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Vizitë studimore në Universitetin e Salzburgut 

NEWSLETTER  

Prodekanja për Çështje Akademike dhe Politika Zhvillimore e Kolegjit ”Pjetër Budi”, Evliana Berani ka marrë 

pjesë në një vizitë studimore të organizuar në Universitetin e Salzburgut. Vizita është organizuar në kuadër të 

projektit Tempus "Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulës bazuar në rezultatet e mësimit dhe kërkimit - 

orientimi i mësimdhënies në institucionet private të arsimit të lartë të Kosovës'', financuar nga Komisioni 

Evropian.  
Vizita studimore ka qenë e 

fokusuar në kontekst të 

zhvillimit të indikatorëve për 

R&D aktivitetet. Për më tepër, 

dija institucionale dhe përvoja 

në performimin e aktiviteteve 

R&D është ndarë me partnerë.  

Aktiviteti ishte pjesë e komponentës ”research guided teaching” të projektit. Përfaqësues të institucioneve të 

arimit të lartë në Kosovë kanë shkëmbyer përvojat në fushën e orientimit të mësimdhënies në shkencë, 

ndërkohë që ekspertë të fushës kanë prezantuar edhe përvojat e tyre.  

Seminar për rolin e studentëve në avancimin e arsimit 
 

Kolegji “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në seminarin e ekspertëve për reformat e arsimit të lartë në Kosovë, i cili 

është mbajtur në Ministrinë e Arsimit. Qëllimi i seminarit ishte që të informojë të gjitha institucionet e arsimit 

të lartë rreth rolit të studentëve në procesin e avancimit të arsimit të lartë, si dhe mundësitë e reja për studentë 

nëpërmjet programit Erasmus+. Ekspertët e reformës së arsimit të lartë folën për rëndësinë e pjesëmarrjes së 

studentëve në reformat e arsimit të lartë, si dhe praktikën nga projekti Tempus për krijimin e unioneve të stu-

dentëve. 
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Edhe gjashtë të diplomuar në Master 

Edhe gjashtë studentë kanë diplomuar në studimet Master në Kolegjin “Pjetër Budi”, në drejtimet Doganë dhe 

Shpedicion, Menaxhim i Sigurimeve dhe Menaxhim i Turizmit e Hotelerisë. Flutra Sinani ka diplomuar në 

temën “Kriza globale ekonomike dhe ndikimi i saj në Kosovë”, Leutrim Abdyli ka marrë si rast studimi 

Fabrikën e Ujit “Banja e Kllokotit” në punimin e tij “Optimalizimi i zingjirit të logjistikës së transportit”, kurse 

Ali Bekteshi ka diplomuar me temën “Risku dhe menaxhimi i riskut në Sigurimë”.  

Fisnik Kurti është marrë me burimet njerëzore në hoteleri dhe ka dip-

lomuar në temën “Roli i burimeve njerëzore në zhvillimin e hoteler-

isë, me vështrim të veçantë në Kosovë”, Durmish Krasniqi ka reali-

zuar punimin “Efekti i zonave të lira ekonomike në zhvillimin eko-

nomik të shtetit, me theks të veçantë në Republikën e Kosovës”, 

kurse Maliqe Asllani ka mbrojtur temën me titull “Rëndësia e tatimit 

në pronë në sistemin fiskal të Kosovës”.  

Prezantim dhe trajnim për stafin akademik 
 
Prodekanja për Çështje Akademike dhe Politika Zhvillimore e Kolegjit ”Pjetër Budi”, Evliana Berani ka 

organizuar një prezantim për stafin akademik, pas vizitës studimore që ka realizuar në Universitetin e 

Salzburgut. Ajo ka folur për përfshirjen e shkencës në procesin e ligjërimit, proces ky që mund të realizohet në 

katër fusha, si: krijimi i aftësive të studentëve për komunikimin e rezultateve të fituara gjatë ligjërimit, 

komunikimi i metodologjive shkencore të nevojshme, hulumtimi në terren i studentëve dhe përgatitja e 

studentëve të programeve master për punimin e temës së doktoraturës. Ndërkaq, Zyra e Cilësisë ka organizuar 

trajnim për stafin akademik në fushën e përdorimit të sistemit elektronik dhe vlerësimit të studentëve sipas 

rregulloreve ekzistuese.  
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U promovua libri “Ujëvarat e Mirushës” i Hysen Sogojevës 

Libri “Ujëvarat e Mirushës” i autorit Hysen Sogojeva, që u promovua të mërkurën në Kolegjin “Pjetër Budi” 

në Prishtinë, u cilësua si studim serioz për turizmin kosovar. 

“Ky libër është një kontribut i madh, i cili e 

trajton këtë pikë turistike nga të gjitha kënd-

vështrimet. Në mënyrë komplekse dhe të deta-

juar libri ndahet në dhjetë kaptina, duke nisur 

me komponentet gjeografike e deri veçoritë 

fiziko-gjeografike të dala nga ekspedita e 

autorit. Në libër mes kaptinave flitet edhe për 

zhvillimin e blegtorisë, bujqësisë në këto zona 

të mbrojtura” tha recensenti i librit, Ibish Maz-

reku. 

“Ujëvarat e Mirushës” sjell të dhëna edhe për vendbanimet, 

popullsinë e këtyre pikave si dhe të dhëna të detajuara mbi zhvil-

limin e turizmit të qëndrueshëm. Sipas recensentit tjetër të librit, 

Bedri Millaku, libri përmban të dhëna specifike dhe është një 

hulumtim i rëndësishëm. Ai tha se, autori ka bërë diçka të madhe 

dhe ka hapur rrugë për realizimin e projekteve të reja. “ 

“Shumë projekte në këtë fushë kanë rezultuar të dështuara dhe me këtë libër edhe studiuesë të tjerë duhet të 

binden se sa shumë turizëm kemi, e sa shumë duhet punohet për të”, theksoi ai. 

Autori Sogojeva falënderoi edhe recensentin tjetër të librit, Musa Gashi, ndërkaq për librin dhe zhvillimin e 

turizmit në Kosovë foli edhe Zekë Çeku, kryetar i Asociacionit të Turizmit të Kosovës. Sipas tij, institucionet 

qendrore kanë bërë pak për zhvillimin e kësaj fushe, ndërkaq ka shembuj të mirë në disa komuna që kanë 

investuar në turizëm. Kontributin më të madh në fushën e turizmit, sipas tij, e kanë dhënë bizneset private, 

ndërkohë që institucionet akademike si Kolegji “Pjetër Budi” gjithashtu po japin kontribut të çmueshëm, në 

aspektin e shkollimit të studentëve në Programin e Menaxhimit të Turizmit dhe Hotelerisë në nivelet bache-

lor dhe master. Një fjalë rasti mbajti edh studenti i “Pjetër Budit”, Hamedon Gashi.  
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Ligjëratë e ekspertit të marketingut 

Një ligjëratë për studentët e vitit të dytë 

të Programit Administrim Biznesi në 

Kolegjin “Pjetër Budi” e ka mbajtur 

Shpend Sadiku, ekspert i marketingut. 

Ai ka ligjëruar në kuadër të lëndës Bazat 

e Marketingut, Shitja dhe Promocioni. 

Me shkollim akademik në marketing, 

Sadiku për më shumë se katër vjet është 

i angazhuar në departamentin e 

marketingut në Portalin Informativ 

Telegrafi. Para studentëve ai bëri një 

përmbledhje të aktiviteteve reklamuese 

të portalit, strategjitë e marketingut që i 

aplikon ky portal dhe risitë që ua 

mundëson sistemi i ri i marketingut.  

Studentët shprehën interesim të madh gjatë prezantimit dhe, gjithashtu, parashtruan pyetje. “Pjetër Budi” 

vazhdon t’i jep rëndësi të posaçme pjesës praktike të lëndëve mësimore, duke ftuar ekspertë të fushës për të 

ligjëruar për studentët . 

Studentët vlerësuan stafin e “Pjetër Budit” 
 
Ka përfunduar procesi i vlerësimit të stafit akademik dhe administrativ të Kolegjit “Pjetër Budi” nga ana e 

studentëve. Vlerësimi është bërë nëpërmjet pyetësorëve dhe në mënyrë anonime, me ç’rast studentët kanë 

pasur mundësinë të përgjigjen në pyetje që kishin të bënin me ligjëratat dhe shërbimet administrative, por 

edhe të japin komente për çështje të ndryshme. Procesi i vlerësimit të stafit të “Pjetër Budit” nga ana e stu-

dentëve organizohet çdo semestër nga Zyra e Cilësisë dhe varësisht nga rezultatet, orientohet edhe strategjia 

zhvillimore e institucionit.  
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Në mbështetje të fëmijëve 

Në Kolegjin “Pjetër Budi”, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) ka organizuar ceremon-

inë e ndarjes së çmimeve vjetore 2014 për gazetarët që kanë raportuar në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Me 

këtë rast, drejtoresha e KOMF, Donjetë Kelmendi, falënderoi të gjithë gazetarët për mbështetjen e vazhdue-

shme në avokimin për një jetë më të mirë për fëmijët.  

Blerta Aliu nga Koha Ditore u shpërblye për 

tregimin më të mirë të shkruar, kurse për tregimin 

më të mirë televiziv çmimi u nda në dysh - për Kal-

trina Rexhepin, gazetare në BIRN dhe Gentiana Be-

gollin, gazetare në RTK. Kolegji “Pjetër Budi” 

vazhdon t’i mbështesë aktivitetet për fëmijë.  

Është hera e dytë që aktivitete 

të KOMF-it organizohen në 

këtë kolegj dhe për këtë, 

“Pjetër Budi” ka marrë 

falënderime nga organizata.  

Thirrje për vetëdijesim nga rreziku i qenve endacakë 
 
Kolegji “Pjetër Budi” i ka dërguar një telegram ngushëllimi Familjes Jashari nga Fushë Kosova me rastin e 

vdekjes nga sulmi i qenve endacakë të djalit të tyre shtatëvjeçar. “Pjetër Budi” ka shprehur shqetësimin për 

rastin dhe iu ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse që të krijojnë siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës, 

në mënyrë që rastet e tilla të mos përsëriten. Po ashtu, Kolegji “Pjetër Budi” ka bërë thirrje që sa më parë të 

gjendet zgjidhje adekuate për problemin e qenve endacakë, duke respektuar legjislacionin në fuqi ose duke e 
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Vizitë e studentëve në “Intereuropa” 

Studentët e drejtimit Doganë dhe Shpedicion të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë vizituar Zyrën e Brendshme për 

Zhdoganim dhe Depon Publike Doganore “Intereuropa” në Prishtinë. Atyre iu është mbajtur një prezantim/

ligjëratë nga Jeton Vokshi, menaxher i shpedicionit ndërkombëtar “Intereuropa Kosova L.L.C.”, njëherësh lig-

jërues në “Pjetër Budi”, Muharrem Dragidella, zyrtar doganor dhe Valdet Koxha, menaxher i depos publike 

doganore. 

Studentët patën rastin që në praktikë të shohin dhe kuptojnë 

se si fillon organizimi i transportit ndërkombëtar të mallrave 

(të gjitha llojet dhe rrugët transportuese), cilat janë procedu-

rat doganore në kufi (pikëkalime kufitare të mallrave), cilat 

janë procedurat dhe dokumentacioni përkatës në arritje në 

ZBD (zyrë të brendshme doganore), procedurat e strehimit 

doganor dhe vendosja e mallrave nën mbikëqyrje doganore 

(sistemi i evidencës dhe raportimit), zhdoganimi, 

zhdoganimi parcial, reeksporti, strehimi doganor i produk-

teve farmaceutike, lëshimi i mallrave në qarkullim të lirë etj.  

Gjatë prezentimit studentët u treguan interak-

tivë, me pyetje për zyrtarët.  

“Pas kësaj vizite, studentët do ta kenë më lehtë 

që të kuptojnë afarizmin shpediter (në nivel 

ndërkombëtar), nocionin e mbikëqyrjes 

doganore, procedurat doganore, deklaratën 

doganore, respektivisht funksionimin e zingjirit 

logjistik në praktikë”, tha ligjëruesi Jeton Vok-

shi. 
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Ligjëruesi Ismail Mehmeti në konferencë shkencore  

Ligjëruesi i Kolegjit “Pjetër Budi”, Ismail 

Mehmeti ka marrë pjesë në konferencën 

shkencore të organizuar në Prishtinë nga 

Kolegji "Globus". Mehmeti është prezan-

tuar në konferencë me punimin "Taksa 

doganore si instrument i politikës fiskale 

dhe ndikimi i saj në ekonominë e Kos-

ovës". 

SONDAZH: 47.5 % mendojnë se vendimet e Kushtetueses janë të drejta 

Vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kos-

ovës përkitazi me krijimin e institucion-

eve të reja kanë qenë në fokus të sondaz-

hit të Kolegjit “Pjetër Budi”. Shumica e 

të intervistuarve (47.5 %) kanë deklaruar 

se vendimet e gjykatës kanë qenë të dre-

jta, kundrejt 30 % që mendojnë se ato 

kanë qenë të politizuara. Ndërkaq, 22.5 % 

e atyre që janë intervistuar konsiderojnë 

se vendimet e marra nga Gjykata Ku-

shtetuese nuk e zgjidhin krizën, por 

vetëm e thellojnë atë.  
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Studenti i “Pjetër Budit” në filmin “Zori” 

Studenti i Kolegjit “Pjetër 

Budi”, Liri Krasniqi, ka lua-

jtur një rol në filmin “Zori”, 

me skenar të Kenan Gurgu-

rovcit e në regji të Esat Fe-

jzës.  

Në këtë film aksion luajnë aktorë si Çun Lajçi e Sunaj Raça, këngëtarë si Noizy, Meda, Gold Ag, Labinot 

Tahiri, Shkurte Gashi, Zajmina Vasjari etj., pastaj Lulzim Berisha, Samir Gërvalla, Naser Gashi, Enver 

Idrizi, Ilir Balija e Diellza Kolgeci. Regjisori i filmit, Esat Fejza, ka thënë se “Zori” është një risi për kine-

matografinë kosovare, kurse aktori Sunaj Raça e ka cilësuar filmin si atraktiv dhe të suksesshëm.  
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Dhurata për studentët dhe stafin 

Kolegji “Pjetër Budi” ka shpërndarë në fundvit dhurata 

befasi për të gjithë studentët, me urimin për një fillim të 

mbarë dhe suksese në vitin 2015. Po ashtu, “Pjetër Budi” 

ka ndarë dhurata edhe për stafin akademik dhe adminis-

trativ, ndërkaq festën e Vitit të Ri ua ka uruar studentëve, 

stafit, institucioneve partnere dhe të gjithë qytetarëve të 

Republikës së Kosovës. Gëzuar!  

Themelohet liga e futbollit 
e “Pjetër Budit” 

 
 “Pjetër Budi” ka themeluar Ligën e 

Futbollit të kolegjit, me pjesëmarrjen e 

10 ekipeve të përbëra nga studentët 

dhe stafi. Ekipet e përbëra prej shtatë 

vetash do të zhvillojnë garat sipas sis-

temit të kampionatit.  
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Studentët organizuan party 

Me rastin e festave të fundvitit, në “Zone Club”, prishtinë, është mbajtur party e “Pjetër Budit”, me 

pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit të kolegjit. Për atmosferën është përkujdesur DJ BANNZ. Mbrëmja 

është organizuar nga Organizata Studentore.  



 
 
 
 
 
 
 

KOLEGJI “PJETËR BUDI” JU URON SHUMË SUKSESE NË VITIN 2015!  
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