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Budi” organizoi konferencë shkencore ndërkombëtare
Më 23 dhe 24 maj 2013, studiues të
njohur vendës e ndërkombëtarë kanë
marrë pjesë në konferencën shkencore
ndërkombëtare “Menaxhimi i resurseve
ekonomike në funksion të zhvillimit të
vendeve në tranzicion”, organizuar nga
Kolegji “Pjetër Budi”.
Më shumë se 50 hulumtues shkencorë
të cilët merren me teorinë dhe praktikën
e menaxhimit të resurseve ekonomike,
si dhe ekspertë - përfaqësues të
ndërmarrjeve hoteliere - turistike, të
industrisë së sigurimeve, doganës,
shpedicionit, menaxhimit të bizneseve
etj. kanë paraqitur punimet e tyre në
konferencë.

Dekani i Kolegjit “Pjetër Budi”, Nuhi Rexhepi tha se konferenca synon të trajtojë dhe të propozojë zgjidhje
për probleme komplekse të menaxhimit të këtyre sektorëve të rëndësishëm.
Disa nga temat e trajtuara në konferencë ishin menaxhimi në turizëm dhe hoteleri, menaxhimi në industrinë e
sigurimeve, menaxhimi në doganë e shpedicion, menaxhimi dhe marketingu, trendet në menaxhim, investimet
e huaja në funksion të zhvillimit, menaxhimi i resurseve njerëzore, marketingu ndërkombëtar, menaxhimi dhe
administrimi i bizneseve, menaxhimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, menaxhimi i sistemeve informative
etj.
Përveç punonjësve shkencorë, konferencës i kontribuan edhe personalitete tjera. Kështu, Zenun Pajaziti,
Kryetar i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri foli për sfidat e
zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe, në këtë kontekst, edhe për sfidat e menaxhimit të resurseve ekonomike në
funksion të zhvillimit të vendit.
Sali Bashota, Drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, referoi për sfidat e menaxhimit të
një institucioni shkencor akademik, ndërkaq Mentor Shala, Drejtor i Përgjithshëm i Radiotelevizonit të
Kosovës (RTK), prezantoi mënyrën e menaxhimit të mediumit publik, si një resurs i vlefshëm i një shoqërie në
tranzicion.
Kolegji “Pjetër Budi” këtë vit shënon nëntëvjetorin e ekzistimit në fushën e turizmit, doganës, sigurimeve,
menaxhimit të resurseve njerëzore dhe administrimit të biznesit në Kosovë, ndërkaq konferenca shkencore
ndërkombëtare, tashmë tradicionale, është kontribut në fushën e hulumtimeve shkencore.
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Kolegji “Pjetër Budi” ndan bursa studimi

Gjatë muajit maj, Kolegji “Pjetër Budi” u bë pjesë e iniciativës për ndarjen e bursave të studimit. “Pjetër
Budi” ndan 17 bursa për studime Bachelor, pesë prej të cilave do të jenë bursa të plota, pesë me financim nga
50%, pesë me financim 25%, si dhe dy bursa të plota për studime Bachelor në Fakultetin për Turizëm dhe
Shkenca Organizative “Shën Klementi i Ohrit” në Ohër të Maqedonisë.
Bursat do të ndahen për të gjitha drejtimet e Kolegjit “Pjetër Budi”: Doganë dhe Shpedicion, Menaxhimi i
Turizmit dhe Hotelerisë, Administrim Biznesi dhe Sigurime në nivelin BA.
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Pjesëmarrja në konferencën shkencore “Komunikimi dhe Kultura”
Më 22-23 maj 2013, ligjëruesja e Kolegjit "Pjetër Budi", Emira Limani, ka marrë pjesë në Konferencën
shkencore “Komunikimi dhe Kultura” në Wroclaw të Polonisë.
Kjo konferencë organizohet nga Instituti i Sociologjisë i Universitetit të Wroclaw-ës dhe Departamentit të
Shkencave të Komunikimit të Universitetit të Indianës Përdjusë në Indianapolisë (Indiana University Purdue
Univeristy Indianapolis-IUPUI).
Disa nga temat e prezantuara në këtë konferencë ishin: “Dallimet kulturore në jetën e përditshme, në biznes
dhe udhëtim”, “Konteksti kulturor në migracion”, “Ndikimi i medieve në lidhjen mes rinisë dhe aktiviteteve
kulturore në Shqipëri” etj. Këtë vit kjo konferencë është organizuar për të 14 herë me radhë dhe këtë vit kanë
marrë pjesë 13 kombësi/kultura të ndryshme nga katër kontinentet: Evropë, Azi, Afrikë dhe Amerikë.
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Studentët e “Pjetër Budit” vizitojnë Ministrinë e Drejtësisë
Më 27 maj 2013, në kuadër të zhvillimit të punës praktike, studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” vizituan
Ministrinë e Drejtësisë, ku patën mundësi të marrin pjesë në një hapje publike të tenderëve.

Në shoqërimin e Prof. Dr. Orhan Çeku, studentët patën rastin të shohin procedurat e hapjes publike të tenderit
dhe të parashtrojnë pyetje në lidhje me mënyrën e vlerësimit të tenderit nga komisioni, si dhe lidhjen e
kontratës me kompaninë fituese.
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Doganierët e ardhshëm vizituan Hanin e Elezit

Më 31 maj 2013, studentët e vitit
të parë, të drejtimit Doganë dhe
Shpedicion, kanë pasur rastin që
ligjëratën e fundit të lëndës
Sistemi Doganor ta mbajnë në
terren, në vendkalimin kufitar
Hani i Elezit.

Kjo ligjeratë është organizuar në këtë mënyrë me qëllim që studentët të shohin në praktikë atë që e kanë
mësuar gjatë semestrit të kaluar në Kolegjin “Pjetër Budi”.
“Gjatë vizitës në vendkalimin kufitar në Han të Elezit studentët patën rast të mësojnë anën praktike të
procedurave të kontrollit të udhëtarëve dhe të veturave, si dhe ato që aplikohen tek mallrat komerciale, që nga
lajmërimi në kufi e deri tek përmbyllja e procesit, përkatësisht deri tek pagesa përfundimtare e obligimeve
doganore”, ka thënë prof. Naim Huruglica, njëherësh Drejtor i Doganave të Kosovës.
Vizita e studentëve dhe ushtrimet praktike kanë zgjatur dy orë dhe janë vlerësuar lart nga studentët e vitit të
parë të Doganës dhe Shpedicionit.
Kolegji “Pjetër Budi” është institucioni i vetëm i arsimit të lartë në Kosovë që ofron programin studimor
Doganë dhe Shpedicion.
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Kolegji “Pjetër Budi” mbledh kapakë për të ndihmuar njerëzit në nevojë
Gjatë muajit maj, studentët dhe stafi i
Kolegjit ”Pjetër Budi” për një kohë
relativisht të shkurtër kanë arritur të
mbledhin një numër të madh të kapakëve
plastikë, duke u bërë kështu pjesë e
iniciativës për ndihmë personave me aftësi
të kufizuar, që kanë nevojë për karroca.
Kolegji do të vazhdojë me këtë aktivitet
edhe në ditët e ardhshme, ndërkaq kapakët
e mbledhur do të dorëzohen në qendrën ku
bëhet mbledhja dhe riciklimi i tyre.
Ky projekt fillimisht u iniciua nga
Kushtrim Ahmeti, student shqiptar që
studion në Turqi dhe, tashmë, përveç
Kosovës, projekti ka gjetur përkrahje të
gjerë edhe në vende të tjera, si BosnjëHercegovinë dhe Shqipëri.
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Praktikë për studentët në Aeroportin e Prishtinës
Gjatë muajit qershor, Kolegji “Pjetër Budi”
në bashkëpunim me Aeroportin e Prishtinës,
u ka mundësuar studentëve që të fillojnë
punën praktike në Aeroport, në shërbimin e
pasagjerëve.
Njëzet studentë të Kolegjit “Pjetër Budi”
kanë rastin që të kryejnë praktikë dymujore,
për të parë nga afër se si zhvillohet puna aty.

Vizitë studimore në Universitetin Politehnica të Bukureshtit
Më 2-6 qershor 2013, ligjëruesi i Kolegjit “Pjetër Budi”, Imer Mushkolaj, ka marrë pjesë në një vizitë studimore në Universitetin Politehnica të Bukureshtit (Rumani), në kuadër të projektit të Tempus‟it, që po zbatohet
nga WUS Kosova "Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulave në bazë të rezultateve të mësimnxënies dhe
mësimdhënies së bazuar në hulumtim, në institucionet private të arsimit të lartë të Kosovës”.
Gjatë vizitës janë trajtuar tema, si: pozicionimi i arsimit të lartë në sistemin e edukimit formal dhe joformal, definimi i rezultateve të mësimnxënies në programet e reja të studimit në nivelet Bachelor dhe Master,
procesi i validimit të kualifikimeve etj.
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Studentët dhuruan gjak
Më 5 qershor 2013, në Kolegjin “Pjetër Budi” është organizuar aksioni për dhurimin vullnetar të gjakut.
Thirrjes për dhurimin e gjakut iu janë përgjigjur studentët dhe stafi, së bashku me disa dhurues vullnetarë
jashtë kolegjit.
“Kjo është hera e tretë që në vijmë në Kolegjin „Pjetër Budi‟, kësaj radhe me ftesë të organizatorëve, në kuadër
të manifestimit „Ditët e Pjetër Budit‟ dhe duket se kjo do të bëhet tradicionale”, tha Fadil Mahmuti, menaxher
për marketing dhe informim në Transfuzionin e Gjakut, i cili theksoi faktin se kërkesat për gjak janë shumë të
mëdha.
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Rona Nishliu bashkëbisedoi me studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”
Më 7 qershor 2013, këngëtarja e njohur Rona Nishliu bashkëbisedoi të premten me studentët e Kolegjit “Pjetër
Budi”. Ajo foli gjatë për rrugën e saj në realizimin e qëllimeve si në fushën e muzikës, ashtu edhe në fusha të
tjera të jetës.

Ajo theksoi faktin se gjëja më e rëndësishme për njeriun është që të jetë sa më i dobishëm për vendin ku jeton.
“Dituria është vlera dhe pasuria më e madhe e njerëzimit. Të jemi të vetëdishëm për rëndësinë e mundësisë që
sot kemi për t’u shkolluar. Ta shfrytëzojmë maksimalisht për t’u rritur profesionalisht, në mënyrë që t’i falim
sa më shumë këtij vendi”. Ky ishte mesazhi i Rona Nishliut për studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”.
Bashkëbisedimi me Nishliun u realizua në kuadër të Klubit të Debatit dhe në vazhdën e manifestimit
tradicional Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”.
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Studentët e “Pjetër Budit” në panairin e librit
Më 6 qershor 2013, studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” vazhduan aktivitetet në kuadër të manifestimit Ditët e
Hapura të “Pjetër Budit”. Një grup i tyre kanë vizituar Panairin e 15-të të Librit në Prishtinës, i organizuar nga
Shoqata e Botuesve të Kosovës.
Studentët ishin më shumë të interesuar për libra që lidhen me drejtimet që ata ndjekin në Kolegjin “Pjetër
Budi”, e që janë drejtime të veçanta që ofrohen vetëm në këtë institucion, si: doganë e shpedicion, turizëm e
hoteleri, sigurime, administrim biznesi dhe menaxhment.
Ditët e Hapura të “Pjetër Budit” është manifestim tradicional që organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi” dhe që
ju ofron mundësi studentëve të bëhen pjesë e aktiviteteve të ndryshme akademike, edukative, kulturore e
sportive.
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“Pjetër Budi” uron për Ditën e Paqes
Më 11 qershor 2013, Kolegji “Pjetër Budi” ka uruar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me rastin e
Ditës së Paqes.
Në urim thuhej se 12 qershori simbolizon festën e lirisë, fitoren e të drejtës ndaj të padrejtës, përkushtimin për
çlirim kombëtar, për jetë më të mirë për brezat e ardhshëm. “Triumfi i forcave të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës të mbështetura nga Pakti Veriatlanitik NATO në Kosovë, do të mbetet në kujtesën tonë dhe të
gjeneratave vijuese, si ditë e hapjes së horizonteve të reja për kombin shqiptar të Kosovës”, thuhej në urim.

