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Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB)
do të ketë mundësi që të gjej mbështetje me
kredi koncesionare nga Banka Investive
Evropiane për projekte të ndryshme
infrastrukturore. Për këtë u bisedua në detaje
në një takim ndërmjet drejtuesve të UMIB-it
dhe përfaqësuesve të Divizionit për
Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar në
kuadër të Ministrisë së Financave.
Prorektorja për Buxhet dhe Financa në UMIB,
Ajtene Avdullahi, tha se kjo është një mundësi
shumë e mirë duke pasur parasysh hapësirën
universitare dhe kampusin që është në
ndërtim. Ajo falënderoi përfaqësuesit e
Ministrisë së Financave për mbështetje dhe
theksoi se mbetet që të identifikohen nevojat
që ka UMIB-i për infrastrukturë.
Në këtë kuadër UMIB-i do të planifikoj
projektet në infrastrukturë për periudhën
2025-2030.

UMIB PLANIFIKON PROJEKTET
INFRASTRUKTURORE PËR
PERIUDHËN
2025-2030

13/01/2020

ZYRA PËR CILËSI KA
ORGANIZUAR SESION
INFORMUES PËR STUDENTË
RRETH ECTS
Me qëllim të informimit rreth ECTS, Zyra për Cilësi në
kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB)
në bashkëpunim me koordinatorët për cilësi nëpër
fakultete, ka organizuar një sesion informues, ku kanë
marrë pjesë studentët e të gjitha njësive akademike.
Sesioni është udhëhequr nga koordinatori i Zyrës për
Zhvillim Akademik, Zahir Çerkini dhe profesori, Sabri
Avdullahi.
Ndër të tjera në sesion është folur për rolin dhe rëndësinë
e ESTC gjatë studimeve dhe pas diplomimit. Sesioni ka
zgjuar interesimin e studentëve, të cilët kanë mjaft aktiv
me pyetjet e tyre.

14/01/2020

`
Qendra për Inovacion dhe Ndërmarrësi (IECM) në kuadër të
Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), prej të
martës ka nisur trajnimin e të rinjve për shkathtësi të buta.
Drejtori i IECM, Besart Hajrizi, tha se për këtë qëllim është
nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me drejtuesit e
“Caritas Kosova”.
Sipas tij, trajnimet kanë të bëjnë me përpilimin e CV,
përpilimin e letrës motivuese, komunikimin e deri te aplikimi
për punë. Ndryshe po në bashkëpunim me “Caritas Kosova”,
ka organizuar edhe trajnime për menaxhim biznesi.
Drejtori Hajrizi, falënderoi drejtuesit e “Caritas Kosova” për
besimin dhe mbështetjen e vazhdueshme.

IECM ORGANIZON
TRAJNIME PËR SHKATHTËSI
TË BUTA

14/01/2020

UNISOF-t ka trajnuar zyrtarët e cilësisë në
Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), për
modulin SEVC – platformë e matjes së cilësisë në
kuadër të SMU-së. SEVC mundëson zhvillimin e
pyetësorëve online për sigurim te brendshëm te
cilësisë, dhe disa aspekte tjera, si gjenerim të të
dhënave, menaxhim te tyre, e te ngjashme.
Koordinatori për Cilësi, Zahir Çerkini, tha se trajnimi
ishte i frytshëm dhe u vlerësua si mjaft me rëndësi
nga pjesëmarrësit. Sipas tij, stafi akademik dhe
studentët, do të jenë drejtpërdrejtë të kyçur ne
procesin e matjes dhe sigurimit të cilësisë, përmes
shfrytëzimit të kësaj platformë.

TRAJNIM PËR PLATFORMËN
E MATJES SË CILËSISË

17/01/2020

`

Studentët që kanë diplomuar në programet
teknike të Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB), por edhe të universiteteve tjera
publike në Kosovë, do të mund të angazhohen
për 6 muaj në punë praktike me pagesë. Ky
projekt do të realizohet në bashkëpunim nga
Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës,
GIZ-it dhe tri universiteteve publike,

PROJEKT PËR PUNË PRAKTIKE
ME PAGESË PËR ATA QË KANË
DIPLOMUAR NË PROGRAMET
TEKNIKE

Për këtë qëllim të premten në selinë e GIZ-it në
Prishtinë, u nënshkruan edhe nga një
marrëveshje mirëkuptimi ndërmjet drejtuesve të
këtyre organizatave dhe tre universiteteve
publike.
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, tha se mbështetja për të diplomuarit në fakultetet teknike,
është një lajm i mirë, jo vetëm për ata që do të përfitojnë drejtpërdrejtë nga ky projekt, por
gjithsesi edhe për vetë Universitetin e Mitrovicës dhe biznesin. “Përvoja që do të përfitojnë
ata që do të angazhohen në kuadër të këtij projekti, padyshim se do t’i ofroj me tregun e
punës. Tek e fundit ky është qëllimi final dhe më i rëndësishëm i vetë projektit”.

22/01/2020

`
Bashkëpunimi ndërmjet universiteteve kosovare dhe
atyre në Turqi, ka ndihmuar shumë studentë nga Kosova
që të përfitojnë nga mundësitë që ofrohen atje. Për këtë
është biseduar në një takim të përbashkët ndërmjet
rektorit të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush
Musaj, dhe koordinatorit te Qendrës Kulturore të
Kosovës në Bursë, Rexhep Gunduz, i cili të mërkurën
qëndroi në Mitrovicë.
Rektori Musaj, e njoftoi mysafirin për komunikimin e
rregullt dhe bashkëpunimin e frytshëm që kanë me
universitetet në Turqi. “Si rezultat i bashkëpunimit kemi
shumë studentë, por edhe mësimdhënës që kanë
përfituar në kuadër të projekteve të përbashkëta”.
Ai gjithashtu e falënderoi, koordinatorin Gunduz, për
ndihmën e pakursyer sa i përket bashkëpunimit
ndëruniversitar. Gjithashtu rektori, Musaj, ka vlerësuar
lartë angazhimin dhe kontributin e z. Gunduz, sa i përket
prezantimit sa më të mirë të shqiptarëve në Turqi.
Në anën tjetër, Gunduz, ka falënderuar rektorin për
pritjen dhe e ka uruar atë për kampusin e ri universitar.
“Sa herë vijë shoh përparim në Kosovë dhe kjo më gëzon
pa masë. E di që ka probleme, mirëpo ka edhe suksese”,
tha ai, duke shprehur vendosmërinë e thellë për të
vazhduar angazhimin sa I përket thellimit të
bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Turqisë.

KOORDINATORI I
QENDRËS KULTURORE TË
KOSOVËS NË BURSË,
VIZITOI UMIB-IN

23/01/2020

`

Sot, 23 janar 2020, janë mbushur 104 nga rënia e Isa
Boletinit, heroit dhe figurës emblematike të
shqiptarëve. Përmasat e vërteta të këtij kolosi, jo që
veniten, por shpërfaqen edhe më të mëdha me kalimin e
kohës. Me veprën e tij, ai i ka bërë vetit vend në të gjitha
kohërat. Nderimi për veprën e tij është i përjetshëm. Emri
i tij është nder për shqiptarët kudo që janë, për Mitrovicën
dhe për Universitetin tonë që mban emrin e tij.
Mitrovicë 23 janar 2020
Rektori Prof. dr. Alush Musaj

104 VJET NGA RËNIA E
HEROIT, ISA BOLETINI

27/01/2020

`
Me datën 27.01.2020, Universiteti i Mitrovicës “Isa
Boletini” ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me
Universitetin e Camerinos në Itali.
Ky memorandum bazohet në principin e reprocitetit
dhe shprehjen e interesit të përbashkët të të dy
universiteteve në këmbimin e hulumtuesve, studentëve
të niveleve të ndryshme të studimit, informacionit
akademik dhe materialeve me rëndësi me qëllim të
rritjes së kualitetit në procesin e hulumtimit dhe
edukimit.
Disa prej qëllimeve të këtij memorandumi janë edhe
organizimi i konferencave të përbashkëta, trajnimeve
dhe vizitave studimore për studentë si dhe organizim të
programeve të përbashkëta.

MEMORANDUM
MIRËKUPTIMI ME
UNIVERSITETIN E
CAMERINOS, ITALI

27/01/2020

`
Drejtuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”
(UMIB), kanë mbajtur një takim informues me stafin e
angazhuar në hartimin e Raportit të Vetëvlerësimit.
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, falënderoi të gjithë ata që
kanë qenë pjesë e grupeve punuese sa i përket këtij
raporti.
Ai theksoi se është vërejtur një përkushtim shumë i madh
dhe si rezultat edhe është bërë një punë shumë e mirë.
“Jemi të kënaqur me punën dhe angazhimin tuaj që ta
kemi një dokument shumë serioz sikur që është Raporti i
Vetëvlerësimit”.
Prorektorja për Mësim, Çështje të Studentëve dhe
Zhvillim të Cilësisë, Merita Shala, tha se tashmë është i
gatshëm drafti i fundit i Raportit të Vetëvlerësimit. Ajo
kërkoi që të jepen edhe sugjerimit e fundit para se
dokumenti ta merr formën përfundimtare.

TAKIM INFORMUES PËR
RAPORTIN E VETËVLERËSIMIT

27/01/2020

`
Zyrtarë nga Ministria e Financave dhe Banka Evropiane
për Investime kanë qëndruar në Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ku janë interesuar për
nevojat sa i përket investimeve kapitale brenda kampusit
universitar. Ata janë pritur në takim nga prorektorja për
Buxhet dhe Financa, Ajtene Avdullahi dhe prorektori për
Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore,
Behxhet Shala, të cilët i kanë njoftuar me projektet
kapitale që planifikohen në të ardhmen.
Prorektorja Avdullahi, tha se brenda kampusit universitar
janë bërë investime të mëdha, që kanë krijuar kushte
shumë të mira pune për studentë dhe mësimdhënës. Ajo
shtroi si nevojë investimet që kanë të bëjnë me hapësirat
për sport dhe rekreacion, që janë kërkuar edhe nga
ekspertët për akreditim.
Sipas saj, investimi në objekte sportive brenda kampusit
është tepër me rëndësi dhe i domosdoshëm për të
ardhmen e Universitetit. “Mbështetja juaj për këto
projekte do t’i jepte formën përfundimtare kampusit
universitar në Mitrovicë”, tha ajo, duke falënderuar
zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe ata të Bankës
Evropiane për Investime për interesimin e tyre.

ZYRTARË TË MINISTRISË SË
FINANCAVE DHE BANKËS
EVROPIANE PËR INVESTIME
VIZITUAN UMIB-IN

29/01/2020

Zyra për Cilësi e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”
(UMIB), ka organizuar të mërkurën një takim me punëtorë të
administratës dhe studentë lidhur me rëndësinë e ECTS-ve.
Koordinatori i kësaj, Zahir Çerkini, tha se takimi ka qëllim
informimi lidhur me ECTS, duke pasur parasysh se kjo ka një
rol të rëndësishëm edhe sa i përket akreditimit.
Ai tha se ECTS është një sistem i kredive i përdorur në fushën e
arsimit të lartë evropian dhe i miratuar me Deklaratën
Bolonjës. “Sistemi evropian për transfere të kredive – ECTS
është projektuar dhe zhvilluar nga Komision Evropian, me
qëllim të krijimit të një procedure të përbashkët për të
garantuar njohje akademike të studimeve brenda
universiteteve të vendit dhe jashtë vendit”.
Gjithashtu ai ka folur edhe për lëndët mësimore për të cilat
llogariten ECTS-kreditë, mandej për kreditë dhe rëndësinë e
lëndës mësimore, modelin e llogaritjes së ECTS, rekomandimet
e ECTS për suksese në provim etj. Të pranishmit kanë shtruar
pyetje të ndryshme lidhur me këtë sistem në UMIB.

TAKIM INFORMUES PËR
RËNDËSINË E ECTS-SË

31/01/2020

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në kuadër të pajisjes së
laboratorëve me pajisje laboratorike që ka qëllim ngritjen e
cilësisë së mësimit, dhe që është i lidhur me zhvillimin e
mësimit praktik dhe hulumtimeve shkencore, është pajisur
edhe me kromratograf të lëngët me performancë të lartë
(HPLC).
Me qëllim të mësimit përkatësisht përvetësimit të përdorimit
të kësaj pajisjeje u mbajt trajnimi me stafin akademik të FTUs. Kjo pajisje do të ndihmoj në fushë e cilësisë dhe sigurisë së
ushqimeve, për hulumtimin e komponimeve të cilat janë të
domosdoshme për të ushqyerit dhe atyre që janë të dëmshme
për shëndetin e njeriut. Kjo pajisje mundëson gjithashtu edhe
hulumtimin e ndotësve mjedisor.

TRAJNIM PËR PËRDORIMIN
E KROMATOGRAFIT

31/01/2020

U ORGANIZUA NJË SIMULIM
PËR PROCESIN E
RIAKREDITIMIT

`
Menaxhmenti, mësimdhënës, studentë dhe punëtorë nga
administrata e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”
(UMIB), janë bërë pjesë e një simulimi të përbashkët me
ekspertë të fushës së akreditimit. Megjithëse simulimi ishte
i ndarë në grupe, në sallë kanë qëndruar të gjithë së bashku
për të krijuar një pasqyrë reale të përgatitjeve që janë bërë
sa i përket procesit të riakreditimit.
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, ka falënderuar të gjithë ata
që janë bërë pjesë e angazhimeve sa i përket këtij procesi.
“Është duke u bërë një punë jashtëzakonisht e madhe, e cila
do të krijoj një sistem të qëndrueshëm në UMIB sa i përket
cilësisë, por edhe aspekteve të tjera”.
Pas aktivitetit është zhvilluar edhe një takim i përbashkët i
ekspertëve dhe rektorit, ku u bisedua për rrjedhën e
simulimit. Në përgjithësi u vlerësua se janë bërë hapa të
mirë sa i përket aspekteve që lidhen me akreditim, por që ka
nevojë për një sistem të rrjedhshëm dhe praktik.

03/02/2020

Pas suksesit që ka arritur vitin e kaluar, konferenca me titull “Roli i
gjeoshkencave në zhvillimin e qëndrueshëm”, do të mbahet edhe
sivjet, më 8 dhe 9 tetor 2020 në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB). Për këtë qëllim të hënën është mbajtur edhe
takimi i Këshillit Organizativ (KO), ku përveç UMIB-it, bëjnë pjesë
edhe Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, Ministria e
Zhvillimit Ekonomik dhe Shërbimi Gjeologjik i Kosovës.
Në takim ishte i pranishëm edhe rektori i UMIB-it, Alush Musaj si
dhe prorektorja, Merita Shala, të cilët shprehën mbështetjen e
plotë për Këshillin Organizativ që organizon një ngjarje të tillë me
karakter shkencor. “Konferenca që u mbajt vitin e kaluar pati
shënuar një sukses të madh dhe pati zgjuar interesim gjithandej.
Duke pasur parasysh këtë sukses, mendojmë se është tepër me
rëndësi që kjo të shndërrohet në një aktivitet tradicional në UMIB”,
tha rektori Musaj.
Kryesuesi i Këshillit Organizativ, Sabri Avdullahi, e falënderoi
rektorin Musaj dhe prorektoren Shala, për mbështetje dhe
gjithashtu falënderoi anëtarët e KO për angazhimin e tyre. Sipas tij,
“Konferenca për gjeoshkencë”, po merr përmasa të një ngjarje
shkencore të karakterit evropian, që është një gjë e madhe për
UMIB-in.
Ndryshe, në “Konferencën për gjeoshkencë”, vitin e kaluar, përveç
studiuesve nga universitetet vendore, kanë qenë të pranishëm edhe
studiues dhe shkencëtarë nga vende të ndryshme të Evropës, si nga
Finlanda, Italia, Polonia, Turqia dhe Sllovenia. Gjithsej qenë
regjistruar 86 pjesëmarrës, ku ishin dorëzuar gjithsej 75 abstrakte,
prej të cilave ishin pranuar 52 sosh.

`

MË 8 DHE 9 TETOR 2020,
ORGANIZOHET
“KONFERENCA E DYTË PËR
GJEOSHKENCË” NË UMIB

04/02/2020

`
Rezervat minerare në Kosovë janë të mëdha, prandaj investimet
duhet të orientohen në këtë sektor, duke pasur parasysh edhe
kualifikimin e kuadrove. Kështu u tha të martën në tryezën me
titull “Promovimi i sektorit minerar dhe rëndësisë së edukimit të
të rinjve për zhvillimin ekonomik”, që u mbajt në Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB).
Në tryezën që u organizua nga Fakulteti i Gjeoshkencave (FGJ), në
bashkëpunim me Institutin Cilësor për Hulumtime Analiza dhe
Trajnime (iCHAT), në kuadër të realizimit të një projekti me
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, u paraqiten me prezantime
studentët e FGJ-së. Ata potencuan rëndësinë e investimeve në
sektorin minerar, duke pasur parasysh mundësitë e mëdha që
ofrohen për zhvillim ekonomik si dhe për punësimin e të rinjve.
Dekani i FGJ-së, Naser Peci, tha se organizimi i kësaj tryeze është
një mundësi shumë e mirë për studentët që të prezantojnë
punimet e tyre në fushën minerare. “Resurset e mëdha minerare
që ka Kosova, paraqesin mundësi të mëdha zhvillimi, mirëpo
fillimisht kërkohet një qasje shkencore në shfrytëzimin e tyre”,
tha ai.
Në tryezë morën pjesë edhe përfaqësues nga Ministria e
Zhvillimit Ekonomik.

TRYEZË PËR
PROMOVIMIN E
SEKTORIT MINERAR

05/02/2020

TRAJNIM PËR METODAT
BASHKËKOHORE TË
MËSIMDHËNIES DHE
MËSIMNXËNIES
Profesorë dhe asistentë të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini
(UMIB), kanë marrë pjesë në një trajnim dyditor të nivelit bazik
lidhur me metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe nxënies.
Trajnimi u mbajt nga Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie e
Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.
Pjesëmarrësit e trajnimit i vijuan sesionet e udhëhequra nga
trajnerë të certifikuar në didaktikën universitare të cilët këmbyen
përvojën e tyre me kolegët nga UMIB. Temat që u shpalosën dhe u
diskutuan në modulet e trajnimit: Teoritë dhe stilet e të nxënit/ të
mësuarit, Shkathtësitë e prezantimit, Hartimi i rezultateve të të
nxënit, Metodat aktivizuese, Vlerësimi i studentëve, dhe
Menaxhimi i klasës dhe i grupit, zgjuan jo vetëm interesimin, por
edhe bashkëveprimin mes pjesëmarrësve dhe trajnerëve.
Në këtë mënyrë u krijua një forum për diskutimin e sfidave në
mësimdhënien universitare, por edhe për gjetjen e zgjidhjeve për
t’i mposhtur ato. Trajnimi në përgjithësi, dhe puna e trajnerëve të
QPM-së në veçanti, u vlerësua lartë nga pjesëmarrësit (mesatarja
e vlerësimit 4.15) të cilët shprehën dëshirën e tyre të jenë pjesë e
trajnimeve të tjera të QPM-së në të ardhmen e afërt.
Dy fazat e tjera të trajnimeve të QPM-së për stafin e UMIB-it janë
planifikuar të realizohen gjatë vitit 2020 dhe 2021.

`

05/02/2020

UMIB ZË VENDIN E DYTË NË
NIVEL VENDI NË
RANGLISTËN E
`
WEBOMETRICS
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), vazhdon të mbetet
në vendin e dytë në nivel vendi për universitetet publike, pas
Universitetit të Prishtinës, në ranglistën e webometrics të
publikuar në janar 2020. UMIB në këtë ranglistë ku përfshihen
rreth 30 mijë universitete nga mbarë bota, radhitet në vendin
12964.
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, tha se pozicionimi në vendin e
dytë në nivel vendi pas UP-së është një arritje shumë e mirë, duke
pasur parasysh se sivjet shënohet 7-vjetori i themelimit. “Janë
kaluar shumë sfida, ndërsa tashmë gjendja ka ndryshuar
radikalisht për të mirë, duke pasur parasysh kampusin e ri
universitar dhe kushtet moderne që janë krijuar si për studentë
ashtu edhe për stafin akademik dhe administratën”.
Sipas tij, me punën dhe angazhimin e madh që po bëhet, UMIB-i do
të vazhdoj të rrugëtoj suksesshëm. “Lajmet e mira për UMIB na
gëzojnë të gjithëve, prandaj me këtë rast dua të falënderoj të gjithë
për punën e mirë që po bëjnë”, tha ai.

11/02/2020

UMIB APLIKON ME 15
PROJEKTE NË PROGRAMIN
ERASMUS+
`
Drejtuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), i
kanë inkurajuar si asnjëherë më parë mësimdhënësit dhe
studentët që të shfrytëzojnë mundësitë që ofrohen në kuadër të
programit Erasmus+. Si rrjedhojë në këtë vit UMIB ka aplikuar
me gjithsej 15 projekte të ndryshme në kuadër të programit
Erasmus+, prej të cilave 1 si bartës dhe 14 të tjera si partner.
Rektori, Alush Musaj, tha se takimet e shpeshta me zyrtarët e
Erasmus+ dhe sesionet informuese e kanë bërë të veten. “Jemi të
kënaqur me rritjen e interesimit nga stafi akademik që të
shfrytëzojnë mundësitë që ofrohen nga ky program”.
Sipas tij, edhe në vitet e mëparshme ka pasur projekte nga UMIB
në kuadër të Erasmus+, mirëpo interesimi nuk ka qenë i
kënaqshëm. Ai shprehet i bindur se një numër i konsiderueshëm
prej tyre do të mbështetet, duke bërë që UMIB-i sikur edhe më
parë të përftoj prej tyre.

12/02/2020

`
Prorektori, Behxhet Shala, ka përfaqësuar Universitetin e Mitrovicës
“Isa Boletini” (UMIB), në ceremoninë hapëse për implementimin e
projektit QUADIC (Quality development of international cooperation
and project management), në Universitetin “Kadri Zeka” (UKZ) në
Gjilan. Rektori i UKZ-së, Bajram Kosumi, fillimisht ka përshëndetur të
pranishmit dhe gjithashtu ka falënderuar ata që janë angazhuar për
këtë projekt.
Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar në UKZ, Dukagjin Leka,
njëherësh koordinator i projektit QUADIC, ka prezantuar projektin, ku
ka thënë se i gjithë projekti është përfshirë në 10 paketa. Sipas tij, në
aktivitetin e parë me Kick Off Meeting, organizuar nga Zyra për
Bashkëpunim Ndërkombëtar, e që do të zgjas deri më 14. 02.2020, do të
marrin pjesë të gjithë partnerët vendor dhe ndërkombëtar, gjithsej 18
përfaqësues të institucioneve, si: University “Kadri Zeka” Gjilan,
Coordinator/ Grant Holder, International Business College Mitrovica,
University of Gjakova “Fehmi Agani”, University of Prizren “Ukshin
Hoti”, University of Prishtina “Hasan Prishtina”, Universite de Nice
Sophia Antipolis, Technical University of Sofia, University of Medicine
Tiranë, University of Ljubljana, Heimerer College, University of Peja
‘Haxhi Zeka”, University of Durres “Aleksandër Xhuvani”, University of
Mitorvica “Isa Boletini”, European University of Tirana, International
University for Business and Technology, University of Korça “Fan S.
Noli”, University of Gjirokastra “Eqrem Qabej”, Universita Per Stranieri
Di Perugia.
Projekti QUADIC, është i pari i këtij lloji në Kosovë, që ka të bëjë me
ngritjen e kapaciteteve për projektet ndërkombëtare. Ndryshe,
Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan është koordinator i projektit, derisa
do të financohet nga Komisioni Evropian në vlerë prej 991.381 Euro.

FILLOI IMPELMENTIMI I
PROJEKTIT QUADIC

13/02/2020

Studentët e vitit të dytë të Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), kanë ndjekur të enjten një trajnim
online përdorimit te softwerit Mathematica. Trajnimi është mbajtur nga
profesorët e kompanisë “WolphramAlpha”, Tim Cox dhe Mark
Braithwaite.
Koordinatori lokal i projektit iTEM, prof. ass. dr. Faton Merovci, tha se
licenca e Softuerit Mathematica është blerë nga projekti iTEM. “Kjo
licencë është trevjeçare dhe është financuar nga Erasmus+, ndërsa ne
koordinim me përfaqësuesit e kompanisë “WolphramAlpha”, jemi
dakorduar që ta mbajmë sesionin e parë me studentët e UMIB-it, meqë
semestri fillon javën tjetër dhe ky softuer do përdoret në kuadër të
lëndëve të Matematikës dhe Statistikës”.
Sipas tij, kompanisë i janë dërguar adresat elektronike te gjithë
studentëve të vitit të dytë, të drejtimit “Informatike Inxhinierike”, pastaj
kompania i ka dërguar një email për mundësinë e kyçjes online në kuadër
të këtij trajnimi. “Një trajnim tjetër, nga po e njëjta kompani planifikohet
të mbahet edhe më 10 mars 2020”.

TRAJNIM ONLINE RRETH
PËRDORIMIT TË SOFTUERIT
MATHEMATICA

13/02/2020

`
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, mori
pjesë në konferencën “Universiteti, politika dhe vlerat themelore të
arsimit të lartë”, e cila u mbajt të enjten në Prishtinë. Të pranishëm në
këtë ngjarje të organizuar nga Konferenca e Rektorëve, në kuadër të
50-vjetorit të Universitetit të Prishtinës, përveç rektorëve të
universiteteve publike, ishin edhe kryeministri, Albin Kurti, ministrja
e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hykmete
Bajrami, shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova etj.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, premtoi se arsimi do të jetë
prioritet i qeverisë së tij. Ai tha se do të rrisë investimet në arsim dhe
do të bëjë reforma në arsim. Ndërsa rektori Universitetit të Prishtinës,
Marjan Dema, kërkoi që arsimi të jetë prioritet i qeverisë së re dhe që
politika mos të ndërhyjë në arsim
Ministrja Bajrami, shpalosi edhe programin e Qeverisë së Kosovës për
arsimin e lartë, ku ndër të tjera, theksoi se do të rishikohet Ligji për
Arsimin e Lartë, do të rithemelohet Këshilli Kombëtar i Shkencës dhe
krahas kësaj do të themelohet dhe fuqizohet Fondi Kombëtar i
Shkencës, e po ashtu edhe Fondi i Ekselencës.

U MBAJT KONFERENCA
“UNIVERSITETI, POLITIKA
DHE VLERAT THEMELORE TË
ARSIMIT TË LARTË”

14/02/2020

UNIVERSITETI I
MITROVICËS
“ISA BOLETINI” DHE
AGJENCIA E
SHËRBIMEVE TË
NAVIGACIONIT
AJROR
NËNSHKRUAJNË
MARRËVESHJE
BASHKËPUNIMI

`
Sot, me datë 14.02.2020 delegacioni i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” në përbërje nga Prof. Dr.
Behxhet Shala, Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, Prof. Ass. Dr. Ajtene
Avdullahi, Prorektore për Buxhet dhe Financa dhe Ass. Filloreta Kunoviku, Koordinatore për Sigurim të
Cilësisë në Fakultetin Ekonomik sot vizituan Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror.
Me këtë rast, u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi në mes UMIB dhe ASHNA, me qëllim të
përcaktimit të fushëveprimit të bashkëpunimit të palëve për realizimin e interesave të dyanshme në fushën
e arsimit dhe të kërkimit, duke qenë të hapur ndaj çdo forme të mundshme bashkëpunimi.
Kjo vizitë, vjen si rrjedhojë e kërkesës së Universitetit për bashkëpunim duke pas parasysh nevojën për
plotësimin e komponentës së praktikës profesionale për studentët tonë, në mënyrë të përgatitjes së tyre për
tregun e punës.
Kemi zgjedhur Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, për shkak të specifikave dhe rëndësisë së
këtij agjencioni por edhe të performancës së dëshmuar ndër vite. Delegacioni i UMIB u prit nga Drejtori i
Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, z.Bahri Nuredini dhe ekipi i tij menaxherial znj.Merita
Makolli, z.Armend Mustafa, z.Alban Sylaj dhe z.Driton Mehaj.
Gjatë vizitës tonë në këtë institucion të rëndësisë së veçantë, u njoftuam nga afër me punën specifike
jashtëzakonisht profesionale të Drejtorit z.Nuredini dhe ekipit të tij.
Ishte kënaqësi që në këtë institucion takuam ish-studentë tonë, që sot e kryejnë punën në mënyrën më
profesionale.
Vlerësojmë që praktika profesionale e studentëve tonë në këtë institucion është më shumë se e
mirëseardhur. Kështu që Prorektori z.Shala falëmnderoj në emër të Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini” Drejtorin z.Bahri Nuredini dhe ekipin e tij.

15/02/2020

`
Studentët dhe mësimdhënësit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”
(UMIB), tash e tutje do të kenë në dispozicion informacionin për koleksionet
(mbi 700 mijë tituj), katalogun elektronik dhe manual si dhe shërbime të
tjera që ofrohen nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës (BKK). Kjo si rrjedhojë
e Marrëveshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar nga rektori i UMIB-it,
Alush Musaj dhe drejtori BKK-së, Fazli Gajraku.
Sipas kësaj marrëveshje, BKK-ja mundëson anëtarësimin e studentëve dhe
mësimdhënësve të UMIB-it, si lexues të rregullt në harmoni me vendimin e
BKK-së, për anëtarësim të lexuesve. Gjithashtu BKK-ja ofron shërbim të
referencave studentëve dhe stafit akademik të UMIB-it.
Rektori Musaj, theksoi se kjo është një mundësi shumë e mirë për studentët
dhe stafin akademik. “Marrëveshja e Bashkëpunimit me BKK-në do të hap
një dritare të re për studentët dhe mësimdhënësit e UMIB-it”, tha ai, duke i
nxitur të gjithë që të shfrytëzojnë këtë mundësi.
Ndryshe, në marrëveshje parashihet që UMIB-i dhe BKK-ja të organizojnë
konferenca, seminare, panaire, promovime të botimeve vendore dhe të
huaja, si dhe aktivitete shkencore e kulturore në fusha me interes të
përbashkët.

MARRËVESHJE
BASHKËPUNIMI ME
BIBLIOTEKËN
KOMBËTARE TË
KOSOVËS

15/02/2020

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, ka marrë
pjesë në aktivitetet e shumta që janë mbajtur këto ditë për shënimin e 50vjetorit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Në kuadër të këtyre
aktiviteteve ai ka zhvilluar edhe takime dhe biseda me personalitete të jetës
shkencore dhe akademike brenda dhe jashtë vendit.
Në një këto aktivitete, ai ka takuar rektorin e Universitetit të Lubjanës, Igor
Papiç, të cilin e ka falënderuar për mbështetjen e ofruar për Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini”. Rektori Musaj, e ka vlerësuar si një nder dhe
respekt të veçantë ftesën për t’u bërë pjesë e Forumit të Rektorëve nga
Universiteti i Lubjanës dhe gjithashtu edhe për pjesëmarrje në takimet e
radhës të këtij forumi, ku përfaqësohen universitete prestigjioze nga vende
të ndryshme.
Një takim të përzemërt, rektori Musaj, e ka zhvilluar edhe me akademik,
Minir Dushin, i cili ka dhënë një kontribut të madh për zhvillimin e jetës
akademike në Mitrovicë.

REKTORI MUSAJ,
MORI PJESË NË
AKTIVITETET PËR
SHËNIMIN E 50VJETORIT TË UP-SË

16/02/2020

Të nderuar studentë, mësimdhënës, punëtorë të administratës të
Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe ju qytetarë, më lejoni
t’ju uroj 17 Shkurtin – Ditën e Pavarësisë së Kosovës. Përvjetorët e
Republikës së Kosovës, na frymëzojnë për të vazhduar përpara, na forcojnë
dhe na bashkojnë.
Sivjet shënojmë 12-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, festojmë të arriturat që
janë të shumta në të gjitha sferat e jetës. Më këtë rast përkujtojmë dhe
nderojmë gjenerata të tëra, që kanë sakrifikuar dhe nuk janë dorëzuar para
sfidave të kohës.
Sfidat e gjeneratave para nesh ishin tepër të rënda, sakrificat ishin sublime,
ndërsa të arriturat madhështore. Republika e Kosovës është ëndërr e
realizuar, e cila ka krijuar mundësi të mëdha për ne dhe ka hapur shtigje për
të ardhmen. Përkulemi para veprës së të gjithë atyre që kanë dhënë krejt çka
kanë pasur për shtetin tonë.
Gjatë përditshmërisë sonë, shpesh ndodh që të lodhemi nga rutina. Ndoshta
ndonjëherë harrojmë dhe nuk jemi sa duhet mirënjohës për atë që e kemi
dhe që nuk e kishin shumë të tjerë para nesh. Vetëm kur reflektojmë e
kuptojmë se sa me fat që jemi.
Ne nuk ka nevojë të sakrifikohemi për liri dhe shtet. Ne ka nevojë të
punojmë për prosperitet dhe mirëqenie. T’i shfrytëzojmë përvjetorët e
shtetit tonë për energji të reja. Urime!
Rektori, Prof.dr. Alush Musaj

URIMI I REKTORIT
MUSAJ PËR 17 `
SHKURTIN – DITËN E
PAVARËSISË SË
KOSOVËS

18/02/2020

`

Me realizimin e disa projekteve të ndryshme për pajisjen e Bibliotekës
Universitare në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë krijuar
kushte shumë të mira për studentë. Përveç fondit librar, tashmë studentët
kanë në dispozicion edhe 30 kompjuterë me qasje në internet, të cilët janë
vendosur në një pjesë të bibliotekës.
Gjithashtu së fundi është mundësuar edhe wirelesi për shfrytëzuesit e
bibliotekës. Ndërsa një marrëveshje bashkëpunimi me Bibliotekën
Kombëtare të Kosovës pritet të krijoj mundësi për studentët që të qasen në
linqe të shumta me interes për ta.
Ndryshe, Biblioteka Universitare në UMIB ka gjithsej 800 metra katrorë dhe
ka vend për 150 studentë. Pritet që në të ardhmen të realizohen edhe
projekte të tjera, që do ta kompletojnë këtë hapësirë tepër të rëndësishme
për studentë.

BIBLIOTEKA
UNIVERSITARE
OFRON MUNDËSI TË
MËDHA PËR
STUDENTË

20/02/2020

Në hapësirat e fakulteteve të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”
(UMIB), ka nisur vendosja e monitorëve, ku do të ofrohen njoftime të
ndryshme me rëndësi për studentë dhe mësimdhënës. Sipas projektit,
planifikohet që të monitorë të tillë të vendosen në të gjitha katet e objektit,
ku janë të vendosura fakultetet.
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, tha se ky projekt do të lehtësoj qasjen e
studentëve dhe stafit akademik në informata dhe njoftime të ndryshme që
kanë të bëjnë me procesin mësimor, por edhe me aktivitete të tjera. “Ky
projekt po realizohet në kuadër të digjitalizimit të kampusit universitar,
duke krijuar mundësi sa më të mira për të gjithë”.
Në kontekst, të lehtësimit të qasjes së studentëve dhe të tjerëve në informata
dhe dokumente të nevojshme që kanë të bëjnë me jetën akademike në UMIB,
janë përgatitur dhe shtypur edhe broshura dhe fletëpalosje të ndryshme.
Gjithashtu në hapësirat e fakulteteve janë vendosur edhe tabela për
njoftime, ndërsa planifikohet që të vendosen edhe tavolina, të cilat do të
furnizohen me materiale të ndryshme promovuese.

DIGJITALIZOHET
KAMPUSI `
UNIVERSITAR

20/02/2020

`

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit dhe mundësive për projekte të
përbashkëta në kuadër të programit Erasmus+, një delegacion i Fakultetit të
Gjeoshkencave nga Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), i
udhëhequr nga dekani, Naser Peci, ka realizuar vizita në disa universitete të
ndryshme evropiane. Në këtë kuadër ata kanë vizituar Universitetin “AGH” në
Krakovë të Polonisë, mandej Aalto University, Abo University, Shërbimin
Gjeologjik Finlandez dhe Kompaninë “Outotec” në Finlandë.
Në bashkëpunim me profesorin, Iraj Hashi, nga Staffordshire University,
UMIB, Universiteti AGH”, Aalto Universitety dhe Universiteti i Lubjanës, janë
në përgatitje e sipër për aplikim të përbashkët në një projekt për “Ngritjen e
Kapaciteteve të Arsimit të Lartë” në kuadër të programit Erasmus+. Dekani
Peci, tha se qëllimi kryesor i projektit është që t’i mundësojë UMIB-it dhe IALve të tjera që të përmirësojnë aftësinë e tyre për të trajnuar personelin teknik
dhe menaxherial për Kompleksin e Minierave “Trepça” dhe industrisë
minerare në përgjithësi në Kosovë.
Ndërsa, gjatë vizitës në Shërbimin Gjeologjik të Finlandës u diskutua për
mundësinë e bashkëpunimit në projekte të përbashkëta na lëmia e
gjeoshkencave. Me “Abo” Universitety u shqyrtu mundësia që në kuadër të
programit Erasmus+ të ketë një program studimi të përbashkët në nivelin
master në lidhje me gjeomjedisin. “Gjatë kësaj vizite folëm edhe për
funksionalizimin e laboratorëve në Fakultetin e Gjeoshkencave, avancimin e
bashkëpunimit për mobilitet të studentëve dhe mësimdhënësve,
bashkëpunimin në botimin e punimeve të Konferencës Gjeoshkencore që do të
organizohet në vitin 2020 dhe në të ardhmen”, tha ai.

FGJ-JA BËHET PJESË E
PROJEKTEVE TË
NDRYSHME NË
PARTNERITET ME
UNIVERSITETE
PRESTIGJIOZE
EVROPIANE

24/02/2020

Në kuadër të projektit “EIT Raw Material IncluESEE” në Fakultetin e
Gjeoshkencave (FGJ) – Departamentin e Gjeologjisë në dy faza janë
realizuar ligjërata dhe trajnime në lidhje me Metodologjitë e hulumtimeve
gjeologjike dhe përdorimin e pajisjeve laboratorike. Pjesëmarrës ishin
studentët e Departamentit të Gjeologjisë dhe stafi i Shërbimit Gjeologjik të
Kosovës. Projekti është realizuar nga partnerë të ndryshëm si: Universiteti
AGH Krakoë,Poloni; University of Tromso, Norway; Geological Survey of
Finland; Geological Survey of Slovenia; Pluto Investment AG, Switzerland;
PROXIS Sp. z o.o., Poland.
Faza e parë ka përfshirë pjesën fushore ku studentët kanë pasur rastin të
mësojnë teknikat e marrjes së mostrave, identifikimin e zonave dhe
përshkrimin e tyre. Ndërsa faza e dytë ka përfshirë analizat dhe përdorimin
e teknikave eksperimentale të tyre.
Për teknikat, të cilat ende nuk i posedon Fakulteti i Gjeoshkencave ata bënë
një prezantim virtual ku u demonstruan teknikat drejtpërsëdrejti nga
Norvegjia dhe studentët vështruan mënyrën e analizimit dhe nxjerrjes së
rezultateve. Pas përfundimit të projektit të gjithë studentët pjesëmarrës në
trajnim u certifikuan.

STUDENTËT E FGJ-SË U
TRAJNUAN PËR
METODAT
INSTRUMENTALE
GJEOLOGJIKE PËR
HULUMTIMIN E
MINERALEVE TË
DOBISHME

25/02/2020

`

Në Ministrinë e Arsimit, Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin u lansua
projekti “Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë
(ResearchCult)” pjese e programit Erasmus +. Përfitues i projektit
“ResearchCult” është edhe Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”. Në këtë
ngjarje morën pjesë Ministrja e Arsimit Hikmete Bajrami dhe përfaqësues të
institucioneve partnere lokale dhe ndërkombëtar. Nga UMIB morën pjesë
Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar Prof. Dr. Behxhet Shala dhe
Dekani i Fakultetit të Edukimit Prof. Ass. Dr. Besim Gollopeni.
Qëllimi i projektit “ResearchCult” është qe të mbështesë përmirësimin e
kulturës së kërkimit në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë, duke
mbështetur zhvillimin e politikave dhe praktikave të mira, si dhe krijimin e
instalimin e rregulloreve, strukturave dhe mekanizmave në institucionet
përfituese të projektit në Kosovë.
Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian.

UNIVERSITETI I
MITROVICËS “ISA
BOLETINI” MERR
PJESË NË LANSIMIN
E PROJEKTIT
“RESEARCHCULT”

25/02/2020

`
Fakulteti i Gjeoshkencave (FGJ) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”
është me rendësi strategjike për vendin, prandaj si i tillë duhet të mbështetet
që të jetë në shërbim të zhvillimit ekonomik në vend. Kështu u konkludua të
martën në prezantimin e hulumtimit për këtë fakultet nga organizata
“Admovere”, të mbështetur nga KFOS.
Në këtë aktivitet, përveç përfaqësuesve të organizatës që e ka realizuar
hulumtimin, ishin të pranishëm edhe drejtues dhe anëtarë të Këshillit
Drejtues, mandej rektori, Alush Musaj, dekani i FGJ-së, Naser Peci si dhe
mësimdhënës e studentë. Rektori Musaj, ka falënderuar për hulumtimin që
është bërë, që do të shërbej si bazë e mirë për të kuptuar gjendjen reale dhe
nevojat që ka FGJ-ja për të qenë në gjendje që të shndërrohet në një
promotor të zhvillimit ekonomik.
Në anën tjetër, dekani, Naser Peci, tha se FGJ-ja është e lidhur me industrinë
minerare. “Nuk mund të paramendohet zhvillimi i kësaj industrie në Kosovë
pa kuadrot që dalin nga FGJ-ja”. Sipas tij, zhvillimi i këtij sektori do të
motivonte të rinjtë që të bëhen pjesë e këtij fakulteti.
Aulonë Mehmeti nga “Admovere”, falënderoi të gjithë për mbështetje sa i
përket realizimit të këtij hulumtimi. Sipas saj, raporti synon të vë në pah
shkaktarët që rrezikojnë mbylljen e programeve të Fakultetit të
Gjeoshkencave, si dhe pasojat që mbyllja e këtyre programeve do të sillte
për ekonominë dhe industrinë e vendit.

U PREZANTUA
HULUMTIMI PËR
FAKULTETIN E
GJEOSHKENCAVE

01/03/2020

Shumë studentë dhe të rinj mitrovicas janë bërë pjesë e aktivitetit “Are you a
champion”, që u mbajt në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ku
kanë dëgjuar historitë e katër njerëzve të suksesshëm kosovarë. Përveç Ardian
Hoxhës, që e ka hapur aktivitetin dhe ka shpalosur rrugëtimin e tij si
ndërmarrës, historitë e tyre të suksesit i kanë treguar edhe aktorja, Adriana
Matoshi, si dhe dy personalitete të suksesshme nga qyteti i minatorëve, Visar
Skenderi dhe Lindrit Misini.
Fillimisht Ardian Hoxha, ka folur për idenë e organizimit të këtij aktiviteti që
ka filluar në Mitrovicë dhe që do të vazhdoj në qytetet tjera. Ai tha se e ka
vlerësuar si të rëndësishme për të rinjtë që të dëgjojnë dhe motivohen nga
njerëz që kanë arritur suksese në profesionet e tyre.
Hoxha theksoi se gjithçka fillon prej ëndrrave, prandaj të rinjtë duhet të mos
frikësohen prej ëndrrave, por t’i jetësojnë ato. Për rrugëtimin e tyre në jetë dhe
në karrierë folën edhe panelistët e tjerë, të cilët zgjuan kërshërinë e të
pranishmëve.

TË SUKSESSHMIT
SHPALOSËN HISTORITË
E TYRE PARA
STUDENTËVE DHE TË
RINJVE NË UMIB

04/03/2020

`
Organizuar nga Fakulteti i Gjeoshkencave në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB), u mbajt tryeza me titull “Tërmetet, zonat sizmike dhe
aktiviteti sizmik në Kosovë”. Në tryezë përveç mësimdhënësve dhe
studentëve të UMIB-it, ishin të pranishëm edhe përfaqësues nga Instituti
Sizmologjik i Kosovës, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës si dhe Komisioni i
Pavarur për Miniera dhe Minerale.
Fillimisht në tryezë u mbajtën dy prezantime për temën e shtruar. Profesori,
Gani Maliqi, foli për tërmetet dhe aktivitetin sizmik në Kosovë, ndërsa dr.sc.
Shemsi Mustafa, prezantoi punën dhe veprimtarinë e Institutit Sizmologjik
të Kosovës.
Pas këtyre prezantimeve, tryeza vazhdoi me pjesën e diskutimeve për
aktivitetin sizmik në Kosovë. Gjithashtu theks i veçantë ju kushtua edhe
tërmetit të vitit të kaluar në Shqipëri, ku u shkaktuan shumë viktima dhe
dëme të mëdha materiale.
Pjesëmarrësit në këtë tryezë e vlerësuan këtë si një aktivitet që ka ngjallur
interesim te ekspertët e kësaj fushe dhe poashtu edhe të studentëve. Dekani i
FGJ-së, Naser Peci, falënderoi prezantuesit dhe të gjithë ata që morën pjesë
për kontributin e tyre.
Sipas tij, tryeza është organizuar me qëllim që të ofroj mundësi për
ekspertët që të thonë fjalën e tyre sa i përket tërmeteve dhe aktivitetit
sizmik në Kosovë.

U MBAJT TRYEZA
“TËRMETET, ZONAT
SIZMIKE DHE
AKTIVITETI SIZMIK
NË KOSOVË”

05/03/2020

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj dhe
drejtori i Qendrës për Inovacion dhe Ndërmarrësi, Besart Hajrizi, kanë
përuruar të enjten projektin e sistemit solar fotovoltaik. Ky sistem solar që
është vendosur sipër objekteve universitare, ka kapacitetin prej 85.4kWp dhe
është i përbërë prej 280 paneleve solare.
Rektori Musaj, tha se me këtë projekt do të ulen ndjeshëm shpenzimet e
energjisë në UMIB. “Jemi shumë të kënaqur me realizimin e këtij projekti dhe
do të provojmë që këtë ta zgjerojmë edhe më shumë në kuadër të kampusit
universitar”.
Sipas tij, ky projekt e ka modernizuar edhe më shumë kampusin universitar në
Mitrovicë. “Ky sistem do të ndikojë në zvogëlimin e faturave mujore të
energjisë elektrike, rritjen e stabilitetit energjetik të objektit dhe zvogëlimin e
emetimit të gazrave serë në atmosferën lokale. Prodhimi nga sistemi solar me
kapacitet 85.4kWp do e mbulojë një pjesë të konsiderueshme të kërkesës
vjetore për energji”.
Ndërsa, drejtori i Qendrës për Inovacion dhe Ndërmarrësi, Besart Hajrizi, tha
se ky projekt është financuar nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
(MIN), si rezultat i memorandumit të bashkëpunimit me UMIB-in. Sipas tij,
përveç ndikimit praktik që ka instalimi i sistemit solar në kampusin
universitar të UMIB, ky sistem do të shërbejë edhe për qëllime studimore.
Drejtori Hajrizi, sqaroi se studentët dhe profesorët do të kenë qasje në
hapësirat si dhe në projektin e sistemit solar fotovoltaik.

`

UNIVERSITETI
FURNIZOHET ME
ENERGJI ELEKTRIKE
NËPËRMJET
PANELEVE SOLARE

05/03/2020

`
Përvjetorët e Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, për çdo mars, na
bëjnë të ndalemi për një çast dhe të reflektojmë se ku ishim dhe ku jemi sot.
Rënia heroike e komandantit legjendar, Adem Jashari bashkë me familjarët
e tij, para 22 vitesh na kujton sakrificën që u deshtë për lirinë tonë.
Rrugëtimi drejt lirisë dhe ndërtimit të shtetit ishte plot me dhimbje, por
gjithsesi edhe periudha më e lavdishme në historinë tonë. Përulemi dhe
nderojmë me respekt Adem Jasharin dhe gjithë të rënët për liri. Lavdi!
05 mars 2020
Mitrovicë
Rektori
Prof.dr.Alush Musaj

REKTORI MUSAJ:
EPOPEJA E USHTRISË
ÇLIRIMTARE TË
KOSOVËS NA KUJTON
SAKRIFICËN PËR LIRI

05/03/2020

Shtatë ekipe kanë marrë pjesë në turnirin e futbollit të vogël të organizuar
nga Parlamenti Studentor, me rastin e 7-vjetorit të themelimit të
Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB). Në turnir kanë marrë pjesë
një ekip nga stafi akademik, dy nga administrata dhe katër nga studentët.
Vendin e parë e mori ekipi i studentëve të Fakultetit Juridik, ndërsa vendin e
dytë ekipi i stafit akademik. Lojtarët e ekipit që zuri vendin e parë dhe të
dytë u nderuan me medalje, që u ndanë nga rektori i UMIB-it, Alush Musaj.
Kryetari i Parlamentit, Ensar Suma, u shpreh i kënaqur me pjesëmarrjen në
turnir. Ai falënderoi menaxhmentin e UMIB-it për mbështetje sa i përket
organizimit të aktiviteteve për shënimin e 7-vjetorit të UMIB-it.

U MBAJT TURNIRI NË
`
FUTBOLL TË VOGËL
QË U ORGANIZUA
NGA PARLAMENTI
STUDENTOR

06/03/2020

`
Të nderuar studentë
Të nderuar mësimdhënës
Të nderuar punëtorë të administratës
Më lejoni t’ju uroj 7-vjetorin e themelimit të Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB). Dua ta shfrytëzoj këtë rast për t’ju falënderuar secilin prej
jush për kontributin tuaj sa i përket konsolidimit të universitetit tonë.
Së bashku kemi kaluar shumë sfida dhe së bashku kemi arritur shumë
suksese. Së bashku do të vazhdojmë të ecim tutje në mënyrë që universiteti
ynë të shndërrohet në një rrëfim të suksesshëm.
Tradita 60-vjeçare e arsimit të lartë në Mitrovicë na ka ndihmuar shumë në
këtë drejtim, prandaj jemi shumë mirënjohës për të gjitha ato gjenerata
profesorësh që bënë më të mirën për studentët e tyre. Rruga e dijes nuk ka
qenë fare e lehtë, meqë profesorët dhe studentët në Mitrovicë u dëbuan nga
fakultetet e tyre, u përndoqën, madje edhe u vranë.
Nuk ka asnjë rrugë tjetër, përveçse të jemi të suksesshëm. Kampusi i ri
universitar ka krijuar kushte shumë të mira për punë, ndërsa ne jemi shumë
të motivuar për të vazhduar përpara. Urime e suksese të gjithëve!
06 mars 2020
Mitrovicë

URIMI I REKTORIT
MUSAJ, PËR 7VJETORIN E
THEMELIMIT TË UMIBIT

06/03/2020

`

Në kuadër të aktiviteteve të organizuara për shënimin e 7-vjetorit të
Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, të premten është organizuar
“Panairi i Shkencës 2020”. Në panairin e organizuar nga Parlamenti
Studentor kanë marrë pjesë studentë të të gjitha fakulteteve si dhe nxënës të
shkollave të mesme.
Panairin e shkencës e hapi prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe
kërkime shkencore, Behxhet Shala, i cili ju uroi sukses organizatorëve dhe
pjesëmarrësve. Ai tha se ky është një rast i mirë për të promovuar mundësitë
që ofron UMIB-i në fushën e shkencës.
Poashtu të pranishëm ishin edhe disa nga drejtorët e shkollave të mesme të
Mitrovicës dhe Vushtrrisë.
Ky panair paraqet një mundësi të mirë që të rinjtë e rajonit të informohen
për mundësitë që ofrohen në UMIB. Studentët e UMIB-it kanë shpërndarë
broshura dhe fletusha informuese për të rinjtë që kanë marrë pjesë në
panair.

MBAHET PANAIRI I
SHKENCËS ME
RASTIN E 7 VJETORIT
TË THEMELIMIT TË
UMIB-IT

07/03/2020

`

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof. dr. Alush Musaj, po
merr pjesë në Konferencën II të Rektorëve të Universiteteve Publike
Shqiptare që po mbahet në Korçë. Temë bosht e kësaj konference dyditore
është: “Universitetet publike shqiptare përballë sfidave të hapësirës
evropiane të arsimit të lartë”.
Në fund të konferencës do të nxjerret një dokument që do të nënshkruhet
nga rektorët, ku do të vendosen parimet e bashkëpunimit ndërmjet
universiteteve shqiptare dhe objektivat në arsimin e lartë.

REKTORI MUSAJ PO
MERR PJESË NË
KONFERENCËN II TË
REKTORËVE NË
KORÇË

09/03/2020

E arritura më e madhe në 7-vjetorin e themelimit të Universitetit të
Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), vlerësohet kampusi i ri universitar, ndërsa
si sfidë mosakreditimi institucional në vitin akademik 2019/20. Kjo u tha
tryezën: “Të arriturat dhe sfidat e UMIB-it në 7-vjetorin e themelimit”, të
organizuar nga Parlamenti Studentor, ku ishin të pranishëm edhe rektori,
Alush Musaj, prorektorët, Ajtene Avdullahi dhe Behxhet Shala, dekanë,
profesorë etj.
Rektori, Alush Musaj, fillimisht ju uroi 7-vjetorin e themelimit të UMIB-it
studentëve dhe të pranishmëve të tjerë. Ai përgëzoi studentët për
organizimin e kësaj tryeze, më qëllim të diskutimit të hapur nga studentët,
stafi akademik dhe menaxhmenti për gjendjen në UMIB.
Rektori Musaj, tha se të arriturat janë rezultat i punës ekipore në UMIB.
“Kemi qenë në objekte të improvizuara, ndërsa tani jemi në kampusin më të
mirë në rajon. Është krijuar një situatë stabile edhe sa i përket stafit
akademik dhe në përgjithësi institucioni është i konsoliduar”.
Ndërsa, sa i përket mosakreditimit institucional në vitin akademik 2019/20,
ai theksoi se ka ardhur si një rezultat i një procesi jo të rregullt dhe të
pabazuar në gjendjen faktike. “Tash kemi marrë të gjitha masat dhe jemi
duke bërë përgatitjet e duhura që gjithçka të shkoj mirë dhe të akreditohemi
si universitet”.
Kryetari i Parlamentit Studentor, Ensar Suma, falënderoi menaxhmentin
për mbështetje sa i përket aktiviteteve studentore. Gjithashtu ai foli për
rritje të përfaqësimit të studentëve në organet vendimmarrëse në UMIB.
Në tryezë studentët ngritën shqetësime të ndryshme sa i përket procesit
mësimor. Gjithashtu u potencua nevoja që studentët të jenë më aktiv.

U MBAJT TRYEZA: “TË
`
ARRITURAT DHE
SFIDAT E UMIB-IT NË
7-VJETORIN E
THEMELIMIT”

11/03/2020

`
Në Qendrën e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Universitetin “Isa Boletini”
në Mitrovicë, janë ndarë certifikatat për pjesëmarrësit në trajnimin për
shkathtësi të buta. Drejtori i kësaj qendre, Besart Hajrizi, tha se së bashku
me “Caritas Kosova” për çdo ditë po e ngushtojnë hapësirën ndërmjet
universitetit dhe tregut.
Ai theksoi se përgjatë trajnimit përveçse ishin të rregullt, pjesëmarrësit
ishin edhe shumë aktiv. “Përderisa ata ishin shumë të rregullt dhe aktiv
përgjatë trajnimeve, kjo tregon se atyre u intereson më shumë shkathtësia
se sa certifikata”.
Ai njoftoi se ata që nuk arritën të marrin pjesë në ceremoninë e certifikimit,
kanë mundësinë e tërheqjes së certifikatës në zyret e IECM, çdo ditë pune
nga ora 08:00 deri në ora 16:00!

U CERTIFIKUAN
PJESËMARRËSIT E
TRAJNIMIT PËR
SHKATHTËSI TË BUTA

17/03/2020

`

Në kuadër të përgatitjeve për fillimin e mësimit online, në Univeristetin e
Mitrovicës “Isa Boletini”, me studentët e programit Fillor dhe Parashkollor,
me datat 14 dhe 15 mars, janë zhvilluar ligjëratat e radhës në lëndën Bazat e
hulumtimit në arsim.
Ligjëratat ishin interaktive dhe kjo formë mundësoi me komoditet
realizimin e të priturave nga ligjërata si për profesoreshën Merita Shala
ashtu edhe për studentët e të dy grupeve. Ligjëratat e radhës, do të
zhvillohen sipas orarit.
Shumë shpejt pritet që zhvillimi i ligjëratave online të zhvillohet për të
gjithë fakultetet e Univeristetit të Mitrovicës “Isa Boletini”.

NIS MËSIMI ONLINE
NË UMIB

17/03/2020

`
Rektorët e universiteteve publike dhe ministrja e Arsimit, Hykmete
Bajrami, kanë mbajtur të martën një konferencë online, ku kanë biseduar
për organizimin e mësimit online, pas situatës së krijuar nga Covid-19. Në
takim u vendos që të fillojnë përgatitjet e duhura dhe prej javës së ardhshme
të filloj mësimi online në të gjitha universitetet.
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, tha
se tashmë kanë nisur përgatitjet për mësimin online dhe ka pasur edhe
ndonjë mësimdhënës që ka filluar këtë formë pune me studentë. “Varësisht
nga përgatitjet e njësive akademike mësimi online mund të filloj që nga
nesër. Studentët do të njoftohen me kohë nëpërmjet emaileve për mësimin
online sipas orarit të rregullt”, tha ai.
Rektori Musaj ka mbajtur edhe një konsultë online me menaxhmentin, për
të filluar përgatitjet e duhura. Sipas tij, janë caktuar përgjegjësit për anën
teknike të këtij organizimi dhe pritet që gjithçka të shkoj mirë.

KONFERENCA E
REKTORËVE: PREJ TË
HËNËS NIS MËSIMI
ONLINE NË TË GJITHA
UNIVERSITETET

23/03/2020

Të nderuar kolegë profesorë dhe asistentë,
Pandemia COVID-19 është duke pasur një ndikim të madh në të gjithë
botën, rrjedhimisht edhe tek ne. Në këto dy javë në vazhdim, përcaktimi i
situatës si me të vërtetë serioze, na vendos para obligimit për të vepruar
edhe ne.

`

Në harmoni me misionin që kemi zgjedhur të kemi si profesion, ne
mund dhe duhet të ofrojmë kontributin tonë social për të lehtësuar
kapërcimin sa me lehte te kësaj gjendje.
Si mësimdhënës, ne e kuptojmë se mënyra më e mirë për të ndihmuar tani
është të jemi aty për studentët tanë dhe familjarët e tyre, të ofrojmë sa më
shumë këshilla, praktika të sigurta, të dëgjojmë studentët tanë dhe të jemi
së bashku në kapërcimin e kësaj situate.
Kushtojini 5-10 minutat e para të çdo ligjërate ofrimit të informacioneve të
sigurta, kërkoni që studentët të ndajnë me njëri-tjetrin udhëzime ose
thjesht dëgjojini ata, motivojini që të vendosin prioritete në këto ditë
sfiduese ku ruajtja e shëndetit për ta dhe familjarët e tyre dhe respektimi i
udhëzimeve dhe vendimeve nga organet kompetente, duhet te jenë
prioritet.
Shfrytëzimi i kohës duke studiuar, e kthen këtë kohë në kohë cilësore. Ju
lutemi, kushtojini më tepër kohë studentëve në takimet tuaja online dhe
organizoni edhe biseda online për çështje me interes për ta.
Shprehim bindjen se së bashku si komunitet dhe shoqëri do t’ia dalim edhe
kësaj sfide.
Me respekt,
Prof.dr.Alush Musaj
Rektor

REKTORI MUSAJ:
PROFESORËT TË
BASHKËPUNOJNË ME
STUDENTËT PËR
RESPEKTIMIN E
MASAVE MBROJTËSE
NGA COVID-19

27/03/2020

`
Këshilli Drejtues (KD) i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ka
mbajtur online mbledhjen e radhës, ku janë kyçur të gjithë anëtarët. Në këtë
mbledhje u shqyrtuan tri pika të rendit të ditës: Informatë e rektorit për
zhvillimet në UMIB, Raporti i punës së UMIB-it për vitin 2019 si
dhe Shqyrtimi dhe aprovimi i Rregullores për themelim të instituteve ne
UMIB.
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, i informoi anëtarët e KD-së për masat që
janë marrë për mbrojtje nga përhapja e COVID-19. Ai tha se fillimisht janë
dezinfektuar të gjitha hapësirat e fakulteteve dhe rektoratit, ndërsa më pas
menaxhmenti dhe dekanët kanë organizuar punën e administratës në bazë
të rrethanave të krijuara.
Poashtu ai foli edhe për organizimin e mësimit online në UMIB. Tha se pas
paraqitjeve të bëra, mësimi online ka nisur në të gjitha programet e të gjitha
fakulteteve dhe po shkon shumë mirë. “Mësimi online nëpërmjet SMU-së po
monitorohet nga menaxhmenti dhe jemi shumë të kënaqur edhe me
interesimin e studentëve”.
Në mbledhje u shqyrtua dhe u aprovua Raporti i punës së UMIB-it për vitin
2019, ndërsa Rregullorja për themelimin e instituteve mbeti të shqyrtohet
në një mbledhje tjetër.
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Procesi mësimor online në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB),
vazhdon pa problem në të gjitha programet e gjashtë fakulteteve. Për këtë
rektori, prof. dr. Alush Musaj, ka nxjerrë edhe një vendim pas konsultimeve
me dekanët e njësive akademike, studentët, administratën, MASHT-in dhe
në marrëveshje me Konferencën e Rektorëve.
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Në vazhdën e tryezave të përvitshme që për qëllim kanë intensifikimin e
interaksionit universitet – industri, në këtë kohë pandemie, saktësisht me
datën 05.04.2020 organizojmë konferencën virtuale sipas posterin të
bashkëlidhur.
Qëllimi i konferencës është vetëdijësimi dhe informimi i qytetarëve për
sigurinë e produkteve ushqimore në kohë kur po perballemi me COVID19 në
Kosovë.
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