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Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ka krijuar mundësi të mëdha 
për të rinjtë e rajonit, të cilët duke u bërë pjesë e këtij institucioni të arsimit të 

lartë në Kosovë, njëkohësisht 
të bëhen pjesë e tregut të 
punës. Në UMIB janë të 
akredituara 20 programe, të 
cilat janë mjaft atraktive dhe 
të kërkuara jo vetëm brenda, 
por edhe jashtë vendit. Si të 
tilla ato paraqesin një derë të 
hapur për ata që duan të ecin 
në hap me të rejat në shkencë 
dhe gjithashtu në tregun 
global të punës.  Përveç 
programeve, kabineteve, 
laboratorëve që ofrohen në 

UMIB, një segment tepër të rëndësishëm paraqet bashkëpunimi me kompanitë 
publike dhe ato private në vend. Si rrjedhojë studentët tanë mund të kryejnë 
praktikën në kompanitë që ndërlidhen me natyrën e studimeve, duke e zënë 
shpejtë hapin e teknologjisë së re. Në kuadër të Universitetit tonë, tashmë janë 
krijuar edhe mekanizma të tjerë në shërbim të studentëve, të cilët poashtu 
ndikojnë në rritjen e cilësisë së punës dhe përgatitjes së kuadrove të reja. 
Qendra e Inovacionit, asociacioni “Alumni”, Qendra për Zhvillim të Karrierës 
dhe Bordi Këshillëdhënës që përbëhet prej njerëzve të biznesit dhe 
universitetit, shpërfaqin një qasje të re për universitetin dhe për studentët.  
Konferencat shkencore që tashmë po bëhen tradicionale, kanë krijuar një 
imazh të një institucioni të mirëlltë shkencor. Ndërsa ngjarjet, sikur “Panairi i 
karrierës dhe punës”, po e pasurojnë kalendarin e aktiviteteve universitare dhe 
po hapin shtigje të reja për të gjithë ne. Këta hapa kanë bërë që UMIB-i në vitin 
2019 të ngritët për 4 mijë vende në ranglistën e universiteteve botërore, për 
herë të parë i dyti në nivel vendi në listën e universiteteve publike. Kampusi i ri 
universitar ka krijuar mundësi të mëdha për të gjithë, qoftë si studentë, qoftë si 
mësimdhënës. Ky është një rrugëtim i përbashkët drejtë suksesit. Ju 
faleminderit! 

Të nderuar, 

Fjala e rektorit

Prof. dr. Alush Musaj
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Mbi bazën e këtyre fakulteteve dhe duke u bazuar në traditën mbi 60 vjeçare të 
arsimit të lartë në Mitrovicë, Qeveria e Republikës së Kosovës me datën 
06.03.2013 ka themeluar Universitetin Publik të Mitrovicës, kurse Kuvendi i 
Kosovës me datën 31 maj 2013 ka ratikuar vendimin. Në bazë të Statutit të 
Përkohshëm, miratuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në 
kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”(UMIB) funksionojnë 
gjashtë fakultete: Fakulteti i Gjeoshkencave (FGJT), Fakulteti i Teknologjisë 
Ushqimore (FTU), Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 
(FIMK), Fakulteti Juridik (FJ), Fakulteti Ekonomik (FE) dhe Fakulteti i 
Edukimit (FE).

Studentët që studionin në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë dhe 
Shkollën e Lartë Teknike ishin nga të gjitha trevat e Kosovës, marr parasysh se 
këto degë studioheshin vetëm në Mitrovicë. Një numër i madh i studentëve 
vinin edhe nga viset tjera shqiptare, nga Maqedonia dhe Presheva, Bujanoci 
dhe Medvegja dhe Mali i Zi. Shumë student – shtetas të huaj u regjistruan dhe 
diplomuan në këtë fakultet, posaçërisht nga Lindja e Mesme.

Themelimi i Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë kishte një rendësi të 
madhe për tërë Kosovën. Ishte Kombinati Xehetaro-Metalurgjik “Trepça” që 
kishte nevojë të madhe për kuadro inxhinierie që dilnin nga Fakulteti i 
Xehetarisë dhe Metalurgjisë. Kuadrot e dala nga Fakulteti i Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë dhe Shkolla e Lartë Teknike kanë zënë vend të merituar edhe në 
Kombinatin Elektroenergjetik të Kosovës, dhe tërë industrinë dhe ekonominë 
e Kosovës.

Themelet e studimeve të arsimit të lartë në Mitrovicë u vunë me hapjen e 
Shkollës së Lartë Teknike në vitin 1961. Në vitin 1970 në kuadër të Fakultetit 
Teknik hapen degët e Xehetarisë, Teknologjisë dhe Metalurgjisë, llimisht në 
Mitrovicë, viti shkollor 1970/71, për të vazhduar pastaj në Prishtinë deri në 
themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë në vitin 
1974. Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë është themeluar me 
Ligjin mbi themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë nga 
Kuvendi i Kosovës me datën 22 korrik 1974. Në vitin e themelimit studimet u 
organizuan në këto degë: Xehetari, Teknologji dhe Metalurgji, kurse në vitin 
shkollor 1980/81 hapet edhe dega e Gjeologjisë.

Historiku
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Sekretari i përgjitshëm
Xhelal Smakiqi

Menaxhmenti

Rektor
Prof. dr. Alush Musaj

Prorektore për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve 
dhe Zhvillim të Cilësisë

Prof. ass. dr. Merita Shala

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar
 dhe Kërkime Shkencore
Prof. dr. Behxhet Shala

Prorektore për Buxhet dhe Financa
Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi
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Përbërja e Këshillit Drejtues

Prof. dr. Ali Topalli- kryesues 

Msc. Musa Dibrani- zëvendëskryesues 

Meriton Hajzeri- anëtar 

Dr. sc. Mustafë Haziri- anëtar 

Prof. asoc. dr. Ismet Mulliqi – anëtar 

Prof. asoc. dr. Nurten Deva – anëtare 

Prof. asoc. dr. Halil Bajrami – anëtar 

Msc. Fatbardha Hoxha, PhD c. – anëtare 

Dr. sc. Ylber Januzaj- anëtar 
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Prof. ass. dr. Qazim Tmava

Prof. asoc. Aziz Behrami

Prof. asoc. Agron Beka

Prof. ass. dr. Besim Gollopeni
Ass. Ylli Hashani

-
Xhelal Smakiqi - Sekretar i pergjithshëm  - pa të drejtë vote

 - pa të drejtë vote



Parlamenti Studentor 

Kryetar 

Ensar Suma 

Nënkryetar  

Pellumb Sadiku 

Lora Ferizi 

Bleona Musliu 

Sekretare  
Gentina Hajdari 

Senator 
Shahin Gashi 
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Fakulteti i Gjeoshkencave 
       Bachelor: 

1.Xehetari
2. Gjeologji

3. Materiale dhe Metalurgji (me specializime: Materiale; Metalurgji)

(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)

Master:

1.Xehetari
2.Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike
3.Vendburimet e lëndëve të para minerale

4.Materiale
5.Metalurgji

(Kohëzgjatja e studimeve 1, respektivisht 2 vjet, 60 - 120 etcs)

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Bachelor:

1.Teknologji (Inxhinieri Mjedisore, Inxhinieri Kimike)
2. Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore

(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)

Master:

1. Teknologji (Inxhinieri e Mbrojtjes Mjedisore, Inxhinieri Kimike)
2. Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore

(Kohëzgjatja e studimeve 1, respektivisht 2 vjet, 60 - 120 etcs)



1

Inxhinierisë Mekanike dhe 
Kompjuterike

Bachelor:
1. Informatikë Inxhinierike

2. Inxhinieri Ekonomike
3. Makineri Prodhuese

(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)

Master:

1. Inxhinieri Ekonomike
(Kohëzgjatja e studimeve 1, respektivisht 2 vjet, 60 - 120 etcs)

Juridik

Bachelor:
1. Juridik

(Kohëzgjatja e studimeve 4 vjet, 240 etcs)

Ekonomik

Bachelor:
1. Biznes dhe Menaxhment (Banka, Financa dhe Kontabilitet)

(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)

i Edukimit

Bachelor:

1. Edukim Parashkollor
2. Edukim Fillor

(Kohëzgjatja e studimeve 4 vjet, 240 etcs)
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Memorandumi i mirëkuptimit për hapjen e 
Qendrës së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 
është nënshkruar më 04 prill 2019 nga rektori i 
Universitetit "Isa Boletini" në Mitrovicë, Alush 
Musaj dhe ministri për Inovacion dhe 
Ndërmarrësi, Besim Beqaj. 

Ndryshe, QZHK do të ndihmoj në zhvillimin e 
aftësive, njohurive dhe shkathtësive, të cilat janë kyçe për procesin e punësimit të studentëve dhe të 
diplomuarve, do të ofroj shërbime të digjitalizuara për edukim, këshillim, zhvillim dhe orientim në 
karrierë etj. 

QZHK do të ndihmoj studentët e Universitetit të 
Mitrovicës "Isa Boletini", sa i përket zhvillimit të 
njohurive dhe shkathtësive që do t'u ndihmojnë 
për punësim, ofrimin e mundësisë për studentët 
që të tojnë përvojë pune gjatë studimeve, 
ofrimin e informatave për tregun e punës, ofrimin 
e mundësisë për qasje në informata për studime, 
trajnime, seminare, ligjërata dhe aktivitete tjera. 

rëndësishëm për studentët dhe vetë Universitetin. 
Një qendër e tillë do të jetë një pikë e rëndësishme 
informacioni dhe ndërmjetësimi për studentët. 

Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini", më 05 gusht 2019, 
është themeluar Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK), që patraqet një projekt tepër të 

Qendra për Zhvillim të Karrierës 

Ndryshe parashihet që "Alumni" të krijojë bazën e të diplomuarve dhe të dhënat e tyre për të bërë të 
mundur depërtimin e tyre në tregun e punës, mandej të organizoj ngjarje, seminare, konferenca 
profesionale dhe të bëjë avancimin profesional të të diplomuarve. 

Asociacioni "Alumni" i Universitetit "Isa 
Boletini" në Mitrovicë, është themeluar më 30 
maj 2018. Themelimi i këtij asociacioni 
vlerësohet si një moment i rëndësishëm për 
Universitetin. "Alumni" do të ndihmoj në 
lidhjen e të gjitha gjeneratave të studentëve, për 
të krijuar bashkëpunim të vazhdueshëm dhe 
krijimin e lidhjeve në mes studentëve, 
profesorëve të fakulteteve përkatëse dhe 
bashkësisë më të gjerë akademike. 

Asociacioni "Alumni" 

Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në 
Universitetin "Isa Boletini", vlerësohet me 
rëndësi për studentët, stan akademik dhe 
biznesin dhe parqet një lajm i mirë jo vetëm për 
Universitetin "Isa Boletini", por edhe për Mitrovicën dhe rajonin, meqë Qendra do të jetë në 
shërbim të të gjithëve. Parashihet që ajo ta shndërroj universitetin në një qendër zhvillimi për 
kuadrot e reja dhe për zhvillimin e biznesit. 

Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 



Aktivitetet 
2019 



Ndryshe anëtarë të KD-së të zgjedhur nga Senati janë: Prof.asoc.dr. Ismet 
Mulliqi, prof.asoc.dr. Nurten Deva, prof.ass.dr. Halil Bajrami, msc. Fatbardha 
Hoxha dhe dr.sc.Ylber Januzaj. Ndërsa anëtarët e KD-së të emëruar nga 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë janë: prof.dr. Ali Topalli, msc. 
Musa Dibrani, dr.sc. Mustafë Haziri dhe Meriton Hajzeri.

U mbajt të enjten mbledhja konstituive e Këshillit Drejtues të 
Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”. Kryesues i Këshillit 
Drejtues u zgjodh prof.dr. Ali Topalli, ndërsa zëvendëskryesues, msc. 

Musa Dibrani. 

10 janar - 

 U mbajt mbledhja konstituive e 
Këshillit Drejtues
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Gjithashtu anëtarët e këtij rrjeti të themeluar para 50 viteve, përtojnë nga mjetet 
dhe burimet arsimore të përshtatura për nevojat dhe kontekstet rajonale, duke 
promovuar përdorimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit për 
mësimdhënie dhe kërkime etj. 

Përveç rrjetit të universiteteve, Rrjeti i Frankofonise bashkëpunon edhe me 
institucione shtetërore dhe organizata internacionale. Të qenit anëtar në këtë rrjet, 
mundëson qasje në rrjetin global të institucioneve anëtare, akademikëve dhe 
studiuesve frankofonë,  mandej pjesëmarrje në projekte ndërmjet institucioneve 
anëtare si dhe pjesëmarrje në përgatitjen e projekteve.

Ndryshe, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), është anëtarësuar në fund 
të vitit të kaluar në Rrjetin e Universiteteve të Frankofonisë, ku bëjnë pjesë 
universitete, kolegje dhe institute kërkimore. Pas Universitetit të Prishtinës, UMIB-i 
është universiteti i dytë në rajon që është anëtarësuar në këtë rrjet që numëron 884 
anëtarë, prej 111 shteteve të ndryshme. 

Përfaqësuesit e universiteteve 
kosovare  g ja të  qëndr imi t  në 
Bukuresht  u takuan edhe me 
presidentin e Rjetit të Universiteteve 
të Frankofonisë, Mohamed Ketata. 
Ata biseduan për thell imin e 
bashkëpunimit dhe mundësinë e 
futjes së gjuhës frënge si lëndë 
zgjedhore në ndonjë nga programet e universiteteve kosovare.  

Prof. Ylber Januzaj, anëtar i Këshillit Drejtues në Universitetin e Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB), ka marrë pjesë në një takim të Rrjetit të Universiteteve të 
Frankofonisë që është mbajtur 

në Bukuresht të Rumanisë.  Përveç  
UMIB-it në këtë takim ishin të 
pranishëm edhe përfaqësues të 
Universitetit të Prishtinës dhe 
Universitetit të Gjakovës. 

12 shkurt -

UMIB përfaqësohet në një takim të organizuar
 nga Rrjeti i Universiteteve të Frankofonisë
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14 shkurt -

Dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, Naser Peci i shoqëruar nga 
Muharrem Zabeli, shef i departamentit Materiale dhe Metalurgji, ka 
realizuar një vizitë në Universitetin e Lubjanës, më qëllim të 

bashkëpunimit me Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Inxhinierisë si dhe 
Institutit të Metaleve dhe Teknologjisë (IMT).
Gjatë takimit u shqyrtuan e mundësitë e bashkëpunimit në fusha të ndryshme të 
gjeoshkencave. Çështje që u diskutuan ishte mundësia e bashkëpunimit dhe 
avancimi i bashkëpunimit në mes të dy fakulteteve , rrugët e mbështetjes së 
bashkëpunimit dhe pritshmëritë e bashkëpunimit.
Si rezultat i takimeve u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit në mes të 
Universitetit Mitrovicës “Isa Boletini” dhe Institutit të Metaleve dhe 
Teknologjisë (IMT). Gjithashtu u përpilua draft Marrëveshja e Bashkëpunimit 
në mes të Universitetit Mitrovicës “Isa Boletini” – Fakulteti i Gjeoshkencave 
dhe Universitetit Lubjanës – Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Inxhinierisë, 
që pritet të nënshkruhet së shpejti.

 Marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e 
Metaleve dhe Teknologjisë në Slloveni
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Studentët holandez  do të qëndrojnë në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 
për tre muaj dhe së bashku me studentë vendor dhe do të merren me 
hulumtimin e hirrës prej qumështoreve të ndryshme.

Në kuadër të programit Erasmus +, Dekani i Fakultetit të 
Tekonologjisë Ushqimore, Milaim Sadiku, priti dy studentë nga 
Universiteti “Van Hall Larenstein” i Holandës. Studentët ishin të 

shoqëruar nga profesori, Fatos Rexhepi dhe përfaqësuesja e Shoqatës së 

Përpunuesve të Qumështit të Kosovës, Arbnora Durmishaj. 

15 shkurt -

 Dy studentë holandezë kryejnë 
pjesën praktike në FTU 
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Rektorët u dakorduan që takimet e universiteteve publike shqiptare të jenë takime 
periodike.

Të pranishmit u zotuan për të punuar fuqimisht drejt rritjes së cilësisë, zgjerim të lirisë 
akademike, krijim të standardeve, përmirësim të shërbimeve për studentë, përballim të 
sdave teknologjike të kohës, reformim të arsimit të lartë dhe objektiva të tjera, të 
përfshira në deklaratën e përbashkët, të nënshkruar nga përfaqësuesit e universiteteve 
publike shqiptare. Përfaqësuesit e universiteteve shtruan edhe idenë e krijimit të një 
fondi të përbashkët të universiteteve shqiptare, i cili do të mundësonte shkëmbimin e 
studentëve dhe stat akademik ndërmjet tyre.

Pjesëmarrësit në këtë 
t a k i m  a n a l i z u a n 
zhvillimet historike dhe 
aktuale në arsimin e lartë 
shqiptar, duke u pajtuar së 
b a s h k u  p ë r  t ë 
institucionalizuar këtë 
k o n f e r e n c ë  d h e  p ë r 
b a s h k ë p u n i m  m ë  t ë 
ngushtë në vazhdimësi, 
me synim avancimin e 
a r s i m i t  t ë  l a r t ë  n ë 
h a p ë s i r a t  s h q i p t a r e . 
R e k t o r ë t  d h e 
përfaqësuesit e universiteteve publike shqiptare, gjatë takimit shtruan problematikat e 
mungesës së autonomisë në universitete publike, mungesës së vëmendjes ndaj kërkimit 
shkencor dhe probleme të tjera me të cilat përballen universitetet publike sot.

Deklarata u nënshkrua në kuadër të konferencë së rektorëve të universiteteve publike 
shqiptare, të titulluar “Arsimi i lartë shqiptar dhe ballafaqimi me të ardhmen”, që u 
mbajt në Prishtinë. Në këtë konferencë morën pjesë rektorë dhe zëvendësrektorë nga 
universitetet publike shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.

Rektorët e universiteteve publike shqiptare, do të bashkëpunojë ngushtë me 
qëllim të rritjes së cilësisë në arsim dhe zgjerimit të lirisë akademike. Për këtë u 
nënshkrua edhe një deklaratë e përbashkët nga rektorët e këtyre universiteteve.

19 shkurt -

Universitetet publike shqiptare bashkëpunojnë
 për të zgjeruar liritë akademike
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Ky de legac ion 
përgëzoi stan e 
UMIB-it si dhe 
zyrën e projekteve 
për punën e bërë si 
d h e  t r e g o i 
gatishmërinë për 
bashkëpunim dhe 
përkrahje.

Gjithashtu ata takuan studentët dhe stan akademik që janë të përfshirë në këto 
projekte. Përfaqësuesit patën rastin të takojnë edhe dy studentë holandezë të 
Universitetit “Van 
Hall Larenstein”, 
të cilët për tre 
muaj do të jenë 
pjesë e UMIB-it, 
k u  e d h e  d o  t ë 
k r y e j n ë  p u n ë 
praktike së bashku 
m e  s t u d e n t ë t 
kosovarë.

Fillimisht ata takuan rektorin e UMIB-it, Alush Musaj, ndërsa më pas vizituan 
zyrën e projekteve Erasmus + në UMIB, ku u takuan me pjesëtarët e të gjitha 
njësive akademike të Universitetit. Ata u njoftuan me projektet e aplikuara si 
dhe me projektet që janë duke u implementuar.

Dy anëtarë të zyrës Erasmus + në Kosovë në emër të Agjencisë EACEA, 
organizuan një vizitë monitoruese në Universitetin e Mitrovicës “Isa 
Boletini “me qëllim që të informohen rreth të gjitha projekteve 

Tempus dhe Erasmus + në projektet International Credit Mobility, të kryera në 
Institucionet e Arsmit të Lartë.

26 shkurt -

Zyrtarë të Erasmus +, vizituan Universitetin
 “Isa Boletini” 
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Sipas saj, tash për tash janë të fokusuar që të anëtarësohen në Unionin e 
Studentëve të Evropës, me çka do të krijoheshin lehtësira të mëdha për 
studentët kosovarë.

Në anën tjetër, Krenare Çerkini, kryetare e USK-së, falënderoi për pritjen dhe 
për mbështetjen sa i përket bashkëpunimit me UMIB-in. Ajo theksoi se ka tri 
vite që funksionojnë si organizatë, e cila përfaqëson studentët e Kosovës. 
“Objektivi yni është që të lehtësojmë përfaqësimin e studentëve tanë në arenën 
ndërkombëtare”.

Për këtë dhe çështje të tjera që lidhen me bashkëpunim ndërmjet universiteteve 
dhe studentëve, u bisedua në një takim me drejtuesit e Unionit të Studentëve të 
Kosovës (USK), të cilët vizituan Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”. Ata 
u priten nga këshilltari i rektorit, Alban Fazliu, i cili i përgëzoi studentët për 
angazhimin e tyre sa i përket përmbushjes së kërkesave dhe nevojave të 
studentëve.

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), do të mbështes 
projektet e studentëve në të mirë të rritjes së cilësisë në arsim. Në këtë 
kuadër UMIB është i hapur për bashkëpunim edhe me Unionin e 

Studentëve të Kosovës.     

28 shkurt - 

 UMIB mbështet Unionin e Studentëve të Kosovës 
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Sipas rektorit Musaj, punëtoria ndër të tjera kishte si qëllim edhe 
bashkëpunimin akademik ndërmjet universiteteve dhe vendeve pjesëmarrëse. 
Përndryshe pjesëmarrës ishin përfaqësues të 70 universitete nga 26 shtete të 
ndryshme.  

Përveç rektorit Musaj, në këtë punëtori mori pjesë edhe dekani i Fakultetit të 
Teknologjisë Ushqimore, prof.dr. Milaim Sadiku. Punëtoria, “Fuqia 
bashkuese e kulturave ndërkombëtare dhe roli i universiteteve”, është 
organizuar nga  Qendra e hulumtimeve për zhvillime strategjike pranë 
Universitetit “Kutahja Dumlupınar”.

ektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr. Alush Musaj Rka nënshkruar një protokoll bashkëpunimi me rektorin e Universitetit 
“Kutahja Dumlupınar” në Turqi, prof.dr. Remzi Goren. Kjo 

marrëveshje është nënshkruar gjatë një punëtorie që është mbajtur në këtë 
universitet, në kuadër të të cilit funksionojnë 3 institute, 9 fakultete, 3 kolegje 
dhe 14 shkolla profesionale. 

1 mars - 

Protokoll bashkëpunimi me Universitetin
 “Kutahja Dumlupınar” në Turqi 
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Ai theksoi se brenda këtyre 6 viteve Universiteti “Isa Boletini” ka shënuar 
progres të jashtëzakonshëm. “Kemi nisur në objekte të improvizuara, me 
800 studentë, ndërsa tani jemi në kampusin më modern në vend dhe me mbi 
4 mijë studentë. Na mbetet që të punojmë fortë për ta bërë universitetin tonë 
model”. 

Rektori Musaj, ka falënderuar studentët dhe mësimdhënësit për angazhimin e 
tyre në këtë aksion, duke e shndërruar kampusin universitar në një hapësirë të 
pastër. Ai ka uruar studentët dhe mësimdhënësit për 6-vjetorin e themelimit të 
Universitetit “Isa Boletini”. 

Studentë dhe mësimdhënës së bashku me rektorin e Universitetit “Isa 
Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj,  kanë marrë pjesë të 
martën në një aksion të organizuar nga Parlamenti Studentor për 

pastrimin e kampusit universitar. Aksioni është organizuar në kuadër të 
aktiviteteve për shënimin  e 6-vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa 
Boletini” në Mitrovicë.

5 mars - 

 Aksion për pastrimin e kampusit universitar
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Selimi inkurajoi pjesëmarrjen e vajzave dhe grave që kanë diplomë të shkollës 
së mesme ose janë aktualisht të regjistruara në universitet për të shfrytëzuar 
këtë mundësi për të studiuar rreth energjisë në SHBA.

Ai njoftoi se bursat do të ofrohen për të mbuluar koston e plotë të dy viteve të 
studimeve për gratë dhe vajzat në institucionet e akredituara akademike, me 
fokus të veçantë në lëndët STEM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe 
Matematikë).

Sipas tij, programi i bursave WE / “Gratë në Energji”, është aktiviteti i parë në 
përpjekjen shumëdimensionale që synon krijimin e mundësive për gratë që të 
marrin pjesë në sektorin e energjisë përmes arsimit të avancuar, punësimit dhe 
sipërmarrjes. “Ky aktivitet mbështetet nga programi Threshold i dakorduar 
mes Qeverisë së Kosovës dhe Korporatës së Sdës së Mijëvjeçarit”.

Studente nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, 
kanë marrë pjesë të martën në një sesion informues të organizuar nga 
Fonadacioni i Mileniumit në Kosovë (FMK), ku është prezantuar Programi i 
Bursave “Gratë në Energji”. Prezantimin e ka bërë, Petrit Selimi,  kryeshef 
ekzekutiv i FMK-së.

5 mars - 

 Inkurajohen vajzat dhe gratë që të shfrytëzojnë 
 Programin e Bursave “Gratë në Energji
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Rektori Musaj, ua uroi 6-vjetorin e UMIB-it, dekanëve, mësimdhënësve dhe 
studentëve dhe duke falënderuar  të gjithë për angazhimin e tyre. 

Rektori i UMIB-it, prof.dr. Alush Musaj, i ka përshëndetur të pranishmit dhe e 
ka shpallur të hapur “Panairin e Shkencës 2019”, duke falënderuar Parlamentin 
Studentor për këtë organizim. “Mirë se keni ardhur në këtë organizim në 
kuadër të shënimit të 6-vjetorit të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë. 
Është një mundësi e mirë për studentët tanë që të tregojnë për punën që bëhet në 
Universitetin tonë dhe për mundësitë që ofrohen për të rinjtë që duan të 
studiojnë këtu”.

Në kuadër të aktiviteteve të organizuara për shënimin e 6-vjetorit të 
Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, të mërkurën është hapur 
“Panairi i Shkencës 2019”. Në panairin e organizuar nga Parlamenti 

Studentor kanë marrë pjesë studentë të të gjitha fakulteteve si dhe nxënës të 
shkollave të mesme.

6 mars -

 U hap “Panairi i Shkencës 2019”
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Ndërsa, kryetari i asociacionit “Alumni”, Milaim Mehmeti, duke folur për punën që 
po bëhet në kuadër të këtij asociacioni, tha se vizioni i “Alumnit” është që të jetë një 
shoqatë dinamike, e drejtuar nga vlerat dhe e orientuar drejt mbështetjes së nevojave 
shoqërore dhe intelektuale të të gjithë anëtarëve.

Ai theksoi se përvjetorët e Universitetit “Isa Boletini”, përkojnë edhe me një ngjarje të 
madhe të historisë kombëtare. “Është fjala për Epopenë e Lavdishme të Ushtrisë 
Çlirimtare të Kosovës dhe komandantit legjendar, Adem Jashari, që i kanë hapur rrugë 
lirisë sonë. Me këtë rast shprehim respektin më të lartë për sakricën e tyre sublime”.

Tha se ka qenë një javë e mbushur me aktivitete, të bashkëorganizuara me studentët, 
që e kanë ngjallur kampusin universitar. “Gjallëria e kampusit reekton angazhimin 
tonë të përbashkët për rritjen e përkushtimit tonë për dije dhe arsimim më të mirë. Me 
këtë rast dua të falënderoj drejtuesit e asociacionin “Alumni” për këtë organizim, dua 
të falënderoj drejtuesit e Parlamentit Studentor dhe të gjithë ata që kanë ndihmuar në 
organizimin e aktiviteteve gjatë këtyre ditëve”, tha rektori Musaj.

Rektori, prof..dr.Alush Musaj, ka përshendetur dhe falënderuar të gjithë për aktivitetet 
e organizuara gjatë këtyre ditëve. Ndërsa sa i përket, “Ditës së Alumnit”, ai tha se kjo 
është një ngjarje tjetër me rëndësi që po ndodh në Universitet, duke pasur parasysh se 
ky përvjetor po shënohet në kampusin e ri universitar.

Ak t i v i t e t e t  p ë r 
s h ë n i m i n  e  6 -
v j e t o r i t  t ë 

Universitetit “Isa Boletini” 
në Mitrovicë, janë mbyllur 
të mërkurën me “Ditën 
Alumni”, ku kanë marrë 
pjesë drejtues dhe anëtarë të 
Këshillit Drejtues të UMIB-
i t ,  r e k t o r i ,  d e k a n ë t , 
mësimdhënës, studentë dhe 
ish-studentë. Organizimi i 
“Ditës së Alumnit” është 
vlerësuar si një ngjarje shumë e rëndësishme për Universitetin në përvjetorin e 6 të 
themelimit.

6 mars - 

U mbajt “Dita Alumni”
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Panelistë ishte ushtruesi i detyrës së dekanit të Fakulteti Juridik, prof..dr. 
Agron Beka,   Ilija Bundaleski, drejtor i OSBE - Zyra Rajonale në 
Mitrovicë, Mimoza Aliu  nga Fakulteti Juridik, Arber Berisha, zyrtar ligjor 
nga  Zyra e Ombudspersonit në Mitrovicë,  Burhan Maxhuni, Mbrojtës i 
Viktimave në dhe  Mitrovicë dhe Fidane Hyseni, drejtoreshë e Strehimorës 
në Mitrovicë. Ata paraqiten ofrimin e shërbimeve për përkujdesjen e 
viktimave, përvojat dhe sda e tyre.

Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë diskutimi me studentët rreth barazisë gjinore, 
duke u fokusuar në të drejtat të barabarta pronësore për burrat dhe gratë dhe 
rreth mbështetjes se viktimave të dhunës në familje. Për këtë kanë diskutuar 
panelistë të ftuar, të cilët kanë zgjuar interesimin e studentëve me pyetjet e tyre.    

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas – 8 Marsit, Misioni i OSBE-së ka 
organizuar të premten në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, punëtorinë 
“Barazia gjinore, e drejta pronësore dhe mbështetja e viktimave të dhunës ne 
familje”. Në punëtori kanë marrë pjesë studentë të Fakultetit Juridik dhe të 
Fakultetit të Edukimit.

8 mars - 

U mbajt punëtoria: “Barazia gjinore, 
e drejta pronësore dhe mbështetja e viktimave 

të dhunës ne familje”
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Ndërsa, një grup i studentëve të Fakultetit të Edukimit, u paraqitën me një recital nga 

krijimtaria e Latif Berishës.

Një fjalë rasti e mbajti edhe kryesuesi i Kuvendit të Komunës në Mitrovicë, Safet 

Kamberi, ndërsa fjalën kryesore për jetën dhe veprën e profesorit, Latif Berisha, e 

mbajti studiuesi, Isak Shema. Të pranishmit i ka përshëndetur edhe e bija e profesorit, 

Latif Berisha, profesoresha, Fatmire Berisha. 

Musaj tha se Latif Berisha personikon një intelektual të guximshëm, një intelektual 

të mirëlltë, që shquhet për momentin e reagimit. “Ai personikon një patriot të 

mirëlltë që nuk ndahet nga populli i vet, por ndan fatin e tij.  Mishërimi i shumë 

virtyteve në gurën e tij, e impononin në secilin rreth profesor, Berishën. Kombinimi i 

fjalës së bukur si poet, me përkushtimin si profesor, fjalën e duhur si veprimtar dhe 

guximin për t'u përball, e shpërfaqnin personalitetin e veçantë të Latif Berishës”.

Rektori Musaj, theksoi se 

vrasja e Latif Berishës, më 

24 mars 1999, ditën kur 

lluan sulmet e NATO-së 

ndaj forcave serbe, nuk ishte e rastësishme. “Ai ishte i pari në listën e vrasjes nga 

regjimi serb, meqë ishte i pari në listën e shpresës së shqiptarëve. Dhe vrasja e tij 

shënoi edhe llimin e fundit të regjimit serb në Kosovë”.

Rektori, prof.dr. Alush 

Musaj, ju uroi mirëseardhje 

mysarëve në emër të 

UMIB-it.  Ai tha se nderimi 

d h e  v l e r ë s i m i   i  n j ë 

personaliteti sikur profesor, 

Berisha, është nder dhe 

privilegj për Universitetin 

dhe për të gjithë  qytetarët e 

Mitrovicës.

25 mars - Në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), u mbajt të hënën një 
Akademi Përkujtimore për profesorin, Latif Berisha,  në 20 vjetorin e vrasjes së tij nga 
regjimi serb. Përveç drejtuesve të UMIB-it, në këtë Akademi Përkujtimore morën 
pjesë drejtues dhe përfaqësues të insitucioneve lokale dhe qendrore, studiues të veprës 
së profesor, Berishës, familjarë, mësimdhënës, studentë etj.

U mbajt Akademi Përkujtimore kushtuar 
profesorit, Latif Berisha
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Ligjërata zgjoi interesimin e të pranishmëve dhe  përcoll edhe me pyetje të 
shumta nga ana e  studentëve. Në fund të ligjëratës,  guvernatori shprehu 
kënaqësinë për përgatitjen e studentëve të Universitetit të Mitrovicës “Isa 
Boletini”. Ai shprehu gatishmërinë që edhe në të ardhmen të intensikoi 
bashkëpunimin me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Mitrovicës “Isa 
Boletini”.

Interesimi për këtë ligjëratë ishte jashtëzakonisht i madh. Përveç studentëve të 
Fakultetit Ekonomik, ishin të pranishëm edhe studentët e Fakultetit Juridik si 
dhe ata të Edukimit. 

26 mars - Guvernatori i BQK-së, Fehmi Mehmeti, ka mbajtur një ligjëratë me 
temën “Banka Qendrore e  Kosovës: themelimi, sdat e funksionimit dhe 
perspektiva  e saj”, për studentët e Fakultetit Ekonomik të  Universitetit të 
Mitrovicës “Isa Boletini”. Ud. dekani i Fakultetit Ekonomik,  Besart Hajrizi, 
pasi prezantoi guvernatorin, i ftoi të gjithë  pjesëmarrësit studentë,  që  të jenë 
të hapur për debat dhe pyetje.

Guvernatori i BQK-së, Fehmi Mehmeti,
 mbajti ligjëratë me studentët e Fakultetit Ekonomik
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28  mars  -  Në  Faku l te t in  e 
Teknologjisë Ushqimore (FTU) të 
Universitetit “Isa Boletini” në 
Mitrovicë, do të hapet Qendra e 
Ekspertizës, që ka për qëllim 
trajtimin e ujërave të shkarkuara 
nga industria e qumështit si dhe 
rritjen e cilësisë së prodhimeve të 
qumështit. Për këtë qëllim është 
nënshkruar një marrëveshje 
n d ë r m j e t  S h o q a t ë s  s ë 
Q u m ë s h t a r ë v e  t ë  K o s o v ë s 
(SHQK), FTU-së, Universitetit 

“Van Hall Larenstein” nga Holanda si dhe organizatës “YUNIKO”, të krijuar në 
Holandë, që janë partner të këtij projekti.
Dekani i FTU-së, Milaim Sadiku, tha se ideja është që kjo Qendër e Ekspertizës të 
shërbej si një qendër rajonale edhe për shtetet si Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe 
Serbia. “Duke pasur parasysh zhvillimin e industrisë së qumështit dhe nevojën për 
trajtimin e ujërave të shkarkuara si dhe rritjen e cilësisë së qumështit, kjo qendër do të 
jetë jashtëzakonisht e rëndësishme për këtë sektor”, tha ai.
Ndërsa, Gani Durmishaj,  kryetar i SHQK-ut, tha  se në Kosovë ka një rritje të 
mungesës së qumështit me kualitet të lartë si dhe produkteve të tij, mandej ka prodhim 
të pamjaftueshëm të qumështit cilësor, ka konkurrencë të rritur nga prodhuesit jashtë 
shtetit dhe ka nevojë për të ulur presionin e ndikimit ambiental. “Të gjithë këta faktorë 
e bëjnë Qendrën e Ekspertizës një pikë referimi për industrinë e qumështit në Kosovë 
dhe me gjasë edhe në rajon”. 
Gjithashtu Qendra e Ekspertizës mendohet të  asistojë ShQK me edukimin dhe 
trajnimin për problemet me ambientin dhe prodhimin produkteve të qumështit, të 
përfshijë ekspert të sektorit të qumështit nga BE për prezantimin e teknologjive të reja 
dhe zhvillimeve, të lehtësojë studentët nga Kosova dhe BE për të marrë kurse 
praktike, për të kryer eksperimente dhe për të kryer kërkime së bashku me kompanitë e 
qumështit, të ndihmojë ShQK për marrjen e fondeve vendore dhe ndërkombëtare, të 
ndërlidhë ShQK dhe/ose qumështoret e Kosovës me qumështoret dhe organizata 
ndërkombëtare dhe të BE etj.

Qendra e Ekspertizës do të shfrytëzoj laboratorët dhe pajisjet e FTU-së dhe do të jetë 

në shërbim të të gjithë qumështarëve të Kosovës.

Universiteti “Isa Boletini” bëhet me Qendër të
 Ekspertizës për industrinë e qumështit 
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1 prill - Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), është hapur për bizneset me 

qëllim të krijimit të mundësive për rritje të bashkëpunimit dhe përtimit të ndërsjellë. 

Si rrjedhojë në një takim të përbashkët që zhvilluan të hënën në rektorat, drejtuesit e 

UMIB-it me drejtues dhe përfaqësues të bizneseve, u pajtuan për themelimin e Bordit 

Këshillëdhënës të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”.

Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, falënderoi bizneset për mbështetjen dhe 

gatishmërinë e tyre që nëpërmjet këtij bordi të bëhen pjesë e Universitetit. 

“Bashkëpunimi i Universitetit me bizneset ndikon në rritjen e cilësisë së kuadrove që 

ne nxjerrim. Nëpërmjet këtij bordi bizneset do të mund të ndikojnë në zhvillimin e 

programeve të reja, që janë të nevojshme për ekonominë tonë”, tha rektori Musaj.

Ndërsa, dekani i Fakultetit Ekonomik, Besart Hajrizi, theksoi se hapja e Universiteti 

për bizneset është 

shumë e rëndësishme. 

“ I d e j a  ë s h t ë  q ë 

u n i v e r s i t e t e t  t ë 

z h v i l l o h e n  n ë 

u n i v e r s i t e t e 

n d ë r m a r r ë s e . 

B a s h k ë p u n i m i 

ndërmjet Universitetit 

dhe bizneseve është 

n ë  t ë  m i r ë  t ë 

dyanshme”, tha ai.

Krijimin e Bordit 

Këshillëdhënës të UMIB-it e mbështeten edhe drejtuesit dhe përfaqësuesit e 

bizneseve që ishin të pranishme në takim. Ata thanë se është  e domosdoshme që të 

thellohet bashkëpunimi që do të ndihmoj zhvillimin e programeve të reja që do të 

prodhojnë kuadro të nevojshme për tregun e punës.

Drejtuesit e pranishëm në takim vendosën që kryetar i Këshillit Drejtues të jetë Visar 

Idrizi, nënkryetare,  Sabrije Ferizi Bunjaku dhe sekretar, Shpat Musliu.  Ata u zotuan 

për angazhim në mënyrë që bordi të jap frytet e veta sa i përket bashkëpunimit të 

Universitetit me biznese. 

Ndryshe, në statutin e këtij bordi, thuhet se qëllimi është lidhja e të gjitha bizneseve, 

për të krijuar bashkëpunim të vazhdueshëm dhe krijimin  e  lidhjeve  në  mes  

bizneseve dhe Universitetit. 

U themelua Bordi Këshillëdhënës i UMIB-it
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10 prill - Në kuadër të pjesës teorike të lëndëve mësimore Pirometalurgji I dhe 
II, Teknologjia e prodhimit të ferronikelit, Teoria e ferrolegurave - kapituj të 
zgjedhur, për çdo vit studentët e Fakultetit të Gjeoshkencave të Universitetit të 
Mitrovicës “Isa Boletini”, nën përkujdesjen e profesoreshës, Zarife Bajraktari 
Gashi ,  real izojnë 
vizita në shkritoren e 
Feronikelit të ri në 
Drenas.
Vizita planikohet 
për secilën pjesë të 
procesit të prodhimit 
n ë  s h k r i t o r e  n ë 
b a s h k ë p u n i m  m e 
F a k u l t e t i n  e 
G j e o s h k e n c a v e , 
D e p a r t a m e n t i 
M a t e r i a l e  d h e 
Metalurgji. Drejtuesit 
e FGJ-së falënderojnë 
m e n a x h m e n t i n  e 
shkritores për mundësitë e realizimit të vizitave profesionale, realizimin e 
temave në nivelin bachelor dhe master, si dhe mundësinë e punësimit të 
studentëve në Kompaninë e Feronikelit. 

Studentët e FGJ-së kryejnë pjesën praktike 
në shkritoren e Feronikelit në Drenas
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4 Bazuar në objektivat strategjike të Universitetit të Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB), për ndërkombëtarizimin dhe globalizimin e programeve 
studimore, profesoresha Ajtene Avdullahi dhe dekani, Naser Peci, morën 
pjesë në seminarin “International Credit Mobility” i cili u mbajt nga 10 deri 
më 12 Prill 2019 në Varshavë të Polonisë. Nikoqir i seminarit ishte Zyra 
Kombëtare e Erasmus+ si dhe Fondacionit për Zhvillimin e Sistemit Edukativ 
në Poloni, ndërsa pjesëmarrës ishin përfaqësues të Zyrave Kombëtare të 
Erasmus+ dhe stafi akademik nga Gjeorgjia, Ukraina, Kosova, Moldavia dhe 
Polonia.
Në këtë seminar u diskutua rreth gjendjes aktuale të mobilitetit ndërkombëtar, 
u dhanë informata dhe praktikat më të mira, si dhe këshilla për mobilitetet e 
ardhme. 
U diskutua për njohjen akademike në Erasmus+, si dhe përvojat në gjetjen e 
partnerëve për mobilitet.
Profesoresha Ajtene Avdullahi prezantoi UMIB-in me programet e tij 
studimore unike si një partner potencial në mobilitetet e ardhme në kuadër të 
Erasmus+.

Stafi akademik i UMIB-it- pjesë e seminarit 
“International Credit Mobility” në Varshavë 

të Polonisë

2



16 prill - Në një ceremoni solemne të organizuar të martën në Universitetin e 
Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë ndarë mirënjohje për 55 studentë që 
kanë përtuar bursat për vitin akademik 2018/19. Mirënjohjet janë ndarë nga 
rektori i UMIB-it, Alush Musaj si dhe dekanët dhe prodekanët e njësive 
akademike të pranishëm në ceremoni.
Rektori, Alush Musaj, i ka uruar studentët që kanë përtuar bursat dhe ka thënë 
se ata janë dëshmia më e mirë për sukseset që mund të arrihen me punë dhe 
angazhim. “Suksesi juaj ju nderon juve, familjet tuaja dhe neve të gjithëve si 
pjesë e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”. Ju ia rrisni prestigjin këtij 
institucioni akademik, që fatmirësisht prej tetorit të vitit të kaluar është duke 
punuar në një kampus bashkëkohor”.   
Një fjalë përshëndetëse e ka mbajtur edhe kryetari i Parlamentit Studentor, 
Shahin Gashi. Ai ka uruar studentët dhe ka falënderuar drejtuesit e 
Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” për angazhim e madh që bursat të 
rriten vazhdimit, duke bërë që sivjet studentët të përtojnë nga 1 mijë euro 
bursë universitar.         
Në fund të ceremonisë, drejtuesit e UMIB-it së bashku me dekanët, prodekanët 
dhe studentët kanë realizuar një fotogra të përbashkët para rektoratit  në 
kampusin e ri universitar.

Mirënjohje për studentët që kanë përfituar
 bursat për vitin akademik 2018/19
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19 prill - Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), është bërë anëtar i 
rregullt i Asociacionit të Universiteteve Ballkanike (BUA) me të drejtë vote. 
Për anëtarësimin e UMIB-it në këtë asociacion kanë votuar në mënyrë unanime 
të gjithë anëtarët e BUA-së. 
Dekani i Fakultetit Ekonomik, Besart Hajrizi, i cili përfaqësoi UMIB-in në këtë 
konferencë, tha se anëtarësimi në këtë asociacion të mirënjohur lehtëson 
ndërkombëtarizimin e UMIB-it si dhe mundëson bashkëpunimin në fusha të 
ndryshme. “Të 
qenit anëtar në 
B U A l e h t ë s o n 
mobilitetin e stat 
a k a d e m i k  d h e 
s t u d e n t ë v e , 
m u n d ë s o n 
nikoqirllëkun e 
o rgan iz imi t  t ë
k o n f e r e n c ë s 
v j e t o r e  t ë 
organizuar nga 
B U A ,  d h e 
p ë rg j i t h ë s i s h t 
m u n d ë s o n 
shkëmbimin e përvojave të universiteteve ballkanike”.
Ndër aktivitetet përgjatë tri ditëve të konferencës ishte edhe prezantimi i 
UMIB-it nga ana e dekanit Hajrizi. Ai foli për zhvillimin dhe konsolidimin e 
universitetit për një periudhë të shkurtër kohore. Gjatë takimeve përfaqësues të 
universiteteve të ndryshme ballkanike, ata shprehën interesimin për realizimin 
e marrëveshjeve të bashkëpunimit me UMIB.

Universiteti “Isa Boletini” anëtarësohet në 
Asociacionin e Universiteteve Ballkanike
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24 prill - Me qëllim të rritjes së përshtatshmërisë ndërmjet sektorit të edukimit me ato 

të nevojave të tregut,  Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore (FTU) dhe Shoqata e 

Verëtarëve të Kosovës (SHVK) “Enologjia” në Rahovec, kanë arritur një 

memorandum mirëkuptimi. Memorandumi u nënshkrua të enjten në Universitetin e 

Mitrovicës “Isa Boletini” nga dekani i FTU-

së, Milaim Sadiku dhe  kryetari i  SHVK 

“Enologjia”, Gazmend Daka. 

Ishte vlerësim i përbashkët se memorandumi 

do të ketë ndikim pozitiv në rritjen e eçencës 

dhe efektshmërisë së bizneseve në sektorin e 

verarisë. Përmes këtij memorandumi të 

mirëkuptimit palët nënshkruese kanë shprehur 

vullnetin dhe gatishmërinë për bashkëpunim 

dhe njohje të ndërsjellë, duke synuar ngritjen 

dhe zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve 

dhe njohurive profesionale. 

Në kuadër të bashkëpunimit parashihet që 

palët të ndihmojnë njëra-tjetrën në bazë të 

veprimtarisë që e zhvillojnë. FTU-ja në kuadër 

të programeve të studimeve do të ketë lëndë 

nga veraria përkatësisht nga “Teknologjia e 

përftimit të verës”. Me këtë rast kuadri i 

shkolluar në FTU do të jetë më i përgatitur në 

fushën e verarisë, që i njëjti pastaj do të plotësoj mungesën e enologëve.

 Studentët e FTU-së në të njëjtën kohë do ta zhvillojnë punën praktike-profesionale në 

kompanitë anëtare të SHVK ”Enologjia”. Dekani i FTU-së, Milaim Sadiku, tha  se ky 

bashkëpunim do të reektoj në ngritjen e kapaciteteve humane me kërkesat e tregut të 

punës, pastaj në drejtuesit dhe palët e tjera të interesit të prodhuesve vendor të 

verërave, në trajnime dhe seminare të ndryshme.

Kryetari i SHVK-së, Gazmend Daka, tha se planikohet që të bashkëpunimi të 
shtrihet në fusha të ndryshme. “Jemi dakorduar që të bashkëpunojmë për 
ofrimin e mundësive për studentë në realizimin e punës praktike (laboratorike), 
mandej realizimin e punimeve të seminarit dhe në punimin e diplomave në 
nivelet e studimeve themelore dhe master, shfrytëzimi i laboratorëve të 
kompanive që janë në kuadër të SHVK “Enologjia” etj”, tha ai.

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet FTU-së 
dhe Shoqatës së Verëtarëve të Kosovës
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26 prill - Koordinatorja e Zyrës Erasmus+ në Kosovë, Jehona Lushaku dhe 
asistentja, Blerinë Zjaça, kanë vizituar Universitetin e Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB), ku janë pritur nga rektori, Alush Musaj. Në takim u bisedua 
për mundësitë që ofron Erasmus+ për universitetet publike si dhe për 
mobilizimin e UMIB-it në këtë drejtim.  
Rektori Musaj, i cili shoqërohej edhe nga Koordinatori Qendror për Zhvillim 
Akademik, Faton Merovci dhe Ajtene Avdullahu nga Zyra e Erasmus + në 
kuadër të UMIB-it, i njoftoi mysaret për aplikimet që janë realizuar në kuadër 
të thirrjes për projekte. Ai foli edhe për grupin punues në UMIB që ka si qëllim 
rritjen e numrit të aplikimeve në thirrjen që pritet të hapet në tetor për projektet 
e Erasmus+ etj.
Delegacioni nga Zyra e Erasmus+ në Kosovë, mbajti më pas një takim edhe me 
grupin implementues të projektit “Erasmus+ Project No. 598587 - Innovative 
Teaching Education in Mathematics”.

Një delegacion nga Zyra  Erasmus+ 
në Kosovë vizitoi UMIB-in
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Sipas tij, hapësirat e reja kanë ndikuar në një gjallërim të aktiviteteve 
universitare. Në këtë kontekst, ai përmendi konferencat shkencore, aktivitetet 
dhe projektet e ndryshme të  përbashkëta ndërmjet Universitetit dhe biznesit 
etj.

Në anën tjetër, rektori Musaj, ka përgëzuar dekanin Sadiku si dhe 
mësimdhënësit dhe studentët për hapësirat e reja. “Është një kënaqësi e 
jashtëzakonshme të shohësh studentët dhe mësimdhënësit duke punuar në 
kushte kaq të mira që janë krijuar në kampusin e ri universitar”.

Dekani Sadiku, tha se pas vendosjes në hapësirat e reja në kuadër të objekteve 
universitare, janë krijuar kushte jashtëzakonisht të mira edhe për punë 
praktike. “Hapësirat e reja kanë krijuar mundësi që të futen në funksion të 
gjitha pajisjet që gjenden në kuadër të tre laboratorëve të FTU-së”.

30 prill - Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, ka 
vizituar të martën laboratorët e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore (FTU), 
pas vendosjes në hapësirat e reja në objektet universitare. I shoqëruar nga 
dekani i FTU-së, Milaim Sadiku, kanë parë për së afërmi punën që bëhet aty.

Rektori Musaj vizitoi laboratorët e FTU-së
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Sipas tij, është hera e dytë që UMIB përfaqësohet në këtë panairi, që tashmë ka 
krijuar traditë të mirë. “Është një përvojë dhe mundësi e mirë që duhet të 
shfrytëzohet prej institucioneve arsimore”, tha ai.

Drejtori për Informim dhe Komunikim me Publikun në UMIB, Ahmet Jashari, 
tha se Panairi i Karrierës dhe Punës, është një mundësi e mirë për shkëmbim 
informacionesh ndërmjet universiteteve dhe kompanive në njërën anë si dhe 
qytetarëve në anën tjetër. “Qytetarët që kanë frekuentuar panairin, në shumicën 
e rasteve të rinjtë, janë interesuar për programet studimore që ofrohen në 
universitete”.

3 maj - Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) është përfaqësuar në 
edicionin e 9 të Panairit Virtual të Karrierës dhe Punës që u hap të premten në 
Prishtinë. Në këtë panair të organizuar nga Qendra  për Zhvillim të Karrierës 
në Universitetin e Prishtinës, përveç universiteteve publike, kolegjeve private 
dhe institucioneve të ndryshme arsimore, qenë të pranishëm edhe shumë 
kompani dhe rma private.

UMIB-i pjesë e panairit të Karrierës dhe Punës
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Në shenjë mirënjohje për këtë sukses të studentëve, gjatë javës tjetër do të 
organizohet ceremoni solemne me ç'rast edhe do të mbyllet cikli i ligjëratave 
për këtë vit akademik dhe promovimi i programit të studimeve për maturantët 
që dëshirojnë të studiojnë në Fakultetin Juridik  në Mitrovicë.

24 maj - Studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB), kanë tuar vendin e parë në garën për gjykim të simuluar në 
lëmin penal. Në këtë garë të  sponzorizuar nga USAID-i, studentët mitrovicas 
lanë pas studentët nga Universiteti i Prishtinës, Prizrenit, Pejës dhe Gjilanit.

Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, ka uruar menaxhmentin e Fakultetit Juridik, 
mësimdhënësit Islam Qerimi dhe Xhemajl Veliqi si dhe studentët e angazhuar 
në këtë garë. “Suksesi juaj na nderon dhe në të njëjtën kohë është motiv shtesë 
edhe për gjeneratat e ardhshme për punë dhe suksese të mëtejme”.

Studentët e Juridikut zunë vendin e parë
 në garën për gjykim të simuluar
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Në këtë kontekst, u bisedua për vendosjen e bashkëpunimit me Fakultetin e 
Gjeoshkencave. Rektori Musaj, i ka falënderuar për vizitën dhe gatishmërinë e 
tyre për bashkëpunim. “Ne bashkëpunojmë me shumë universitete në Turqi 
dhe kemi një përvojë jashtëzakonisht të mirë në këtë  drejtim”.

Të dy palët u pajtuan që bashkërisht të përgatiten dhe të gjejnë fushat e 
bashkëpunimit, në mënyrë që të organizohet edhe një ceremoni rasti për 
nënshkrimin e marrëveshjes.

22 maj - Profesorë dhe studentë të Universitetit Teknik të Stambollit, të 
shoqëruar edhe nga pronarë biznesesh në Turqi, kanë vizituar Universitetin e 
Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ku janë pritur nga  rektori, Alush Musaj. 
Ata janë interesuar për mundësitë e bashkëpunimit me UMIB-in, duke pasur 
parasysh programet e përafërta në fushën e gjeologjisë.

Profesorë dhe studentë të Universitetit 
Teknik të Stambollit vizituan UMIB-in
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Sipas rendit të ditës së paraparë në këtë mbledhje u votuan formalisht edhe 
dekanët e njësive akademike, sipas propozimeve të këshillave të fakulteteve. 
Dekan i Fakultetit të Gjeoshkencave u zgjodh, prof.dr.Naser Peci, i Fakultetit 
të Teknologjisë Ushqimore, prof.asoc.dr.Milaim Sadiku, i Fakultetit të 
Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, prof.dr.Hakif Zeqiri, i Fakultetit 
Juridik, prof.ass.dr.Agron Beka, i Fakultetit Ekonomik, prof.ass.dr.Qazim 
Tmava si dhe i Fakultetit të Edukimit, prof.ass.dr.Merita Shala.

Rektori, Alush Musaj, i cili drejtoi mbledhjen deri në zgjedhjen e kryesuesit të 
përkohshëm, ju uroi sukses anëtarëve të Senatit. Ndërsa më pas prof. asoc.dr. 
Aziz Behrami, me mbështetje unanime u zgjodh kryesues i përkohshëm i 
Senatit.       

28 maj - Pas përfundimit të zgjedhjeve nëpër njësitë akademike dhe atyre të 
studentëve në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, të martën është 
mbajtur mbledhja konstituive e Senatit me përbërje të re. Fillimisht janë 
verikuar mandatet e anëtarëve të rinj të Senatit, të cilët më pas kanë 
nënshkruar deklaratën etike.

U mbajt mbledhja konstituive e Senatit të UMIB-it
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30 maj - Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj dhe 
kryesuesi i Këshillit Drejtues, Ali Topalli, kanë pritur të enjten në takim 
profesorët, Islam Qerimi e Xhemajl Veliqi,  si dhe grupin e studentëve të 
Fakultetit Juridik, të cilët kanë tuar vendin e parë në garën për gjykim të 
simuluar në lëmin penal. Me këtë rast rektori Musaj, ka ndarë mirënjohje për 
profesorët dhe studentët që kanë marrë pjesë në këtë garë të  sponzorizuar nga 
USAID-i, ku studentët mitrovicas kanë lënë pas studentët nga Universiteti i 
Prishtinës, Prizrenit, Pejës dhe Gjilanit.

Rektori Musaj, uroi profesorët dhe studentët për suksesin e arritur në këtë garë. 
“Sukseset tuaja janë tregues i punës së mirë dhe me përkushtim që po bëhet në 
universitetin tonë. Gjithashtu ky sukses ju nderon juve, profesorët tuaj dhe 
gjithë universitetin tonë”, tha ai. 

Ndryshe për suksesin e arritur në këtë garë, Këshilli Drejtues i UMIB-it, ka 
marrë vendim që të shpërblej me nga 150 euro studentët pjesëmarrës. 

Mirënjohje dhe shpërblim për studentët që 
zunë vendin e parë në garën për gjykim të simuluar 
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Vërejtje nuk janë gjetur as për Strategjinë  Zhvillimore për Universitetin e Mitrovicës 

për vitet 2018-2021, në fushën e buxhetit dhe proceseve të cilat ndërlidhen me planet 

strategjike të aprovuara nga MASHT. Kurti tha se auditori nuk kishte vërejtje dhe 

komente lidhur me planikimin, përformancën dhe indeksin e realizimit të buxhetit për 

vitin skal 2018.

Ndërsa, drejtori për Financa në 

UMIB, Besim Kurti, tha se procesi 

i  aud i t imi t  ësh të  k ryer  në 

p ë r p u t h j e  m e  s t a n d a r d e t 

ndërkombëtare të institucioneve 

supreme të auditimit (SNISA).  

“Sipas këtyre standardeve është 

prezantuar  dhe kontrol luar 

dokumentacioni i kërkuar duke dhënë mundësinë e konsultimeve të përgjegjësve që 

mbulojnë fushat që ishin objekt i kontrollit. Dosjet e kërkuara ishin të mjaftuara që 

auditori i përgjithshëm të jep opinion profesional lidhur me menaxhimin nanciar”.

Sipas tij,  procesi i auditimit ishte i bazuar në dokumentet që rregullojnë funksionimin 

nanciar në UMIB. Në këtë kontekst, objekti i kontrollit ishin planikimi, menaxhimi, 

shpenzimet, burimi  i të hyrave dhe kontrolli nanciar i aktiviteteve të realizuara në të 

gjitha kategoritë ekonomike.  Gjithashtu janë audituar rregulloret e aprovuara, 

kompensimet etj, për të cilat nuk janë gjetur vërejtje.

Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, theksoi se raporti i auditimit që nuk ka dhënë asnjë 

vërejtje të vetme, tregon për profesionalizmin dhe menaxhimin e suksesshëm në këtë 

i n s t i t u c i o n .  A i  v l e r ë s o i 

përkushtimin e stat përgjegjës, të 

c i l ë t  k a n ë  b ë r ë  n j ë  p u n ë 

jashtëzakonisht të mirë në këtë 

drejtim.

20 qershor - Në raportin e publikuar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për Universitetin e 

Mitrovicës “Isa Boletini”(UMIB), si nënprogram i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT) për nancat në vitin 2018, nuk është adresuar asnjë çështje. 

Auditori gjatë ekzaminimit të dokumentacionit të prezantuar bazuar në standardet e 

aplikuara ka dhënë opinion të pamodikuar me arsyetim se dokumentacioni dhe dosjet 

e kërkuara janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në pajtimin me kornizën e 

zbatueshme nanciare.

Zyra Kombëtare e Auditimit pa vërejtje
 për Universitetin “Isa Boletini”
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1 korrik - Në kuadër të programit Erasmus+, studentët holandezë, Jelner de 
Jong dhe Johannes Kingma, kanë prezantuar të hënën në Fakultetin e 
Teknologjisë Ushqimore (FTU), një hulumtim për trajtimin e ujërave të 
shkarkuara nga industria e qumështit në Kosovë.  Pjesë e këtij hulumtimi të 
realizuar në bashkëpunim të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, 
Shoqatës së Industrisë së Qumështarëve të Kosovës (SHQK), Universitetit 
“Van Hall Larenstein” nga Holanda si dhe organizatës “YUNIKO”, ishin edhe 
studentët, Fjolla Lati dhe Bleron Fazliu, të cilët e vlerësuan si një përvojë të 
jashtëzakonshme.
Qëllimi i këtij hulumtimi, që u prezantua në FTU ishte analiza e nivelit të 
ndotjes së shkaktuar nga ujërat, në këtë rast nga hirra, që shkarkohen nga 
industria e qumështit si dhe mundësia e prodhimit të ushqimeve që mund të 
përdorën për njerëz ose kafshë.   
Ndryshe, kohë më parë në në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore (FTU) të 
Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, është hapur edhe Qendra e 
Ekspertizës, që ka për qëllim trajtimin e ujërave të shkarkuara nga industria e 
qumështit si dhe rritjen e cilësisë së prodhimeve të qumështit.

Dy studentë holandezë prezantuan studimin 
për ujërat e  shkarkuara nga industria e qumështit
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1 korrik - Në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), u mbajt të hënën 
mbledhja e Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike të Kosovës, ku u 
bisedua për sdat dhe problemet aktuale me të cilat përballen këto universitete. Në 
mbledhje u shqyrtuan tri pika të rendit të ditës; numri i studentëve që do të regjistrohen 
në vitin akademik 2019/2020, statutet e përkohshme të katër universiteteve dhe 
akreditimi institucional. 

Sa i përket numrit të studentëve që do të regjistrohen në vitin akademik 2019/20, të 
pranishmit u pajtuan që t'i drejtohen me një kërkesë ministrit të Arsimit, që të lejohet 
regjistrimi i studentëve të komuniteteve pakicë dhe atyre jashtë Kosovës mbi numrin e 
përgjithshëm të lejuar sipas akreditimit. Kjo u vlerësua si masë e domosdoshme në 
mënyrë që të mos dëmtohen shumë programe studimore nëpër universitete, duke pasur 
parasysh se shumë prej kuotave për studentët e komuniteteve dhe atyre jashtë Kosovës 
nuk plotësohen. 

Ndërsa sa i përket statuteve të përkohshme që kanë 4 nga 7 universitet publike, u 
dakorduan që të krijohet një grup i përbashkët për hartimin e tyre dhe procedimin sa më 
të shpejtë për miratim në Kuvendin e Kosovës. U vlerësua se statutet e përkohshme janë 
duke penguar zhvillimin e këtyre universiteteve, prandaj shtrohet nevoja që sa më 
shpejtë të miratohen statutet e përhershme.

Në mbledhje u diskutua edhe për shqetësimet në lidhje me rekomandimet e ekspertëve 
të jashtëm për disa universitete sa i përket akreditimit institucional.  Për këtë dhe çështje 
të tjera me rëndësi për universitet është biseduar të hënën edhe në një takim që rektorët 
kanë zhvilluar me ministrin e Arsimit.

U mbajt mbledhja e Konferencës së Rektorëve
 të Universiteteve Publike të Kosovës
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Rektori Musaj ofron mbështetje 
për Parlamentin Studentor

2 korrik - Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, ka 
pritur në takim drejtuesit e Parlamentit Studentor, pas përfundimit të procesit 
zgjedhor në të gjitha nivelet dhe konstituimit të organeve të reja drejtuese.  
Rektori i ka uruar drejtuesit e rinj të Parlamentit Studentor dhe ka ofruar 
mbështetje për aktivitetet e tyre.
Ai theksoi se në Universitetin “Isa Boletini”, është krijuar një traditë 
jashtëzakonisht e mirë e bashkëpunimit ndërmjet menaxhmentit dhe 
përfaqësuesve të studentëve. “Ne çmojmë punën dhe përkushtimin tuaj si 
përfaqësues të studentëve dhe do të mbështesim çdo aktivitet dhe angazhim në 
të mirë të studentëve dhe Universitetit në përgjithësi”.
Në anën tjetër, kryetari i Parlamentit Studentor, Ensar Suma, e uroi rektorin për 
mandatin e dytë dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të plotë. Ai tha se 
studentët janë pjesë e të gjithë mekanizmave ku merren vendimet në 
Universitet që është një faktor shumë i rëndësishëm”.
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4 korrik - Pas bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Inovacionit dhe 
Ndërrmarrësisë dhe Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini" për themelimin e 
Qendres për Inovacione dhe Ndërmarrësi, sot është bërë hapi i parë për 
funksionalizimin e kësaj qendre, ku Ass. Besart Hajrizi është emëtuar drejtor i 
kësaj qendre.

Ass. Besart Hajrizi është ligjërues në Fakultetin Ekonomik - UMIB dhe 
njëherazi doktorrant në fushën e inovacioneve në Sheeld University - UK.

Javët në vazhdim do jenë veprime konkrete të projekteve të kësaj qendre 
shumë të rëndësishme për të ardhmen e universitetit dhe tërë qytetit të 
Mitrovicës.

Funksionalizohet Qendra për 
Inovacion dhe Ndërmarrësi
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5 korrik - Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), 

do të bashkëpunoj me “Caritasin zviceran” me qëllim të përmirësimit të cilësisë së 

arsimit dhe ofrimit të 

s h ë r b i m e v e  n ë 

arsimin parallor. Për 

këtë qëllim rektori i 

U M I B - i t ,  A l u s h 

Musaj dhe drejtoresha 

e “Caritasit zviceran” 

më  Kosovë ,  Vera 

H a n g  A r b e n z , 

n ë n s h k r u a n  t w 

p r e m t e n  n j ë 

m a r r ë v e s h j e 

b a s h k ë p u n i m i  n ë 

kuadër të projektit 

“ V e n d o s j a  e 

Standardeve Parashollorë të Cilësisë së Lartë , duke përforcuar Arsimin, Shkencën 

dhe Ekonominë (Shprese)”.

Rektori Musaj, i cili në takim shoqërohej edhe nga prof. Merita Shala, dekane e 

Fakultetit të Edukimit, falënderoi “Caritasin zviceran” për bashkëpunim. “E 

vlerësojmë shumë mbështetjen tuaj dhe jemi të bindur në suksesin e bashkëpunimit në 

të mirë të përmirësimit të cilësisë në arsim”, tha ai.

Në anën tjetër, drejtoresha e “Caritasit zviceran” më Kosovë, Vera Hang Arbenz, u 

shpreh e kënaqur me gatishmërinë dhe vullnetin e drejtuesve të UMIB-it për 

bashkëpunim. “Ne jemi të inkurajuar me gatishmërinë tuaj dhe presim rezultate të 

prekshme në këtë drejtim”.

Ndryshe në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar për bashkëpunim, janë specikuar 

edhe objektivat kryesore që synohet të arrihen, si kapaciteti i rritur i edukatorëve të 

ardhshëm të arsimit parallor në metodologjinë bashkëkohore. Ndërsa si rezultate 

priten që planprogramet mësimore si pjesë e kurrikulës të rishikohen dhe pasurohen 

me aktivitete praktike.

Poashtu planikohet që edukatorët e ardhshëm të marrin ligjërata mbi 

metodologjinë bashkëkohore të mësimdhënies, duke përfshirë përdorimin e 

mjeteve të reja mësimore didaktike.

Marrëveshje bashkëpunimi me “Caritasin zviceran”
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4 korrik - Kanë nisur punimet për ndërtimin e konviktit dhe mensës së 
studentëve në kampusin e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB). 
Këto dy projekte tepër të rëndësishme për Universitetin në vlerë prej 6 milionë 
euro do të nancohen nga Ministria e Administratës Publike (MAP).
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm, 
Xhelal Smakiqi, kanë vizituar punishten ku kanë lluar të ndërtohen këto 
objekte, të cilat do të krijojnë kushte jashtëzakonisht të mira për studentë. Ai 
shprehu kënaqësinë me llimin e punimeve për ndërtimin e konviktit dhe 
mensës, të cilat do ta kompletojmë kampusin e ri universitar.
Rektori, tha se me këto investime kampusi universitar në Mitrovicë do të jetë 
ndër më të mirët në rajon. “Pas ndërtimit të objekteve për fakultete dhe 
rektoratit, tash ka lluar të ndërtohet konvikti dhe mensa dhe së shpejti edhe 
fushat e sportit, me çka merr formën përfundimtare kampusi i ri universitar në 
Mitrovicë”.
Konvikti planikohet të ketë 270 shtretër. Sipas dinamikës së paraparë pritet që 
punët të kryhen për 2 vjet. Punimet janë duke u kryer nga Acg – Ada – 
Consulting Group SHPK.

Nis ndërtimi i konviktit dhe mensës
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5 gusht - Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, 

është themeluar Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK). Qendra llimisht do të 

funksionoj në kuadër të Zyrës për Informim dhe Komunikim me Publikun.

Rektori, Alush Musaj, tha se themelimi i Qendrës për Zhvillim të Karrierës (QZHK), 

në kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” është një projekt tepër i 

r ë n d ë s i s h ë m  p ë r 

studentët dhe vetë 

Universitetin. “Një 

qendër e tillë do të 

j e t ë  n j ë  p i k ë  e 

r ë n d ë s i s h m e 

informacioni  dhe 

ndërmjetësimi për 

studentët”.

Ndërsa drejtori për 

I n f o r m i m  d h e 

K o m u n i k i m  m e 

Pub l ikun ,  Ahme t 

Jashari, tha se kjo 

qendër do të ndihmoj 

rritjen e prestigjit të 

UMIB-it dhe do të 

krijoj mundësi për 

thithje të grandeve dhe donacioneve të ndryshme që kanë të bëjnë me vetë qendrën, 

mirëpo edhe vetë Universitetin. “QZHK do të ndihmoj studentët e Universitetit të 

Mitrovicës “Isa Boletini”, sa i përket zhvillimit të njohurive dhe shkathtësive që do t'u 

ndihmojnë për punësim, ofrimin e mundësisë për studentët që të tojnë përvojë pune 

gjatë studimeve, ofrimin e informatave për tregun e punës, ofrimin e mundësisë për 

qasje në informata për studime, trajnime, seminare, ligjërata dhe aktivitete tjera”, tha 

ai. 

Ndryshe, QZHK do të ndihmoj në zhvillimin e aftësive, njohurive dhe shkathtësive, të 

cilat janë kyçe për procesin e punësimit të studentëve dhe të diplomuarve, do të ofroj 

shërbime të digjitalizuara për edukim, këshillim, zhvillim dhe orientim në karrierë etj.

Themelohet Qendra për Zhvillim të Karrierës 
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8 gusht - Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ka tuar disa 
projekte në kuadër të programit Erasmus+. Rektori, Alush Musaj,  tha se këto 
projekte janë shumë të rëndësishme për studentët, stan akademik dhe të 
ardhmen e UMIB-it.

Në partneritet me institucionet vendore dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë, 
UMIB ka tuar projektin “Përmirësimi i Kulturës së Kërkimit në Arsimin e 
Lartë në Kosovë", në vlere prej rreth 1 milion euro. Ky projekt do të zgjas rreth 
3 vjet dhe është një  mundësi e mirë për shkëmbimin e përvojave ndërmjet 
universiteteve partnere dhe ngritjes se kulturës së kërkimit në institucionet e 
arsimit të lartë në vend  dhe me gjerë.

Projekti tjetër që është zgjedhur për nancim në kuadër të programit 
Erasmus+, ka të bëj me bashkëpunimin ndërkombëtar dhe përmirësimin e 
menaxhimit të projekteve. Në këtë projekt të zgjedhur për nancim UMIB 
është partner. 

Në ndërkohë si partner, Fakulteti Edukimit, ka tuar projektin "Towards a 
quality oriented initial teacher education in Kosovo". Ky projekt vlerësohet i 
një rëndësie të veçantë për Fakultetin e Edukimit, pasi kontribuon 
drejtpërdrejtë në rritjen e cilësisë së programeve që ofrohen, cilësisë së 
mësimdhënies  dhe cilësisë së përgatitjes së studentëve si mësimdhënës të 
ardhshëm.

Universiteti “Isa Boletini” përfiton disa 
projekte në kuadër të programit Erasmus+
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16 shtator - Pajisjet e Shërbimit Gjeologjik të Kosovës (SHGJK), që janë të 
vendosura në  Fakultetin e Gjeoshkencave në kuadër të Universitetit “Isa 
Boletini” në Mitrovicë, do të mund të shfrytëzohen nga studentët për qëllime 
studimore. Për këtë qëllim të hënën u nënshkrua një marrëveshje 
bashkëpunimi nga drejtori i Përgjithshëm i SHGJK-së, Fidaim Sahiti dhe 
dekani i FGJ-së, Naser Peci. 

Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje në rektoratin e UMIB-it, 
ishte i pranishëm edhe rektori i UMIB-it, Alush Musaj dhe ministri në detyrë 
për Zhvillim Ekonomik, Valdrin Lluka. Ata shprehën kënaqësinë për krijimin e 
lehtësirave për studentë sa i përket shfrytëzimit të pajisjeve të SHGJK-së.
Ndryshe, sipas marrëveshjes së bashkëpunimit, janë përcaktuar saktë edhe 
kushtet e shfrytëzimit të këtyre pajisjeve për studentë dhe stan akademik.

Studentët mund të shfrytëzojnë pajisjet
 e Shërbimit Gjeologjik për punë praktike 
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3 tetor - “Konferenca Ndërkombëtare Multidiciplinare në Gjeoshkencë”, që 
organizohet nga Fakulteti i Gjeoshkencave në Universitetin e Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB), Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, Ministria e 
Zhvillimit Ekonomik dhe Shërbimi Gjeologjik i Kosovës, është vendosur  
edhe në listën e aktiviteteve në faqen zyrtare të Shërbimit Gjeologjik Evropian. 
Si e tillë kjo Konferencë, e cila mbahet më 10 dhe 11 tetor në Universitetin e 
Mitrovicës “Isa Boletini”, është shndërruar në një  ngjarje shkencore  në gjithë 
Evropën.
Ndryshe, Konferenca ka zgjuar interesim tek shkencëtarët nga shumë vende të 
botës. Sipas organizatorëve deri me 20 korrik 2019, kur është mbyllur afati, për 
pjesëmarrje në konferencë janë regjistruar 86 pjesëmarrës. U bë e ditur se janë 
dorëzuar gjithsej 55 abstrakte, prej të cilave janë pranuar 42 sosh.
Përveç studiuesve nga universitetet vendore, në konferencë do të marrin pjesë 
edhe studiues dhe shkencëtarë nga vende të ndryshme të botës, si nga Finlanda, 
Italia, Polonia, Turqia dhe Sllovenia. Studiuesit që vijnë nga jashtë janë 
kryesisht profesorë në universitetet, me të cilat Fakulteti i Gjeoshkencave ka 
bashkëpunim.

Shërbimi Gjeologjik i Evropës promovon “Konferencën 
Ndërkombëtare  të Gjeoshkencave” që mbahet në

 Universitetin “Isa Boletini”
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4 tetor - Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” dhe 
Sektori për Marrëdhënie me Jashtë i Ambasadës Amerikane në Prishtinë, kanë 
arritur një Memorandum Bashkëpunimi për të krijuar hapësirë punuese për 
punën e asistentit të gjuhës angleze nga programi Fulbright, i njohur si ETA 
(English Teaching Assistant). Memorandumi vlen për periudhën kohore 1 tetor 
2019 deri më 15 qershor 2020.
Në kuadër të këtij Memorandumi, parterët pajtohen që të punojnë së bashku 
për ta promovuar mësimdhënien e gjuhës angleze në komunitet, nëpërmjet 
aktiviteteve, prezantimeve në tema të ndryshme që lidhen me kulturën,  
shoqërinë dhe historinë e SHBA-së. Në Memorandum, janë specikuar 
përgjegjësitë e institucionit dhe asistentit që vjen nga programi Fulbright.

Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit 
të Edukimit dhe Ambasadës Amerikane
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10 tetor - Ka nisur të enjten në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), 

“Konferenca Ndërkombëtare e Gjeoshkencës”, e cila ka zgjuar interesim të 

jashtëzakonshëm si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Në konferencë janë regjistruar 86 

pjesëmarrës, ku janë dorëzuar 

gjithsej 75 abstrakte, prej të 

cilave janë pranuar 52 sosh.
P ë r v e ç  s t u d i u e s v e  n g a 
universitetet vendore, në 
konferencë po marrin pjesë 
edhe studiues dhe shkencëtarë 
nga vende të ndryshme të 
Evropës, si nga Finlanda, 
Italia, Polonia, Turqia dhe 
S l l o v e n i a .  K o n f e r e n c a 
dyditore, e cila organizohet 
nga UMIB-i, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe Shërbimi Gjeologjik i Kosovës, është vlerësuar si një ngjarje 
jashtëzakonisht me rëndësi për gjeoshkencat.

Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, ju uroi mirëseardhje mysarëve në këtë konferencë, 

e cila sipas tij, paraqet një ngjarje të shënuar jo vetëm për Universitetin e Mitrovicës 

dhe Mitrovicën, por edhe për gjithë vendin tonë në përgjithësi. “Jemi të nderuar, që 

kemi mundësinë të jemi nikoqir të një eventi të këtillë, që është futur si ngjarje dhe në 

listën e aktiviteteve të vitit 2019 nga Shërbimi Gjeologjik Evropian. Do të thotë 

konferenca që po e hapim sot është e përmasave evropiane dhe për këtë jemi 

jashtëzakonisht të lumtur”.

Ai theksoi se prania e shkencëtarëve dhe studiuesve nga vende të ndryshme evropiane, 

krahas atyre nga rajoni dhe vendi, i japin kuptim të mirëlltë kësaj konference për 

gjeoshkencë. “Kosova dhe Mitrovica në veçanti për shkak të specikave, ka tepër 

nevojë për ngjarje të këtij karakteri. Ngjarjet me karakter shkencor kanë qenë të pakta 

dhe kanë mbetur nën hije të rrethanave politike prej pasluftës e këndej në qytetin tonë, 

prandaj kjo konferencë është një lajm i mirë”, tha Musaj.

Në hapje të konferencës ka folur edhe kryesuesi i Këshillit Organizativ të 

Konferencës, Sabri Avdullahi, mandej dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, Naser 

Peci, akademik, Minir Dushi etj. Më pas ka vazhduar pjesa plenare ku janë prezantuar 

kumtesat e studiuesve vendor dhe të jashtëm.  

“Konferenca Ndërkombëtare për Gjeoshkencë”,
 ka mbledhur  në Universitetin e Mitrovicës 

studiues nga  vende të ndryshme evropiane 
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16 tetor - Zyrtarë të Ambasadës Franceze në Kosovë, kanë prezantuar të 
mërkurën para studentëve të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” 
(UMIB), mundësitë e studimeve në universitetet franceze. Për këto mundësi ka 
folur, Joseph Giustiniani, atashe për Bashkëpunim në Ambasadën e Francës 
dhe Zana Lati, përgjegjëse e “Campus France” në Aleancën Franceze.

Në prezantimin e organizuar në amteatrin A1, mysarët i shoqëroi, profesori 
Besart Hajrizi, i cili ju uroi mirëseardhje dhe i falënderoi për mundësinë që 
studentët e UMIB-it të informohen nga dora e parë për studimet në Francë. Ai 
theksoi se kjo është një mundësi e mirë  për studentët që duan dhe kanë 
interesim të studiojnë në Francë.
Studentët u njoftuan për të gjitha detajet që kanë të bëjnë me studimet në 
Francë, duke nisur nga kuotat e vitit akademik, jetën studentore, mundësitë për 
bursa etj.

U prezantuan mundësitë e studimit në Francë

66



17 tetor - Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), do të bashkëpunoj me 
organizatën “Debate Center”, me qëllim të organizimit të punëtorive dhe debateve që 
kanë të bëjnë me zhvillimin e mendimit kritik të studentëve.  Për realizimin e këtyre 
aktiviteteve, rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj dhe Erblin Hoxha nga “Debate 
Center” nënshkruan edhe një Memorandum Bashkëpunimi.

Në kuadër të këtij Memorandumi parashihet që të realizohen aktivitete si  punëtori 
profesionale për trajnimin e studentëve dhe stat mbi argumentim,  të menduarit 
kritik, aftësinë e të folurit në publik dhe aftësia e të dëgjuarit. Poashtu parashihet që 
UMIB të mbështes krijimin e klubeve të qëndrueshme të debatit brenda universitetit.

Rektori Musaj, i ka falënderuar drejtuesit e “Debate Center” për mundësinë e 
realizimit të përbashkët të aktiviteteve të tilla në të mirë të studentëve dhe të stat tjetër 
brenda universitetit. “Është një mundësi e mirë që ofrohet për studentët tanë, prandaj 
ne shprehim zotimin tonë për të mbështetur aktivitetet që do të realizohen në kuadër të 
këtij bashkëpunimi”, tha ai.

Ndërsa, Erblin Hoxha nga “Debate Center”, e ka falënderuar rektorin Musaj për 

mbështetje. “Jemi të inkurajuar me mbështetjen tuaj, prandaj jemi të bindur në 

suksesin e bashkëpunimit tonë”.

Bashkëpunim me “Debate Center” për të zhvilluar 
mendimin kritik brenda universitetit
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18 tetor - Organizatorët e 
“ K o n f e r e n c ë s 
N d ë r k o m b ë t a r e  p ë r 
Gjeoshkencë”, e cila është 
mbajtur më 10 dhe 11 tetor 
2019 në Universitetin e 
Mitrovicës “Isa Boletini” 
(UMIB), janë nderuar me 
mirënjohje për angazhimin 
e tyre. Në një ceremoni të 
organizuar për këtë rast, 
rektori, Alush Musaj, ka 
p ë r g ë z u a r  K ë s h i l l i n 
Organizativ për punën e 
mirë që kanë bërë dhe për suksesin që ka arritur konferenca.

Rektori Musaj, tha se ka konferenca ka qenë një përvojë jashtëzakonisht e mirë 
për UMIB-in, për stan akademik dhe për studentët. “Në saje të kontributit tuaj 
si organizatorë konferenca ka shkuar shumë mirë dhe ka zgjuar interesim të 
shumë studiuesve që kanë ardhur nga shtete të ndryshme evropiane dhe nga 
rajoni”, tha ai, duke shtruar mundësinë që kjo konferencë të bëhet tradicionale.

Në anën tjetër, kryesuesi i Këshillit Organizativ, Sabri Avdullahi, falënderoi 
rektorin për mbështetjen e pakursyer sa i përket organizimit të konferencës. Ai 
theksoi se konferenca ka qenë shumë e suksesshme dhe si e tillë i ka bërë nder 
UMIB-it. 

Sipas tij, punimet shkencore që janë prezantuar në konferencë do të 
përmblidhen në një botim të veçantë. “Kjo konferencë ka dëshmuar për 
kapacitetet tona sa i përket organizimit të një ngjarjeje shkencore me përmasa 
evropiane”. 

Konferenca është organizuar nga UMIB-i, Komisioni i Pavarur për Miniera 
dhe Minerale, Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Shërbimi Gjeologjik i 
Kosovës.

Mirënjohje për organizatorët e “Konferencës 
Ndërkombëtare për Gjeoshkencë”
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25 tetor - Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush 
Musaj, po merr pjesë në seminarin “Erasmus+ me Ballkanin Perëndimor”, të 
organizuar nga Komisioni Evropian dhe që mbahet në Tiranë. Qëllimi kryesor i 
seminarit është të shkëmbejë përvoja në fushën e ndërkombëtarizimit dhe të 
ndërtojë marrëveshje të reja partneriteti midis universiteteve.
Rektori Musaj, tha se në seminarin po marrin pjesë rreth 200 përfaqësues nga 
institucionet e arsimit të lartë (IAL) nga të 34 vende që janë pjesë e programit 
“Erasmus+” si dhe nga vendet partnere të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, 
Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Kosova). ”Qëllimi është të rritet numri i 
aplikimeve të rajonit në thirrjen tjetër për propozime nga “Erasmus +” duke 
ofruar mundësi konkrete për rrjetëzim”.
Sipas tij, ngjarja do të përfshijë të gjitha veprimet ndërkombëtare të “Erasmus 
+”, me një fokus të veçantë në Lëvizjen e Kredisë Ndërkombëtare dhe 
Ndërtimin e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë. Si në edicionet e mëparshme, 
ngjarja do të përfshijë seanca të rrjeteve dhe një seri seminaresh që adresojnë 
ndër të tjera njohjen, format e aplikimit, përzgjedhjen dhe mbështetjen për 
pjesëmarrësit etj.

Rektori Musaj, pjesë  e seminarit “Erasmus+ 
me Ballkanin Perëndimor”
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30 tetor - Tre përfaqësues të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), 
po marrin pjesë në punëtorinë e organizuar në kuadër të projektit “Innovative 
Teaching Education in Mathematics” (iTEM), që po zhvillohet në 
Universitetin e Aalborgut në Kopenhagë. Faton Merovci, koordinator i  
projektit në UMIB, tha se në këtë punëtori po marrin pjesë 43 pjesëmarrës nga 
shtete të ndryshme, si Kosova, Danimarka, Suedia, Austria, Maqedonia e 
Veriut, Greqia  dhe Uzbekistani.
Sipas tij, në këtë punëtori po zhvillohen tema të ndryshme, si Rregullat e 
menaxhimit te projektit, diskutimi rreth objektivave të realizuara në këtë 
projekt, plani i ardhshëm 6 mujor rreth implementimit të projektit, raporti 
nanciar i realizuar në kuadër të këtij projekti si dhe trajnimi i stat për 
aplikimin e metodave PBL në matematikë që po organizohet nga ekspertët e 
Universitetit të Aalborg-ut në Danimarkë.
Nga Kosova, përveç nga UMIB-i, po marrin pjesë edhe përfaqësues të 
Universitetit të Prishtinës dhe Kolegji Universum.

UMIB përfaqësohet në “Innovative Teaching
 Education in Mathematics” (iTEM)
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30 tetor - Dy studentet e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore (FTU), Arbnora 
Durmishaj dhe Ylberinë Baliu, qëndruan për një javë në Osjek të Kroacisë, ku 
morën pjesë në “Autumn School”, të organizuar nga EFSA dhe Agjensioni 
Kroat për Ushqim dhe Agrikulturë. Ky aktivitet u mbajt në kuadër të 
“Konferencës së Tretë Kroate për Vlerësimin e Riskut Ushqimor”.
Qëllimi i konferencës dy ditore ishte shënimi i “Ditës Botërore të Ushqimit”, 
me një fokus të veçantë në rëndësinë e një ushqyerje të shëndetshme. Poashtu u 
diskutua edhe për temat lidhur me vlerësimin e ushqyerjes si bazë për 
vlerësimin e riskut, benetet e një sistemi kontrolli të unikuar, harmonizimi i 
mbledhjes së të dhënave, aktualitetet dhe trendet në vlerësimin e riskut dhe 
komunikimi me konsumatorët.   
Krahas kësaj, ato kontribuuan edhe në workshopin me titull: “Kërkime mbi 
aplikimin praktik të vlerësimit të riskut në fushën e sigurisë ushqimore”.  Në 
këtë ngjarje pjesëmarrës ishin edhe ekspertë nga vende të tjera të Ballkanit si 
Bosnja, Mali i Zi, Maqedonia, Serbia e poashtu edhe Turqia. 

Dy studentë të FTU-së morën pjesë në “Konferencën 
e Tretë Kroate për Vlerësimin e Riskut Ushqimor” 
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30 tetor - Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, 
është duke marrë pjesë në një punëtori që po mbahet në Vjenë në kuadër të 
projektit “HERAS”. Në këtë punëtori që është organizuar në përfundim të këtij 
projekti, po marrin pjesë edhe rektorët e universiteteve tjera publike në Kosovë 
si dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 
(MASHT) dhe Agjencisë për Kosovës për Akreditim.

Në këtë punëtori do të prezantohen dhe diskutohen rezultatet e projektit 
“HERAS” dhe gjithashtu edhe përvojat që janë tuar në lidhje me planikimin, 
zbatimin dhe qëndrueshmërinë e projektit. Ndryshe projekti “HERAS”, ka 
pasur për synim aplikimin e qasjes për  planikim të arsimit të lartë të bazuar në 
prolizimin regjional të institucioneve publike të arsimit të lartë në linjë me 
Ligjin e ri të arsimit të lartë.
 Poashtu projekti ka pasur për qëllim të ndihmojë në ngritjen e cilësisë në 
universitetet publike, të stimuloj punën kërkimore- shkencore brenda 
universiteteve dhe orientimit të të rinjve në fushën e shkencave aplikative, për 
të ndihmuar zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Projekti është realizuar në 
bashkëpunim në mes Agjencisë Austriake për Zhvillim (ADA – Austrian 
Development Agency) dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
në Kosovë. 

Rektori Musaj, po merr pjesë në punëtorinë
 në kuadër të projektit “HERAS”
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1 nëntor - Drejtuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), kanë 
intensikuar përpjekjet sa i përket ndërkombëtarizimit universitar. Në këtë kontekst, 
të premten u mbaj një sesion informues për angazhimin që është duke u bërë në këtë 
drejtim.
Në prani të prorektorëve, sekretarit të përgjithshëm, profesorëve dhe studentëve, 
profesori Besart Hajrizi dhe profesoresha, Albulena Grajqevci, kanë prezantuar 
projektet që janë duke u realizuar sa i përket ndërkombëtarizimit universitar.  U 
përmend projekti “Zhvillimi Cilësor i Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Menaxhimi 
i Projekteve (QUADIC), në kuadër të të cilit parashihet të punohen rregullore që do ta 
standardizojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në universitetet publike.
Në këtë sesion u tha se parashihet që nëpër universitete 1/5 e programeve të jenë në 
gjuhën angleze. Si rrjedhojë u shtrua nevoja për mobilizim të përgjithshëm të të gjitha 
strukturave në universitet, sa i përket këtyre objektivave.
Konkretisht, u potencua që në UMIB sa më shpejtë të funksionalizohet Zyra për 
Marrëdhënie me Jashtë dhe të hartohet Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar. 
Pati pajtim të përgjithshëm për nevojën e angazhimit më të madh në këtë drejtim.

Prorektori për Marrëdhënie me Jashtë, Behxhet Shala, shprehu mbështetje të plotë sa i 

përket punës për ndërkombëtarizim. “Jemi të përkushtuar që të bëjmë krejt çka është e 

mundur për të dalur të suksesshëm në rrugëtimin e universitetit tonë edhe në planin e 

ndërkombëtarizimit”, tha ai.

U mbajt sesion informues për 
ndërkombëtarizimin e Universitetit
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5 nëntor - Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UMIB), Alush 
Musaj, ka pritur në takim udhëheqësin e projektit “Arsimi i Lartë, Hulumtimi  
dhe Shkencat e Aplikuara në Kosovë” (HERAS), Aqim Emurli, me të cilin ka 
diskutuar për ecurinë dhe përtimet e universitetit nga ky projekt.  Në takim u 
vlerësua se është bërë një punë e mirë për universitetet në kuadër të këtij 
projekti.
Rektori Musaj, e falënderoi udhëheqësin e HERAS për mbështetjen e 
deritashme dhe gatishmërinë për të ndihmuar UMIB-in në të gjitha segmentet 
që ka nevojë. “Jemi shumë mirënjohës për punën që është bërë në kuadër të 
projektit HERAS dhe shpresojmë që kjo të vazhdoj edhe më tutje”, tha ai.
Në anën tjetër, udhëheqësi i projektit HERAS, Aqim Emurli, vlerësoi qasjen e 
drejtuesve të UMIB-it. “Jemi të inkurajuar me përkushtimin tuaj dhe jemi të 
gatshëm të ndihmojmë edhe sa i përket përmbushjes së kritereve për akreditim 
institucional”.     
Ndryshe, projekti HERAS nancohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim- 
ADA, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Kosovës.  Projekti që është 
një përfundim ka kontribuuar në zhvillimin e arsimit të lartë, stimulimit të 
punës kërkimore- shkencore brenda universiteteve për të ndihmuar zhvillimin 
socio-ekonomik të vendit.

Udhëheqësit e projektit HERAS vizituan UMIB-in
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5 nëntor Me datë 15.11.2019 Konferenca Ndërkombëtare “Social 
Institution in Contemporary Society” ka filluar punimet e saj dhe do të zgjasë 
dy ditë. Në konferencë do të prezantohen 168 punime, me pjesëmarrje të 270 
autorë dhe bashkautorë, në 15 sesione të rregullta dhe sesione të veçanta. Në 
konferencë po marrin pjesëedhe akademik, Rexhep Qosja, në cilësinë e 
folësit kryesor të konferencës, mandej akademik, Servet Pëllumbi, 
ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemajl Minxhozi dhe personalitete të 
shumta të jetës shoqërore, akademike dhe politike nga vendi, rajoni dhe më 
gjerë. 
Kjo konferencë vjetore është e 14-ta që organizohet nga AIS/ALBSA 
(Tiranë) dhe institucionet partnere dhe e 3-ta konferencë ku pjesë e saj është 
edhe Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (bashkë-organizator). Këtë herë 
konferenca po zhvillohet në Universitetin e Durrësit “Aleksander Moisiu”, 
Shqipëri. Në këtë konferencë, nga UMIB po marrin pjesë prorektori prof. dr. 
Behxhet Shala dhe dekani i Fakultetit të Edukimit Prof. Ass. Dr. Besim 
Gollopeni.  

Konferenca Ndërkombëtare “Social 
Institution in Contemporary Society”
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15 nëntor - Studentë dhe të rinj nga qyteti i Mitrovicës kanë marrë pjesë të 
dielën në një aksion gjelbërimi në hapësirat e Universitetit të Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB). Të rinjtë janë shprehur të kënaqur me këtë aksion të 
organizuar nga OJQ “GAIA” në kuadër të projektit “Klima për Ndryshim”. 
Janë mbëltuar gjithsej 100 dane të reja, ndërsa ideja e organizatorëve është që 
aksioni në këtë hapësirë të vazhdoj edhe në të ardhmen. Zyrtarët e UMIB-it 
falënderuan organizatorët dhe studentët që morën pjesë në këtë aksion për 
gjelbërimin e kampusit universitar, që mëtohet të shndërrohet në një hapësirë 
model në Mitrovicë.
Ndryshe, aksioni është mundësuar nga “Programi i shoqërisë civile për 
Shqipërinë dhe Kosovën” dhe është nancuar nga Ministria e Punëve të 
Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri 
Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim 
(PA).

U mbëltuan 100 fidane të reja në 
kampusin universitar
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18 nëntor - Rektori i 
U n i v e r s i t e t i t  “ I s a 
Boletini” në Mitrovicë, 
Alush Musaj, ka pritur të 
hënën në takim kryetarin 
e Sindikatës së Bashkuar 
të Arsimit dhe Shkencës 
në Kosovë (SBASHK), 
Rrahman Jasharaj dhe 
kryetarin e Sindikatës së 
Universiteteve, Shkencës 
dhe Kulturës (SUSHK), 
Bardh Bardhi, me të cilët 
ka biseduar për thellimin e bashkëpunimit. Rektori Musaj, falënderoi drejtuesit 
e sindikatave për punën dhe angazhimin e tyre në të mirë të punëtorëve, por 
edhe vetë institucioneve.

Në takim ku ishte i pranishëm edhe kryetari i Sindikatës së punëtorëve të 
UMIB-it, Afrim  Çelaj, u diskutua për çështje të ndryshme që lidhen me 
punëtorët e universiteteve, qoftë stat akademik, poashtu edhe atyre të 
administratës. Si shqetësim u ngrit çështja e pagave të punëtorëve të 
administratës së universiteteve, për të cilët ende nuk janë përcaktuar 
koecientet.

Rektori ofroi mbështetje për përfaqësuesit e sindikatave, të cilët janë duke u 
angazhuar për përmirësimin e gjendjes së punëtorëve, në këtë rast të atyre 
nëpër universitete. “Vlerësojmë punën dhe angazhimin tuaj dhe shprehim 
gatishmërinë tonë për t'ju mbështetur në misionin tuaj snik”, tha rektori 
Musaj.

Në anën tjetër, drejtuesit e sindikatave e falënderuan rektorin për mbështetje 
dhe uruan për kampusin e ri universitar në Mitrovicë.   

Rektori Musaj priti në takim drejtuesit e SBASHK-ut
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21 nëntor - Në kuadër të programit ERASMUS+, Universiteti i Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB), vazhdon bashkëpunimin me Universitetin e Shkencave të 
Aplikuara “Van Hall Larenstein” të Holandës edhe në vitin akademik 
2019/2020. Ky është viti i tretë i bashkëpunimit, ku përfshihet shkëmbimi i 
stat dhe studentëve.
Të gjitha shkëmbimet janë planikuar për semestrin e dytë dhe ato duhet të 
përfundohen para 1 korrikut 2020. Në këtë kuadër përfshihen edhe këto 
aktivitete: Katër studentë nga FTU-ja do të shkojnë për të studiuar në Holandë 
për 5 muaj duke lluar nga muaji shkurt,  dy studentë  do të shkojnë për të 
studiuar teknologjinë e ujit- shkencat mjedisore dhe dy të tjerë për të studiuar 
teknologjinë e qumështit.
Dy mësimdhënës të FTU-s do të qëndrojnë në Holandë 5 ditë. Njëri 
mësimdhënës për teknologjinë e qumështit dhe tjetri për teknologjinë e ujit. 
Këta do ta mbajnë edhe nga një ligjëratë në fushat përkatëse.
Ndërsa, nga Holanda në FTU do të qëndrojnë dy herë nga 2 studentë në një 
periudhë 3-mujore. Ndërsa 2 studentë të Shkencave të Mjedisit do të vijnë për 
të punuar në çështjet e teknologjisë së ujit dhe në industrinë e qumështit. Një 
profesor do mbajë ligjërata  për teknologjinë e qumështit, ndërsa një tjetër  për 
teknologjinë e ujit.

Vazhdon bashkëpunimi me Universitetin 
“Van Hall Larestein” nga Holanda
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21 nëntor - Organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës dhe mbështetur nga GIZ-
i, është mbajtur të enjten “Panairi i 
Parë i Punës dhe Karrierës” në 
Universitetin e Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB). Në këtë aktivitetet 
kanë marrë pjesë kompani private, 
kompan i  pub l ike  s i  dhe  j anë 
prezantuar fakultetet e UMIB-it.

Në ceremoninë e hapjes së panairit, 
rektori i UMIB-it, Alush Musaj, 
falënderoi kompanitë për pjesëmarrje 
dhe bashkëpunim. “Bashkëpunimi 
ndërmjet universitetit dhe biznesit, jo 
që është nevojë për është imperativ.  
Sa më shumë që ofrohemi si botë 
akademike dhe si biznes aq më shumë 

krijohet mundësia për të qenë të suksesshëm të dyja palët. Dhe kur ne jemi të 
suksesshëm atëherë është e suksesshme edhe vetë shoqëria”, tha ai.

Sipas tij, UMIB-i është duke provuar që të hapet sa më shumë për biznesin, për idetë e 
tyre dhe për përvojën e tyre. Ai theksoi se po provojnë gjithashtu të përshtaten me 
kërkesat dhe nevojat e tregut, në mënyrë që studentët të jenë ta gatshëm dhe të 
përgatitur për trendët e reja.

Në këtë kontekst, ai përmendi se përveç programeve, kabineteve, laboratorëve që 
ofrohen në UMIB, një segment tepër të rëndësishëm paraqet bashkëpunimi me 
kompanitë publike dhe ato private në vend. Si rrjedhojë, tha se studentët mund të 
kryejnë praktikën në kompanitë që ndërlidhen me natyrën e studimeve, duke e zënë 
shpejtë hapin e teknologjisë së re.

Në emër të bizneseve foli, Gani Durmishaj nga qumështorja “Aldi”, i cili vlerësoi 
bashkëpunimin e mirë që kanë me UMIB-in. “Kemi vërejtur se studentët janë shumë 
mirë të përgatitur teorikisht, por që kanë nevojë për mbështetje për punë praktike. Jemi 
të hapur si biznese që të thellojmë bashkëpunimin me universitetin, ndërkohë që 
panairi është një mundësi e mirë e identikimit të mundësive për bashkëpunim”.

Përfaqësuesi i GIZ-it, Rrahim Trepça, çmoi organizimin  e mirë të panairit dhe 
premtoi vazhdimin e bashkëpunimit me UMIB-in. “Ky është hapi i parë dhe jemi të 
vendosur që ta thellojmë bashkëpunimin me UMIB-in në të mirë të studentëve dhe 
stat akademik”.

U mbajt “Panairi i Parë i Punës dhe Karrierës” 
në Universitetin “Isa Boletini”
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22 nëntor - Me qëllim të shfrytëzimit sa më të madh dhe ekas të Sistemit për 
Menaxhimin Universitar (SMU), është organizuar një trajnim me drejtuesit 
dhe stan akademik nëpër fakultete. Trajnimi është mbajtur nga administratori 
i rrjetit, Zymber Haliti, i cili ka ofruar sqarime për mundësitë e mëdha që ofron 
SMU-ja si për stan akademik ashtu edhe për studentë.
Në trajnimet që u mbajtën ndaras nëpër njësitë akademike, u kërkua që SMU-ja 
të shfrytëzohet më tepër, meqë deri me tani nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Haliti 
sqaroi se Sistemi për Menaxhimin Universitar (SMU) është platformë 
elektronike e menaxhimit të të dhënave për shërbimin e studentëve. 
Sipas tij, SMU-ja përbëhet prej shumë moduleve, si: Moduli i aplikimit për 
regjistrimin e studentëve, Moduli i notimit, Moduli i pagesave studentore, 
Moduli i ID kartelave të stat dhe të studentëve,  Moduli i diplomave, Moduli i 
sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit, Moduli i kompetencave dhe përmbajtjeve 
mësimore, Moduli i bibliotekës etj.

SMU-ja ofron mundësi të mëdha për 
stafin akademik dhe studentët

80



22 nëntor - Me qëllim të avancimit të njohurive në fushën e programimit në 
Departamentin e Informatikës Inxhinierike në Fakultetin e Inxhinierisë 
Mekanike dhe Kompjuterike është themeluar “Klubi i programimit”. Ky klub 
drejtohet nga she i Departamentit të Informatikë Inxhinierike, Ass.Berat 
Ujkani.

Ndryshe klubi synon të mbledh të gjithë studentët që kanë interes të shtuar për 
programim, të cilët përmes takimeve të rregullta në kampus punojnë 
praktikisht të avancojnë dijet e tyre. She i departamentit, tregon se ky aktivitet 
do të mbahet tri herë në javë.

Më saktë, të hënave prej orës 15:00-18:00, të martave prej orës 15:00-18:00 
dhe të premteve prej orës 10:00-15:00. “Në kuadër të sesioni dimëror për vitin 
akademik 2019/2020, aktivitetet do të mbahen brenda periudhës 11.11.2019-
10.01.2020”, thotë ai.

Në Departamentin e Informatikës Inxhinierike 
u formua “Grupi i programimit”
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4 dhjetor - Menaxhmenti i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) 
dhe Parlamenti Studentor do të bashkërendojnë veprimet në të mirë të 
studentëve. Për këtë u dakorduan në një takim të përbashkët, prorektorja për 
Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore, Merita Shala 
dhe drejtuesit e Parlamentit Studentor.

Prorektorja Shala, përgëzoi llimisht studentët për aktivitetet e tyre, të cilat e 
kanë dinamizuar jetën studentore në UMIB. Ajo shprehu mbështetje në emër të 
menaxhmentit për të gjitha nismat dhe aktivitetet studentore, të cilat ndikojnë 
edhe në rritjen e cilësisë së punës në universitet.

Në anën tjetër, kryetari i Parlamentit Studentor, Ensar Suma, falënderoi 
prorektoren për pritjen dhe gatishmërinë për intensikim të bashkëpunimit. 
“Dua të shfrytëzoj rastin që t'ju falënderoj në emër të Parlamentit Studentor për 
mbështetjen që kemi nga menaxhmenti dhe drejtpërdrejtë nga rektori për 
aktivitetet tona”.

Në këtë kuadër, studentët shtruan nevojën që biblioteka universitare në 
kampusin e ri, të hapet në ora 08:00 dhe të qëndroj e hapur deri në orën 18:00. 
Gjithashtu ata pranuan që kanë nevojë të organizohet  një trajnim për 
përdorimin e Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU). 

Prorektorja Shala takoi përfaqësuesit e studentëve

82



9 dhjetor - Studentët e 
Fakultetit Ekonomik të 
Universitetit të Mitrovicës 
“Isa Boletini” (UMIB), që 
janë angazhuar në punë 
p r a k t i k e  n ë  B a n k ë n 
Raiffeisen janë shquar me 
p ë r g a t i t j e n  e  t y r e 
profesionale. Kjo u tha nga 
drejtuesit e kësaj banke, të 
cilët prezantuan rezultatet 
e një hulumtimi sa i përket 
performances së këtyre 
studentëve.

Naim Haxha, menaxher rajonal i Raiffeisen Bank, tha se është vlerësuar 
performanca e 9 studentëve të UMIB-it, që kanë kryer punën praktike. Sipas 
tij, këta studentë janë dalluar prej të tjerëve me përgatitjen profesionale, 
përderisa ka nevojë që të punohet më tepër në aspektin e socializimit. 

Haxha theksoi se vlerësimi është bërë për tri aspekte të ndryshme. “Është 
vlerësuar testi i aplikacionit me shkrim, mandej puna praktike dhe praktikantët 
që janë në marrëdhënie pune. Rezultatet janë përtej pritshmërisë dhe kjo tregon 
për përgatitjen e tyre të mirë”, tha ai. 

Ky prezantim është mirëpritur nga menaxhmenti i UMIB-it dhe Fakultetit 
Ekonomik. Prorektorja për Financa, Ajtene Avdullahi, tha se ky vlerësim është 
një mënyrë jashtëzakonisht e mirë për të identikuar gjendjen reale të 
përgatitjes së studentëve për tregun e punës si dhe përshtatjen e syllabusit.

Ndërsa dekani i Fakultetit Ekonomik, Qazim Tmava, falënderoi drejtuesit e 
Raiffeisen Bank për bashkëpunim dhe për mundësitë që ofrojnë për studentët e 
UMIB-it.      

Studentët e Ekonomikut tregojnë performancë
 të lartë gjatës punës praktike
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9 dhjetor - Me qëllim të intensikimit të zhvillimit të mësimit dhe kërkimit shkencor, 
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të bashkëpunoj ngushtë me 
Universitetin “Fan S. Noli” në Korçë. Për këtë u nënshkrua edhe një Marrëveshje 
Bashkëpunimi, gjatë një vizite që rektori i UMIB-it, Alush Musaj, realizoi në Korçë 
bashkë me kryesuesin e Këshillit Drejtues, Ali Topallin dhe zëvendëskryesuesin, 
Musa Dibrani. 

Në takim me rektorin e Universitetit “Fan S. Noli” në Korçë, Ali Jashari, u bisedua për 
specikat që kanë dy universitetet dhe fushat ku mund të shtrihet bashkëpunimi. Në 
këtë kontekst, u potencua rritja e ndërveprimit akademik si promotor i zhvillimit 
shumëdimensional të kombit.

Rektori Musaj, e falënderoi homologun e tij për bashkëpunim ndëruniversitar, që para 
së gjithash është në të mirë të vetë stat akademik dhe studentëve. “Kjo mundëson 
zhvillimin e aktiviteteve të lidhura me shkëmbimin e stat akademik, kërkuesve 
shkencorë dhe studentëve”. 

Si aktivitete të parapara në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar parashihet edhe 

shkëmbimi i teksteve mësimore dhe publike të tjera, realizimi i publikimeve të 

përbashkëta, shkëmbimi i publikimeve, organizimi i takimeve dhe seminareve të 

përbashkëta etj.

Marrëveshje bashkëpunimi me 
Universitetin “Fan S. Noli” në Korçë
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10 dhjetor - Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, ka 
ndarë të martën mirënjohje për 71 studentë që kanë përtuar bursën 
universitare për vitin akademik 2019/2020.  Në ceremoni përveç rektorit dhe 
prorektorëve, ishin të pranishëm edhe drejtuesit e Parlamentit Studentor.

 Rektori Musaj, uroi studentët që kanë plotësuar kriteret për të tuar bursën. 
“Suksesi i juaj ju bën nder juve, familjeve dhe padyshim edhe universitetit 
tonë, prandaj ne jemi shumë të kënaqur me punën dhe përkushtimin tuaj”, tha 
ai.

Ndërsa, kryetari i Parlamentit Studentor, Ensar Suma, falënderoi rektorin dhe 
menaxhmentin në përgjithësi për mbështetje. “Jemi shumë të kënaqur me 
mbështetjen që kemi prej menaxhmentit. Bursat janë një motiv shtesë për ne 
dhe patjetër edhe për gjeneratat e ardhshme”. 

Ndryshe bursat që do të ndahen nga UMIB-i për studentët që kanë plotësuar 
kriteret janë në vlerë  prej 1 mijë eurosh për secilin.  Bursistët janë studentë të 
nivelit bachelor dhe master.  

Mirënjohje për studentët që kanë 
përfituar bursën universitare
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10 dhjetor - Drejtues të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), 
profesorë dhe studentë, kanë marrë pjesë në Ditën Informuese të organizuar 
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për promovimin e 
skemave nacionale të kërkimit. Gjithashtu në këtë aktivitet që u mbajt në 
hapësirat e UMIB-it, zyrtarët e MASHT-it kanë prezantuar edhe mundësitë e 
mbështetjes për inovacion dhe bashkëpunim ndërkombëtar.

Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur rektori i UMIB-it, Alush Musaj, i cili 
falënderoi zyrtarët e MASHT-it për organizimin e këtij prezantimi. “Kemi 
vlerësuar se është e nevojshme të organizohen aktivitete të tilla, në mënyrë që 
sta akademik dhe studentët të njoftohen nga dora e parë për këto mundësi që 
ju ofrohen sa i përket kërkimeve shkencore”, tha ai, duke bërë thirrje që të 
shfrytëzohen sa më shumë këto mundësi.  

Në anën tjetër, zyrtarët e MASHT-it, folën për fushat dhe kriteret sa i përket 
grandeve që ofrohen në kuadër të skemave nacionale të kërkimit shkencor, 
programeve ndërkombëtare të kërkimit dhe mobilitetit akademik dhe të 
studentëve. Ata gjithashtu sqaruan procedurat për projektet e vogla shkencore, 
publikimet shkencore në revista me impact factor etj. 

Stafi akademik dhe studentët u njoftuan për skemat 
nacionale të grandeve për kërkime shkencore,

 inovacion dhe bashkëpunim ndërkombëtar
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12 dhjetor - Studentët e programeve teknike në Universitetin e Mitrovicës “Isa 
Boletini” (UMIB), do të mund të angazhohen në punë praktike me pagesë për 
një periudhë 6-mujrore pas diplomimit. Ky projekt do të realizohet në 
bashkëpunim ndërmjet UMIB-it, GIZ-it dhe Zyrës së Punësimit në Mitrovicë.

Në një takim të përbashkët, zyrtarë të këtyre institucioneve, u dakorduan për 
detajet që kanë të bëjnë me realizimin e këtij projekti në të mirë të studentëve. 
Në këtë kuadër planikohet që 100 studentë të programeve teknike të 
angazhohen në punë praktike me pagesë, pasi që të regjistrohen në Zyrën për 
Punësim.

Prorektorja për Çështje Akademike, Merita Shala, falënderoi GIZ-in dhe 
Zyrën e Punësimit për këtë mundësi për studentët e UMIB-it. “Është një 
projekt shumë atraktiv për studentët tanë, të cilët i ftojmë që të shfrytëzojnë 
këtë mundësi duke përtuar nga puna praktike dhe duke u paguar në të njëjtën 
kohë”.

Në anën tjetër, Vjosa Mullatahiri nga GIZ-i dhe Besmir Salihu nga Zyra për 
Punësim, shprehën kënaqësinë që mund të ndihmojnë për realizimin e këtij 
projekti.  

Projekt për  punë praktike me pagesë për 
studentët e programeve teknike
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13 dhjetor - Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të intensikoj 
bashkëpunimin me Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë (UEJL). Për 
këtë u dakorduan gjatë një takimi të përbashkët në Tetovë, rektori i UMIB-it, 
Alush Musaj me homologun e tij, Abdylmenaf Bexheti.

Në takim ku ishte i pranishëm edhe kryesuesi i Këshillit Drejtues të UMIB-it, 
Ali Topalli dhe zëvendëskryesuesi, Musa Dibrani, u bisedua për fushat e 
përbashkëta ku mund të shtrihet bashkëpunimi ndëruniversitar. Në këtë 
kontekst, u potencua ngritja e kapaciteteve humane dhe projektet e 
përbashkëta. 

Rektori Musaj dhe homologu i tij shprehën gatishmërinë për të vazhduar 
komunikimin në mënyrë që bashkëpunimi të shtrihet edhe në nivel të vetë 
profesorëve dhe studentëve të të dy universiteteve. 

Rektori Musaj vizitoi Universitetin e
 Evropës Juglindore në Tetovë
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17 dhjetor - Një grup studentësh nga Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” 
(UMIB), të prirë nga drejtuesit e Parlamentit Studentor kanë vizituar 
Universitetin e Tetovës (UT) në Maqedoninë e Veriut.  Ata kanë zhvilluar një 
takim me kolegët e tyre të UT-së, me të cilët kanë biseduar për mundësinë e 
bashkëpunimit.
Kryetari i Parlamentit Studentor të UMIB-it, Ensar Suma, falënderoi kolegët e 
tyre për pritjen dhe gatishmërinë për bashkëpunim. “Vizita dhe biseda me 
kolegët në UT ishte një përvojë jashtëzakonisht  e mirë për ne. Diskutuam për 
sdat që kemi si studentë dhe angazhimin tonë për rritjen e rolit vendimmarrës 
në universitete”, tha ai.
Studentët e të dy universiteteve gjithashtu biseduan për organizimin e 
aktiviteteve të përbashkëta, të cilat do të ndikojnë në rritjen e cilësisë së punës 
në universitete si dhe dinamizimin e jetës studentore. 

Studentët e UMIB-it vizituan Universitetin e Tetovës
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17 dhjetor - Si rezultat i bashkëpunimit me kompani dhe organizata të ndryshme 

vendore dhe ndërkombëtare, studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” 

(UMIB), janë duke gjetur mundësi të mëdha në avancimin e tyre profesional.  Në këtë 

kontekst, studentja e niveli master në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore, Edona 

Sadriu, paraqet një shembull të 

jashtëzakonshëm suksesi.

Pas përfundimit të projektit 3-
vjeçar “Menaxhimi i Zonave të 
Kontaminuara” të përkrahur nga 
GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) 
gjerman dhe implementuar nga 
njëra ndër kompanitë lidere në botë 
në fushën e Inxhinierisë Mjedisore 
HPC AG dhe në bashkëpunim me 
FTU, ajo ka përfunduar punën 
praktike në zyret e kompanisë HPC 
AG në Kriftel të Gjermanisë. Pas 
suksesit të treguar atje, ajo ka 
nënshkruar kontratë pune në zyret e 
kësaj kompanie në Prishtinë.
Ajo falënderon kompaninë HPC 
AG, veçanërisht angazhimin e dr. 
Christoph Olk, drejtor i zyrës në 
Krifte, Ali Ahmetin, drejtor i zyrës 

së kompanisë për Ballkan si dhe drejtuesit e FTU-së për mbështjetje. “Do të 
ishte e pamundur që pa mbështetje të arrij këtë sukses. Gjithashtu kjo tregon 
për punën e mirëlltë që bëhet në UMIB”, tha ajo. 

Studentja e FTU-së, Edona Sadriu, përfiton
 nga praktika në Gjermani

90



24 dhjetor - Tetë ndërmarrës, gra dhe të rinj, janë ceritifkuar nga Qendra e 
Inovacionit dhe Ndermarrësisë në kuadër të Universitetit të Mitrovicës "Isa 
Boletini"(UMIB) në bashkëpunim me “Caritas Kosova” pas implementimit të 
projektit "Fuqizimi i grave 
dhe te  r injve përmes 
punësimit në regjionin e 
Ferizajit dhe Mitrovicës". 
Në kuadër të këtij projekti 
që është mbështetur nga 
B a s h k i m i  E v r o p i a n , 
pjesëmarrësit janë trajnuar 
për menaxhim biznesi.

Trajnimi përbëhej prej 
pese moduleve përgjatë 
pese ditëve dhe tri ditëve të 
tjera mentorimi, ku janë 
p ë r f s h i r ë :  B a z a t  e 
ndërmarrësisë, Kërkesat 
ligjore dhe administrative, Kontabiliteti dhe libërmbajtja, Marketingu 
strategjik dhe Plani i biznesit. Pjesëmarrësit që do të përgatisin planet më të 
mira do të vlerësohen nga një komision ekspertësh dhe do të subvencionohen 
nga Bashkimi Evriopian.

Për implementimin e projektit me sukses, drejtori i Qendrës për Inovacion dhe 
Ndërmarrësi, Besart Hajrizi, ka ndarë mirënjohje për menaxherin e “Caritas 
Kosova”, Arif Kadriu.

U certifikuan tetë ndërmarrës të rinj nga 
Qendra për Inovacion dhe Ndërmarrësi
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24 dhjetor - Petrit Idrizi, ka demantuar thënien popullore, të paktën pjesën e dytë të saj 

se “Tërshëra nuk bëhet bereqet dhe hirra bulmet”. Si student i nivelit master në 

Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore (FTU) në Universitetin e Mitrovicës “Isa 

Boletini” (UMIB), ai  ka arritur që të 

prodhoj djathë nga hirra dhe me këtë edhe 

e ka mbrojtur temën e diplomës me titull 

“Vlerësimi i teknologjisë së përftimit të 

djathit-hirrë”. Idrizi tregon se ideja për 

këtë i ka lindur gjatë qëndrimit në një 

universitet në Holandë, në kuadër të 

programit Erasmus+. “Me një grup 

studentësh gjatë qëndrimit në Holandë 

kemi l luar  një  eksper iment  për 

prodhimin e djathit nga hirra dhe 

profesorët kanë qenë të mahnitur pas prezantimit të punës sonë”. Sipas tij, prezantimi 

është vlerësuar maksimalisht nga profesorët e atjeshëm dhe kjo e ka inkurajuar që ta 

vazhdoj këtë projekt edhe pasi është kthyer në UMIB. Idrizi potencon se kjo ka qenë 

diçka e re për natyrën e punës kërkimore që është bërë në FTU, mirëpo ka gjetur 

mbështetje nga mësimdhënësit dhe në këtë rast nga mentori, prof.dr.Alush Musaj. 

Përkundër asaj se në laboratorët e FTU-së mungojnë disa pajisje që janë të nevojshme 

për këtë lloj prodhimi, ai ka dalur me sukses që të kryej hulumtimin e tij dhe të prodhoj 

djathin nga hirra. Tregon se kjo ka zgjuar kureshtjen edhe në mesin e studentëve, meqë 

deri me tani në Kosovë nuk është kryer një eksperiment i tillë. Një fakt i rëndësishëm 

në aspektin shkencor, është se djathit të prodhuar i janë bërë analizat mikrobiologjike 

dhe janë dalur brenda parametrave normal. “Si i tillë, ky prodhim është i gatshëm për 

treg”, thotë ai. Nga informacionet që ka kërkuar ai, ky lloj djathi prodhohet dhe shitet 

në vendet skandinave, ku 1 kilogram shitet prej 20-30 euro.  Sipas tij, djathi që 

prodhohet nga hirra ka ngjyrë të kuqe, nuk ka krip dhe preferohet të përdoret në 

mëngjes. Sa i përket përbërjes, thotë se, ka karbohidrate, proteina dhe jod. “Është i 

mirë veçanërisht për ata që merren me tnes, meqë forcon dhe rrit masën muskulore”. 

Sa i përket idesë që ky lloj djathi të prodhohet nga industria e qumështit në Kosovë, 

Idrizi thekson se ende nuk ka ndonjë projekt serioz, meqë duhet një studim i tregut 

llimisht. Megjithatë ai tashmë recetën e ka të gatshëm dhe pret interesimin e 

industrisë në mënyrë që edhe në Kosovë të ketë një prodhim të djathi-hirrë, ashtu sikur 

në vendet e zhvilluara skandinave.

Studenti mitrovicas prodhon djathë nga hirra
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27 dhjetor - Një grup studentësh nga Fakulteti Juridik, të prirë nga drejtuesit e 
Këshilli Studentor, kanë organizuar një vizitë studimore në Qendrën e 
Dokumentimit të Kosovës. Studentët patën mundësi të shohin nga afër 
ekspozitën “Na ishte një herë që kurrë mos qoftë”, ku ishin të ekspozuara gjëra 
të ndryshme që dëshmojnë për krimet serbe në Kosovë.

Drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare, Bekim Blakaj, prezantoi para 
studentëve degën e re të së drejtës "Drejtësinë Tranzicionale", ku studentët 
morën informata bazë sa i përket kësaj dege dhe mekanizmave të saj, si dhe 
luftës së fundit në Kosovë dhe gjendjen e viktimave të luftës.

Kryetari i Këshillit Studentor të Fakultetit Juridik, Arlind Sadiku, tha se këto 
aktivitete do të vazhdojnë, meqë janë shumë të rëndësishme për studentët.

Studentët e Juridikut vizituan Qendrën e
 Dokumentimit të Kosovës
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Statistikat e përdorimit të uebit  universitar www.umib.net 
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Më gjerësisht mund të informoheni nëpërmjet uebfaqes (www.umib.net), ku 
mund të gjeni të gjitha rregulloret e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, 
njoftimet, konkurset etj. Mund të informoheni edhe nëpërmjet faqes zyrtare në 
facebook Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”. Gjithashtu mund të merrni 
përgjigje edhe nëpërmjet emailit zyrtar .info@umib.net

Adresa:
Rr. Ukshin Kovaçica, 40 000 Mitrovicë, Republika e Kosovës
Email: , uebi: www.umib.netinfo@umib.net , Facebook: Universiteti i Mitrovicës 

“Isa Boletini” 
Tel: 00383 (0) 28 535 725
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