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Kandidati Sabri Klaiqi mbrojti temën e masterit
Më 14 qershor, Sabri Klaiqi,
student i drejtimit Doganë dhe
Shpedicion në Kolegjin “Pjetër
Budi” ka mbrojtur temën e
masterit me titull “Krijimi i zonave
të lira doganore dhe zonave
ekonomike, si mundësi për
zhvillimin ekonomik të Kosovës”.

Klaiqi tha se me nëpërmjet këtij punimi e ka parë të nevojshëm kontributin e tij profesional në dhënien e
këshillave dhe rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes në vend dhe përdorimin e alternativave
zhvillimore për rritjen e zhvillimit ekonomik. “Kur kemi parasysh se Kosova është një vend në tranzicion
dhe nuk e ka fatin e burimeve natyrore si nafta dhe gasi, shtrohet pyetja se çfarë alternativash ka vendi ynë
për përmirësimin e klimë së biznesit, për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve dhe zvogëlimin e
papunësisë”, theksoi ai. Duke shprehur falënderimet e tij për Kolegjin “Pjetër Budi”, Klaiqi tha se “Pjetër
Budi” është ndër kolegjet më të përgatitura sa i përket programeve deficitare dhe me kuadër profesional të
profesorëve më eminentë. Ai porositi të gjithë të rinjtë që duan të studiojnë, që ta zgjedhin Kolegjin “Pjetër
Budi”, duke i siguruar që nuk do të fitojnë vetëm diplomë, por dije. “Dihet se Kosova ka shumë kolegje,
prandaj shtrohet pyetja a duhet të marrë diplomë apo dije. E unë e kam parë që këtë të fundit e gjej vetëm në
Kolegjin „Pjetër Budi‟, prandaj kam filluar edhe jetën akademike pikërisht këtu”, tha Klaiqi, i cili është
asistent në Kolegjin “Pjetër Budi”.
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Sylë Tahirsylaj ligjëroi për studentët e “Pjetër Budit”

Më 17 qershor, Prof.Dr. Sylë Tahirsylaj, drejtor i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ka mbajtur një
ligjëratë për studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”, lidhur me sistemin e monitorimit të ujërave sipërfaqësore,
dheut dhe cilësisë së ajrit. Gjatë kësaj ligjërate, Tahirsylaj ka ndarë me studentët disa nga punimet dhe
hulumtimet që lidhen me cilësinë e ajrit në Kosovë. Kjo ligjëratë është organizuar në kuadër të manifestimit
Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”, ku studentët kanë mundësinë të bashkëbisedojnë me ekspertë dhe
personalitete të shquara të fushave të ndryshme.
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“Rrushat” e Doganës fitojnë turnirin në futboll
Më 18 qershor është zhvilluar turniri në futboll në kuadër të manifestimit Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”.
Fitues të këtij turniri të organizuar nga Organizata Studenore doli ekipi “Rrushat”, të cilët mposhtën në finale
ekipin “Çlirimi”, me rezultat 3:2. Lojtarët e ekipit fitues ishin: Engin Mecihan, Emir Zaimi, Kadri Durguti,
Arsim Vokshi, Pleurat Rexhepi dhe Shkelzen Topalli.
Kjo është hera e katërt që organizohet turniri në futboll, si njëri ndër aktivitetet jashtëmësimore të Kolegjit
“Pjetër Budi”.
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U mbajt turniri në bowling
Hamdi Krasniqi, absolvent i drejtimit Doganë dhe Shpedicion është shpallur fitues i turnirit të bowlingut të
Kolegjit “Pjetër Budi”, i cili u mbajt më 24 qershor, në Prishtinë. Në vendin e dytë, ndërkaq, u rendit kryetari
i Organizatës Studentore të “Pjetër Budit”, Ludvik Kërquku, po ashtu absolvent i drejtimit Doganë dhe
Shpedicion. Turniri tashmë tradicional është organizuar në kuadër të manifestimit Ditët e Hapura të “Pjetër
Budit”
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Diplomoi gjenerata e re e studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi”

Më 3 korrik ka diplomuar, në Prishtinë, gjenerata e re e studentëve të Kolegjit “Pjetër Budi”. Studentë të katër
drejtimeve: Doganë dhe Shpedicion, Sigurime, Menaxhim i Turizmit e Hotelerisë dhe Administrim Biznesi
janë bërë bashkë me profesorë e familjarë, për të shënuar përfundimin e studimeve trevjeçare Bachelor dhe
dyvjeçare Master.
Festë të arsimit, shkencës e kulturës dhe një rast për të shprehur mirënjohjen e thellë për ato punë të mira që ka
bërë për gjithë këto vite brezi i studentëve që diplomuan, bashkë me profesoratin dhe punonjësit tjerë të
Kolegjit, e cilësoi aktin solemn të diplomimit dekani i Kolegjit “Pjetër Budi”, prof. dr. Nuhi Rexhepi.
“Brezi juaj nga viti në vit ka shënuar përparim duke lëvizur drejt së ardhmes, duke synuar horizonte e lartësi të
reja në fushë të dijes për të mbështetur të ardhmen, duke u bërë shtysë e rëndësishme për kultivimin e vlerave
fillestare të studiuesve të rinj, që do të bëjnë emër në fushat e studimit që ndjekin. Rezultatet e punës suaj janë
barometri që mat vlerat e padiskutueshme dhe që mund të japë alternativa të reja për të ardhmen, sepse
universiteti prodhon, shqyrton, dhe shndërron kulturë nëpërmjet punës studimore, mësimdhënies dhe
mësimnxënies”, tha Rexhepi.
Profesoresha Ulpiana Lama në fjalën e saj iu tha studentëve se dita e ceremonisë së diplomimit është një ditë e
rëndësishme për ta, sepse kanë finalizuar një rrugëtim të gjatë në formimin akademik.
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“Lejomëni t'ju them që, në
këtë pjesë të botës ku gjysma
studiojnë ekonomik dhe
gjysma tjetër juridik, ju keni
bërë zgjedhjen e duhur. Përgëzime! Vendimmarrja nuk
është gjë e lehtë. Të marrësh
vendimin e duhur për të
ardhmen profesionale tregon
pjekuri dhe inteligjencë”,
theksoi ajo.

Profesori Ilir Bytyçi, ndërkaq, theksoi se Kolegji “Pjetër Budi” po kontribuon në zhvillimin dhe ndërtimin e
shtetit të Kosovës, duke iu dhuruar të gjitha institucioneve publike e private gjenerata, të cilat janë të
kualifikuara, të përgatitura dhe aftësuara në gjitha nivelet dhe fusha specifike. Kurse profesori Lulzim
Shabani vuri në pah se zhvillimi i kapitalit intelektual është synim dhe mision i Kolegjit “Pjetër Budi”,
institucion i cili për çdo ditë po rrit ndjeshëm edhe rolin e tij në zhvillimin e sektorëve prioritarë të
ekonomisë.
Studentët dhe mysafirët i përshëndeti edhe Ludvik Kerquku, kryetar i Organizatës Studentore të “Pjetër
Budit”, i cili për të pranishmit solli momente të ndryshme të përjetuara gjatë studimeve në këtë kolegj.
Ceremonia solemne e diplomimit të absolventëve të “Pjetër Budit”, e cila u shoqërua edhe me pika muzikore
nga anëtaret e Orkestrës për Kitarë “Vihuela”, u organizua në Aneksin e Kolegjit në ish-ndërtesën e Ombudspersonit të Kosovës, në Prishtinë. Paraprakisht, të veshur me uniformat e absolventëve, studentët parakaluan nëpër sheshin “Nëna Terezë”.
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Lirak Çelaj në Klubin e Debatit

Më 26 qershor, Lirak Çelaj, kryetar i Degës së PDK-së në Prishtinë dhe kryetar i Kabinetit të Qeverisjes së
Mirë për Prishtinën, bashkëbisedoi me studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”. Çelaj foli për tema të ndryshme që nga kultura e edukimi, deri te politika. Duke u përgjigjur në pyetjen se çfarë kërkon një aktor të futet në
politikë, Çelaj tha se sa më shumë që të tërhiqen njerëzit që mendojnë se kanë potencial për të zhvilluar
vendin, i japin hapësirë dikujt tjetër që të udhëheq dhe të marrë vendime. “Nuk ka mjet tjetër për të zhvilluar
vendin, jo vetëm tek ne por në çdo vend. Politika është ajo që i merr vendimet kryesore dhe që ndikon në
zhvillim apo në përkeqësim të gjendjes në një vend”, theksoi Çelaj. Bashkëbisedimi me Çelajn u organizua
në kuadër të manifestimit tradicional Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”.
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Më shumë se 40 shahistë në turnirin e shahut

Më 27 qershor, në turnirin e shahut, i cili u mbajt në sheshin “Nëna Terezë” të kryeqytetit, morën pjesë më
shumë se 40 shahistë. Në këtë turnir tradiconal, i cili organizohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, në bashkëpunim
me Federatën e Shahistëve të Kosovës, fitues u shpallën: 1. Fehmi Qorroli, 2. Mentor Bislimi, 3. Arben
Avdiu, 4. Ali Mulolli dhe 5. Besim Oruqi. Turniri u organizua në kuadër të manifestimit tradiciona Ditët e
Hapura të “Pjetër Budit”.
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U mbajt Dita e Hulumtimeve Shkencore
Më 28 qershor, studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” kanë prezantuar rezultatet e hulumtimeve të realizuara
gjatë semestrit veror të vitit akademik 2012/2013, në kuadër të Ditës së Hulumtimeve Shkencore.

Studentët, të ndarë në grupe, kanë realizuar hulumtime në tema si legjislacioni dhe funksionimi i shoqërive
tregtare, transporti ndërkombëtar, narkotikët dhe pasojat e substancave narkotike etj. Prof. Dr. Orhan Çeku,
ligjërues dhe bartës i hulumtimeve shkencore në kolegj tha se rezultatet e hulumtimeve shkencore të
prezantuara do të publikohen dhe do të jenë subjekt i inkorporimit në projekte akademike dhe zhvillimore në
Republikën e Kosovës. “Këto hulumtime shkencore e kanë edhe dimensionin e nxitjes dhe profesionalizimin
e studentëve për projekte zhvillimore – hulumtuese. Për këtë shkak, secili prej anëtarëve të stafit akademik
(profesorëve) pjesë për zhvillimin e syllabusit të lëndës ka realizimin e punës praktike me studentë”, theksoi
ai.
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Pjesëmarrje në konferencën shkencore ndërkombëtare për integrimet
Më 29 dhe 30 qershor, Dr. Orhan M.
Çeku, ligjërues në Kolegjin “Pjetër
Budi”, ka marrë pjesë në Konferenca e
Dytë Akademike Ndërkombëtare mbi
Integrimet Evropiane “Integrimi i
Evropës Juglindore në Bashkimin
Evropian - Sfidat”, organizuar nga
Qendra për Marrëdhënie
Ndërkombëtare dhe Studime
Ballkanike dhe Universiteti Shtetëror i
Tetovës, e cila është mbajtur në Tetovë.
Në konferencë pjesëmarrës ishin figura të njohura nga jeta politike dhe akademike, si zëvendëskryeministri i
Maqedonisë, Fatmir Besimi, ministri i Qeverisjes Lokale, Tahir Hani, kryetarja e Komunës së Tetovës, Teuta
Arifi, profesor Blerim Reka, profesoresha Magbule Çeço etj. Prof. Çeku prezantoi kumtesën shkencore
“Zhvillimi ekonomik i vendeve në tranzicion”.
Nga Kolegji ”Pjetër Budi”, në konferencë mori pjesë edhe MA.sc. Fatmir Halili, i cili ka prezantuar temën
me titull “Marrëveshja e arbitrazhit në arbitrazhin tregtar ndërkombëtar”.

Përfundoi manifestimi tradicional Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”
Më 3 korrik, me ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së re të studentëve, ka përfunduar manifestimi
tradicional Ditët e Hapura të “Pjetër Budit”. Manifestimi ka filluar më 17 maj dhe gjatë kësaj periudhe janë
organizuar aktivitete të shumta, si konferenca ndërkombëtare “Menaxhimi i resurseve ekonomike në
funksion të zhvillimit të vendeve në tranzicion”, Dita e Hulumtimeve Shkenore, pastaj bashkëbisedimi i
studentëve me mysafirë, si këngëtarja Rona Nishliu, politikani Lirak Çelaj dhe drejtori i Institutit
meteorologjik të Kosovës, Sylë Tahirsylaj. Po ashtu, janë organizuar edhe turnire në futboll, shah dhe
bowling, si dhe aksioni i dhurimit vullnetar të gjakut. Po ashtu, janë organizuar edhe mbërmje argëtuese për
studentët, si absolevntiada dhe mbrëmje rinore nëpër qytetet të ndryshme të Kosovës.
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“Pjetër Budi” shpall konkursin për studentët e rinj – APLIKO!
Më 10 korrik, Kolegji “Pjetër Budi” ka shpallur të hapur konkursin për vitin akademik 2013/2014. Programet studimore, në të cilat studentët mund të regjistrohen këtë vit janë Doganë e Shpedicion (Bachelor
dhe Master), Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë (Bachelor dhe Master), Administrim Biznesi
(Bachelor), Sigurime (Bachelor dhe Master) dhe Menaxhment (Bachelor dhe Master).
“Pjetër Budi” është institucioni akademik më prestigjioz në rajon, me drejtime zhvillimore dhe unike dhe
me garanci për punë dhe karrierë të suksesshme.
Studentët mud të zgjedhin të studiojnë në studime të rregullta, studime pa shkëputje nga puna dhe me
korrespondencë.
Kolegji “Pjetër Budi” ofron zbritje për kategori të ndryshme, si: për nxënës të shkëlqyeshëm 20% zbritje,
grupe deri në pesë veta 5%, grupe deri në dhjetë veta 10%, dy pjesëtarë të një familjeje 10%, pjesëtarët e
Policisë së Kosovës 20%, pjesëtarët e FSK-së 20%, pjesëtarët e Doganës së Kosovës 20% dhe studentët e
“Pjetër Budit” deri në 20% zbritje për vazhdimin e studimeve Master.
Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë: diploma e shkollës së mesme, dëftesat e secilit vit të
shkollës së mesme, certifikata e lindjes, fotokopja e letërnjoftimit dhe tri fotografi.

