që lidhin një sistem të shpellave të banuara dhe
pastaj vazhdon deri në majë të shkëmbit të Grykës së Rugovës.
Pastaj Via Ferrata lidhet me një rugë të rehabilituar që lidhë shtegun
me fshatin Levoshë, një shteg me natyrë të bukur. “Në këtë shteg
gjithnjë shohim shenja të shtazëve të egra. Një ditë kemi parë
gjurmë të një ariu”, ka theksuar Krasniqi. Për klubin, informata më
të hollësishme mund të merren në www.marimangat.org.
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Studentët vizituan trashëgiminë kulturore të Dukagjinit
Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë vizituar
objekte të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të
Dukagjinit, në kuadër të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane 2014, nëpërmjet projektit “Hajde”. Ata
kanë udhëtuar me trenin e posaçëm nga Prishtina
drejt Pejës, për të vizituar pastaj monumentet më
të rëndësishme të trashëgimisë, si Patrikanën e Pejës, Bajrakli Xhaminë, Manastirin e Deçanit dhe
kullat e Junikut.

Projekti i trashëgimisë “Hajde” është lansuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Zyra e BE-së në
Kosovë dhe Ambasada Britanike në Prishtinë. Qëllimi i projektit ishte eksplorimi i trashëgimisë kulturore për
të gjitha komunitetet.
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Sondazh: Më shumë se gjysma e kosovarëve kundër zgjedhjeve të reja

A do të dilni në zgjedhje nëse
ato organizohen edhe njëherë
sivjet?

Më shumë se gjysma e kosovarëve të anketuar
nga Kolegji “Pjetër Budi” konsiderojnë se
“është maltretim” të dilet edhe njëherë sivjet në
zgjedhje. Saktësisht 56 për qind e tyre kanë

Është malltretim të dilet edhe një herë sivjet në zghedhje

dhënë këtë përgjigje në sondazhin e realizuar

Do të votoj edhe një herë për shkak se është e nevojshme

nga ky institucion i arsimit universitar, teksa

Jam i pavendosur rreth pjesëmarrjes në zgjedhje
16%
28%

pyetja për ta ka qenë: “A do të dilni në zgjedhje
nëse ato organizohen edhe njëherë sivjet?”.

56%

28 për qind e të anketuarve konsiderojnë se do të votonin edhe në një palë zgjedhje “për shkak se është e nevojshme”. Ndërkaq, 16 për qind e të anketuarve janë shprehur të pavendosur rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet
eventuale.

Sondazh: Shumica e kosovarëve kanë harxhuar 200-500 euro për pushime
Më shumë se gjysma e kosovarëve të anketuar nga
Kolegji “Pjetër Budi” kanë shpenzuar 200-500
euro për pushimet verore. Saktësisht 56.7 për
qind e të të anketuarve kanë shpenzuar këtë
shumë parash, ndërkohë që 500-1000 euro i kanë
shpenzuar 20 për qind e atyre që janë pyetur se

Sa keni shpenzuar pushimet
verore?
Më pak se 200 euro

200 deri në 500 euro

500 deri në 1000 euro

Më shumë se 1000 euro

sa para kanë shpenzuar për pushimet e tyre. Po

20%

3%

kaq qytetarë kanë shpenzuar më shumë se 1000
euro, ndërkaq ka pasur edhe të atillë që pushimet
verore i kanë kaluar me më pak se 200 euro.
Numri i tyre është i vogël - 3.3 për qind e të an-

20%

57%

