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“Pjetër Budi” nënshkruan marrëveshje me
Universitetin Politehnica të Bukureshtit
Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe
Kontrollit Automatik të Universitetit Politehnica të Bukureshtit (Rumani).
Marrëveshja përfshin fusha të gjera bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve, me fokus në bashkëpunim intensiv në fushën e shkencave
kompjuterike dhe inxhinierisë. Sipas marrëveshjes, mësimi dhe hulumtimi shkencor, shkëmbimi i stafit, pjesëmarrja e përbashkët në aktivitete
hulumtuese dhe zhvillim profesional, si dhe organizimi i simpoziumeve
dhe konferencave të përbashkëta do të jetë në qendër të bashkëpunimit të
të dy institucioneve. Sipas Scimago Lab, Universiteti Politehnica i Bukureshtit është i renditur në vendin e 546-të në botë, të 15-tin në rajon dhe
në vendin e parë në Rumani sa i përket numrit të publikimeve shkencore.

Prof. Mocanu nga Universiteti Politehnika i Bukureshtit vizitoi
“Pjetër Budin”
Mariana Mocanu, profesoreshë dhe eksperte e arsimit të lartë nga Universiteti Politehnika i Bukureshtit
(Rumani) ka qëndruar për vizitë të Kolegjin “Pjetër Budi”. Në bisedë me menaxhmentin, dekanin, prodekanët
dhe përgjegjësen e Zyrës së Cilësisë janë shqyrtuar mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet të dy universiteteve
në fusha të ndryshme.
Mocanu ka prezantuar përvojën e
punës së Universitetit
Politehnika, ndërkohë që është
shprehur e gatshme për të
bashkëpunuar në të mirë të
avancimit të procesit akademik
dhe shkencoro-hulumtues.
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Organizata Studentore bëhet me kryesi të re
Bazuar në propozimet e arritura nga studentët, është zgjedhur Kryesia e Organizatës Studentore të Kolegjit
“Pjetër Budi”.
Kryesia e re përbëhet nga tetë
anëtarë: Rita Spahiu, Ermal
Miftari, Emirë Llapashtica,
Elmedina Ramadani, Erblin
Ibërhysaj, Ornela Blakaj,
Frashër Kastrati dhe Valon
Neziri. Ndërkaq, Kryesia ka
zgjedhur për kryetare të Organizatës Studentore Emirë
Llapashticën, kurse për nënkryetarë Elmedina Ramadanin
e Valon Nezirin.

Kolegji “Pjetër Budi” pjesë e punëtorisë së projektit TEMPUS
Prodekanja për Çështje Akademike e Kolegjit “Pjetër Budi”, Evliana Beranil, ka marrë pjesë në punëtorinë e
organizuar në Prishtinë në kuadër të projektit TEMPUS, që kishte të bënte me shkëmbimin e përvojave nga
partnerët ndërkombëtarë për atë që quhet research guided teaching (mësimdhënia me orientim kah hulumtimi)
dhe finalizimin e udhëzuesit për hulumtim dhe mësimdhënie të orientuar kah hulumtimi. Punëtoria ishte pjesë
e projektit "Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në rezultatet e të nxënit...”, nga i cili ka ka
përfituar edhe “Pjetër Budi”.
Përveç përfaqësuesve të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë, pjesë e punëtorisë ishin edhe Peter Eckl
nga Universiteti i Salzburgut (Austri), Mariana Mocanu nga Universiteti Politehnika i Bukureshtit (Rumani)
dhe Norma Ryan nga Kolegji Universitar i Corkut (Irlandë). Ata kanë diskutuar me kolegë kosovarë rreth
përvojave të institucioneve të tyre në mësimdhënien me orientim kah hulumtimi.
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Kolegji “Pjetër Budi” ndau
Medalja për Guxim Qytetar është ndarë nga Kolegji “Pjetër Budi” për qytetarë të Republikës së Kosovës të
cilët kanë treguar guxim dhe heroizëm në situata të vështira. Në një ceremoni të veçantë, me medalje u
nderuan zjarrëfikësi Isak Pllana nga Brigada Profesionale Zjarrfikëse e Prishtinës, i cili bashkë me kolegët
shpëtoi jetën një qytetari që ishte bllokuar në
një ashensor në Lagjen Ulpiana të kryeqytetit,
pastaj Ilaz Emini nga fshati Hallaq i Vogël i
Lipjanit që shpëtoi jetën e tri vajzave të vogla
që kishin rënë aksidentalisht në kanalin me ujë
tre metra të thellë dhe minatorët e Minierës së
Artanës, Sadik Gashi e Ujup Llapashtica, të
cilët shpëtuan nga mbytja në lumë të moshuarin
Tahir Makolli.
“Pjetër Budi” vendosi t’i nderojë këto personalitete dhe
organizata për shkak se u dalluan me veprat e tyre fisnike,
me guximin dhe heroizmit prej kryeprotagonistësh të
ngjarjeve që u përmbyllën me shpëtim të jetës së njerëzve.

“Kësaj radhe u përqëndruam në ndarjen e
Çmimit për Guxim Qytetar, por ne do të
vazhdojmë të identifikojmë, t’i shpërblejmë
dhe t’u shprehim mirënjohje heronjve që
ndërtojnë përditshmërinë tonë, atyrë që po i
kontribuojnë njeriut dhe komunitetit në
përgjithësi”, tha Besim Ajeti, Kryetar i Bordit të Kolegjit “Pjetër Budi”.
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Çmimin për Guximin Qytetar
Sipas tij, qëllimi i aktiviteteve si këto është që studentëve t’u prezentohen personalitetet e përditshmërisë kosovare që shpesh janë në hije, por që kryejnë vepra të mëdha, vepra që mund të jenë model për secilin.
“Gjatë 13 vjetëve të fundit është hera e parë që
na ndahet një çmim”, deklaroi Latif Zeka, Komandant i Brigadës Profesionale Zjarrfikëse të
Prishtinës. Sipas tij, vetëm gjatë vitit të kaluar
punonjësit e kësaj brigade kanë interventuar në
mbi 1600 raste, kurse sivjet vetëm gjatë dy muajve të parë zjarrfikësit e kryeqytetit të Kosovës
janë

përfshirë

në

rreth

200

intervenime

emergjente.
Ndërkaq Ilaz Emini, i shpërblyeri tjetër, ka shpjeguar
ngjarjen e cila ka mundur të përfundojë tragjikisht. “I
pashë rastësisht dhe natyrisht u hodha menjëherë në
ujë. Më ndihmoi edhe një bashkëfshatar. I shpëtuam të
tri vajzat dhe pastaj i dërguam në shtëpi”.
Minatorët e Minierës së Artanës Sadik Gashi e Ujup
Llapashtica, që bashkë me kolegë ia shpëtuan jetën të
moshuarit Tahir Makolli, gjithashtu u nderuan në ceremoni. Ata, bashkë me inxhinierin e minierës, Hasim
Berisha, folën edhe për natyrën e punës që bëjnë dhe historikun e minierës.
Në emër të studentëve dhe stafit akademik çmimet u
ndanë nga kryetarja e Organizatës Studentore të Kolegjit “Pjetër Budi”, Emirë Llapashtica, themeluesi i
Kolegjit, Besim Ajeti dhe Dekani, prof. dr. Nuhi Rexhepi.
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Eurodeputeti Sholtes: Mos i kopjoni gjërat e këqija nga BE-ja
Përgjigjja se në cilin vit Kosova mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian është relative, por më e
rëndësishme sesa data është rruga që vendi duhet të ndjekë, për të qenë pjesë e familjes evropiane. E
rëndësishme është që vendi të kryejë punët, detyrat e nevojshme.
Kështu ka thënë deputeti i Parlamentit Evropian, Igor Sholtes, në një bashkëbisedim me studentët e Kolegjit
“Pjetër Budi”.
Sholtes foli për Parlamentin Evropian dhe vendimmmarrjen problematike në BE, ndërkohë që përmendi problemin e mosnjohjes së
Kosovës nga pesë shtete anëtare të
BE-së, që duhet zgjidhur sa më
shpejt. Ai, po ashtu, tha se Kosova
nga shtetet e BE-së nuk duhet t’i
kopjojë gjërat e këqija dhe se duhet
ta respektojë historinë, kulturën e
traditën e vet. “Bëni gjërat në
mënyrën tuaj”, porositi ai.
Për tranzicionin, proces në të cilin Kosova është tash një kohë të gjatë, eurodeputeti Sholtes theksoi se është
vështirë i matshëm dhe, po ashtu, është problematike të vlerësohet se cilat janë kriteret në bazë të të cilave
tranzicioni mund të konsiderohet i përfunduar.
Sipas tij, jo të gjitha shtetet anëtare të BE-së i kuptojnë njësoj demokracinë, barazinë gjinore ose çështjet tjera.
Ndërkaq, duke folur për migrimin masiv të kosovarëve, Sholtes tha se ky nuk është një sinjal i mirë për
vendin.
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Ekipi i shfaqjes “Çehovi i thotë lamtumirë Tolstoit”
vizitoi Kolegjin “Pjetër Budi”
Ekipi i shfaqjes “Çehovi i thotë lamtumirë Tolstoit” ka vizituar Kolegjin “Pjetër Budi”, me ç’rast është njohur
me punën që bën ky institucion i arsimit të lartë. Provat për shfaqjen me tekst të Miro Gavranit e në regji të
Sevdije Ajetit janë duke u mbajtur në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ndërkaq premiera është dhënë më 5 prill.

Në bisedën ndërmjet artistëve dhe stafit të kolegjit u shtrua
nevoja e investimeve më të mëdha në artin skenik dhe
përgjithësisht në kulturë. Pasi falënderoi Kolegjin “Pjetër Budi”
për pritjen, aktori Bislim Muçaj shfaqi besimin se kjo pjesë teatrale do të pritet mirë nga publiku, ndërkaq regjisorja Sevdije
Ajeti u shpreh se i gjithë teksti i shfaqjes nxjerr në pah elemente
komike, ironinë dhe tragjikomedinë. Pjesë e ekipit të shfaqjes
janë edhe aktorët Zethana Gimolli Bahtiri, Dukagjin Podrimaj e
Semira Latifi, si dhe kostumografja Samka Ferri e skenografja
Blendina Xhema.
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Boksieri Haxhi Krasniqi: Me punë e disciplinë arrihet gjithçka
Rrëfimin jetësor dhe karrierën e tij të suksesshme e ka shpalosur para studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi”
boksieri Haxhi Krasniqi. Si mysafir i Klubit të Debatit, të premten, Krasniqi ka treguar për rrugën jo të lehtë
drejt suksesit. Punën e madhe dhe disciplinën gjatë punës ai i ka përmendur si dy elemente shumë të
rëndësishme që sjellin rezultat.
Krasniqi ka rrëfyer për vështirësitë
me të cilat është përballur në fillim
të karrierës së tij në Gjermani, por
ka thënë edhe se përkrahja e madhe
nga të gjithë shqiptarët ka bërë që ai
të jetë edhe më i fortë dhe më i vendosur që të vazhdojë rrugën drejt
kampionit të botës.

Krasniqi ka përmendur edhe përgjegjësinë e shtuar që ka
sa herë që bokson, sepse përfaqëson të gjithë shqiptarët
dhe përpiqet të mos i zhgënjejë.
Po ashtu, ai paralajmëroi mundësinë e revanshit të shpejtë ndaj boksierit Jurgen Brahmer.
Me motivacionin “për mjeshtrinë e dëshmuar në artin e
boksit dhe promovimin e shtetit të Kosovës në botë”,
Krasniqi u nderua me Medaljen e Meritave nga Kolegji
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Nisën garat e Ligës së Futbollit të “Pjetër Budit”
Garat e Ligës së Futbollit të Kolegjit Universitar “Pjetër
Budi” kanë filluar më 2 prill dhe do të zgjatin deri më
28 maj 2015. Liga përbëhet nga nëntë ekipe dhe në
ndeshjet e javës së parë janë takuar: IndianëtDoganierët, FC Shkëlqimi-FC Shllaku, FC MalishevaAdministrata dhe KF Rrushat-FC Pint. FC Arsenal ka
pushuar.
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Prof. Ilaz Duli promovoi librin “Reformat e Prokurimit Publik në
Ballkanin Perëndimor”
Në Prishtinë është promovuar libri "Reformat e Prokurimit Publik në Ballkanin Perëndimor" i autorit Ilaz Duli,
i cili është anëtar i Bordit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, njëherësh edhe ligjërues në Kolegjin
“Pjetër Budi”.
Libri është botuar në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze dhe përbëhet nga nëntë kapituj. Libri përshkruan reformat në fushën e
prokurimit publik në Kosovë, Shqipëri, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni dhe Serbi. Në promovim folën
ekspertë të fushës së prokurimit nga vende të ndryshme të Evropës, të cilët çmuan lart punën e prof. Dulit. Ky është libri i
gjashtë i tij në këtë fushë.

SONDAZH: Kosova ka arritur pak për shtatë vjet shtet
Kosova ka përparuar pak në shtatë vjet të shtetësisë së saj, është qëndrimi i më se 80 për qind të të anketuarve
nga Kolegji “Pjetër Budi” në kuadër të sondazhit të rregullt të këtij institucioni.
Në pyetjen se sa ka përparuar Kosova për
shtatë vjet pavarësi, 79.5 % të të intervistuarve kanë thënë se përparimi ka qenë i paktë
dhe politikanët kanë mundur të bëjnë më
shumë, 17.9 % janë shprehur të kënaqur mesatarisht me të arriturat e vendit, ndërkaq
shumë të kënaqur, me arsyetimin se Kosova
tashmë është shtet i konsoliduar, janë shprehur vetëm 2.6 % të të anketuarve.
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Si të shkruajmë një CV të mirë
Një CV e mirë është pjesë e rëndësishme në procesin e shqyrtimit për të fituar një vend pune. CV-ja e shkruar
në mënyrë efektive mund t’ju sigurojë në një pozicion pune shumë të mirë krahasuar me të tjerët. Është tejet e
rëndësishme që një CV të jetë e plotë në të gjitha aspektet e mundshme, në mënyrë që të japë një përshtypje të
fortë tek punëdhënësi i ardhshëm.
Është vëretuar që një CV nuk merr më shumë se 30 sekonda kohë për t’u vëzhguar nga punëdhënësi. Duke
marrë parasysh këtë fakt, është e nevojshme që informacioni i marrë nga punëdhënësi të japë një ide të qartë
për kandidatin.
Zotërimi i një CV-je të mirë është shumë e rëndësishme, pasi ju ndihmon të gjeni punën që kërkoni dhe dëshironi. CV-ja është si një mjet marketingu, që mund t’ju nxitë për një punë të mundshme. Në përgjithësi një CV
përbëhet nga të dhënat personale, përvoja e punës, arritjet dhe aftësitë tuaja.

CV-ja është një dokument formal, prandaj duhet shmangur shkronjat dekorative me ngjyra apo fotografitë e
panevojshme. Këto gjëra mund të jenë të pranueshme vetëm në qoftë se aplikoni për ndonjë pozicion kreativ
në ndonjë revistë apo kompani reklamuese.
Përpiquni t’i shmangni gabimet drejtshkrimore dhe gramatikore, pasi këto mund t’i lënë përshtypje të këqija
personit që do t’ju intervistojë. Gabimet tregojnë hipokrizinë tuaj kundrejt dokumentit më thelbësor të karrierës tuaj. Rishqyrtoni CV-në tuaj disa herë para se ta dërgoni.
Po ashtu, përpiquni të shmangni përdorimin e zhargoneve dhe shkurtimet e fjalëve në CV, pasi ata që ju intervistojnë mund të mos jenë të informuar mbi shkurtimet dhe zhargonet e përdorura nga kompani të ndryshme. Shkrimi i një CV-je sa më të qartë është shumë thelbësore në përzgjedhjen tuaj për një intervistë pune.
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