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Diplomoi gjenerata e re e  

NEWSLETTER  

Gjenerata e re e studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi” ka diplomuar më 2 korrik, në një ceremoni solemne të 

organizuar në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Studentët e diplomuar kanë 

përfunduar studimet në nivelet Bachelor e Master, në programet Doganë dhe Shpedicion, Administrim 

Biznesi, Menaxhim i Turizmit e Hotelerisë, 

Dekani i “Pjetër Budit”, Nuhi Rexhepi, në 

fjalimin e tij ka folur për suksesin e këtij 

institucioni gjatë dhjetë vjetëve aktivitet. Ai ka 

thënë se “Pjetër Budi” në vijimësi do të tregojë 

qëndrueshmëri dhe ruan rezerva për të ushtruar 

rolin e vet për të rrezatuar informacion 

shkencor, arsimor e kulturor, për të riformuluar 

vlerësimet në kushtet e një sistemi të hapur 

demokratik. 

I ftuari në këtë ceremoni, akademik Mehmet Halimi, iu ka thënë studentëve se, për të arritur një qëllim të 

caktuar në jetë, duhet respektuar katër faktorë: dëshirën, vullnetin, energjinë dhe vendosmërinë. Sipas 

akademik Halimit, vetëm me punë të vazhdueshme, dituria që është marrë gjatë viteve të studimeve mund të 

vihet në jetë. 
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studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi”  

Profesori Hashim Rexhepi në emër të stafit akademik dhe administrativ të kolegjit falënderoi veçanërisht 

prindërit për kontributin që kanë dhënë në shkollimin e fëmijëve të tyre. Ndërkaq përfaqësuesi i Organizatës 

Studentore, Ermal Miftari, pasi studimet i quajti një mision i përfunduar me sukses, shfaqi shpresën se me 

kolegët do të jetë bashkë edhe në të ardhmen, në punë. 

Ceremonia është shoqëruar edhe me pika artistike të interpretuara nga vijuesit e shkollës për kitarë “Vihuela”. 

Ky vit akademik ishte i dhjeti, jubilar, i funksionimit të Kolegjit “Pjetër Budi”, i cili shquhet për ofrimin e 

studimeve universitare në programe akademike zhvillimore. 
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Studentët mbajtën praktikën në Doganë e shpedicione 

Studentët e programit Doganë dhe Shpedicion të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë përfunduar praktikën në termi-

nalet doganore të Republikës së Kosovës. Ata ishin të shpërndarë në terminalet në Ferizaj, Han të Elezit, Mi-

trovicë, Pejë, Prishtinë, Prizren dhe Intereuropa për të parë nga afër punën që zhvillohet aty.  

Gjatë ditëve sa ka zgjatur praktika, studentët kanë pasur rastin që 

të shohin dhe kuptojnë se si fillon organizimi i transportit 

ndërkombëtar të mallrave (të gjitha llojet dhe rrugët transpor-

tuese), cilat janë procedurat doganore në kufi (pikëkalime kufitare 

të mallrave), cilat janë procedurat dhe dokumentacioni përkatës në 

arritje në ZBD (zyrë të brendshme doganore), procedurat e stre-

himit doganor dhe vendosja e mallrave nën mbikëqyrje doganore 

(sistemi i evidencës dhe raportimit), zhdoganimi, zhdoganimi par-

cial, reeksporti, strehimi doganor i produkteve farmaceutike, 

lëshimi i mallrave në qarkullim të lirë etj. Praktika doganore është 

pjesë e rëndësishme e punës së studentëve gjatë studimeve në 

Doganë dhe Shpedicion. Ndërkohë, studentët kanë kryer praktikë 

edhe nëpër shpedicionet gjithandej vendit.  
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Edhe tre të diplomuar Master në “Pjetër Budi” 

Studentët Shqipe Uka, Benik Beshi dhe Getuar Gjyrevci kanë mbrojtuar temat Master në Kolegjin “Pjetër 

Budi”, në një ceremoni të veçantë. Para komisioneve vlerësuese, ata kanë elaboruar rreth çështjeve që i kanë 

trajtuar në punimet e veta nga fusha e menaxhmentit dhe doganës e shpedicionit. 

Shqipe Uka nga Programi Menaxhment MA ka prezantuar temën me  titull “Rekrutimi, motivimi dhe selek-

sionimi i resurseve njerëzore – rast studimor Raiffeisen Bank”, Besnik Beshi nga programi studimor Doganë 

dhe Shpedicion MA temën “Menaxhimi i biznesit të vogël me vështrim të posaçëm në Kosovë”, ndërsa Getuar 

Gjyrevci nga po ky program mbrojti temën “Sistemi doganor në Kosovë dhe roli i depove doganore në zhvil-

limin ekonomik të Kosovës”.  
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Punë e mirë hulumtuese e studentëve të “Pjetër Budit” 

Punë të mirë hulumtuese në terren, sipas vlerësimit të profesorëve, kanë realizuar studentët e “Pjetër Budit” 

gjatë semestrit veror. Disa grupe studentësh kanë realizuar një hulumtim me të rinjtë kosovarë përkitazi me 

interesimet e tyre dhe problemet me të cilat ata ballafaqohen.  Ndërkaq, në kuadër të lëndëve të ndryshme 

mësimore, studentët po ashtu kanë realizuar 

hulumtime. Kështu, në lëndën Qeverisje e 

Korporatave, studentët kanë hulumtuar lidhur 

me rolin e korporatave në zhvillimin eko-

nomik të vendit, respektivisht sa ndikojnë ato 

në zbutjen e papunësisë dhe a ka infrastruk-

turë ligjore të mirë për hapjen e një filiale të 

një korporate të huaj në Kosovë. Ndërkaq, në 

lëndën Etika në Biznes, studentët kanë hulum-

tuar zbatimin e kodit etik në ndërmarrje dhe 

institucione. Edhe në lëndë të tjera janë reali-

zuar hulumtime në terren.  
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Doli nga shtypi numri i ri i revistës shkencore “Logos” 

Ka dalë nga shtypi numri i ri, i gjashti me radhë, i revistës 

shkencore të Kolegjit “Pjetër Budi”, “Logos”. Revista përm-

ban punime, në gjuhën shqipe dhe angleze, të cilat janë 

prezantuar në konferencën shkencore ndërkombëtare 

“Zhvillimi ekonomik si bazë për krijimin e vendeve të reja 

të punës”, organizuar nga “Pjetër Budi” muajin e kaluar. 

Punimet shkencore të prezantuara trajtojnë aspekte të ndry-

shme të lidhura me temën bosht - që nga roli i teknologjisë 

informative në zhvillim dhe punësim, menaxhimi strategjik 

i resurseve njerëzore dhe zhvillimi e ngritja e performancës 

së ndërmarrjeve publike, deri te ndikimi i ligjit në gjene-

rimin e vendeve të punës. Konferenca shkencore ndërkom-

bëtare e Kolegjit “Pjetër Budi” është tradicionale dhe sivjet 

është organizuar në dhjetëvjetorin e punës akademike dhe 

shkencore të këtij institucioni. Me këtë rast është botuar 

edhe ky numër i revistës shkencore “Logos”.  

Punësim nëpërmjet ndihmës për bizneset e vogla 

Ndihma nga shteti në hapjen e bizneseve të vogla do të 

ishte mënyra më e mirë për t’i ndihmuar të rinjtë kosovarë 

që të punësohen. Të paktën kështu mendojnë shumica e të 

anketuarve nga Kolegji “Pjetër Budi”, në sondazhin e reali-

zuar gjatë muajit qershor. 78.6 e qytetarëve kanë dhënë 

përgjigje në pyetjen “si të ndihmohet punësimi i të rin-

jve?”. Punësimin sezonal jashtë vendit e shohin si alterna-

tivë 14.3 e të anketuarve, ndërkohë që 7.1 për qind nuk e 

dinë se si do të mund të zgjidhej ky problem. 
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Kosova të marrë modelin kroat për licencimin e shpediterëve 

Përfaqësues të Shoqatës së Shpediterëve të Kosovës, bashkë me ata të Odës Ekonomike kanë qëndruar për viz-

itë në Odën Ekonomike të Kroacisë dhe në Shoqatën e Shpediterëve Kroatë. 

Kjo ishte vizita e parë jashtë vendit për shoqatën e shpediterëve kosovarë, por njëkohësisht edhe shumë e 

rëndësishme pasi që është arritur marrëveshje për bashkëpunim, respektivisht Oda Ekonomike Kroate dhe 

Shoqata e Shpediterëve Kroatë janë zotuar që t’iu ndihmojnë kolegëve kosovarë në rrugën drejt integrimeve 

evropiane. 

Pasi që udhëzimi administra-

tiv për licencim të shpe-

diterëve kosovarë është pezul-

luar përkohësisht, shembulli 

kroat i rregullimit të bazës 

ligjore për aktivitetin shpe-

diter dhe mënyra se si është 

rregulluar procesi i licencimit 

mund t’i shërbejë edhe Kos-

ovës, në mënyrë që kjo 

çështje të rregullohet 

ngjashëm. 

 

Praktikë tremujore për studentët në “Pjetër Budi” 

 

Një grup studentësh të Kolegjit “Pjetër Budi” janë duke kryer praktikë profesionale-internship në këtë 

institucion. Gjatë periudhës tremujore ata do të kenë rastin që të jenë pjesë e zyrave të ndryshme të “Pjetër 

Budi” për të parë nga afër punën e përditshme që zhvillohet në kolegj dhe për të praktikuar aftësitë dhe 

shkathtësitë e tyre. Në fund të internshipit, stduentët do të pajisen me certifikata. 

Pritet që shumë shpejt përfaqësuesit e Shoqatës së Shpediterëve Kroatë t’i vizitojnë kolegët kosovarë në 

Prishtinë. 
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“Pjetër Budi” mbështeti festivalin “Hyjnesha në Fron” 

Kolegji “Pjetër Budi” ka dhënë mbështetje të fuqishme për edicionin e tetë të Festivalit Ndërkombëtar të 

Filmit “Hyjnesha në Fron”, që u mbajt më 1-5 qershor në Fushë Kosovë, ndërkaq edhe kësaj here filmat e 

shkurtër u shfaqën në tren. Në ceremoninë solemne të organizuar në Kalanë e Harilaqit, filmi më i mirë i fes-

tivalit është shpallur “The Shadow Gene” i regjisorit Mark Norfolk nga Britania e Madhe, film i cili është 

shpërblyer edhe për regjinë më të mirë dhe rolin kryesor femër (Elisabeth Dahl).  

Çmimi Special i Festivalit, 

që iu jepet filmave të cilët 

trajtojnë tematika me rele-

vancë globale, i është 

ndarë regjisorit nga India 

Sohan Roy, për filmin 

“Dam 999”. Ky film fitoi 

edhe çmimin për skenarin 

më të mirë. Aktori më i 

mirë është zgjedhur Deyan 

Dankov për rolin kryesor 

në filmin “The Sinking of 

Sazapo” nga Bullgaria.  

Më të mirin nga kategoria e filmit të shkurtër ndërkombëtar juria e ka përzgjedhur “Love at First Sight” në 

regji të Mark Playne, ndërkaq filmi “Sonata” i Durim Kryeziut është përzgjedhur si më i miri i shkurtër kom-

bëtar. Çmimi për vepër jetësore i është dhënë regjisorit kosovar Sadedin Prekazi për kontributin gjatë deka-

dave në fushën e kinematografisë kosovare, me theks të veçantë në kinematografinë për fëmijë. Gjatë pesë 

ditëve të festivalit janë shfaqur 44 filma të metrazhit të gjatë dhe të shkurtër nga 17 vende të ndryshme të 

botës. Themelues i festivalit “Hyjnesha në Fron” është Besim Ajeti, njëherësh themelues i Kolegjit “Pjetër 

Budi”. Dy ligjërues të “Pjetër Budit”, Naser Gjinovci e Imer Mushkolaj këtë edicion ishin anëtarë të jurisë, 

ndërkaq dekani i “Pjetër Budit”, Nuhi Rexhepi dhe prodekanja për Çështje Akademnike, Evliana Berani kanë 

ndarë nga një çmim në festival në emër të Kolegjit.  
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Studentët e “Pjetër Budit” pjesë e festivalit  

Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë qenë pjesë e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit “Hyjnesha në Fron”. 

Ata kanë marrë pjesë në udhëtimet me tren në relacionin Fushë Kosovë-Hani i Elezit, me ç’rast kanë pasur 

mundësinë t’i shohin disa filma të shkurtër. Ndryshe nga herët tjera, dita e parë e festivalit iu është kushtuar 

fëmijëve, për nder të 1 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare të tyre.  
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Studentët e “Pjetër Budi” festuan absolventiadën e brucoshiadën 

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” kanë shënuar absolventiadën dhe brucoshiadën në një mbrëmje festive të 

otganizuar në Hotel “Victory” të Prishtinës. Në një atmosferë impozante, shoqëruar me këngët e këngëtarit 

Neki Emra, ata së bashku me stafin akademik dhe adminstrativ të “Pjetër Budit” kanë festuar deri në orët e 

vona të natës.  
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