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Punëtori për stafin akademik 

N jë punëtori me pjesëmarrjen e stafit akad-

emik është mbajtur në Kolegjin “Pjetër Budi” 

dhe në të është reflektuar mbi atë se si duhet 

avancuar rezultatet e pritura nga mësimnxënia e 

studentëve, në sillabuset e lëndëve dhe në pro-

gramet akademike. 

 

Vizitë studimore në Irlandë 

P rodekanja për Çështje Akademike dhe 

Politika Zhvillimore në Kolegjin “Pjetër 

Budi”, prof. Evliana Berani, ka përfaqësuar 

kolegjin në vizitën studimore dhe punëtorinë 

e organizuar në University College Cork të 

Irlandës. Aktiviteti është organizuar në 

kuadër të projektit TEMPUS dhe ka qenë 

kryesisht i fokusuar në shkrimin dhe 

vlerësimin e rezultateve të të nxënit të 

studentëve. 

Punëtoria e udhëhequr nga Prodekanja për Çështje Akademike dhe Politika Zhvillimore, prof. Evliana 

Berani 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. Prof. Berani ka ndarë me profesorët edhe përvojën e fituar 

gjatë vizitës në University College Cork të Irlandës.  
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Ekspertët e akreditimit vizituan Kolegjin “Pjetër Budi”  

G rupi i ekspertëve për akreditim i përbërë nga prof. dr. Volker Gehmlich, prof. dr. Peter 

Mertens dhe prof. dr. Johannes Falterbaum kanë kryer vizitën në Kolegjin “Pjetër Budi”. Të 

shoqëruar nga drejtori i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës (AAK), Basri Muja, ata gjatë vizitës 

kanë takuar dhe kanë debatuar me stafin menaxhues të institucionit, udhëheqësit e programeve, 

profesorët dhe studentët. Ndërkaq, ata kanë shprehur falënderime për mikpritjen dhe gatishmërinë e 

kolegjit për t’iu përgjigjur kërkesave të tyre.  

Kolegji “Pjetër Budi” ka aplikuar për riakreditim në disa programe ekzistuese dhe për akreditim në 

disa programe të reja. “Pjetër Budi” ofron studime në Bachelor e Master në programe zhvillimore, si 

Doganë dhe Shpedicion, Sigurime,Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Administrim Biznesi dhe 

Menaxhment. 
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Haradinaj studentëve të “Pjetër Budit”: Votoni! 

K ryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria e tij nuk kanë çfarë të ofrojnë më, andaj vendit i duhet një 

qeveri tjetër. Kështu ka thënë në një debat me studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”, kryetari i Aleancës për 

Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj. 

Haradinaj ka thënë se kësaj gjenerate të udhëheqjes së vendit i janë harxhuar argumentet qeverisëse dhe se 

shkuarja në opozitë do t’u bënte mirë. 

 “Argumentet për me qeverisë më shumë, janë harxhuar. Mungesa e vullnetit për të krijuar vlera të reja e ka 

sjellë gjeneratën e sotme në harxhim të argumenteve. Qeveria Thaçi më shumë ka punuar kundër vetvetes 

por, më e keqja është se nuk ka arritur të krijojë punë të mirë të qeverisë së ndërsjellë”, ka thënë ai. 

Duke folur për premtimet e fundit nga kryeministri Thaçi, kreu i AAK-së ka thënë se ato i sheh si veprime 

në urgjencë. Haradinaj ka theksuar se qeveria e ardhshme duhet të jetë pa PDK-në, me një mënyrë tjetër të 

qeverisjes.“Do të ishte e shëndetshme për Kosovën, një ndryshim sa më në themel i qeverisjes, pra, që ky 

establishmenti politik të shkojë në opozitë. Mirë është të shkojmë në qeverisjen e ardhshme njerëz tjerë, që 

janë për ndryshime”. 

I pari i AAK-së është shprehur se e ka 

planin e tij për qeverisje të vendit për 

secilin sektor dhe ka theksuar se me 

qeverisjen e tij synon që standardi i jetës 

së qytetarëve të Kosovës, të jetë i njëjtë me 

atë të vende të Evropës Qendrove dhe 

Perëndimore. 

Haradinaj ka kritikuar edhe partitë 

opozitare që për mos përkrahje të mocionit 

për rrëzimin e qeverisë. Ai ka thënë se ko-

legët e tij opozitarë me vetëdije apo jo i 

kanë krijuar një teren të cilin po e 

shfrytëzon Thaçi. 

Sipas liderit të AAK-së, çështja e mandatit të EULEX-it, dhe 

Tribunali për UÇK-në, duhet të përfundojnë gjatë prillit, në 

mënyrë që zgjedhjet të mbahen “që në javën e par të qer-

shorit”.Haradinaj u ka bërë thirrje studentëve që të marrin pjesë 

në zgjedhje dhe të votojnë sipas vullnetit të tyre. “Votoni. Nuk 

duhet humbur atë ditë që të rrini në shtëpi, dilni votoni. Pa marrë 

parasysh për cilën parti jeni, ju duhet të votoni”, ka thënë ai.  
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Organizohet kurs i gjuhës angleze për studentët 

S tudentët e Kolegjit “Pjetër Budi” kanë filluar kursin e gjuhës angleze, në dy nivele, në mënyrë që t’i 

përsosin më tej njohuritë nga kjo gjuhë, të cilën edhe e kanë si lëndë obligative gjatë studimeve. Kursi i 

gjuhës angleze në “Pjetër Budi” është organizuar në vazhdën e organizimit të kurseve edhe nga fusha të 

tjera, nëpërmjet Zuyrës së Karrierës, në mënyrë që studentëve t’iu ofrohen mundësi shtesë për përgatitje 

sa më të mirë akademike.  

Takim për monitorimin e projektit 

 Ndërkaq, një takim është mbajtur në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Qëllimi i takimit të 

udhëhequr nga Kimete Canaj, koordinatore e Zyrës së Erasmus+ Kosovë ishte monitorimi i aktiviteteve të 

deritanishme të projektit, sfidat dhe përfitimet. Gjithashtu, përfaqësues nga Komisioni Evropian ishin të 

interesuar për aktivitetet dhe vizitat e ardhshme të projektit deri në përfundim të tij. Ky takim pasohet me 

vizita në disa institucione të arsimit të lartë privat në Kosovë. Në fund do të hartohet një raport me të gjeturat, 

i cili do t’iu shpërndahet të gjithë partnerëve të projektit. 

Z yra e Erasmus+ në Prishtinë ka 

organizuar një vizitë monitoruese në 

terren për projektin “Inkurajimi i procesit 

të zhvillimit të kurrikulave në bazë të  

rezultateve të mësimnxënies dhe 

hulumtimit të udhëhequr nga 

mësimdhënisa në institucionet e arsimit 

të lartë privat në Kosovë".Kolegji “Pjetër 

Budi” është përfitues i këtij projekti që 

koordinohet nga WUS Kosova.  
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Biblioteka e “Pjetër Budit” 

Biblioteka e Kolegjit “Pjetër Budi” në Prishtinë funksionon në një hapësirë të veçantë në kuadër 

të Kolegjit, ku janë të vendosur dhjetëra mijëra tituj, librat dhe literatura për të gjitha drejtimet 

akademike të  Kolegjit. Studentët dhe stafi akademik kanë qasje edhe në bibliotekat e shumta el-

ektronike dhe revistat shkencore në, të cilat ndodhen në vend e në botë. Studentët dhe stafi akad-

emik i Kolegjit "Pjetër Budi" i kanë në dispozicion disa biblioteka të njohura elektronike, të cilat 

mund t’i shfrytëzojnë për studim dhe hulumtim.    
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Mundësi për bursa  

S tudentë të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në një sesion informues për Programin e Studen-

tëve Fulbright (2015/2016), që është mbajtur në American Corner, në Prishtinë. Ata janë interesuar se si 

mund të bëhen pjesë e programit të bursave në shkëmbimin më prestigjioz të studentëve në botë. Për më 

shumë, studentët mund të informohen në http://pristina.usembassy.gov/student_program.html 

 

Po ashtu, studentët janë informuar për mundësinë për bursa që ofron IPKO Foundation, për vitin akade-

mik 2014/2015. Bursa e IPKO Foundation nuk është vetëm ndihmë financiare, por edhe ftesë për t’u 

bërë pjesë e një komuniteti që i ofrohen mundësi të shumta zhvillimi. Më shumë informata lidhur me 

programin e bursave mund të gjenden në web faqen www.ipkofoundation.org.  

Po ashtu, kjo zyrë ndihmon për hartimin e CV-ve profesionale dhe hartimin e letrave rekomanduese apo 

motivuese, të cilat pasqyrojnë aftësitë dhe eksperiencën e kandidatit, ofron këshilla për të realizuar 

intervista të suksesshme, si dhe mundësinë e njohjes me një shumllojshmëri pozicionesh të lira pune të 

cilat janë në dispozicion të studentëve. 

Studentë nga Turqia vizitojnë Kolegjin “Pjetër Budi”  

N jë grup studentësh nga Turqia, të cilët 

ishin pjesëmarrës në një trajnim në Kosovë, 

kanë vizituar Kolegjin “Pjetër Budi”. Ata 

janë ndarë të kënaqur me kushtet e studimit 

që ofron kolegji dhe, po ashtu, kanë 

vlerësuar lart programet studimore që ka 

“Pjetër Budi”. Gjithashtu, ata kanë shprehur 

gatishmërinë dhe interesimin për bash-

këpunim në fusha të ndryshme në të 

ardhmen. 

http://pristina.usembassy.gov/student_program.html
http://www.ipkofoundation.org
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Kolegji “Pjetër Budi” 
KONFERENCA E TRETË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE  

PROCESI I INTEGRIMIT EUROPIAN TË VENDEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR 
 

31 Maj-1 Qershor 2014 
Prishtinë, Kosovë 
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College “Pjeter Budi” 
THE THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

  
EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF WESTERN BALKANS COUNTRIES 

31 May-1 June, 2014 
Prishtina, Kosovo 


