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Kolegji "Pjetër Budi" në objektin e ri
Kolegji “Pjetër Budi” zgjodhi Ditën Ndërkombëtare të Turizmit, 27 shtator 2013, për të shënuar suksesin e tij
të radhës.
Studentët dhe stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” mbajtën ceremoninë e rastit, me të cilën shënuan kalimin në objektin e ri (godina ku ndodhej dikur Ombudspersoni , përballë Mensës së Studentëve në Prishtinë).
Shiritin solemnisht e kanë prerë studenti i Universitetit Kingston në Londër, Skifter Ajeti dhe e diplomuara e
Kolegjit “Pjetër Budi”, Donika Blakçori, të cilët hyrjen në objekt e komentuan me fjalët se Kosova dhe të
rinjtë e saj ecin vetëm përpara.
“Nuk duam të ia ndiejmë për krizën, duam të flasim per sukseset”, tha Skifteri, studenti kosovar , i cili aktualisht po studion ndërtimtarinë në Britani të Madhe.
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“Ky është një lajm i mirë për arsimin e lartë në Kosovë, sepse është indikatori që flet qartë se institucionet e arsimit të lartë janë në ekspanzion dhe të vendosur ta shpiejnë përpara misionin e tyre
të shenjtë”, ka deklaruar prof.dr. Nuhi Rexhepi, Dekan i Kolegjit.
Kolegji “Pjetër Budi” është institucion i arsimit të lartë me seli në Prishtinë. Ai shquhet me
drejtimet zhvillimore dhe prodhimin e kuadrove në fusha ku për to ka deficit. Menaxhimi i Turizmit e Hotelerisë, Administrimi i Biznesit, program studimor Doganë e Shpedicion si dhe programi
Sigurime janë vetëm disa nga programet akademike Bachelor e Master që aktualisht ofrohen nga
ky institucion për studime universitare.
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Nisi viti i ri akademik
Me një ceremoni solemne ka filluar më 1 tetor 2013 viti i ri akademik në Kolegjin “Pjetër Budi”, Prishtinë.
Studentë brucoshë, profesorë e mysafirë të tjerë kanë qenë të pranishëm në ceremoni, duke shënuar nisjen e
vitit akademik 2013/2014.
Dekani i Kolegjit, prof. dr. Nuhi Rexhepi, iu ka thënë studentëve të rinj se “Pjetër Budin” do ta kenë përkrah
drejt realizimit të qëllimeve të tyre.
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Më pas, studentët kanë vizituar ambientet e kolegjit dhe kanë bashkëbiseduar me profesorët dhe stafin tjetër të
“Pjetër Budit”. Për brucoshët, në “Pjetër Budi” që nga nesër nisin edhe trajnimet dhe workshopet nga fusha të
ndryshme.
Kolegji “Pjetër Budi” ofron studime bachelor në Doganë dhe Shpedicion, Menaxhim të Turizmit dhe Hotelerisë, Sigurime dhe Administrim Biznesi, si dhe studime master në Doganë dhe Shpedicion, Menaxhment,
Menaxhim të Sigurimeve dhe Menaxhim të Turizmit dhe Hotelerisë.
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Marrëveshje bashkëpunimi me Sindikatën e Punëtorëve të PTK-së
Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar të
mërkurën marrëveshje bashkëpunimi me
Sindikatën e Punëtorëve Profesionistë të
Postës dhe Telekomit të Kosovës (PTK).
Bashkëpunimi pritet të përfshijë aspekte të
ndryshme, si sondazhe, hulumtime, konferenca, tryeza, projekte zhvillimore etj.

Sipas marrëveshjes, Kolegji “Pjetër Budi” ofron kushte të volitshme për anëtarët e Sindikatës…, të interesuar
të vijojnë studimet në këtë institucion. Kolegji “Pjetër Budi” ka shumë marrëveshje bashkëpunimi me instutucione të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.

Formalizohet bashkëpunimi me Sindikatën e Policisë
Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Sindikatën e Policisë së Kosovës (SPK).
Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është rritja e bashkëpunimit ndërmjet Sindikatës së Policisë së Kosovës (SPK) dhe
Kolegjit “Pjetër Budi” në fusha të ndryshme të interesit
të përbashkët.
Ky bashkëpunim përfshin pika të ndryshme, si: organizimin e aktiviteteve të përbashkëta, konferenca, simpoziume, tryeza, projekte zhvillimore, përpjekje për ndërtimin e kapaciteteve të resurseve njerëzore dhe fusha të
tjera. Marrëveshja e bashkëpunimit me Sindikatën e
Policisë së Kosovës (SPK) hyn në numrin e madh të
marrëveshjeve që Kolegji “Pjetër Budi” ka me shumë
institucione e organizata vendore e ndërkombëtare.
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Bashkëpunim edhe me “Infrakos”
Kolegji “Pjetër Budi” ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi edhe me Infrastrukturën e
Hekurudhave të Kosovës - Sh.A “Infrakos”.
Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është rritja e bashkëpunimit ndërmjet Infrakos Sh.A dhe Kolegjit
“Pjetër Budi”, në fusha të ndryshme të interesit të përbashkët. Ky bashkëpunim përfshin aspekte
të ndryshme si, organizimin e aktiviteteve të përbashkëta, konferencave, simpoziumeve,
përpjekjet për ndërtimin e kapaciteteve të resurseve njerëzore etj.

Ditë informative nga Zyra e Cilësisë
Me rastin e fillimit të vitit të ri akademik, Zyra e Cilësisë e Kolegjit “Pjetër Budi” ka organizuar
një ditë informative për stafin akademik të kolegjit.
Me këtë rast, me ligjëruesit është bashkëbiseduar për çështje që kanë të bëjnë me procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies, në mënyrë që puna e tyre më studentët të jetë sa më cilësore.
Interesimi i stafit akademik ishte i kënaqshëm , gjë që rezultoi edhe me diskutim kualitativ. Në
fund, stafit akademik ka marrë edhe disa udhëzues/materiale që kanë të bëjnë me aktivitetin e
tyre akademik në Kolegjin “Pjetër Budi”.

NEWSLETTER

Page 8

Studentët e “Pjetër Budit” trajnohen në kuadër të Projektit Tempus
Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë
pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në
kuadër të projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte
të bënte me inkurajimin e procesit të zhvillimit të
kurrikulave bazuar në mësimnxënie dhe hulumtim.
Përveç dy prezantimeve nga zyrtarë të Agjencisë
së Akreditimit të Kosovës dhe Autoritetit
Kombëtar të Kualifikimeve, studentët patën rastin
të trajnohen edhe në shkathtësi të prezantimit,
komunikim në biznes dhe zhvillim të karrierës.

Trajnim për zhvillimin e kurrikulave
Zyrtarë nga institucione të arsimit të lartë në Kosovë, në
mesin e të cilëve edhe nga “Pjetër Budi”, kanë marrë
pjesë në trajnimin e organizuar në Prishtinë, në kuadër të
Projektit Tempus, trajnim ky i cili kishte të bënte me
inkurajimin e procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar
në mësimnxënie dhe hulumtim.
Ekspertë të njohur nga institucione ndërkombëtare akademike-partnerë të projektit, si nga Universiteti i Salzburgut, Kolegji Universitar i Cork-ut dhe Universiteti i Edinburgut, si dhe përfaqësues të institucioneve kosovare, si
Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe Autoriteti
Kombëtar i Kualifikimeve ligjëruan në tema të ndryshme
që kishin të bëjnë kryesisht me ndërlidhjen e kurrikulave
mësimore me tregun e punës. Dr. Orhan Çeku, ligjërues
në “Pjetër Budi” prezantoi procedurën e zhvillimit të
kurrikulave në këtë institucion.
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Përfundoi praktika e studentëve në Kolegjin “Pjetër Budi”
Ka përfunduar më 1 tetor puna praktike e dhjetë studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi” dhe të Universitetit të
Prishtinës, të cilët kanë qenë pjesë e departamenteve të ndryshme të Kolegjit “Pjetër Budi”.
Gjatë dy muajve, sa ka zgjatur praktika, studentët janë trajnuar në fushën e marketingut, të kontabilitetit,
komunikimit masiv dhe fusha të tjera.
Qëllimi kryesor i Kolegjit “Pjetër Budi” ka qenë që këta të rinjë t’i aftësojë në atë mënyrë, që të jenë të
gatshëm për tregun e punës.

Trajnime dhe workshope për brucoshët e “Pjetër Budit”
Gjatë dy javëve të para të fillimit të vitit të ri akademik, për të gjithë studentët e vitit të parë që kanë filluar
studimet në Kolegjin “Pjetër Budi” janë organizuar trajnime nga fusha e komunikimit, teknologjisë informative, gjuhës angleze, marketingut, promocionit dhe marrëdhënieve me publikun.
Ekspertë të fushave nga stafi i Kolegjit “Pjetër Budi” kanë ofruar modele dhe shembuj konkretë që lidhen
me mënyrën e të komunikuarit, si dhe përdorimin sa më efektiv të teknologjisë informative gjatë studimeve.
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HULUMTIM: Kënaqshmëria e të rinjve me shërbimet publike
Nëpërmjet një konference për media,
studentët praktikantë në Kolegjin
“Pjetër Budi” kanë prezantuar hulumtimin e realizuar në terren përkitazi me
kënaqshmërinë e të rinjve me shërbimet
publike në Prishtinë. Hulumtimi ka
nxjerrë tre problemet kryesore me të
cilat ballafaqohen të rinjtë e kryeqytetit.
Në grupin e parë të problemeve përfshihen ekonomia, papunësia dhe varfëria
në grupin e dytë problemet në fushën e
shëndetësisë, kurse në të tretin
problemet me ujin dhe mbeturinat.

Nga ky hulumtim kanë dalur edhe tre shërbimet më të mira komunale që, sipas përgjigjeve
të të anketuarve, janë siguria, infrastruktura
dhe energjia
Të anketuarve u është drejtuar edhe një pyetje
për përfaqësimin e rinisë në parti dhe institucione, e që del se 85 për qind e tyre mendonjë
se rinia nuk është e përfaqësuar sa duhet në
parti dhe institucione qendrore e lokale të Kosovës.
Sondazhi është realizuar në muajin shtator nga
studentë të tre fakulteteve kosovare, nën ombrellën e Kolegjit “Pjetër Budi”.
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Jonathan Harrison, veteran i UÇK-së, vizitoi “Pjetër Budin”

Jonathan Harrison, veteran i Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, ka vizituar Kolegjin “Pjetër Budi”.
Gjatë kësaj vizite miqësore, veterani me
prejardhje nga Anglia ka ndarë me stafin
menaxhues të Kolegjit përvojën e kaluar gjatë
qëndrimit të tij në Kosovë dhe gatishmërinë për
të ndihmuar edhe më tutje shtetin tonë.

Në një postim të tijin në rrjetin social Facebook, Jon ka vlerësuar lart mikpritjen e Kolegjit “Pjetër Budi” dhe ka falënderuar
piktorin e talentuar, 10 vjeçarin Uliks Ajeti,
për pikturën e mrekullueshme që i është dhuruar me rastin e vizitës.
Harrison ka qëndruar në vizitë dhjetë ditore
në Kosovë, si mysafir i veteranëve të UÇKsë nga Brigada 138 “Agim Ramadani”.
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