FJALA E DEKANIT TË KOLEGJIT “PJETËR BUDI”

NGRITJA, ORGANIZIMI, MISIONI
Prof.Dr.
Nuhi Rexhepi
olegji “Pjetër Budi” është një institucion i
dashur për studentë, për miq dhe për kolegë,
për tërë veprimtarët e dijes e të shkencës.
Kolegji është veçanërisht mikpritës për të rinjtë dhe të
rejat nga vendi dhe bota përreth, për pionierët e
dritës, të cilët, për këtë vit, i dhanë jetë dhe emër të
nderuar këtij institucioni.
Kolegji “Pjetër Budi” synon t’i sigurojë studentit një
formim të mirë shkencorë, teorik e praktik, jo vetëm
aftësim në fushat përkatëse, por t’u japë edhe mundësi
tjera të punësimit ose të studimit të mëtejshëm.
Gjithë angazhimi ynë përmban dëshirën dhe vullnetin
tonë për të ndihmuar studentët që të jenë të suksesshëm në fushën akademike, por edhe më gjerë, të
jenë të suksesshëm edhe në jetë. Nga ky kolegj, pas
përfundimit të studimeve, kanë nisur rrugën e jetës
profesionale shumë studentë.
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2 Studenti

Ambientet ku studiohet, pajisjet teknike teknologjike,
biblioteka, trajtimi i parimeve teorike bazë për secilin
program dhe modelet praktike që ndjekim, iu japin
mundësi studentëve dhe mësimdhënësve të shpalosin në
procesin e mësimdhënies gjithë kreativitetin, për të realizuar qëllimin përfundimtar-shndërrimin e auditorit
në një mjedis të gjallë, ku, në vend të dhënies së informacionit, të kultivohen shprehitë për gjetje, kërkimin e
pavarur, ku diskutohen çështje, analizohen ato, identifikohen problemet dhe punohet për zgjedhjen e tyre.
Në Kolegjin “Pjetër Budi”afirmojmë një atmosferë
ku të gjithë studentët të ndihen të mirëpritur. “Atmosfera është medium dhe mediumi është pjesë e
mesazhit”.
Në mjedisin tonë ndihet nevoja për përkrahje më të
madhe për studentët, të vijnë në numër shumë më
shumë, që me punën e tyre ta bazojnë identitetin e
tyre me cilësitë dhe vlerat që kanë – i mirëpresim!
Në Kolegjin “Pjetër Budi” mirëpriten idetë më të reja
bashkëkohore, programet e avancuara për zhvillimin
e shoqërisë, ambiciet profesionale dhe angazhimet e
mirëfillta pedagogjike e shkencore, sepse, universiteti
është institucion që prodhon, shqyrton, vlerëson dhe
shndërron kulturë nëpërmjet punës kërkimore dhe
mësimdhënies.

Adresa: www.pjeterbudi.com
Tel: +381 (0) 38 234 566; +377 (0) 44 163 372; +386 (0) 49 163 372

NË “PJETËR BUDI” JU FITONI NJË PROFESION!
shtë koha kur ju të rinj të merrni
vendimin jetësor – për profesionin që do
ta ushtroni gjatë gjithë jetës.
“Pjetër Budi” është kolegj më prestigjioz në
rajon, që ofron studime në programe të veçanta,
zhvillimore si:
Doganë dhe Shpedicion, Menaxhim i Turizmit
dhe Hotelerisë, Sigurime, Administrim Biznesi,
Menaxhim i Resurseve Njerëzore, Administratë
Publike, Menaxhim i Marketingut, Banka –Kontroll Financiar janë drejtime që t’kërkon tregu i
punës, janë drejtime që i duhen një vendi për
zhvillim më të mirë ekonomik, ndërsa është
shumë i vogël numri i të rinjve që janë të përgatitur profesionalisht në këto fusha.
Kolegji “Pjetër Budi” ju ofron përgatitje
akademike për të fituar specializime të ngushta,
që t’ju bëjnë profesionistë të fushave relevante.
Nëse pyetni pse duhet zgjedhur pikërisht
“Pjetër Budin” për studimet e juaja universitare, ekzistojnë shumë arsye. Ja njëra nga to:
në kolegjin tonë janë të punësuar në instutcione
publike e private më se 85% e studentëve të
diplomuar.
Studentët në “Pjetër Budi” kanë hapësira komode për studim, me salla të pajisura me
teknologjinë e fundit, me profesorë eminentë, të
cilët me përvojën e tyre sjellin frymën e

Ë

ligjërimit modern dhe interaktiv.
Kolegji “Pjetër Budi” u themelua në vitin
2005, me qëllim që të ofrojë programe studimore deficitare, programe që mundësojnë
punësim të shpejtë e të sigurt.
Këtu fitohet dija, kategoria e dijës formon
bazën për kategoritë e tjera!

Studenti 3

DOGANË DHE SHPEDICION, NIVELI BAÇELOR
ecili prej jush dëshiron të jetë pjesë e tregtisë
dhe biznesit ndërkombëtar. Nëse keni ambicie
të punoni me kompani ndërkombëtare, ju duhet
të merrni një diplomë në programin studimor Doganë
dhe Shpedicion.
Cilido prej jush synon të fitojë një diplomë Baçelor,
e cila ka vlerë përdoruese dhe njihet – pranohet në tërë
botën.
Këtë mundësi ua ofron Kolegji “Pjetër Budi”, i cili
është i vetmi në Republikën e Kosovës që ofron nivelin
BA të programit akademik – shkencor Doganë dhe Shpedicion. Kolegji “Pjetër Budi” ëndrrat tuaja i bën realitet.
Ju takon juve të zgjedhni Institucionin e Arsimit të
Lartë më të mirë në vend dhe rajon. Nëse bëni zgjedhjen e duhur, ju për një kohë të shkurtër do të mund të
punësoheni në Doganën e Kosovës, do të filloni dhe
menaxhoni bizneset nga fusha e shpedicionit dhe logjistikës vendore dhe ndërkombëtar.
Në kolegjin tonë programet akademike të nivelit
Baçelor zgjasin tre vjet, respektivisht mësimi dhe hulumtimi shkencor është i shtrirë në gjashtë semestra.
Në rast se vendosni të vazhdoni studimet në nivelin
master (MA), çdo institucion akademik në vend apo
kudo në botë nga ju do të kërkojë pikërisht Diplomën
BA. E studimet Master në fushën e doganës dhe shpedicionit, ju mund t’i vazhdoni, po ashtu, në “Pjetër
Budi”.
Programi studimor Doganë dhe Shpedicion ofron
mundësi të shumta dhe punësim të garantuar, për faktin se ofrohet mësim teorik dhe punë praktike profesionale. Pas përfundimit të këtij programi, studenti
aftësohet për punë konkrete, pa pasur nevojën për
praktikë ekstra.
Falë programit akademik universitar Doganë dhe
Shpedicion, ju do të fitoni njohuri, shkathtësi, dhe kompetencë pune në fushat si: doganë, tregti ndërkombëtare dhe biznes ndërkombëtar, sistem revizor
ndërkombëtar, shpedicion të brendshëm, shpedicion
ndërkombëtar, logjistikë, menaxhim të logjistikës etj.
Ky Program Studimor ka marrë vlerësimet më të
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Ku mund të punoni?
Me të mbaruar të studimeve në programin
akademik Doganë dhe Shpedicion, ju mund të
punoni kudo, si në sektorin publik, ashtu edhe
në sektorin privat.

Do të mund të punësoheni në:
• Doganën e Kosovës – në të gjithë sektorët e
këtij institucioni
• Agjencione doganore (shpedicion)
• Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë
• Biznese private që merren me qarkullimin
ndërkombëtar të mallrave dhe shërbimeve
• Ministri të Financave
• Qeveri të vendit
• Kuvendin e Kosovës
• Mund të jeni pjesëmarrës në hartimin e
draftligjeve për tregti me jashtë etj.
... si dhe mund të hapni biznese të ndërmjetësimit në fushën e doganave.
larta nga ekspertet e jashtëm të akreditimit, në bazë të
të cilit vlerësim, Agjencia Kosovare e Akreditimit e ka
akredituar Kolegjin “Pjetër Budi” dhe Programin
Studimor Doganë dhe Shpedicion.
Me fjalë tjera, bashkë udhëtimi ynë tre vjeçar, ofron
mundësinë që ju nesër të jeni një shkencëtar dhe profesionist i suksesshëm.
Ju mirëpresim!

Në Doganën e Kosovës punojnë rreth 700
punonjës. Numri më i madh i tyre nuk kanë
mbaruar fakultetin relevant për punë. Ju i
nevojiteni këtij institucioni.
Në Republikën e Kosovës ushtrojnë aktivitet afarist më shumë se 1000 biznese të
fushës së ndërmjetësimit doganor dhe shpedicionit. Për çdo vit kalendarik më
shumë 50 biznese të tilla fillojnë punën për

herë të parë. Ju mund të jeni njëri prej
tyre, pasi që këto biznese janë shumë profitabile.
Më shumë se 95% e studentëve të “Pjetër
Budit”, të diplomuar në këtë drejtim janë
të punësuar në sektorin profesional, për të
cilin kanë mbaruar studimet.
Me diplomën e Kolegjit “Pjetër Budi”, ju
mund të punësoheni menjëherë!!!

DOGANË DHE SHPEDICION, NIVELI MASTER (MA)
ëse keni synuar të bëheni pjesë e strukturave të larta menaxheriale në administratën doganore, ejani dhe studioni në
programin studimor Doganë dhe Shpedicion
Master. Këtë privilegj ua ofron vetëm Kolegji
“Pjetër Budi” – Prishtinë, i cili është i vetmi institucion universitar i akredituar për studime të
nivelit të avancuar për Doganë dhe Shpedicion,
në vend dhe rajon.
Ju duhet të bëni zgjedhjen e duhur të jetës, të
përcaktoheni për të studiuar drejtime zhvillimore të cilat ju mundësojnë punësim të sigurt.
Nëse bëni zgjedhjen e duhur, ju për një kohë të
shkurtër do të jeni ekspert i doganave, shpedicionit, logjistikës, tregtisë dhe biznesit ndërkombëtar, do të bëheni drejtues i bordeve të
kompanive të mëdha, do të bëheni lider i vërtetë.
Në kolegjin tonë programet akademike të
nivelit Master zgjasin dy vite akademike.
Mësimi dhe hulumtimi shkencor zhvillohet në
katër semestra. Diploma Master në Doganë dhe
Shpedicion ju mundëson të vazhdoni studimet në
nivelin Doktoratë (Ph.D). Çdo institucion
akademik në vend apo kudo në botë, nga ju do të
kërkojë pikërisht Diplomën MA, për t’u pranuar
në studimet e doktoratës.
Me mbarimin e studimeve Master në këtë
program studimor do të fitoni njohuri, shkathtësi
dhe kompetencë pune për të punuar në nivelet e
larta menaxheriale në administratën doganore,
tregti dhe biznes ndërkombëtare, sistem devizor
ndërkombëtar, shpedicion të brendshëm, shpedicion ndërkombëtar, logjistikë, menaxhim të
logjistikës, etj.
Programi fokusohet në ofrimin e lëndëve me
dimension ndërkombëtar, për të plotësuar nevojat e tregut të punës dhe punësimit me karakter
rajonal dhe global. Ky program përgatit kuadro
me dije dhe kompetencë nga integrimet evropiane, për konventat dhe institucionet ndërkombëtare doganore, Organizatën Botërore
Tregtare, Organizatën Botërore Doganore,
menaxhimin e shpedicionit global, sistemet
transportuese dhe logjistikë etj.
Programi studimor Doganë dhe Shpedicion
MA (Master) është akredituar nga Agjencia
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Ku mund të punoni?
Me të mbaruar të studimeve në programin
akademik Doganë dhe Shpedicion MA, ju mund
të punoni kudo, si në sektorin publik ashtu edhe
në sektorin privat. Diploma e “Pjetër Budit” ka
vlerë të madhe.

Do të mund të punësoheni:
• Në nivelet e larta menaxheriale të administratës doganore
• Menaxher të agjencioneve të shpedicionit
• Mund të hap biznese të ndërmjetësimit në
fushën e doganave
• Ekspertë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për anëtarësim në Organizatën Botërore
Tregtare
• Themelues të bizneseve private që merren me
qarkullimin ndërkombëtar të mallrave dhe
shërbimeve
• Ekspertë në Ministri të Financave, në fushën e
sistemit dhe politikës doganore
• Këshilltarë të Qeverisë
• Pjesëmarrës në hartimin e draftligjeve për
tregti me jashtë
• Përfaqësues të Kosovës në Forumet Ndërkombëtare për Tregti dhe Biznes Ndërkombëtar
• Përfaqësues të Kosovës në nënshkrimin e marrëveshjeve për tregti dhe integrime evropiane etj.

Kosovare e Akreditimit dhe ka marrë vlerësimet
më të larta nga ekspertët e jashtëm të vlerësimit
të cilësisë, në bazë të të cilit vlerësim edhe është
akredituar Kolegji “Pjetër Budi”.
Të gjithë studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”
janë shumë të kënaqur, prandaj bëhuni edhe ju
njëri prej shumë të tjerëve.
Ju mirëpresim!
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SIGURIME, NIVELI BAÇELOR (BA)
igurimet sot janë bërë industri në vete në
ekonominë e një vendi. Industria e sigurimeve, së bashku me bankat komerciale
janë furnizuesit kryesorë të sistemit financiar në
vend. Meqenëse industria e sigurimeve është sektor i ri i krijuar në Kosovë, nevojat për një
kuadër profesional nga kjo fushë janë shumë të
mëdha.
Shkollimin e kuadrit profesional të kësaj fushe
ua mundëson Kolegji “Pjetër Budi”, i cili që nga
viti 2006 ofron programin studimor Sigurime.
Është ky një program unik, i cili nuk aplikohet
nga asnjë institucion tjetër i arsimit të lartë në
vend dhe rajon.
Sigurimet janë një element shumë i rëndësishëm në jetën e individit, biznesit dhe zhvillimit
ekonomik të një shoqërie dhe një vendi, pasi ato
ofrojnë një mbrojtje nga rreziqet që ne nuk mund
ti parashikojmë, por që mund të na ndodhin në çdo
çast.
Të gjitha shtresat e shoqërisë kanë nevojë për
një sistem të sigurisë, pra, këta mund të jenë klientët e juaj në të ardhmen.
Programi ofrohet sipas standardeve bashkëkohore të Arsimit të Lartë dhe në harmoni me Procesin e Bolonjës. Për tre vjet, përkatësisht gjashtë
semestra akademikë ju mund të merrni diplomën
Baçelor në Sigurime dhe të jeni të gatshëm për
punë në tregun e sigurimeve, i cili është shumë dinamik dhe kërkon staf profesional.
Republika e Kosovës është vendi i vetëm në
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Ku mund të punoni?
Pas përfundimit të këtij programi, studentët do
të mund të punësohen:
• Në kompanitë e sigurimeve
• Si agjentë të sigurimeve
• Të hapin biznese të sigurimeve
• Në sigurime shëndetësore publike dhe private
• Në sigurime sociale publike etj.

rajon, i cili nuk aplikon sigurime të detyrueshme
shëndetësore. Kolegji “Pjetër Budi” ka ndërmarrë
fushatë sensibilizuese për rëndësinë e këtij produkti dhe ju duhet të jeni nesër bartës të zhvillimit
të industrisë së sigurimeve.
Për këtë, “Pjetër Budi” mundëson arsimimi e
kuadrit të nevojshëm në gjitha lëmenjtë e sigurimeve.
Në Kosovë janë të licencuara 10 kompani të
sigurimeve, në të cilat bëjnë pjesë ato me kapital
vendor dhe të huaj, duke i respektuar të gjitha dispozitat juridike kosovare dhe kriteret e kryerjes se
veprimtarisë së sigurimeve me një respekt të lartë,
për çka edhe rezulton një zhvillim i lartë i këtij biznesi, duke qenë një nga kontributorët e rëndësishëm në sistemin tatimor të Kosovës.
Me diplomë të sigurimeve, punën e keni të
garantuar. Ejani dhe binduni me kualitetin e
studimeve të cilat ofron “Pjetër Budi”.
Ju mirëpresim!

95% e të diplomuarve në drejtimi Sigurime janë të punësuar.
Prej tyre:
- 80% punojnë në sektorin privat, 15% në sektorin publik dhe
- 70% punojnë në profesion!

MENAXHIMI I SIGURIMEVE, NIVELI MASTER (MA)
se është i nevojshmën Masteri në Sigurime? Këtë përgjigje do ta merrni pasi
t’i keni përfunduar studimet Baçelor
shumë atraktive në Sigurime. Do të ndjeni
nevojën për avancim më të lartë dhe më kualitativ. Analiza e Raporteve Financiare në Sigurime, Rreziku dhe Sigurimi, Hulumtimet
Kuantitative dhe Sigurimi, Planifikimi
Strategjik në Sigurime janë, disa nga lëndët
që do t’ju përgatisin për nivelin Master në Sigurime.
Programi ofrohet në kuadër të Masterit në
Menaxhment, si profil i veçantë, i cili ndahet në
semestrin e tretë. Pas përfundimit të këtij programi, studenti merr gradën Master i Menaxhimit të Sigurimeve.
Industria e sigurimeve është ndër më të
zhvilluarat në botë dhe stafi i specializuar në
këtë fushë është shumë i limituar. Kjo ju mundë-
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95% e të diplomuarve nga
drejtimi Sigurime janë të
punësuar.

Ku mund të punoni?
Pas përfundimit të këtij programi, ju do të
mund të punësoheni:
• Në nivelet e larta të kompanive
të sigurimit
• Si ekspertë të sigurimeve
• Të hapni dhe udhëhiqni biznese të sigurimeve
• Të menaxhoni sektorin e sigurimeve shëndetësore publike dhe private
• Në sigurime sociale publike etj.

son të jeni ndër më të përzgjedhurit dhe njëkohësisht më të veçantit. Nga ana tjetër, industria
e sigurimeve llogaritet edhe si industri shumë
profitabile dhe fushë shumë atraktive për zhvillim të karrierës!
Në “Pjetër Budi” ju mund t’i arrini të gjitha
këto, të jeni të parët, profesionalë dhe me një
punësim të sigurt. Niveli Master, gjithashtu, ju
hap derën për studime të nivelit të doktoratës,
nivel i cili avancon edhe me shumë karrierën
tuaj.
Karriera juaj është e sigurt me fushën e sigurimeve dhe me Kolegjin “Pjetër Budi”.
Ju mirëpresim!
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MENAXHIMI I TURIZMIT DHE HOTELERISË,
NIVELI BAÇELOR (BA)

ë menaxhosh një institucion a biznes
turizmi e hotelerie është ëndërr e shumë
të rinjve.
Kolegji “Pjetër Budi” ofron këtë mundësi për
të gjithë ata që duan t’i përkushtohen kësaj fushe
mjaft atraktive në Kosovë dhe jashtë saj.
Në Kolegjin “Pjetër Budi”, ju mund të studioni programin akademik Menaxhimi i Turizmit
dhe Hotelerisë.
Po që se i bashkoheni familjes së madhe të
Kolegjit “Pjetër Budi”, pas tre vjetësh ju do të
bëheni profesionist i vërtetë në fushën e turizmit
dhe hotelerisë.
Studimet Baçelor në programin Menaxhimi i
Turizmit dhe Hotelerisë në “Pjetër Budi” zgjasin
tre vjet, respektivisht gjashtë semestra. Por, ju
do të keni mundësinë që në “Pjetër Budi” t’i
vazhdoni studimet Master në po të njëjtën fushë.
Tregu i punës në Kosovë, por edhe më gjerë,
karakterizohet me mungesë profesionistësh në
fushën e turizmit dhe hotelerisë. Ju do ta bëni
zgjedhjen e duhur, po që se vendosni të rrugëtoni
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Ku mund të punoni?
Pas përfundimit të këtij programi, ju do të
mund të punësoheni:
• Në nivelet e larta të kompanive
të sigurimit
• Si ekspertë të sigurimeve
• Të hapni dhe udhëhiqni biznese të sigurimeve
• Të menaxhoni sektorin e sigurimeve shëndetësore publike dhe private
• Në sigurime sociale publike etj.

bashkë me ne.
Lëndët që ligjërohen në programin Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë janë në përputhshmëri me nevojat e tregut dhe në
lidhshmëri të ngushtë me politikat integruese
evropiane, me logjikën e tregut të lirë etj.
Me arsimimin me këtë program studimor do
të plotësohen nevojat për bashkëpunim ndërkombëtar në kuadro institucionale dhe më gjerë.
Ju mirëpresim!

• Kosova ka shumë resurse turistike, por pak shfrytëzim dhe menaxhim të tyre.
• Që këto resurse të zhvillohen e menaxhohen, nevojiten të rinj profesionistë.
• Llogaritet që në të ardhmen e afërt, turizmi të jetë një ndër pikat e forta të zhvillimit
ekonomik të Kosovës.
Me diplomën e Kolegjit “Pjetër Budi”, ju mund të gjeni punë shumë më lehtë!!!

MENAXHIMI I TURIZMIT DHE HOTELERISË,
NIVELI MASTER (MA)

tudimet Master në një fushë atraktive
çfarë është Menaxhimi i Turizmit dhe
Hotelerisë ofrohen vetëm në Kolegjin
“Pjetër Budi”.
Ky program përgatit kuadro të specializuara
për kryerjen e punëve të turizmit dhe hotelerisë,
konform nevojave të tregut të punës së Kosovës,
si dhe ju përgatit për pozita të larta menaxheriale, me aftësi, shkathtësi dhe kompetenca
përkatëse. Programi ofrohet në kuadër të Masterit në Menaxhment, si profil i veçantë, i cili
ndahet në semestrin e tretë.
Pas përfundimit të këtij programi që zgjat
katër semestra, ju merrni gradën Master i
Menaxhimit të Turizmit dhe Hotelerisë.
Menaxhimi i turizmit dhe hotelerisë sot është
ndër veprimtaritë themelore, që po shënojnë
vazhdimisht rritje në vendet e zhvilluara, por
edhe ato në zhvillim.
Menaxhimi i turizmit dhe hotelerisë, si
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veprimtari, po krijon tërësi të reja në botë,
kështu që edhe vendet që nuk i kanë kushtuar
fare vëmendje turizmit sot merren me aktivitete
të tilla, ndërkohë që oferta turistike dhe hoteliere është gjithnjë më e sofistikuar.
Po ashtu, Diploma Master në Menaxhim të
Turizmit dhe Hotelerisë ju mundëson të vazhdoni
studimet në nivelin Doktoratë (Ph.D). Çdo institucion akademik në vend apo kudo në botë, nga
ju do të kërkojë pikërisht Diplomën MA, për t’u
pranuar në studimet e doktoratës.
Programi studimor Menaxhim I Turizmit dhe
Hotelerisë Master është akredituar nga Agjencia Kosovare e Akreditimit dhe ka marrë
vlerësimet më të larta nga ekspertët e jashtëm të
vlerësimit të cilësisë, në bazë të të cilit vlerësim
edhe është akredituar Kolegji “Pjetër Budi”.
Me Master ju prodhoni politika!
Ju mirëpresim!

91% e të diplomuarve nga drejtimi Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë janë të punësuar.
Prej tyre:
- 58% punojnë në sektorin privat dhe 48% në sektorin publik dhe...
- 95% punojnë në profesion!
Me diplomën e Kolegjit “Pjetër Budi”, ju mund të punësoheni menjëherë!!!
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ADMINISTRIM BIZNESI, NIVELI BAÇELOR (BA)

ush nuk do të dëshironte të administronte një biznes! Sigurisht se kjo
është një ëndërr e shumë të rinjve.
Shfrytëzojeni mundësinë që një ëndërr të tillë
ta bëni realitet.
Kolegji “Pjetër Budi” ofron nivelin BA të
programit akademik Administrim Biznesi.
Nëse bëni zgjedhjen e duhur dhe i bashkoheni familjes sonë, pas tri vitesh ju bizneset
do të mund t’i administroni me lehtësi dhe të
garantoni se në rrugën e tyre të zhvillimit ato
do të jenë biznese të suksesshme.
Në Kolegjin tonë programet akademike të
nivelit baçelor zgjasin tre vjet. Mësimi është
i shtrirë në gjashtë semestra. Në rast se vendosni të vazhdoni studimet në nivelin master
(MA), çdo institucion akademik në vend apo
kudo në botë, nga ju do të kërkojë pikërisht
Diplomën BA.
Me ne ju nuk do të arrini vetëm njohuritë e
përgjithshme nga fusha e administrimit të
bizneseve, por do të specializoheni në fusha
më të ngushta të administrimit të biznesit, gjë
që do t’ju ndihmojë në karrierën e juaj të mëtutjeshme, akademike dhe profesionale.
Falë programit akademik universitar Administrim Biznesi, ju do të fitoni njohuri dhe
shkathtësi në fushat, si: Banka dhe Kontroll
Financiar, Menaxhim i Resurseve Njerëzore,
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Ku mund të punoni?
Me të mbaruar të studimeve në programin
akademik Administrim i Biznesit, ju mund të
punoni kudo, si në sektorin publik ashtu edhe në
sektorin privat.

Do të mund të punësoheni në:
• Biznese private
• Institucione publike (në të gjitha Ministritë si
dhe në Departamentet përkatëse të të gjitha
komunave)
• Departamente të kontabilitetit e shërbimeve
financiare
• Departamente të burimeve njerëzore
• Departamente të marketingut
• Departamente të administratës publike
• Departamente të auditimit dhe të kontrollit
financiar
• Kudo ku ka nevojë për ‘administrim’ , ‘drejtim’, e ‘menaxhim’ dhe mbi të gjitha
• …në çdo kohë ju mund të themeloni dhe drejtoni biznesin tuaj.

Menaxhim i Marketingut dhe Administratë
Publike.
Me fjalë tjera, bashkudhëtimi ynë trevjeçar
ofron mundësinë që ju nesër të jeni një profesionist i suksesshëm.
Ju mirëpresim!

• Në Kosovë ekzistojnë mbi 100 mijë biznese. Gjatë një viti hapen mesatarisht rreth 9
deri në 10 mijë biznese të reja.
• Këto biznese kanë nevojë për të rinj të kualifikuar.
Me diplomën e Kolegjit “Pjetër Budi”, ju mund të gjeni punë shumë më lehtë!!!

Manifestimi tradicional
“DITËT E PJETËR BUDIT”
itët e Pjetër Budit” është manifestim i
cili organizohet çdo vit në kuadër të
Kolegjit “Pjetër Budi”. Gjatë këtij
manifestimi organizohen shume aktivitete, të cilat
përfshijnë prezantimin e punës hulumtuese-shkencore të studentëve, bashkëbisedimin e studentëve me
personalitete të fushave të ndryshme, aksionin e
dhurimit vullnetar të gjakut nga studentët dhe stafi i
“Pjetër Budit”, turniret tradicionale në shah, futboll
e basketboll, si dhe aktivitete argëtuese.
Së fundi, ekipi “Milan” i studentëve të vitit të parë të
drejtimit Doganë dhe Shpedicion ishin fitues të turnirit
të fubollit, të Kolegjit Universitar “Pjetër Budi”. Ekipi
i përbërë nga Amir Bytyqi, Pajtim Shaqiri, Arjan
Murtezi, Leotrim Kadriu, Etrit Tahiri, Egzon Abazi,
Ardit Ajeti e Liridon Sadiku ka mposhtur në finale
ekipin e stafit të “Pjetër Budit”, me rezultat 5:3.

“D

lubi i Debatit është aktivitet që organizohet në kuadër të Organizatës Studentore të Kolegjit “Pjetër
Budi”. Klubin e Dabatit e kanë nderuar në
vazhdimësi personalitete të rëndësishme vendore dhe jo
vetëm. Disa nga personalitetet që kanë
bashkëbiseduar me
studentët e kolegjit
janë kryeparlamentari Jakup Krasniqi,
ambasadori i Britanisë së Madhe në
Kosovë, Ian Cliff, ish komandanti i KFOR-it,
Roland Kather, “Bilbili i Kosovës” Nexhmije Pagarusha, shkrimtari Ramiz Kelmendi, ish-futbollisti Fadil Vokrri dhe
shumë të tjerë, të cilët kanë shpalosur para
studentëve përvojat e tyre jetësore.
Behgjet Pacolli, për shembull, i ka porosi-

KLUBI I DEBATIT

K

Ndërkaq, mbahen edhe turniret në bowling dhe bilardo, për studentët dhe stafin e Kolegjit“Pjetër
Budi”. Fitues i turnirit në bowling është shpallur
Fidan Gashi, student i drejtimit Doganë dhe Shpedicion, kurse fitues të turnirit në bilardo janë shpallur
studentja Metije Salihu dhe Besim Ajeti, themelues
i Kolegjit “Pjetër Budi”.
Në kuadër të aktiviteteve është organizuar edhe
turniri në shah, në të cilin morën pjesë 40 shahistë.
Në garat e organizuara nga Kolegji “Pjetër Budi”
dhe Federata e Shahut e Kosovës, fitues dolën:
Osman Saraqi, Mentor Bislimi, Nderim Saraqi, Ardian Jashari dhe Ibrahim Haxholli. Studentët pjesëmarrës në turnir ishin Artan Kryeziu, Fatmir Halili,
Petrit Shabani, Zgjim Thaçi dhe Elham
Gërbeshi.Turniret, tashmë tradicionale, organizohen
nga Organizata Studentore e Kolegjit “Pjetër Budi”.

tur studentët që t’i vënë përpara qëllimet që duan t’i arrijnë dhe të bëjnë çmos për përmbushjen e tyre.
Albin Kurti, ndërkaq, gjatë bashkëbisedimit me studentët ka deklaruar se studentët janë shtresa më e
vetëdijshme dhe më e emancipuar e shoqërisë dhe ata
gjithmonë kanë qenë pjesë e ndryshimeve në të kaluarën, kur ka pasur momente të ndryshimeve të
mëdha siç janë vitet 68, 81, 97. “Tani është sërish një moment historik për ndryshime, andaj
studentët prapë duhet të jenë në ballë të mobilizimit, sepse kemi nevojë për bashkim të
shoqërisë”.
Mimoza Kusari-Lila, në vizitën e saj në
“Pjetër Budi” ka thënë se vlerat e një kombi,
një shteti nuk qëndrojnë tek pasuritë, por te
njerëzit e atij kombi, atij shteti.
Ismet Beqiri ka debatuar me studentët rreth çështjeve
të ndryshme aktuale në Kosovë.
Ndër të tjerë, mysafirë të Klubit të Debatit kanë qenë
edhe aktorët Mensur Safqiu, Vedat Bajrami e Osman
Azemi, të njohur si “Stupcat”, si dhe aktorë të tjerë, si
Fatmir Spahiu, i njohur nga “Kafeneja Jonë”.
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BIBLIOTEKA E “PJETËR BUDIT”
ë një hapësirë të veçantë të Kolegjit
“Pjetër Budi” funksionon biblioteka e
Kolegjit, e pasur me libra dhe literaturë
profesionale, për të gjitha pogramet studimore
që ka “Pjetër Budi”.
Biblioteka posedon edhe me katalogun elektronik
të fondit të librave ekzistues, katalog ky që shërben për funksionim dhe shfrytëzimin e librave dhe
literaturës profesionale nga studentët dhe profesorët e kolegjit.
Biblioteka është e furnizuar me libra në gjuhë
të ndryshme dhe nga qendra t dhe nga qendra
të njohura akademike, si Fakulteti për Turizëm
në Ohër, Fakulteti i Doganës në Ohër, fakultetet
përkatëse në Tiranë, Shkup, Vjenë, nga Har-

N

vard University, Oslo University, Oakland University, Nice University etj.
Gjithashtu, biblioteka posedon literaturë të specializuar në fushën e doganës, të resurseve njerëzore e sigurimeve.

Biblioteka ka këto qëllime:
1. Krijimin e lidhjes profesionale ndërmjet stafit
akademik dhe studentëve,
2. Sigurimin e literaturës esenciale dhe
përkatëse profesionale,
3. Sigurimin e informacioneve dhe qasjes në materialet elektronike
4. Krijimin e kushteve të domosdoshme për
studime akademike

“PJETËR BUDI” NDERON PERSONALITETET
olegji Universitar “Pjetër Budi” ndan
Çmimet Vjetore “Medaljoni i Artë” dhe
Çmimin e Nderit “Medaljoni i Artë”.
Këto çmime iu jepen personaliteteve që kanë
dhënë kontribut dhe kanë promovuar vlera në
fusha të ndryshme profesionale.
Së fundi, Çmimi i Nderit “Medaljoni i Artë”,
me motivacionin “për kontribut në liri dhe humanizëm” iu dha Adem Demaçit. Çmimi për
kontribut në art e kinematografi, si dhe promovim vlerash jashtë vendit i takoi Arta Dobroshit, ndërkaq çmimi për guxim profesional
dhe kontribut në gazetari iu nda gazetares
Ramize Murtezi-Shala.
Për prezantim të bukurisë dhe promovim
vlerash jashtë vendit u shpërblye Marigona

K
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Dragusha, kurse për prezantim dinjitoz të
sportit kosovar në botë “Medaljoni i Artë” iu
dha xhudistes Majlinda Kelmendi.
Ceremonia e ndarjes së çmimeve “Medaljoni i
Artë” është tradicionale.

ME “PJETËR BUDI”

NUK KA VETËM MËSIM... KA EDHE ARGËTIM

Tiranën, Durrësin, Krujën e Shkodrën.
Në krujë, studentët patën mundësinë të vizitojnë
edhe shtëpinë 400 vjeçare, e cila ndodhet afër
Kullës së Skënderbeut .
Në Tiranë, ndërkaq, ata iu përkushtuan argëtimit e shopingut.
Ne në Kroaci
Gjatë qëndrimit në Dubrovnik studentët patën Organizimi i mbrëmjes studentore (absolvenmundësi të vizitojnë një destinacion ekskluziv tiadës) shënoi edhe përmbylljen e aktiviteteve
të vitit akademik për studentët e gjeneratës
botëror.
2010-2013
Ne në Shqipëri
Organizata Studentore ka organizuar ekskurElisah Isufi
sionin e radhës në Shqipëri duke vizituar
Organizata Studentore e “Pjetër Budit”
e fillimin e semestrit dimëror Organizata
Studentore ka filluar me aktivitete të
ndryshme, duke realizuar dy ekskursione
të ndryshme - një në Kroaci dhe një në Shqipëri.

M
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Kam zgjedhur
Kolegjin Universitar
"Pjetër Budi" për cilësinë e lartë të
studimit në drejtimet e veçanta që ka.

Unë kam zgjedhur
Kolegjin "Pjetër Budi"
sepse është i vetmi kolegj universitar, i cili
e ka drejtimin Doganë dhe Shpedicion.

Blerta Jashari, viti i parë,
drejtimi Doganë dhe Shpedicion

Arber Mazrek, viti i parë,
drejtimi Doganë dhe Shpedicion

Unë e kam zgjedhur Kolegjin Universitar "Pjetër Budi" për arsye të kualitetit të
lartë në drejtimet unike të cilat i ka.
Selma Miftari, viti i parë,
drejtimi Doganë dhe Shpedicion

Së pari më ka
pëlqyer drejtimi
Doganë dhe Shpedicion, është
drejtim i veçantë
dhe që ka perspektivë
të madhe. Jam tejet e lumtur që kam përfunduar studimet Baçelor në këtë kolegj,
për këtë arsye kam vazhduar edhe më tej
studimet në nivelin Master.
Metije Salihu, studente e nivelit Master

14 Studenti

Thjesht më ka
pëlqyer drejtimi
Doganë dhe Shpedicion, gjithashtu ka
kuadër të lartë profesional të ligjëruesve.
Mendoj se në të ardhmen të bëhem një agjent doganor i suksesshëm.
Frashër Kastrati, viti i dytë,
drejtimi Doganë dhe Shpedicion

“Pjetër Budin” e
kam zgjedhur për
arsye se është institucion i akredituar akademik për
disa drejtime të caktuara dhe ka profesorë të
kualifikuar. Arsye tjetër është se më ka
pëlqyer të studioj doganë dhe shpedicion.
Ardit Ajeti, viti i dytë,
drejtimi Doganë dhe Shpedicion

MARIGONA
DRAGUSHA
upermodelja
kosovare
Marigona
Dragusha, e cila
përfaqësoi Kosovën
në “ Miss Universe
2009” dhe mori kurorën
si përcjellësja e dytë e missit,
është njëra ndër studentet e dalluara të
Kolegjit”Pjetër Budi”.
“Kam kërkuar për një universitet i cili më ofron
kualitet të mirë studimi, perspektivë për të
ardhmen si dhe përgatitje për jetën profesionale.
Pretendoj të jem e përgatitur që të paraqes aftësitë
profesionale, si dhe njohuritë që i kam fituar gjatë
studimeve. Mendoj që do të kem sukses në karrierën time në bazë të drejtimit që kam zgjedhur”,
thotë Marigona, e cila studion në drejtimin Administrim Biznesi në Kolegjin “Pjetër Budi”.
Ajo ka edhe një këshillë për të rinjtë. “Këshilla
ime do të ishte e thjeshtë: nëse kërkojnë kuadër
të kualifikuar të studimeve, staf profesional dhe
përgatitje për të ardhmen e tyre, atëherë Kolegji
‘Pjetër Budi’ është zgjedhje shumë e mirë. Së
paku për mua ka qenë kështu”.

S

HAMDI KRASNIQI
Pse keni zgjedhur të
studioni në “Pjetër
Budi”?
Më ka pëlqyer drejtimi Doganë dhe Shpedicion, kjo ka qenë
arsyeja kryesore.
Sa e shfrytëzoni bibliotekën e Kolegjit për lexim?
E shfrytëzoj kur kam nevojë. Besoj se i plotëson
kërkesat e studentëve.
Si vendosët të studioni Doganë dhe Shpedicion?
Gjithmonë më ka pëlqyer si profesion dhe “Pjetër
Budi” e realizoi dëshirën time.
Sa bashkëpunoni me profesorët e Kolegjit “Pjetër
Budi”?
Bashkëpunimi është në nivel me profesorët.
A do t’i këshillonit të rinjtë që të studiojnë në
“Pjetër Budi” dhe pse?
Po, unë i këshilloj të rinjtë që të studiojnë, sepse
vendi ideal për të fituar njohuri me profesorë të
njohur është Kolegji “Pjetër Budi”.

ANITA ZEKAJ
Pse “Pjetër Budi”?
Kam zgjedhur universitetin “Pjetër Budi” për
arsye të shumta, por njëra ndër arsyet më të forta
është për shkak që ka një ndër drejtimet e vetme
në Kosovë siç është drejtimi Doganë dhe Shpedicion. Arsye tjetër është që ka një staf të mrekullueshëm.
Sa e shfrytëzoni bibliotekën e për lexim?
Në universitetin tonë biblioteka është shumë e
pasur me libra të llojeve të ndryshme si në gjuhën
shqipe, ashtu edhe në gjuhë të huaja. Përparësi
tjetër jona është se mund të shfletojmë librat edhe
online, ndërsa unë personalisht e shfrytëzojë shpesh.
Si vendosët të studioni Doganë dhe Shpedicion?
Fillimisht kisha dilema ku të studioj dhe çka.
Prindi im më rekomandoj për këtë drejtim dhe më
sqaroj për shumë përparësi që mund të kisha në të
ardhmen. Kështu vendosa për të studiuar dogana
dhe nuk jam zhgënjyer.
Sa bashkëpunoni me profesorët e Kolegjit “Pjetër
Budi”?
Profesorët në “Pjetër Budi” janë përkrahja jonë
më e madhe. Bashkëpunimi me profesorët është i
shkëlqyer.
A do t’i këshillonit të rinjtë të studiojnë në “Pjetër
Budi” dhe pse?
Të gjithë të rinjtë i sugjeroj që të studiojnë në
“Pjetër Budi”, për shkak se ka një gamë të gjerë
të drejtimeve që asnjë universitet tjetër nuk i ka
dhe vërtet karriera e tyre fillon në “Pjetër Budi”,
siç thotë edhe sllogani i këtij institucioni.
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Ardit Ajeti

KRESHNIK FRROKAJ
Pse keni zgjedhur të studioni në “Pjetër Budi”?
Kam zgjedhur të studioj në “Pjetër Budi” sepse
kam besuar në cilësi dhe nuk jam zhgënjyer. Nëse
do të më jepej edhe njëherë mundësia për të zgjedhur, “Pjetër Budi” do të ishte zgjedhja ime
përsëri.
Sa e shfrytëzoni bibliotekën e Kolegjit për lexim?
Sa i përket bibliotekës së Kolegjit unë e shfrytëzojë
aq sa më nevojitet dhe mendoj se biblioteka i plotëson nevojat e mia si për lexim, ashtu edhe për nga
fondi i librave
Si vendosët të studioni Doganë dhe Shpedicion?
Pikë së pari më ka pëlqyer ky profesion shumë dhe
mendoj se kjo ka qenë një nga arsyet kryesore pse
kam vendosur të studioj për doganë. Arsye tjetër
ka qenë që të kem një profesion në të ardhmen, me
anë të të cilit mund t’i kontribuoj vendit tim
sadopak. Kolegji “Pjetër Budi” është ndër institucionet më të mira të arsimit të lartë në Kosovë.
Sa bashkëpunoni me profesorët e Kolegjit “Pjetër
Budi”?
Sa i përket bashkëpunimit me profesorët e Kolegjit
kam një bashkëpunim të shkëlqyer me të gjithë si
nga ana shkencore sa i përket ligjëratave,
punimeve shkencore apo krejt rrjedhës mësimore.
A do t’i këshillonit të rinjtë që të studiojnë në
“Pjetër Budi” dhe pse?
Nëse dëshirojnë që në të ardhmen të kenë një profesion të mirë, u sugjeroj kolegjin “Pjetër Budi”, sepse
i plotëson të gjitha kushtet për një të ardhme të tyre
të ndritur. Këtë e them nga përvoja ime dhe e shumë
ish studentëve, të cilët sot janë ndër kuadrot më të
forta në Kosovë në vendet ku ata punojnë.
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1. Pjesa më atraktive gjatë ligjëratës?
Shakatë.
2. Koment për profesorët?
Profesoresha nga Maqedonia e lëndës Shpedicion Ndërkombëtar, Snezhana dhe përsëritja e
fjalës “qetësi”...
3. Cila është e bukura e provimeve?
Pjesa më e bukur e provimeve është kopjimi.
4. Me cilin personalitet do të dëshironit të ndërronit jetën për një ditë, nëse do të ishte e mundur?
Raul Gonzales.
5. Cila është fjala juaj e preferuar dhe pse?
Për shembull, me marrë shembull.
6. Nëse ti do të ishe në kopertinë të kësaj reviste
shtatë vjet ,më vonë, pse do të ishe aty?
I famshëm nga kjo intervistë.
7. Në qoftë se do të ishit një enë kuzhine, cila do
të ishit ju?
Gota.
8. A i numëroni ndonjëherë hapat kur ecni?
Jo.
9. A mund ta mbash frymën pa e kapur hundën?
Po.
10. A besoni në fantazma?
Nuk besoj.
11. Kur ka qenë hera e fundit që i keni shkruar
dikujt një letër në fletë (letër)?
Vitin e kaluar.
12. A i merrni shishet me shampon nga hoteli?
Jo.
13. A buzëqeshni gjithmonë kur bëni foto?
Ndonjëherë.
14. Sa herë e keni shikuar të njëjtin film?
Katër herë.
15. Ku do ta groposnit “thesarin” nëse do ta kishit?
Para shtëpisë.
16. Nëse jeni munduar të dështoni dhe keni
arritur sukses, çka keni bërë?
Kam dështuar.
17. Shkallët a shkojnë poshtë apo lart?
Edhe poshtë edhe lart.

Mendime Hodolli
1. Pjesa më atraktive gjatë
ligjëratës?
Kur ligjërohet ajo çka është në
interesin tanë.
2. Koment për profesorët?
Profesorët e mi të dashur.
3. Cila është e bukura e
provimeve?
Kur kam përgjigje të sakta për
pyetjet.
4. Me cilin personalitet do të
dëshironit të ndërronit jetën për një ditë, nëse do të ishte
e mundur?
Edhe po të jetë e mundur, nuk do ta ndërroja.
5. Cila është fjala juaj e preferuar dhe pse?
O Zot ma shto diturinë, sepse dituria është mbi të gjitha.
6. Nëse ti do të ishe në kopertinë të kësaj reviste shtatë
vjet pas, pse do të ishe aty?
Sigurisht diçka nuk do të ishte në rregull, gabim teknik,
hahaha...
7. Në qoftë se do të ishit një enë kuzhine, cila do të ishit
ju?
Thika.
8. A i numëroni ndonjëherë hapat kur ecni?
Jo, varet se ku shkojmë.
9. A mund ta mbash frymën pa e kapur hundën?
Po.
10. A besoni në fantazma?
Jo.
11. Kur ka qenë hera e fundit që i keni shkruar dikujt
një letër në fletë (letër)?
Para nëntë ditësh.
12. A i merrni shishet me shampon nga hoteli?
Jo.
13. A buzëqeshni gjithmonë kur bëni foto?
Jo .
14. Sa herë e keni shikuar të njëjtin film?
Jo më shumë se dy herë.
15. Ku do ta groposnit “thesarin” nëse do ta kishit?
Thesari veç është i groposur.
16. Nëse jeni munduar të dështoni dhe keni arritur sukses, çka keni bërë?
Nuk jam munduar të dështoj. A paska të tillë a?
17. Shkallët a shkojnë poshtë apo lart?
Ka lëvizëse dhe të ngurta, varet se ku gjendesh, pa qenë
poshtë nuk mund të shkosh lart dhe kur të jesh lart duhet
të zbresësh... haha..., poshtë dhe lart.
18. Çfarë do të gjeja në frigoriferin tuaj në këtë moment?
Gjizë.
19. Nëse Hollywood do ta bënte një film për juve, kush
do të dëshironit ta luaj rolin tuaj?
Arta Dobroshi.
20. Nëse dikush do ta shkruante biografinë tënde, si
mendon se do të duhej ta titullonte?
Nëse do të ishte pas vdekjes - ”Na ishte një herë”.

Ludvik Kërquku
1. Pjesa më atraktive gjatë ligjëratës?
Pesëmbëdhjet minutat e parë.
2. Koment për profesorët?
Qeli.
3. Cila është e bukura e provimeve?
Kopjimi.
4. Me cilin personalitet do të dëshironit të ndërronit
jetën për një ditë, nëse do të ishte e mundur?
Guvernatorin e bankës.
5. Cila është fjala juaj e preferuar dhe pse?
Llud.
6. Nëse ti do të ishe në kopertinë të kësaj reviste pas
shtatë vjetësh, pse do të ishe aty?
Si milioner.
7. Në qoftë se do të ishit një enë kuzhine cila do të ishit ju?
Fërtere.
8. A i numëroni ndonjëherë hapat kur ecni?
Vetëm kur eci mbrapa.
9. A mund ta mbash frymën pa e kapur hundën?
Po.
10. A besoni në fantazma?
Jo.
11. Kur ka qenë hera e fundit që i keni shkruar dikujt
një letër në fletë (letër)?
Në shkollën fillore.
12. A i merrni shishet me shampon nga hoteli?
Jo.
13. A buzëqeshni gjithmonë kur bëni foto?
Jo gjithmonë.
14. Sa herë e keni shikuar të njëjtin film?
Tre-katër herë.
15. Ku do ta groposnit “thesarin” nëse do ta kishit?
Afër kolibes së qenit (qeni më besnik se shoku).
16. Nëse jeni munduar të dështoni dhe keni arritur sukses, çka keni bërë?
Kam dështuar.
17. Shkallët a shkojnë poshtë apo lart?
Lart.
18. Çfarë do të gjeja në frigoriferin tuaj në këtë moment?
Djathë.
19. Nëse Hollywood do ta bënte një film për juve, kush
do të dëshironit ta luaj rolin tuaj?
Arben Bajraktaraj.
20. Nëse dikush do ta shkruante biografinë tënde, si
mendon se do të duhej ta titullonte?
Jeta e Ludvik Kërqukut.
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Frashër Kastrati
1. Pjesa më atraktive gjatë ligjëratës?
Punimet seminarike.
2. Koment për profesorët?
Vorri.
3. Cila është e bukura e provimeve?
Maksimumi i pikëve.
4. Me cilin personalitet do të dëshironit të ndërronit
jetën për një ditë, nëse do të ishte e mundur?
Arbana Osmani.
5. Cila është fjala juaj e preferuar dhe pse?
Faleminderit Zot.

6. Nëse ti do të ishe në kopertinë të kësaj reviste pas
shtatë vjetësh, pse do të ishe aty?
Prezantues i TV-Show, jashtë Kosovës
7. Në qoftë se do të ishit një enë kuzhine, cila do të ishit ju?
Thika.
8. A i numëroni ndonjëherë hapat kur ecni?
Jo.
9. A mund ta mbash frymën pa e kapur hundën?
Jo.
10. A besoni në fantazma?
Jo.
11. Kur ka qenë hera e fundit që i keni shkruar dikujt
një letër në fletë (letër)?
Nuk e mbaj mend.
12. A i merrni shishet me shampon nga hoteli?
Jo.
13. A buzëqeshni gjithmonë kur bëni foto?
Po.
14. Sa herë e keni shikuar të njëjtin film?
Një herë.
15. Ku do ta groposnit “thesarin” nëse do ta kishit?
Në bahçe të babës.
16. Nëse jeni munduar të dështoni dhe keni arritur sukses, çka keni bërë?
Kam arritur sukses.
17. Shkallët a shkojnë poshtë apo lart?
Lart.
18. Çfarë do të gjeja në frigoriferin tuaj në këtë moment?
Pije joalkoolike, çokolatë, pemë...
19. Nëse HollyWood do ta bënte një film për ju, kush do
të dëshironit ta luaj rolin tuaj?
Brad Pitt.
20. Nëse dikush do ta shkruante biografinë tënde, si
mendon se do të duhej ta titullonte?
I buzëqeshuri.
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Fjolla Trnava
1. Pjesa më atraktive gjatë ligjëratës?
Interaktiviteti.
2. Koment për profesorët?
Erdhi loçka!
3. Cila është e bukura e provimeve?
Përgjigjet e pyetjeve.
4. Me cilin personalitet do të dëshironit të ndërronit
jetën për një ditë, nëse do të ishte e mundur?
Ivica Smilkoski.
5. Cila është fjala juaj e preferuar dhe pse?
E dashur, ndihem mirë kur e përdor.
6. Nëse ti do të ishe në kopertinë të kësaj reviste shtat
vjet më vonë, pse do të ishe aty?
Nga të arriturat e të qenurit pjesë e “Pjetër Budit”.
7. Në qoftë se do të ishit një enë kuzhine, cila do të ishit ju?
Gota.
8. A i numëroni ndonjëherë hapat kur ecni?
Po.
9. A mund ta mbash frymën pa e kapur hundën?
Po.
10. A besoni në fantazma?
Ndonjëherë.
11. Kur ka qenë hera e fundit që i keni shkruar dikujt
një letër në fletë (letër)?
Para katër viteve.
12. A i merrni shishet me shampon nga hoteli?
Jo dhe i urrej personat që i marrin.
13. A buzëqeshni gjithmonë kur bëni foto?
Jo.
14. Sa herë e keni shikuar të njëjtin film?
Katër herë.
15. Ku do ta groposnit “thesarin” nëse do ta kishit?
Nën Kolegjin “Pjetër Budi”.
16. Nëse jeni munduar të dështoni dhe keni arritur sukses, çka keni bërë?
Kam arritur sukses.
17. Shkallët a shkojnë poshtë apo lart?
Varet..
18. Çfarë do të gjeja në frigoriferin tuaj në këtë moment?
Ullinj dhe çokolatë.
19. Nëse Hollywood-i do ta bënte një film për juve, kush
do të dëshironit ta luaj rolin tuaj?
Anglina Jolie.
20. Nëse dikush do ta shkruante biografinë tënde, si
mendon se do të duhej ta titullonte?
Flutura.

KU R I O Z I T E T E

870 milionë njerëz të paushqyer
iq më pak se 870 million
banorë të planetit Tokë
është numri i njerëzve
që vuajnë nga mos ushqyeshmëria, apo thënë troç, çdo i
teti banorë i rruzullit është
prekur nga uria.
Këto janë shifrat e fundit dhe
përfshijnë periudhën 2010 2012.
Numri i përgjithshëm i atyre që vuajnë nga uria përbën
12.5 të popullsisë së gjithmbarshme të globit. Tetëqind e
pesëdhjetë e dy milionë të personave të paushqyer jetojnë
në vendet e pazhvilluara.
Me afro 870 milionë njerëz të paushqyer kronikisht,
numri i njerëzvë të uritur në botë është i papranueshëm,
theksojnë në Organizatën Botërore për Ushqim (FAO).
Gati 13 për qind e popullsisë së rruzullit tokësor konsiderohet se nuk është e ushqyer sa duhet dhe kjo është
një dështim i përpjekjeve të organizmave ndërkombëtar dhe në nivel shtetesh për ç’rrënjosjen e urisë, objektiv ky të cilin u zotuan se do ta realizojnë deri në vitin
2015, liderë të 192 shteteve në Samitin Global të Mijëvjeçarit që u mbajt në vitin 2000.
Sipas burimeve të Info Globit brenda FAO-së, që nga
viti 2000 e deri në vitin 2007 bota kishte shënuar
një progres në uljen e numrit të të paushqyerve në
botë, mirëpo nga 2007-ta e tutje kur shumicën e
vendeve i preku kriza e thellë financiare dhe
ekonomike, procesi i luftimit të mos ushqyeshmërisë
ka stagnuar dukshëm.
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Elisah Isufi
1. Pjesa më atraktive gjatë ligjëratës?
Dyzet e pesë minutat e parë.
2. Koment për profesorët?
Dilingji.
3. Cila është e bukura e provimeve?
Kur të largon profi nga klasa.
4. Me cilin personalitet do të dëshironit të ndërronit
jetën për një ditë, nëse do të ishte e mundur?
Angela Merkel.
5. Cila është fjala juaj e preferuar dhe pse?
Upss, befasohem.
6. Nëse ti do të ishe në kopertinë të kësaj reviste shtat
vjet më vonë, pse do të ishe aty?
Si hajn.
7. Në qoftë se do të ishit një enë kuzhine, cila do të ishit
ju?
Pjata e parë
8. A i numëroni ndonjëherë hapat kur ecni?
Shpeshherë.
9. A mund ta mbash frymën pa e kapur hundën?
Po .
10. A besoni në fantazma?
Jo.
11. Kur ka qenë hera e fundit që i keni shkruar dikujt
një letër në fletë (letër)?
Në shkollë të mesme.
12. A i merrni shishet me shampon nga hoteli?
Jo.
13. A buzëqeshni gjithmonë kur bëni foto?
Ndonjëherë.
14. Sa herë e keni shikuar të njëjtin film?
Pesëmbëdhjetë herë.
15. Ku do ta groposnit “thesarin” nëse do ta kishit?
Te molla, sepse askush nuk e di ku e kam mollën.
16. Nëse jeni munduar të dështoni dhe keni arritur sukses, çka keni bërë?
Dyjat në një.
17. Shkallët a shkojnë poshtë apo lart?
Lart.
18. Çfarë do të gjeja në frigoriferin tuaj në këtë moment?
Sallatë, djathë, pije energjike...
19. Nëse Hollywood-i do ta bënte një film për juve, kush
do të dëshironit ta luaj rolin tuaj?
Russell Crowe.
20. Nëse dikush do ta shkruante biografinë tënde, si
mendon se do të duhej ta titullonte?
I humburi.

Rekorde: 80 vjeçari në majën e Everestit
lpinisti 80 vjeçar nga
Japonia, Yuichiro Miura,
ia doli të prek majën
Mount Everest, duke thyer
rekordin dhe tashmë, konsiderohet si njeriu më i
moshuar që ka arritur në majat
e Everestit. Këtë rrugë të gjatë e
të rrezikshme, Miura e kishte
kaluar para 60 vitesh, kur po ashtu
kishte thyer rekordin duke qenë njeriu i parë që kishte arritur në këtë pikë, e cila arrinë lartësinë 8848 metra.
“Nuk e kam besuar se do të ia dal. Jam më i lumtur se që
kam qenë ndonjeherë, por jam shumë i lodhur poashtu”, u
deklaroi ai mediave përmes video linkut nga maja e Everestit.Ajo që pak kush e ka ditur për rekordmenin 80 vjeçar,
është se Miura ka pasur katër operacione të zemrës dhe është
trajtuar me vite nga aritmia. Ndërhyrjes së fundit kirurgjike
ai iu nënshtrua vetëm dy muaj para se të nisej në rrugën e
gjatë drejt majave të Mont Everestit, shkruan Info Globi.
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10 QYTETET MË TË SHTRENJTA NË BOTË

ërderisa në top 20
nuk gjendet asnjë
qytet Amerikan, Cirihu si qyteti më i shtrenjtë
dhe i pari në listën e vitit të
kaluar, këtë vit ka rënë në
vendin e tretë, ndërsa në
majë është Singapuri,
Parisi, Karakasi dhe
Gjeneva.
Ndër 5 qytetet më të shtrenjta në botë janë Sidnej dhe
Melburni që gjenden në
Australi , ndryshe nga Tokio
që ka zënë vendin e parë si
qyteti më i shtrenjtë në
botë, shkruan Info Globi.
Në listën e publikuar Azia
dhe Australia ndër 20 qytete
kanë 11 sosh, në Evropë
gjenden 8, ndërsa në
Amerikë Jugore vetëm një .
Të dhënat e reja tregojnë
poashtu se në mesin e 20
qyteteve më të shtrenjta
nuk gjendet asnjë qytet nga
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Top 10 qytetet më të shtrenjta
në botë . (Në kllapa gjendet
numri i ndërrimit të pozicionit
nga hulumtimi i kaluar)
1. Tokio, Japonia (+1)
2. Osaka, Japonia (+1)
3. Sidnei, Australia (+4)
4. Oslo, Norvegjia (+1)
4. Melburn, Australia (+4)
6. Singapur (+3)
7. Cirihu, Zvicër (-6)
8. Parisi, Francë (-2)
9. Karakas, Venecuela (+25)
10. Gjeneva, Zvicër (-7)
Top 10 qytetet më
të lira në botë:
1. Karaqi, Pakistan
2. Mumbai, Indi
3. Nju Delhi, Indi
4. Katmandu, Nepal
5. Alzhir, Alzhir
6. Bukuresht, Rumuni
7. Kolombo, Sri Lanka
8. Panama Siti, Panama
9. Gjeda, Arabia Saudite
10. Teheran, Iran

Amerika Veriore.
Japonia është e dyta me
qytetin e saj Osaka. Vendin e
4 e ndajnë Melburni dhe
Oslo , qyteti i Norvegjisë .
Asnjëherë asnjë qytet i Australisë nuk është renditur
në top 50 –at, por si duket
rritja e ekonomisë ka rritur
dhe inflacionin dhe dollari
Australian ka shkaktuar
rritje të cmimeve, udhëtime
më të shtrenjta për turistët
dhe ka rritur shpenzimet
jetësore.
Hulmtimi është bazuar në
65 artikuj, nga cmimet e
ushqimit, veshjes, transportit e deri tek shërbimet
komunitare.
Poashtu Australia dhe Azia
kanë zënë më shumë se
gjysmën e listës – top qytetet
më të lira. Në këtë listë
gjenden Mumbai, Karaqi,
Nju Delhi, dhe Katmandu.

ULQINI,

PERLA E ADRIATIKUT
lqini duket se edhe sivjet do të jetë një prej
vendeve më të preferuara të turistëve nga
Kosova, por pse jo edhe atyre nga vendet
tjera të rajonit. I njohur për plazhet e tij ranore dhe
klimën e mrekullueshme, ky qytet i vogël në jug të
Malit të Zi këtë verë ka zgjeruar ofertën turistike.
Janë hapur hotele të reja, ka plazhe më shumë kurse
lokale që servojnë ushqim cilësor për turistët janë në
numër më të madh.
Kryetari i Ulqinit, Nazif Cungu ditë më parë ishte në
Prishtinë ku prezantoi ofertën turistike të qytetit të
tij. Ai tha se ka investime edhe në infrastrukturë,
duke përmendur rrugën e Anës së Malit, pra nga
Sukobina në Ulqin.
Sipas tij, tani rruga nga Prishtina në Ulqin bëhet për
vetëm 3 orë e gjysmë. Kujtojmë se rruga nga Prishtina deri në Ulqin, para 3 vitesh, zgjaste 8-9 orë,
por gjithçka ndryshoi pas ndërtimit të autostradës së
re Kukës-Milot, e veçanërisht segmentit të autostradës së Kosovës, Prizren-Prishtinë.
Por, pse turistët zgjedhin Ulqinin, ose pse duhet zgjedhur Ulqinin?
Historia e këtij qyteti është një prej arsyeve.
Ulqini është njëri ndër qytetet më të vjetra në
bregdetin e Adriatikut. Treva e Ulqinit dëshmohet si
vendbanim që nga periudha parahistorike. Në të
ndeshen gjurma të jetës dhe të vendbanimeve ilire që
nga epoka e bronzit, siç janë dyshemetë e dheut, tumullat dhe sëpatat të ashtuquajtura të tipit Shkodran-Dalmatin.
Në rrugëtimin e jetës urbane mbi dymijëvjeçare, janë
ndërruar stinë e mote të panumërta, të shoqëruara
me bukuri joshëse të ”kohëve të arta legjendare” por
edhe me furtuna e rrëbeshe të kohëpaskohshme që
kanë kanosur egzistencën dhe jetën e këtij qyteti.
Që në kohët e lashta e deri në fund të shekullit XIX,
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Vetëm në 8 muajt e parë të
vitit 2012, 1.153.256 turistë
vizituan Malin e Zi!

për shkak të pozitës së vet gjeografike, ishte në shënjestër të pushtuesve të popujve të ndryshëm. Disa
qëndruan më gjatë në këtë gytet, disa më shkurt, por
të gjithë edhe kanë lënë nga diçka në të. Qytet me
histori të bujshme dhe traditë të shkëlqyer. I ngritur
mbi shkrepa, i përngjan anijes që është duke u hyrë
në det, qyteti i vjetër që më shumë se dy mijë e
gjysmë vjet sfidon valët e detit. Askush nuk mundi ta
pushtojë nga deti, edhe pse valët e detit e rrahin atë
nga tri anë.
Qytetin e vjetër e kanë sulmuar shumë pushtues, të
cilët me të shkuar pas vehtes kanë lënë gjurmët e civilizimit të tyre. Qyteti, muret e të cilit janë të "thurura" nga gurët iliro-ciklopik, pas çdo pushtimi bëhej
gjthnjë e më i pasur nga ana shpirtërore dhe kulturore, duke mos humbur asgjë nga origjinaliteti dhe
papërsëritshmërija e tij.
Ulqini, Olciniumi antik, Dulcigno i mesjetës është
qytet i historisë së bujshme dhe të tashmes së qetë, i
stolisur me arkitekturë rromake, gotike dhe orientale.
Por, edhe gjeografia e ka pjesën e saj.
Ulqini është qyteti i vetëm në Mal të Zi i cili është i
rrethuar me fusha pjellore në të cilat kultivohen
pemët dhe perimet e kualitetit më të lartë. Aty gjendet edhe liqeni ekzotik i Shasit, të cilin ornitologët e
quajnë "miniatura e liqenit të Shkodrës", i pasur me
peshq dhe zogj uji, si dhe Shtoji, vend tërheqës i
veçantë në bregdetin Adriatik për gjahtarët.
Por, mbi të gjitha arsye e mjaftueshme për tu vizituar Ulqini është klima.
Ulqini i takon zonës së skajshme subtropike të Mesdheut evropian me variantin adriatik të klimës mesdhetare dhe me vegjetacion subtropik. Kjo zonë
shquhet për pasurinë e dritës e të nxehtësisë me
2700 orë me diell në vit, me dimër të butë ku temperatura mesatare e ajrit në muajin më të ftohtë - në
shkurt, është 7,1 °C, kurse dëbora është fenomen
shumë i rrallë dhe paraqet ngjarje të vërtetë për vendasit; me pranverë të hershme, të ngrohtë dhe të bujshme, me vjeshtë të gjatë, të ngrohtë e të pasur dhe
me verë të zjarrtë e të thatë kur zhiva në termometër
ngritet edhe deri në 38 °C në muajin më të nxehtë në korrik (me temperaturë mesatare 25,2 °C), ndërsa
dielli nxeh pa pushim edhe deri 11,5 h në ditë.
Ludvik Kërquku
Viti III, Doganë dhe Shpedicion
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A NUK ËSHTË MREKULLI QË JEMI GJALLË ?!
irë, askush nuk ka deklaruar dhe nuk besoj fëmija i tyre të lindë i pashëndetshëm.
se do ta bëj ndonjëherë se njeriu mund të je- Pra cila është arsyeja të shpenzosh për negativitet?
tojë pergjithmonë.
A ju ka ndodhur edhe juve kur keni qenë në moshë më
Jemi në dijeni se ka mijëra mënyra se si njerëzit të re të kërkoni ndonjë shkrepsë nga dikush më i
vdesin ashtu siç e dijmë se në njërën apo tjetrën do moshuar dhe ai ju është drejtuar: "Je i ri, më mirë
vdesim edhe ne një ditë.
mos e konsumo, të lutem lëre sa është ende herët"!
Por?
Problemi qëndron se ne NJERËZIT jemi specie më e
A ju pëlqen vetëvrasja?
sofistifikuara në tokë, me tru dhe mendje, që mund
Ose a do t’ju pëlqente që të paguani dikë që t'ju vrasë t'i gjykojmë gjërat shumë racionalisht por, prapë nuk
dalëngadalë çdo ditë, që të vuani gjithnjë e më shumë, mësojm nga gabimet e të tjerëve, derisa ta pësojmë
t’i ndani paratë për vrasësin tuaj, derisa një ditë të vetë!
vdisni?
Cigarja nuk është vartësi sa është shKjo është CIGARJA!
prehi!
Të mendosh që brenda 6 sekondash vdes
Nëse konsumon një paketim që ka 20
një person (duhanpirës), statistikë kjo
cigare dhe 1 cigare e tymos së paku 5
nga revista WHO, mua më duket goxha
herë, atëherë del që vetëm për një ditë,
UNË JAM KUNDËR
vrasës i zoti!
100 herë ke bërë të njëjtin veprim. Ke
Mund të thoni "por çka ka të bëj% kjo EKZISTIMIT TË
ulur dorën dhe e ke gritur përsëri me
DUHANIT!
me mua, unë bëj çfarë të dua me jetën
gjithë atë tym të dëmshëm, të neverittime".
shëm e të fëlliqur.
Por a e dini se çdo vit vetëm në SHBA E di që ka shumë të tillë Askush nuk mundet t’ju imponojë të
vdesin 50.000 persona, të cilët kon- dhe shpresoj që dita- konsumoni apo ta lini duhanin. YOU
siderohen si "konsumues të dorës së ditës do të shtohet numri MAKE THE CHOICE!
i njerëzve që janë kundër Por ta dini, që ju si konsumator të tij
dytë-konsumator pasiv"?
Këta janë ata të cilët gjenden pranë teje duhanit, para se të jetë jeni "argatë" direktë, të cilët ndikojnë që
dhe e thithin atë tym, pa e konsumuar shumë vonë!
ky fenomen negativ të rritet!
normalisht.
Ju jeni ata që jepni shembull për
A e ke menduar ndonjëherë "është më bukur pa të"?
shokun, vëllaun, motrën, fëmijën tuaj!
Po ti thuash dikujt "hej shiko, ai atje pi birrë ose ai Ju pëlqen që një person që e doni aq shumë të jetë i
atje pi duhan, asnjëri nuk do të reagojë, por, çfarë varur nga kjo?
nëse thua "ai atje pi drogë"?
Kuptoni që bota, suksesi, karriera juaj mund të ecë
Atëherë do ta kthejë kokën ta shohë dhe menjëherë përpara edhe pa të!
shfaqet në sytë e tij "mosaprovim".
Ka aq shumë njerëz të sukseshëm që nuk e konsumojnë.
E po mirë edhe cigarja, e cila përmban nikotinë ashtu Jeni edhe më të pasur, sepse nëse konsumoni rregullsikurse edhe alkooli, në fushën e mjekësisë radhitet si
isht çdo ditë nga nje pako që kushton 1.2
një nga llojet e DROGËS.
euro, atëherë del që keni shpenzuar saktëPo po, janë drogë!
sisht 438 euro në vit.
Nuk dua të bëj panik, por, më afër drogave ilegale
Shpenzim kot!
e shumë të dëmshme janë ata të cilët konsumojnë
A nuk do të ishte më mirë që këto para, në
drogët e lehta, se sa ata që nuk i konsumojnë fare!
vend që me to ta bleni vdekjen, t'i shfryAsnjë person që ka vdekur nga heroina apo ndonjë
tëzoni
llojë tjetër drogë nuk ka qenë duhanpirës apo
për diçka më të mirë, ndonjë pushim, bie
alkoolist!
fjala!
Mirë, të kthehemi përsëri vetëm te duhani.
Gandhi ka thënë: "Ti duhet të jesh
Përse e pini, a ju pëlqen me të vërtetë?
ndryshimi që dëshiron t'a shohësh në
Çfarë ju pëlqen, që të jeni i varur nga diçka, apo ju
botë".
pëlqen që të mos keni oreks, ju pëlqen të ndjeni
Pra, nëse dëshiron ndryshime, filloni
veten më të lodhur, të vuani nga pagjumësia apo
nga vetja!
të mos jeni të koncentruar dhe gjithnjë nerFaleminderit. Unë personalisht jam
voz?
kundër pirjes së duhanit.
Femrave, sa e di, nuk u pëlqejnë
Durim Podrimqaku
rrudhat në fytyrë e aq më pak që
Viti III, Doganë dhe Shpedicion
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5 rekorde botërore në futboll që vështirë do të thyhen
ota e futbollit njeh me qindra rekorde ndërkombëtare, mirëpo janë së paku 5 prej tyre që ka
shumë pak gjasa të thyhen ndonjëherë.
Lionel Messi ka shënuar 91 gola në kalendarin e vitit
2012 dhe është gati të arrijë rezultate të njejta në
vitin 2013. Ky rekord u vendos pas gjeneratash të tëra në botën e futbollit, gjë që tregon sa e vështirë do të jetë për t’u thyer
në një të ardhme të afërt, e për më tepër,
nga ndonjë futbollist tjetër.
Just Fontaine ka shënuar 13 gola për
Francën në Kupën e Botës 1958. Josef
Bican, karriera e të cilit u shtri në vitet
1931-1956, ka shënuar 1468 gola në
918 ndeshje të luajtura në karrierën e tij.
Për sa i përket rekordeve të skuadrave, Australia ka mundur Samoan Amerikane me rezultatin 31-0 në fazën kualifikuese të Kupës së Botës në
vitin 2001.
Zvicra ka thyer një rekord të veshtirë në ndeshjet për
Kupën e Botës, si skuadra kombëtare që ka pësuar më
pak gola gjatë këtij kampionati në vitin 2006. Në fakt
skuadra nuk ka pësuar asnjë gol. Zvicra nuk lejoi asnjë
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gol në portën e saj gjatë gjithë kampionatit, dhe
përsëri humbi në raundet e nokaut-it, kundër
Ukrainës, me penallti.
Rekordi për kupat ndërkombëtare mbahet nga Ahmed
Hassan, nga Egjipti, me 184 të tilla, por kjo
gjithesesi zbehet kur krahasohet me rekordin e femrave, që e mban amerikania
Kristine Lilly, me plot 352 ndeshje
ndërkombëtare.
Së fundmi, nuk mund të flasim për
rekorde pa përfshirë këtu trajnerët.
Nuk mund të mos përmendim Sir
Alex Ferguson që ka fituar 48 trofe
gjatë gjithë drejtimit të skuadrës se tij,
37 prej te cilave i ka fituar me Manchester United. Ky rekord është i mahnitshëm
por jo Special. Jose Mourinho, është nga ata trajnerë që ka ‘shënuar’ rekorde speciale. Ai mban rekordin për ndeshjet konsekutive pa humbje të marra në
shtëpi. Duke përfshirë vitet nga 2002-2011, skuadrat
e Mourinhos kanë luajtur 150 ndeshje në total, pa
humbur në fushen e tyre. Ky rekord, ka shanse të mos
thyhet kurrë.

HUMOR
DASHURIA
Kur është ftohtë veç ti më ngroh,
në vapë veç ti më freskon,
ke lindur ti për mua,
përveç teje tjetër s'dua
S'e besoja asnjëherë se do dashuroja
një kondicioner.
DREJTORI
Arsimtarja u jep nxënësve për detyrë
që të shkruajnë me temën: “Çfarë do
të bënit po të ishit drejtor i shkollës?”.
Derisa të gjithë po shkruanin, një
nxënës rrinte duarkryq.
- Pse ti nuk po shkruan? – i drejtohet arsimtarja.
- Po e pres sekretaren që t’i diktoj…
PROFESORI DHE STUDENTI
Profesori pyet studentin:
- Çka ka ndodhur në vitin 1846?
Studenti i përgjigjet:
- Ka lindur Naim Frasheri.
Profesori: –Po në vitin 1850?
Studenti: –Naim Frasheri u bë 4vjeçar.
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