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U mbajt online 

konferenca: “Siguria 

e produkteve 

ushqimore përgjatë 

pandemisë COVID-19 

në Kosovë” 

Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në bashkëpunim me Fakultetin e 

Teknologjisë Ushqimore (FTU) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), 

kanë organizuar online konferencën: “Siguria e produkteve ushqimore përgjatë 

pandemisë COVID-19 në Kosovë”.   

Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, tha se kjo konferencë e ofron universitetin me 

shqetësimet e shoqërisë në këtë kohë pandemie. Ndërsa në cilësinë e ekspertit 

ushqimor, Musaj foli për mikroorganizmat, mënyrën e funksionimit të tyre si dhe 

rëndësinë e higjienës në ruajtjen dhe përgatitjen e ushqimit. 

Në konferencë mori pjesë edhe Valdet Gjinovci, drejtor i Agjencionit për Ushqim dhe 

Veterinari. Ai foli për masat që janë ndërmarrë për parandalimin e pandemisë së 

shkaktuar nga COVID-19. “Në bazë të raportimeve të Autoriteti Evropian për Siguri 

të Ushqimit, nuk ka provë shkencore që ushqimi është burim apo bartës i virusit të 

njeriu”. 

Gani Durmishi, kryetar i Shoqatës së Përpunuesve të Qumështit, tha se qumështarët 

kanë traditë sa i përket masave për higjienë. Tha se janë marrë masa për trajnimin e 

punëtorëve dhe fermerëve nëpër stalla për higjienën sa i përket qumështit. “Prodhimet 

tona janë të sigurta dhe qytetarët nuk duhet të jenë të shqetësuar sa i përket cilësisë”. 

Dekani i FTU-së, Milaim Sadiku, në fund të konferencës vlerësoi prezantimet nga 

panelistët. Si rekomandime ai përmendi se produktet ushqimore nuk janë të 

kontaminuara nga COVID-19, patogjeni mund të përhapet nga një person në tjetrin 

por jo nga kafshët, mandej respektimi i masave higjieno-sanitare etj. 
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Procesi i akreditimit 

të Universiteteve 

Publike në kushte të 

pandemisë Covid-19 

 

Me 24 prill 2020 është mbajtur një takim virtual midis Konferencës së Rektorëve 

të Universiteteve Publike të Kosovës dhe Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. 

Në takim morën pjesë rektorët Prof. Dr. Fadil Millaku, kryesues i KR, Prof. Dr 

Marjan Demaj, Prof. Asoc. Bajram Kosumi, Prof. Dr. Ismet Temaj, Prof. Dr. 

Alush Musaj, Prof. Dr. Agron Bajraktari dhe Prof. Ass. Artan Nimani, si dhe 

Kryesuesi i KSHC-së Prof. dr. Gazmend Luboteni dhe drejtori i AKA-së z. Naim 

Gashi. Në takim u diskutua për procesin e akreditimit të IAL-të në kushte të 

Pandemisë me Covid 19. 

I gjithë takimi u zhvillua në frymën e rritjes së bashkëpunimit midis 

Universiteteve publike, KSHC-së dhe AKA-së. Të gjithë pjesëmarrësit e këtij 

takimi u pajtuan së bashkëpunimi i mirë dhe korrekt midis AKA-së, KSHC-së dhe 

Universiteteve Publike është në interes të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë dhe 

në përgjithësi avancimit të arsimit në vendin tonë. 

Z. G. Luboteni si kryesues i KSHC-së dhe z. N. Gashi drejtor i AKA-së njoftuan 

Rektorët lidhur me aktivitetet që ka ndërmarrë KSHC-së dhe AKA në situatën e 

imponuar për shkak të pandemisë Covid 19, në funksion të mbarëvajtjes së 

procesit të akreditimit, i cili mund të bëhet edhe në distancë, përmes platformave 

onlajne. 

Rektorët e universiteteve publike njoftuan z. Luboteni dhe z. Gashi lidhur me 

përgatitjet e këtyre institucioneve për procesin e akreditimit dhe vlerësimit që do 

të bëhet nga ekspertet ndërkombëtar dhe AKA. Të gjithë u pajtuan për 

organizimin e një procesi të plotë, të thellë dhe korrekt të akreditimit të këtij viti. 

 

24.04.2020 
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Marrëveshje 

bashkëpunimi me 

“ACI Sh.A-Aqua Park 

Mitrovica” 

Studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), tadh e 

tutje do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë kapacitetet që ofron “ACI 

Sh.A-Aqua Park Mitrovica (APM)”, për aktivitetet rekreativo-sportive. 

Kjo si rrjedhojë e një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet UMIB-it dhe 

“APM”, të nënshkruar nga rektori, prof.dr.Alush Musaj dhe drejtori, 

Ferki Haxhimehmeti. 

Në marrëveshje janë përcaktuar fushat e bashkëpunimit të palëve dhe 

realizimin e interesave të  dyanshme në fushën e aktiviteteve rekreativo-

sportive. Potencohet se përfituesit më të mëdhenj nga kjo marrëveshje 

bashkëpunimi janë studentët e UMIB-it, të cilët do të mund të 

shfrytëzojnë kapacitetet e APM-së për aktivitetet e tyre sportive, garave 

të ndryshme, që kanë për qëllim forcimin e shëndetit fizik, emocional 

dhe të mirëqenies së studentëve. 

Në anën tjetër, në kuadër të marrëveshjes parashihet që UMIB të ofroj 

qasje për APM për shfytëzimin e kapaciteteve për organizimin e 

ngjarjeve të ndryshme me interes të përbashkët. Në marrëveshjen e 

nënshkruar janë përcaktuar edhe procedurat e shfrytëzimit të 

kapaciteteve të njërës apo palës tjetër. 

28.04.2020 
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Studentët e 

Teknologjisë 

Ushqimore realizojnë 

punën praktike në 

shtëpi 

 

Përveç ligjëratave online që janë duke u mbajtur rregullisht në Universitetin e 

Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB),  si pasojë e rrethanave të krijuara nga Covid-

19, studentë të këtij universiteti janë duke gjetur mënyra edhe për punë praktike.  

Studentët e vitit të dytë të Teknologjisë Ushqimore, me mbështetje të asistentit, 

Bahtir Hyseni, gjatë këtyre ditëve kanë kryer punën praktike në kushte shtëpie. 

Sipas Hysenit, studentët kanë treguar vullnet për  të provuar punën praktike edhe 

në rrethanat e krijuara dhe  ia kanë dalur me sukses. “Ata kanë realizuar punë 

eksperimentale në lëndët si: “Biokimia e Përgjithshme”, “Materiale me 

Prejardhje Shtazore”, “Materiale me Prejardhje Bimore etj”. 

Ai tregoi se studentët gjatë mësimit online, në kohën e ushtrimeve, marrin 

sqarime dhe japin ide se si mund të zëvendësohen mjetet laboratorike në kushte 

shtëpie, duke pasur parasysh fillimisht sigurinë e studentëve. “Në rastet kur 

eksperimenti është i realizueshëm në kushte shtëpie dhe nuk paraqet ndonjë 

rrezik për studentin, atëherë aprovohet nga asistenti i lëndës dhe secili realizon 

eksperimentin  në shtëpi”. 

Sipas tij, kjo mënyrë e punës po tregohet e suksesshme dhe nga videoraportet 

dhe raportet e shkruara prej tyre,  krijohet mundësi e  vlerësimit të studentëve. 

 

28.04.2020 
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04.05.2020 

Menaxhmenti i 

UMIB-it mbajti takim 

online me drejtuesit 

e AKA-së 

 

Në kuadër të përgatitjeve për procesin e riakreditimit institucional të Universitetit të 

Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), të hënën është zhvilluar një takim online ndërmjet 

menaxhmentit të UMIB-it dhe drejtorit të Agjencisë Kosovare për Akreditim (AKA), 

Naim Gashi. Në takim u shtrua nevoja për mobilizim të të gjitha hallkave universitare 

në mënyrë që procesi i riakreditimit të jetë i suksesshëm. 

 

Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, e falënderoi drejtorin e AKA-së, për qasjen 

konstruktive dhe bashkëpunimin e ofruar. Sipas tij, UMIB-i ka marrë të gjitha masat 

dhe ka bërë përgatitjet e duhura që takimet me ekspertët e akreditimit, që sivjet do të 

zhvillohen online për shkak të pandemisë, të shkojnë sa më mirë që të jetë e mundur. 

Ndërsa, drejtori i AKA-së, Naim Gashi, i cili shoqërohej edhe nga zyrtari i lartë i kësaj 

agjencie, Arianit Krasniqi, shprehu gatishmërinë për t’i mbështetur universitetet në çdo 

hap sa i përket përgatitjeve për procesin e riakreditimit. 

 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 01.07.2020 
 

Newsletter 7 
 

  

 

 

Iniciohet projekt 

gjithëpërfshirës për 

performancën e 

stafit akademik           

 

Universitetet publike në Kosovë janë duke punuar në realizimin e një projekti të 

përbashkët  të iniciuar nga  organizata joqeveritare “Optima”,  që ka të bëj me 

krijimin e një sistemi  gjithëpërfshirës të performancës së stafit akademik. Për 

konkretizimin e kësaj nisme tashmë kanë nisur edhe takimet online të rektorëve të 

universiteteve publike me drejtuesit e OJQ “Optima”. 

Në këtë kuadër, rektori i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini (UMIB), 

prof.dr.Alush Musaj, tha se në takim janë pajtuar që universitetet t’i japin  

mbështetje kësaj nisme për këtë projekt me rëndësi për universitetet. “Shpresojmë 

që projekti  i iniciuar nga OJQ “Optima” të  bëhet realitet, meqë do të na ndihmonte 

shumë sa i përket perfomancës së stafit akademik”, tha ai. 

Ndryshe në kuadër të projektit, parashihet që të plotësohen nevojat specifike të 

universiteteve si dhe të adresohen shqetësimet e stafit akademik dhe të 

administratës në secilin universitet.  Poashtu planifikohet që modeli të përfshij 

edhe standardet dhe  udhëzimet e duhura për cilësinë akademike dhe 

mësimdhënies siç përcaktohet nga Shoqata Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në 

Arsimin e Lartë (ENQA) dhe Agjencinë e Akreditimit të Kosovës (AKA). 

Objektivat kryesore të programit janë: Marrja e njohurive nëpërmjet rishikimit dhe 

vlerësimit të shtatë universiteteve publike mbi statutin e tyre në adresimin e 

standardeve të AKA-së për vlerësimin e punës së stafit akademik. 

 

11.05.2020 
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Rektori Musaj, 

zhvilloi takim online 

me drejtuesit e 

Parlamentit Studentor 

         

 

Rektori i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), prof.dr.Alush Musaj, 

ka zhvilluar të martën një takim online me drejtuesit e Parlamentit Studentor, ku u 

diskutua për sfidat me të cilat po përballen studentët në rrethanat e krijuara si pasojë 

e Covid-19. Gjithashtu në takimin u fol edhe për ecurinë e mësimit në distancë të 

organizuar nga UMIB-i në këtë kohë pandemie. 

Rektori Musaj, përgëzoi studentët për angazhimin e tyre edhe në këto rrethana jo të 

lehta si dhe ndjekjen e ligjëratave në distancë në mënyrë të rregullt. “Përgjigja ndaj 

situatës së krijuar ishte e përbashkët, prandaj ne çmojmë angazhimin tuaj si 

studentë dhe si Parlament Studentor”, tha ai. 

Gjithashtu, rektori Musaj, i informoi drejtuesit e Parlamentit Studentor për 

përgatitjet që janë bërë në UMIB sa i përket procesit të riakreditimit institucional, 

ku janë të kyçur edhe studentët. “Jemi shumë të kënaqur me angazhimin e 

studentëve edhe në këtë proces tepër të rëndësishëm, të cilët kanë dhënë një 

kontribut të jashtëzakonshëm duke qenë aktiv  dhe të përgjegjshëm”. 

 

Në anën tjetër, kryetari i Parlamentit Studentor, Ensar Suma, falënderoi rektorin 

për organizimin e këtij takimi online, në mënyrë që ata të jenë në hap me të gjitha 

zhvillimet në UMIB. Ai u shpreh i kënaqur me ecurinë e mësimit online në të gjitha 

njësitë akademike. 

 

12.05.2020 
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U mbajtën takimet 

me ekspertët 

ndërkombëtarë për 

riakreditim 

institucional      

 

Në kuadër të procesit të riakreditimit institucional, të hënën në Universitetin e 

Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) janë mbajtur takimet online me ekspertët 

ndërkombëtarë, për shkak të pandemisë me COVID-19. Të pranishëm gjatë 

takimeve me grupet e ndryshme në UMIB ishin edhe zyrtarët e Agjencisë së 

Kosovës për Akreditim (AKA) të udhëhequr nga drejtori, Naim Gashi. 

Grupi i ekspertëve i përbërë nga prof. dr. Yelena Istileluova nga Universiteti i 

Lubjanës, Prof. Dr.Elene Jibladze nga Universiteti Ilia State dhe  znj. Delia 

Gogolan, PhD student, zhvilluan takime online me shtatë grupe të organizuara nga 

UMIB për këtë proces. Pjesë e këtyre takimeve, përveç menaxhmentit, stafit 

akademik, stafit të administratës dhe studentëve ishin edhe të diplomuarit, grupi i 

biznesit etj. 

Rektori i UMIB-it, prof.d.Alush Musaj, tha se takimet me ekspertë kanë shkuar 

shumë mirë dhe vlerësoi organizimin e bërë për këtë proces nga AKA-ja. Ai theksoi 

se në UMIB ka pasur një mobilizim të jashtëzakonshëm sa i përket procesit të 

riakreditimit institucional për çka falënderoi të gjithë ata që kanë qenë të angazhuar. 

 

18.05.2020 
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Në UMIB u 

organizua për herë 

të parë mbrojtja 

online e temēs së 
diplomës 

         

 

Pas organizimit të mësimit online në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, për 

shkak të Covid-19, tani ka filluar edhe mbrojtja e temave të diplomës në këtë 

mënyrë. Kjo ështē mirëpritur nga studentët, të cilët janë shprehur të kënaqur me 

mundësinë e ofruar. 

Në këtë kontekst, studenti, Ajrenis Berisha, ka mbrojtur me sukses temën e 

diplomës së masterit në mënyrë online në Fakultetin e Gjeoshkencës -Departamenti 

i Gjeologjisë. Në 

Komisionin për mbrojtjen e temës ishin: prof.dr. Sabri Avdullahi, prof.dr. Zenun 

Elezaj dhe prof. dr. Naser Peci. 

Rektori i UMIB-it, prof.dr. Alush Musaj, e ka përshëndetur organizimin e mbrojtjes 

së temave të diplomës online, duke ju ofruar mundësi studentëve që të mbajnë 

dinamikën normale të studimeve. 

 

19.05.2020 
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Rektori Musaj, 

kërkon mbështetjen e 

deputetëve për 

miratimin e statuteve 

të përhershme të 

universiteteve         

 

Rektorët e universiteteve publike kanë mbajtur të martën një takim me Komisionin 

Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini e Sport të 

Kuvendit të Kosovës, ku është diskutuar për ecurinë e mësimit online. Gjithashtu 

rektorët kanë folur edhe për sfidat me të cilat përballen universitetet publike. 

 

Rektori i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), Alush Musaj, foli për 

problemet që përballen disa nga universitetet për shkak se ende punojnë me statute 

të pērkohshme. Ai shtroi nevojën e mbështetjes nga deputetët për miratimin e 

statuteve të përhershme. 

 

Ndërsa, duke folur për organizimin e mësimit online, ai theksoi se në UMIB 

gjithkçka ka shkuar mirë. “Jemi organizuar mirë dhe mësimi online ēshtë mbajtur 

rregullisht”. Në takim rektorët vlerësuan qasjen korrekte të Agjencisë së Akreditimit, 

e cila  ka munguar më herët. 

 

26.05.2020 
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Ministrja e Arsimit 

takoi rektorët e 

universiteteve 

publike       

 

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hykmete Bajrami, 

ka pritur në takim rektorët e universiteteve publike. Në takim u bisedua për 

përgatitjet që janë duke u bërë sa i përket përfundimit të vitit akademik 2019/20 

dhe fillimit të vitit akademik 2020/21. 

 

Ministrja Bajrami, ka biseduar me rektorët edhe për bashkëpunimin ndërmjet 

Ministrisë së Arsimit dhe universiteteve publike. Në këtë kontekst u vlerësua e 

rëndësishme rritja e cilësisë në arsimin e lartë. 

 

Rektorët falënderuan ministren për mbështetjen dhe u zotuan për vazhdimin e 

bashkëpunimit. 

 

27.05.2020 
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29.05.2020 
 

 

 

 

 

 

29.05.2020 

Në Fakultetin 

Ekonomik të 

Universitetit të 

Mitrovicës u 

organizua për herë 

të parë mbrojtja 

online e temave të 

diplomës 

 

Pas organizimit të mësimit online në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, 

për shkak të Covid-19, tani ka filluar edhe mbrojtja e temave të diplomës në këtë 

mënyrë. Kjo ështē mirëpritur nga studentët, të cilët janë shprehur të kënaqur me 

mundësinë e ofruar. 

 

Në këtë kontekst, studentët: Petrit Salihu, Zejnepe Berisha dhe Faris Kasumi, 

kanë mbrojtur me sukses temat e diplomës së bachelorit në mënyrë online në 

Fakultetin Ekonomik. Në komisionin për mbrojtjen e temës ishin Profesorët: 

Qazim Tmava, Ajtene Avdullahi, Bashkim Bellaqa, Esat Durguti dhe Filloreta 

Kunoviku Demiri. 
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Rektori Musaj, 

informoi Këshillin 

Drejtues për ecurinë 

e mësimit online dhe 

procesin e 

riakreditimit

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, ka informuar 

anëtarët e Këshillit Drejtues për ecurinë e mësimit online dhe procesin e riakreditimit 

institucional.  Kjo ishte pika e vetme e rendit të ditës në mbledhjen e  Këshillit Drejtues 

që u mbajt të martën. 

Rektori Musaj, tha se pas fillimit të pandemisë së shkaktuar nga Covid-19, në UMIB 

është organizuar mësimi online duke rezultuar shumë i suksesshëm. “Për këtë bazohemi 

në pjesëmarrjen e studentëve në ligjëratat online, që ka qenë më e madhe sesa 

pjesëmarrja në ligjëratat e zakonshme në universitet”. 

Ai gjithashtu foli edhe për aktivitetet tjera që janë mbajtur gjatë kësaj kohe, si konsultat 

online, mandej 5 konferenca gjithashtu online të organizuara nga Qendra për Inovacion 

dhe Ndërmarrësi, mbrojtja e temave online etj. “Ka qenë një mobilizim i 

jashtëzakonshëm i menaxhmentit, stafit akademik dhe administratës që të jenë në 

shërbim të studentëve në këtë kohë pandemie”. 

Duke folur për procesin e riakreditimit insitucional, rektori Musaj, theksoi se përshtypjet 

pas takimit online me ekspertët ndërkombëtarë janë shumë të mira. “Është bërë një punë 

e madhe nga grupet e kyçura në procesin e riakreditimit dhe presim që të marrim rezultat 

pozitiv”, tha ai. 

02.06.2020 
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04.06.2020 

Fakulteti Ekonomik 

nënshkruan 

marrëveshje 

bashkëpunimi me 

disa kompani të 

suksesshme kosovare   

Fakulteti Ekonomik, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me disa kompani të 

suksesshme kosovare. 

Marrëveshjet u nënshkruan nga Dekani i Fakultetit Ekonomik, në kuadër të UMIB, Prof. 

Asoc. Dr. Qazim TMAVA, me perfaqesuesit e kompanive në vijim: 

– z. Hysen VRAJOLLI , menaxher kryesor në TREPCA, Sh. A. , Mitrovicë, 

– z. Agim EMINI, pronar dhe drejtor gjeneral i kompanisë “MITRO-PLAST”, 

Mitrovicë, 

– z. Afrim SHABANI, drejtor dhe pronar i NTP “BUNJAMINI”, Mitrovicë, 

– z. Bedri UKICI, menaxher i NTP “ DIAR”, Mitrovicë, 

-Fakulteti Ekonomik gjithnjë e më shumë është duke e rritur bashkëpunimin me biznese 

të suksesshme kosovare duke krijuar ura lidhëse, si dhe inicim dialogu e bashkëpunimi, 

në mes të industrisë dhe edukimit. 
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Shtyhet deri më 14 

qershor 2020, afati 

për dorëzimin e 

abstrakteve për 

“Konferencën IMGC 

2020” 

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, ka 

informuar anëtarët e Këshillit Drejtues për ecurinë e mësimit online dhe procesin e 

riakreditimit institucional.  Kjo ishte pika e vetme e rendit të ditës në mbledhjen e 

Këshillit Drejtues që u mbajt të martën. 

Rektori Musaj, tha se pas fillimit të pandemisë së shkaktuar nga Covid-19, në UMIB 

është organizuar mësimi online duke rezultuar shumë i suksesshëm. “Për këtë 

bazohemi në pjesëmarrjen e studentëve në ligjëratat online, që ka qenë më e madhe 

sesa pjesëmarrja në ligjëratat e zakonshme në universitet”. 

Ai gjithashtu foli edhe për aktivitetet tjera që janë mbajtur gjatë kësaj kohe, si 

konsultat online, mandej 5 konferenca gjithashtu online të organizuara nga Qendra 

për Inovacion dhe Ndërmarrësi, mbrojtja e temave online etj. “Ka qenë një mobilizim 

i jashtëzakonshëm i menaxhmentit, stafit akademik dhe administratës që të jenë në 

shërbim të studentëve në këtë kohë pandemie”. 

Duke folur për procesin e riakreditimit insitucional, rektori Musaj, theksoi se 

përshtypjet pas takimit online me ekspertët ndërkombëtarë janë shumë të mira. 

“Është bërë një punë e madhe nga grupet e kyçura në procesin e riakreditimit dhe 

presim që të marrim rezultat pozitiv”, tha ai. 

04.06.2020  
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U mbajt webinari: 

“Përgatitja për 

aplikim për studime 

postdiplomike dhe 

punësim” 

02.06.2020Rreth 90 studentë kanë marrë pjesë në webinarin “Përgatitja për aplikim për studime 

postdiplomike dhe punësim”, të organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës 

(QZHK) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” dhe të mbështetur nga 

organizata GIZ. Interesimi kaq  i madh i studentëve për të marrë pjesë në këtë trajnim 

online është vlerësuar shumë edhe nga këshilltari i  GIZ-it, Nexhmedin Basha, që e 

kanë mbështetur këtë aktivitet. 

Drejtori për Informim dhe Komunikim për Publikun, Ahmet Jashari, ka falënderuar 

GIZ-in për mbështetje sa i përket organizimit të këtij trajnimi. “Kemi krijuar një 

traditë të mirë bashkëpunimi me GIZ-in dhe presim që së bashku të organizojmë edhe 

aktivitete të tjera të kësaj natyre për studentët e UMIB-it”. 

Ndërsa, zyrtari i QZHK-së, Alban Fazliu, tha se i gjithë organizimi është bërë në 

bashkëpunim edhe me Parlamentin Studentor. “Jemi shumë të kënaqur me 

interesimin e studentëve dhe kjo na inkurajon për organizimin e aktiviteteve të tjera 

nga QZHK-ja”. 

05.06.2020 
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Ministri i Arsimit 

takoi rektorët e 

universiteteve 

publike 

02.06.2020

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ramë Likaj, ka pritur të mërkurën në takim rektorët 

e universiteteve publike, me të cilët ka biseduar për përfundimin e vitit akademik 

2019/20 dhe përgatitjet për fillimin e vitit  akademik 2020/21. Në takim u bisedua 

edhe për sfidat që kanë hasur universitetet në këtë kohë si pasojë e rrethanave të 

krijuara nga pandemia e shkaktuar me Covid-19. 

Rektorët e uruan ministrin për detyrën e re si dhe ofruan bashkëpunim  në të mirë të 

rritjes së cilësisë në arsimin e lartë. Në anën tjetër ministri Likaj, shprehu gatishmërinë 

e tij për bashkëpunim të ngushtë në këtë drejtim. 

10.06.2020 
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UKZ merr kryesimin 

e radhës së 

Konferencës së 

Rektorëve 

Konferenca e Rektorëve e Universiteteve Publike të Republikës së Kosovës, ka zhvilluar 

takimin e radhës, ku nga sot kryesimin e saj do ta ketë Rektori i Universitetit “Kadri 

Zeka” në Gjilan, Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi. 

Në këtë Konferencë kanë marrë pjesë rektorët e  universiteteve publike në Republikën e 

Kosovës, derisa për shkak të situatës së krijuar ditëve të fundit nga COVID 19, është 

reduktuar numri i mysafirëve të ftuar. Mbledhjen e ka hapur Prof. Dr. Fadil Milaku 

Rektori i Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, njëherësh kryesuese i Konferencës. 

 Më pas Rektorët unanimisht kanë zgjedhur kryesuesin e  Konferencës së Rektorëve,  

Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi Rektor i Universitetit ‘’Kadri Zeka’’ në Gjilan, kurse 

Prof. Dr. Alush Musaj Rektor i Universitetit ‘’Isa Boletini’’ në Mitrovicë  është zgjedhur 

zëvendës kryesues. Pas votimit është bërë edhe bërë pranim dorëzimi i kryesimit të 

Konferencës. 

Rektori Kosumi pos tjerash ka thënë se do të vazhdoj të punojë në orientimin e 

politikave programore në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, në ngritjen e cilësisë 

në arsim për studentët, në mobilitet dhe hulumtime, në promovime shkencore dhe 

shkëmbim të përvojave. 

Rektori ka ftuar të gjithë që të mbështesin universitetet dhe të besojnë në arsimin 

cilësor në Kosovë. 

02.06.2020    
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Mbahet takimi i 

radhës së Këshillit 

Organizativ të 

Konferencës së Dytë 

Ndërkombëtare 

Multidiciplinare IMGC 

2020 

Në vazhdimësinë e organizmit të Konferencës së Dytë Ndërkombëtare 

Multidiciplinare “Gjeoshkencat dhe zhvillimi i qëndrueshëm” IMGC 2020, sot në 

Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) u mbajt takimi i rradhës 

së Këshillit Organizativ. 

Në këtë takim u kryesisht u bisedua për përmbylljen me sukses të afatit të dorëzimit 

të abstrakteve. Pas mbylljes së afatit të dorëzimit të abstrakteve, këshilli organizativ 

në përbërje mirëpret dorëzimin e punimeve finale. 

19.06.2020    
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Kryeministri Hoti, 

priti në takim 

rektorët e 

universiteteve 

publike

02.06.2020

19.06.2020

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Abdullah Hoti, ka pritur në takim 

rektorët e universiteteve publike, me të cilët bisedoi për zhvillimin e arsimit të 

lartë në vend. Në takim mori pjesë edhe rektori i Universitetit të Mitrovicës 

“Isa Boletini” (UMIB), prof.dr.Alush Musaj, i cili e uroi kryeministrin për 

detyrën dhe për mbështetjen e tij dhe të ministrit të Arsimit për universitetet 

publike. 

Në takim, rektori e njoftoi kryeministrin për sfidat dhe sukseset e jetës 

akademike në Mitrovicë. Ai foli për konsolidimin e UMIB-it dhe për kampusin 

e ri universitar, që ka krijuar kushte jashtëzakonisht të mira për studentë  dhe 

profesorë. “Pas 30 vjetësh rrugëtimi jashtë objekteve universitare në veri të 

qytetit, jemi vendosur në kampusin e ri universitar të  ndërtuar me mjete të 

Qeverisë së Kosovës, për çka jemi shumë mirënjohës”. 
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Rektorët diskutuan 

për statutet dhe 

pavarësinë buxhetore 

të universiteteve 

02.06.2020

Më 22 qershor 2020, Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Publike të Kosovës 

mbajti një takim pune në Universitetin “Fehmi Agani” në Gjakovë. 

Rektorët e universiteteve publike diskutuan për procesin e miratimit në Kuvendin e 

Kosovës të statuteve të Universitetit të Gjilanit, të Mitrovicës, të Gjakovës dhe të 

Ferizajit si dhe për miratimin e ndryshimeve statutare të Universitetit të Prishtinës, 

të Prizrenit dhe të Pejës. Ashtu si janë dakorduar me ministrin e MASHTI, z. Lika, 

universitetet publike do të përgatisin projektet finale të statuteve deri më datën 1 

gusht 2020, të njëjtit do të diskutohen me Zyrën Ligjore të MASHTI deri më datën 

1 shtator 2020 dhe pastaj do të dërgohen në Kuvendin e Kosovës për miratim. 

Rektorët shpresojnë që 1 tetorin e sivjetëm ta fillojnë me statutet e reja të 

universiteteve publike. 

Po ashtu u diskutua edhe pavarësimi buxhetor i universiteteve publike. Pas 

dakordimit me ministrin e MASHTI, z. Ramë Likaj, me ministrin e Financave dhe 

Transfereve, znj. Hykmete Bajrami (në kohën kur ishte ministre e MASHTI) dhe 

me kryeministrin e Kosovës, z. Avdullah Hoti, secili universitet publik duhet të 

pavarësohet nga MASHTI në menagjimin e bugjetit vetjak, duke e krijuar kodin e 

veçantë bugjetor në Ligjin për Buxhet për vitin 2021.  

23.06.2020  
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Universiteti i 

Mitrovicës “Isa 

Boletini” 

riakreditohet për tre 

vjet 

25.06.2020 

Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC), ka marrë vendim në mbledhjen e mbajtur më 25 qershor 

2020 për riakreditim institucional të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) për 3 vjet, 

sipas rekomandimeve të ekspertëve ndërkombëtarë. Sipas informacioneve të publikuara në 

medie, në këtë mbledhje gjithashtu është marrë vendim edhe për riakreditimin institucional të 

Universitetit të Pejës dhe të Prizrenit. 

Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, tha se ende nuk kanë marrë njoftim zyrtar nga KSHC-

ja, mirëpo nga mediet është mësuar për vendimet që janë marrë sa i përket riakreditimit të 

universiteteve. Më këtë rast ai ka përgëzuar studentët, stafin akademik dhe administratën e 

universitetit. “Dëshiroj t’i falënderoi të gjithë ata që kanë kontribuar në plotësimin e kritereve 

për riakreditim, dukë pasur parasysh se është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe”. 

Ai vlerësoi përkushtimin dhe korrektësinë e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), që ka 

organizuar procesin e akreditimit në rrethana të vështira të krijuara si pasojë e pandemisë Covid-

19. “Standardet e vendosura janë tepër të larta sa i përket akreditimit institucional, por edhe

korrektësia e institucioneve përgjegjëse ka qenë në nivel”, tha ai. 

Rektori Musaj, theksoi se UMIB-i ka krijuar lehtësi të mëdha për të rinjtë që duan të studiojnë 

në një kampus modern. “Janë 20 programe të akredituara në UMIB, ku të rinjtë mund të 

orientohen për të ardhmen e tyre. Janë programe atraktive që sigurojnë perspektivë dhe ne i 

mirëpresim studentët e rinj në vitin akademik 2020/21”. 

Sipas tij, janë bërë të gjitha përgatitjet edhe për vitin e ri akademik, dhe sapo të pranohet vendimi 

edhe zyrtarisht nga KSHC-ja do të vazhdohet me angazhimet tjera. “Ky është një lajm i mirë jo 

vetëm për UMIB-in, por edhe për rajonin dhe të rinjtë që duan të studiojnë”. 




