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“Pjetër Budi” organizoi trajnime për brucoshët
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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“Pjetër Budi” ndan bursa për të verbër
Kolegji “Pjetër Budi”, Prishtinë ua ka ndarë katër bursa të plota studimi anëtarëve të Shoqatës së të Verbërve
të Kosovës. Nëpërmjet një marrëveshjeje bashkëpunimi të nënshkruar ndërmjet themeluesit të Kolegjit “Pjetër
Budi”, z. Besim Ajeti dhe drejtorit ekzekutiv të Shoqatës së të Verbërve, Mexhit Foniqi, të përzgjedhurve nga
shoqata iu jepet mundësia që të studiojnë në ndonjërin nga programet akademike që ofron ky institucion i arsimit universitar.
Z. Foniqi e vlerësoi shumë të rëndësishme iniciativën e “Pjetër Budit” dhe qëllimin e mirë që t‟u ofrohet arsim
universitar edhe kësaj kategorie të shoqërisë. Ndërkaq, z. Ajeti tha se kjo iniciativë duhet të shërbejë për sensibilizimin e institucioneve të tjera të arsimit të lartë, që të krijojnë dhe ofrojnë mundësi studimi për personat me
nevoja të veçanta të kategorive të ndryshme.
Shoqata e të Verbërve të Kosovës është organizatë joqeveritare, e cila angazhohet për mbrojtjen, përfaqësimin
dhe afirmimin e interesave dhe të drejtave të qytetarëve të verbër pa dallim moshe, gjinie, përkatësie etnike
dhe fetare.
Kolegji “Pjetër Budi”, ndërkaq, që nga themelimi ka aplikuar politika gjithëpërfshirëse në arsim për kategori të
ndryshme të shoqërisë, që kanë përfunduar ose i vazhdojnë studimet në këtë institucion.
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Tregu i sigurimeve i sigurt dhe stabil
Tregu i sigurimeve në Kosovë mbetet treg i sigurt dhe
stabil. Ky ishte një ndër konkluzionet kryesore të Konferencës së Dytë Ndërkombëtare të Sigurimeve në Kosovë e cila u mbajt në Prishtinë, e në të cilën morën pjesë
edhe përfaqësues të Kolegjit “Pjetër Budi”.
Bedri Hamza, guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës
tha se në kuadër të zhvillimit ekonomik, sigurimet japin
një kontribut të rëndësishëm në rritjen dhe stabilitetin e
mirëqenies ekonomike, nëpërmjet shpërndarjes së
rreziqeve individuale dhe ofrimin e mbulesave siguruese
nga rreziqet dhe pasojat financiare.
Në kuadër të programeve akademike, Kolgji “Pjetër
Budi” ofron edhe studime Bachelor në Sigurime dhe
studime Master në Menaxhimin e Sigurimeve.
Fakulteti i Sigurimeve në “Pjetër Budi” është themeluar në vitin akademik 2006/2007 dhe përgatit kuadro të
specializuara për kryerjen e punëve në sigurime, konform nevojave të tregut të punës të Kosovës. Meqenëse
industria e sigurimeve është sektor i ri i krijuar në Kosovë, nevojat për një kuadër profesional nga kjo fushë
janë shumë të mëdha. Andaj, “Pjetër Budi” mundëson edukimin e kuadrit të nevojshëm në të gjithë lëmenjtë
e sigurimeve.

Punëtori për stafin akademik
Një punëtori për stafin akademik është organizuar në Kolegjin “Pjetër Budi” nga Zyra e Cilësisë. Në këtë aktivitet është reflektuar mbi atë se si duhet avancuar rezultatet e pritura nga mësimnxënia e studentëve, në sillabuset e lëndëve dhe në programet akademike.
Punëtoria e udhëhequr nga përgjegjësja e Zyrës së Cilësisë, Emira Limani, është organizuar në vazhdën e
aktiviteteve të ngjashme që mbahen në kolegj, me qëllim të avancimit të profesorëve dhe përgatitjen sa më të
mirë profesionale e akademike, në mënyrë që studentëve t’u ofrohen studime cilësore.
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Seminar për arsimimin e bazuar në hulumtim
Arsimimi i bazuar në hulumtim në institucione të arsimit të lartë në Kosovë ishte në fokus të seminarit të mbajtur në Prishtinë, në të cilin u prezantua edhe Kolegji “Pjetër Budi”. Seminari kishte për qëllim që të informojë
të gjitha insitucionet e arsimit të lartë dhe palët e interesuara në lidhje me zhvillimin dhe gjendjen e tanishme
të arsimit të bazuar në hulumtim. Ekspertët e reformës së arsimit të lartë paraqitën prirjet e përgjithshme dhe
sfidat në arsimimin e bazuar në hulumtim, me fokus të veçantë në çështjet kyçe të hulumtimeve në Kosovë.

Seminar për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve
Përfaqësues të Kolegji “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në seminarin për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve
- mbi llojet e kualifikimeve për palët e interesit nga arsimi i lartë, organizuar nga Autoriteti Kombëtar i
Kualifikimeve. Qëllimet e seminarit ishin njohja me draftpropozimin për llojet e kualifikimit në KKK,
diskutimi i çështjeve që kanë të bëjnë me kualifikimet e arsimit të lartë etj.
Po nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve është organizuar edhe një konferencë rreth procesit të referencimit
të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve në Kornizën Evropiane të Kualifikimeve. Në konferencë është
shtjelluar raporti i referencimit të KKK në KEK, duke iu përgjigjur kritereve dhe procedurave të procesit të
referencimit, si dhe reflektimet e gjendjes së arsimit në Kosovë në raport me Kornizën Kombëtare të
Kualifikimeve. Procesi i referencimit të KKK-së është i mbështetur nga Këshilli Britanik në Kosovë.

NEWSLETTER

Faqe 6

Kolegji “Pjetër Budi” Kolegji “Pjetër Budi” po e përmbyll dekadën e parë të funksionimit duke ofruar

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. Pothuajse të gjithë të
diplomuarit në “Pjetër Budi” tashmë kanë një vend pune, duke bërë që të ofrojnë për qytetarin gjithë dijen dhe
përvojën e tyre të studimeve.
I fokusuar që kur është themeluar në ofrimin e studimeve cilësore, Kolegji “Pjetër Budi” ia ka dalë që të ndërtohet si një institucion i kultivimit të dijes, shkencës e mendimit kritik.
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, Banka
-Kontroll Financiar dhe Sigurime.
Ndërkaq, në nivelin Master ofrohen këto
programe: Doganë dhe Shpedicion,
Menaxhment, Menaxhim i Sigurimeve
dhe Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë.
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garancë për karrierë të suksesshme!
në arsimin universitar mundësi për studime në drejtime unike

Të gjitha programet janë të licencuara dhe të akredituara.
Stafi akademik profesionist dhe i përkushtuar bën që studenti të jetë gjithmonë në vendin e parë dhe më i
rëndësishmi.
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 këtë kolegj 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.
Krahas ligjërimit nga profesorë të njohur vendës e ndërkombëtarë, Kolegji “Pjetër Budi” shquhet për punë
praktike dhe profesionale të studentëve, ndërkaq është i vendosur në lokacion shumë të përshtatshëm, në
qendër të Prishtinës, përballë Mensës së Studentëve.
Po ashtu, Kolegji “Pjetër Budi” është qendër e kultivimit dhe zhvillimit të debatit, si dhe aktiviteteve të tjera
kulturore e sportive, si festivale, promovime etj.
Personalitetet më të njohura të politikës, biznesit, artit, kulturës e sportit kanë qenë mysafirë të “Pjetër Budit”
dhe kanë bashkëbiseduar me studentët, ndërkohë që çdo vit institucioni ndan edhe çmimet për emrat e të suksesshëm të personaliteteve, për të arriturat në fusha të ndryshme.
(Shkrim i botuar në www.gazetaexpress.com)

