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Kandidatët për studentë në nivelin bachelor ju
nënshtruan provimit pranues
Kandidatët që kanë aplikuar për t’u pranuar në vitin e parë (niveli bachelor) në Universitetin
e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), në vitin akademik 2020/21, ju kanë nënshtruar të premten
provimit pranues. Provimet kanë kaluar mirë dhe nuk është paraqitur ndonjë problem.
Drejtori për Shërbime Studentore, Kastriot Xhema, tha se përkundër kohës së shkurtër në
dispozicion, janë marrë të gjitha masat që provimet të organizohen mirë. “Duke pasur
parasysh situatën e krijuar nga Pandemia me Covid-19, mbajtja e provimeve pranuese ka
qenë sfidë, mirëpo hapësirat e mjaftueshme kanë lehtësuar gjithçka”.
Sipas tij, kandidatët ju kanë përmbajtur kushteve sa i përket mbrojtjes nga Covid-19, përderisa
hapësirat e mjaftueshme kanë mundësuar edhe ruajtën e distancës sociale. “Kandidatët janë
njoftuar me kohë për vendin dhe kohën e mbajtjes së provimeve dhe si rrjedhojë gjithçka ka
shkuar mirë”, tha ai.
Në konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në UMIB në vitin akademik 2020/21, kanë
aplikuar gjithsej 943 kandidatë.
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“Konferenca e Dytë Ndërkombëtare Multidiciplinare”,
mbahet online në plaftormën zoom, më 8 tetor 2020
Më 8 tetor 2020, në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) mbahet online në
platformën zoom Konferenca e Dytë Ndërkombëtare Multidiciplinare “Gjeoshkencat
dhe zhvillimi i qëndrueshëm” IMGC 2020. Në këtë konferencë njëditore do të
prezantohen me punimet e tyre 31 pjesëmarrës nga vende të ndryshme.
Kryetari i Këshillit Organizativ, prof.dr. Sabri Avdullahi, tha se përveç nga Kosova dhe
Shqipëria, në konferencë do të marrin pjesë edhe studiues nga Finlanda, Sllovenia,
Kandaja dhe Hungaria. “Kjo është Konferenca e Dytë Multidiciplinare që mbahet në
UMIB, pas asaj të vitit të kaluar dhe përkundër rrethanave presim që të jetë e
suksesshme”, tha ai.
Konferenca organizohet nga Fakulteti i Gjeoshkencave në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini”, kurse bashkëorganizatorë janë edhe Komisioni i Pavarur për Miniera dhe
Minerale dhe Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit.

05.10.2020
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370 libra nga biblioteka e inxh.dip. Ismail Zhilivoda, i
dhurohen UMIB-it
Biblioteka e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) është pasuruar me 370 libra nga
biblioteka personale e të ndjerit, inxh.dip. Ismail Zhilivoda. Ky fond librar është dorëzuar
nga nipi i të ndjerit, Naim Zhilivoda.
Ai shprehu kënaqësinë që këto libra do të jenë në dispozicion të studentëve të këtij
universiteti. “Ismail Zhilivoda ka qenë jashtëzakonisht i lidhur me Mitrovicën, prandaj ne
kemi vendosur që bibliotekën e tij personale ta dhurojmë për universitetin në qytetin e tij”.
Ditë më parë, prof.dr. Gani Pllana, gjithashtu ka dhuruar bibliotekën e tij personale prej
1710 librash për UMIB-in. Gjatë dorëzimit të librave ata janë shoqëruar nga drejtori për
Informim dhe Komunikim me Publikun, Ahmet Jashari, i cili në emër të rektorit, i ka
falënderuar dhe u ka ndarë nga një mirënjohje.

06.10.2020
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UMIB-i pjesë e punëtorisë për planet strategjike të kërkimit
Katër veta nga Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”(UMIB), po marrin pjesë në punëtorinë
“Udhëzimet universitare për shërbimet e mbështetjes së kërkimit dhe planet strategjike të
kërkimit”, e cila po mbahet online në kuadër të projektit “Përmirësimi i kulturës kërkimore
në arsimin e lartë të Kosovës”. Kjo punëtori është organizuar nga Universiteti “Sapienza”
në Romë dhe IBCM-ja, me mbështetjen e Universitetit të Zagrebit dhe Universitetit të
Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore nga Bullgaria.
Dekani i Fakultetit të Edukimit, Besim Gollopeni, i cili po merr pjesë në këtë punëtori së
bashku me prorektorin për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Bexhet Shala, profesorin, Faton
Merovcin dhe Burim Hasanin nga administrata, tha se synimi i këtij aktiviteti është
mbështetja e universiteteve të Kosovës për të zhvilluar rregulloret për krijmin dhe
funksionalizimin e zyrave të kërkimit universitar. “Në këtë kuadër angazhimi fokusohet edhe
në përcaktimin e planeve strategjike të funksionimit të këtyre zyrave”, tha ai.
Punëtoria zhvillohet më 6-7 tetor dhe pjesë e saj janë të gjitha universitetet publike në
Kosovë.

06.10.2020
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Katër universitete publike presin miratimin e statuteve nga
Kuvendi i Kosovës
Forma e mbajtjes së procesit mësimor, miratimi i statuteve të përhershme dhe
bashkëpunimi ndërmjet universiteteve, kanë qenë disa nga temat që janë diskutuar të
martën në kuadër të Konferencës së Rektorëve që u mbajt në Universitetin e Prishtinës
“Hasan Prishtina”, ku ishte i pranishëm edhe rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë,
Alush Musaj. Me këtë rast, ata uruan rektorin e ri të UP-së, Naser Sahiti, për detyrën e re.
Sa i përket organizimit të mësimit nëpër universitete publike, pati pajtim që mësimi të
zhvillohet nëpër salla, përveç në rastet kur detyrohen të organizojnë mësimin online.
Rektorët u pajtuan që ligjëratat për vitet e para në universitetet publike të fillojnë më 15
tetor.
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, vuri në pah rëndësinë e miratimit të statuteve të përhershme
të katër universiteteve nga Kuvendi i Kosovës. “Statutet e përkohshme janë shndërruar në
pengesë për zhvillimin e këtyre universiteteve, prandaj presim që ato të miratohen nga
Kuvendi i Kosovës”, tha ai.

06.10.2020
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Ministrja Dumoshi, mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së
certifikatave për pjesëmarrësit e trajnimit profesional
Në një ceremoni të organizuar në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë ndarë
mirënjohje për pjesëmarrësit e trajnimit profesional që është mundësuar nga Agjencioni Rajonal
Zhvillimor-Veri (ARZHV) dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS). Përveç rektorit,
prof.dr.Alush Musaj, në ceremoni ishte e pranishme edhe ministrja, Vlora Dumoshi, mandej kryetari
i komunës, Agim Bahtiri, kryesuesi i KK-së, Safet Kamberi dhe drejtoresha ekzekutive e ARZHV-së,
Rreze Duli.
Të pranishmit fillimisht i ka përshëndetur rektori, Musaj, i cili ka shprehur kënaqësinë që ky trajnim
është zhvilluar në UMIB. Ai ka falënderuar ARZHV-në dhe MKRS-në për realizimin e këtij projekti, që
u ka mundësuar shumë të rinjve aftësim për tregun e punës.
Sipas tij, bashkëpunimi me organizatat joqeveritare dhe biznesin hap mundësi të reja për
universitetin, që është edhe qëllim në vete. “Ky projekt vë në pah rëndësinë e hapjes së
universitetit, duke e bërë atë një qendër të shkencës, të dijes dhe të zhvillimit ekonomik”.
Ministrja Dumoshi, ka vlerësuar mbështetjen nga UMIB-i për realizimin e këtij projekti. Ajo ka
premtuar vazhdimin e projekte të tilla jo vetëm në Mitrovicë, por edhe në qytetet tjera.

06.10.2020
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Ka filluar “Konferenca e Dytë Ndërkombëtare
Multidiciplinare”
Në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ka filluar Konferenca e Dytë
Ndërkombëtare Multidiciplinare “Gjeoshkencat dhe zhvillimi i qëndrueshëm” IMGC 2020.
Për shkak të pandemisë me Covid-19, edicioni i dytë i kësaj konference po mbahet online.
Kryetari i Këshillit Organizativ, prof.dr. Sabri Avdullahi, tha se në kuadër të kësaj konference
njëditore do të prezantohen me punimet e tyre 31 pjesëmarrës nga vende të ndryshme.
“Përveç nga Kosova dhe Shqipëria, në konferencë do të marrin pjesë edhe studiues nga
Finlanda, Sllovenia, Kandaja dhe Hungaria.
Konferenca organizohet nga Fakulteti i Gjeoshkencave në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini”, kurse bashkëorganizator janë edhe Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
dhe Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit.

08.10.2020
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Nevojiten programe të reja në gjeoshkencë për zhvillimin
e resurseve minerale
Për zhvillim të qëndrueshëm nga resurset minerale që i posedon Kosova, nevojitet hapja
e programeve të reja në fushën e gjeoshkencave. Kështu u konkludua të premten në
përmbyllje të Konferencës së Dytë Ndërkombëtare Multidiciplinare “Gjeoshkencat dhe
zhvillimi i qëndrueshëm” IMGC 2020, e cila u mbajt online në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB).
Rektori i UMIB-it, Alush Musaj, ka përgëzuar Këshillin Organizativ për mbajtjen e edicionit të
dytë të kësaj konference, përkundër sfidave që janë paraqitur nga pandemia me Covid19. “Kjo konferencë është një ngjarje e shënuar jo vetëm për UMIB-in, mirëpo edhe për
vetë kalendarin e ngjarjeve shkencore në Kosovë”, tha ai.
Dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, Naser Peci, tha se nga konferenca, por edhe
takimet që janë zhvilluar me ekspertë të fushës nëpër universitete të ndryshme evropiane,
është vërejtur nevoja për hapjen e programeve të reja në gjeoshkencë për t’u përshtatur
me nevojat e tregut. “Kosova posedon resurse të mëdha minerale, ndërsa mbetet që të
punohet për zhvillimin e ekspertëve të kësaj fushe”, tha ai.

09.10.2020
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KSHC-ja dhe AKA-ja ofrojnë bashkëpunim për ngritjen e
cilësisë në arsimin e lartë
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, ka pritur të premten në takim
kryetarin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC), Gazmend Luboteni dhe drejtorin e
Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi. Në takim u bisedua për nevojën e
bashkërëndimit të veprimeve në të mirë të insitucioneve të arsimit të lartë në vend.
Rektori Musaj, falënderoi mysafirët për vizitën dhe interesimin e tyre. “Jemi shumë të
kënaqur me qasjen korrekte të KSHC-së dhe AKA-së, që patjetër do të rezultoj me ngritjen
e cilësisë në insitucionet e arsimit të lartë”.
Në këtë kontekst, Luboteni dhe Gashi theksuan se do të bashkëpunojnë ngushtë me
institucionet e arsimit të lartë me qëllim të përmirësimit të cilësisë. Të shoqëruar nga rektori,
ata kanë vizituar kampusin universitar, ku kanë parë kushtet jashtëzakonisht të mira që
janë krijuar për studentët dhe stafin akademik.

09.10.2020
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Rektori Musaj, priti në takim drejtuesit e projektit HERAS Plus
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, i shoqëruar nga
bashkëpunëtorët ka pritur të mërkurën në takim drejtuesit e projektit HERAS Plus, me të
cilët ka biseduar për vazhdimin e bashkëpunimit në kuadër të këtij projekti. Udhëheqësi i
projektit, Aqim Emurli, i cili shoqërohej edhe nga Nehat Dervishi, koordinator për arsim të
lartë dhe Donjeta Ibra, menaxhere e zyrës, bëri të ditur se tashmë është konfirmuar
vazhdimi i projektit HERAS edhe për tre vite të tjera.
Rektori Musaj, i ka falënderuar bartësit e këtij projekti për mbështetjen e ofruar gjatë viteve
të kaluara për UMIB-in. “Jemi mirënjohës për mbështetjen që kemi gjetur prej jush në
kuadër të projektit HERAS dhe jemi të bindur se bashkëpunimi do të vazhdoj me
intensitetet edhe më të madh në vitet e ardhshme”.
Në anën tjetër, Emurli, tha se tash e tutje bashkëpunimi përveç segmentit qendror, do të
jetë edhe universitar dhe në fushën e kërkimeve shkencore. “Sa i përket fushës së
kërkimeve shkencore, fokusi do të vihet në aspektin e gjenerimit të të ardhurave më
shumë se në atë akademik”.

14.10.2020
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Rektori Musaj, mori pjesë në ceremoninë e pritjes për
studentët e vitit të parë
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr. Alush Musaj, i shoqëruar nga
bashkëpunëtorët ka marrë pjesë në ceremoninë e organizuar për pritjen e studentëve të vitit të
parë. Studentët që janë regjistruar në vitin akademik 2020/21 janë pritur në grupe sipas fakulteteve
gjatë gjithë ditës, në Amfiteatrin e Madh, ku kanë qenë të pranishëm edhe dekanët dhe drejtuesit
e Këshillave të Studentëve.
Rektori Musaj, ju uroi suksese të gjithë studentëve që janë bërë pjesë e UMIB-it. “Ky është një
moment i rëndësishëm për të ardhmen tuaj, është moment kur filloni një udhëtim të ri që patjetër
se do të transformojë jetën e tyre”.
Sipas tij, UMIB-i përveç përgatitjes për një profesion specifik, do t’i përgatis ata edhe me shkathtësi
dhe vlera për tregun e punës. “UMIB-i ju ofron të gjitha kapacitet profesionale dhe shkencore
përmes angazhimit të stafit akademik, ofron për ju kampusin më të mirë universitar në vend”,
theksoi Musaj.
Në vitin akademik 2020/21 në UMIB në afatin e parë kanë aplikuar 987 kandidatë, ndërsa janë
pranuar 558 sish. Së shpejti pritet të hapet edhe afati i dytë për vendet që nuk janë plotësuar.
Studentët e viteve tjera kanë nisur ligjëratat me 1 tetor dhe gjithçka ka shkuar mirë, përkundër
rrethanave. Hapësira e mjaftueshme në UMIB ka mundësuar që ligjëratat të zhvillohen në objekte,
duke respektuar kushtet për mbrojtje nga Covid-19.

15.10.2020
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GIZ-i ndihmon me pajisje Qendrën për Zhvillim të Karrierës
Më qëllim të funksionalizimit të Qendrës për Zhvillim të Karrierës (QZH) në Universitetin e Mitrovicës
“Isa Boletini” (UMIB), GIZ-ia ka dhuruar kompjuterë, projektor dhe pajisje të tjera të nevojshme. Ky
donacion është realizuar në kuadër të bashkëpunimit shumë të mirë ndërmjet QZHK-së dhe GIZit.
Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, ka pritur në takim këshilltarin për riintegrim në GIZ, Nexhmedin
Basha, të cilin e ka falënderuar për donacionin dhe mbështetjen e vazhdueshme për QZHK-në.
Ai gjithashtu ka ndarë një mirënjohje për z.Basha në shenjë falënderimi.
Ndërsa, zyrtari i QZHK-së, Alban Fazliu, tha se prej themelimit kanë pasur përkrahjen e GIZ-it. “Gjatë
një viti prej se është themeluar QZHK-ja kemi pasur aktivitete të ndryshme që janë realizuar në
bashkëpunim me GIZ-in.
Këshilltari për riintegrim në GIZ, Nexhmedin Basha, vlerësoi përkushtimin e UMIB-it për
bashkëpunim. “Gatishmëria juaj e ka lehtësuar realizimin e këtyre projekteve, që gjithsesi besojmë
se do të vazhdojnë edhe në të ardhmen”, tha ai.

15.10.2020
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Thirrje për regjistrim në konferencën “Bashkëpunimi
Universitet-Industri”
Më 5 dhe 6 prill 2021 në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) mbahet konferenca
“Bashkëpunimi Universitet-Industri”. Kjo konferencë është fryt dhe rezultat i tri raundeve të
tryezave të rrumbullakëta më përfaqësues të universiteteve, bizneseve dhe qeverisë me titull
“Intensifikimi i interaksionit universiteti-industri”.
Ju ftojmë të kontribuoni përmes artikujve shkencorë, rasteve studimore dhe pjesëmarrjes në
diskutime. Numri i pjesëmarrësve si dhe afatet për regjistrim dhe dorëzim të dorëshkrimeve tuaja
është i kufizuar, andaj ju ftojmë që sa më parë të regjistroheni dhe të dorëzoni dorëshkrimet tuaja.
Për më tepër detaje sa i përket afateve dhe regjistrimit, klikoni në linkun:
uicc.umib.net.

15.10.2020
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Deputetja, Valdete Idrizi, vizitoi UMIB-in
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, e ka pritur të hënën në takim
deputeten e Kuvendit të Kosovës, Valdete Idrizin, e cila është interesuar për zhvillimet në këtë
institucion të arsimit të lartë. Në takim u bisedua për të arriturat dhe sfidat me të cilat përballet
UMIB-i.
Deputetja Idrizi, e uroi rektorin për akreditimin institucional të UMIB-it si dhe për fillimin e vitit të ri
akademik. “Jemi shumë të lumtur që UMIB-i është riakredituar, duke mundësuar regjistrimin e
studentëve të rinj”, tha ajo.
Rektori Musaj, e falënderoi deputeten për interesimin e saj dhe shtroi çështjen e statutit të UMIB-it,
që pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës. “Disa prej universiteteve publike ende funksionojnë
me statute të përkohshme, tashmë draft-statutet e reja kanë kaluar procedurat dhe presim
mbështetjen e deputetëve për miratimin e tyre”, tha ai.

19.10.2020
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Bleona Musliu, fiton vendin e dytë në një garë për
studentët e juridikut në nivel vendi
Bleona Musliu, studente e vitit të katërt në Fakultetin Juridik në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB), ka fituar vendin e dytë me hulumtimin e saj për “Përparësitë dhe mangësitë e
ndihmës juridike falas në Kosovë”, në një garë të hapur për studentë të të gjitha fakulteteve
juridike në Kosovë. Në këtë hulumtim të organizuar nga UNDP-ja në bashkëpunim me Institutin
për Hulumtime dhe Studime Juridike dhe Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, kanë marrë pjesë
40 studentë.
Hulumtimet, të cilat nuk është dashur të jenë më të gjata se 2 mijë fjalë, janë kontrolluar nga një
komision ekspertësh të angazhuar nga UNDP-ja. Fituesi i vendit të parë është shpërblyer me 400
euro, vendi i dytë me 300 dhe vendi i tretë me 200 euro.
Studentja e UMIB-it, që ka marrë vendin e dytë, shprehu kënaqësinë e saj që ka qenë pjesë e
kësaj gare. “Ne kemi provuar veten tonë me dijet që i kemi fituar përgjatë studimeve e që po
reflektojnë aq pozitivisht duke u vlerësuar çdoherë e më lartë”, tha ajo.
Studentët e Fakultetit Juridik në UMIB janë treguar shumë të suksesshëm edhe në garat tjera që
janë organizuar në fushat juridike, duke u marrë disa herë vendet e para.

26.10.2020
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Qendra e Karrierës në UEJL mbështet QZHK në UMIB
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të
bashkëpunoj ngushtë me Qendrën për Karrierë në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në
Tetovë me qëllim të krijimit të mundësive më të mëdha për organizimin e trajnimeve profesionale
për studentë. Për këtë u dakorduan zyrtari i QZHK-së në UMIB, Alban Fazliu dhe drejtoresha e
Qendrës për Karrierë në UEJL, Burbuqe Kaprolli-Hamzai.
Gjatë takimit që u zhvillua në UEJL, u bisedua për mënyrat e bashkëpunimit ndërmjet Qendrave
të Karrierës, të cilat janë shumë të rëndësishme për studentët. Të dyja palët shprehën vullnetin e
plotë për t’u bërë pjesë e projekteve të përbashkëta, që do të ofrojnë mundësi për zhvillimin
profesional të studentëve.
Fazliu e falënderoi drejtoreshën Hamzai për mbështetje, duke pasur parasysh se Qendra për
Zhvillim të Karrierës në UMIB ka vetëm një vit prej se është themeluar. “Duke pasur parasysh
përvojën tuaj në këtë drejtim dhe faktin se në UMIB vonë është themeluar QZHK-ja, mbështetja juaj
do të na ndihmoj shumë për zhvillimin tonë”, tha ai.
Në këtë kontekst, u bisedua për organizimin e trajnimeve për studentët e UMIB-it në bashkëpunim
me Qendrën e Karrierës në UEJL. Trajnimet sipas rrethanave të krijuara nga pandemia me Covid19, do të organizohen në UMIB ose online.

27.10.2020
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Hulumtohen fushat e bashkëpunimit me Akademinë e
Kosovës për Lidership
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) është i hapur për bashkëpunim me Akademinë e
Kosovës për Lidership. Për këtë u bisedua në një takim që zhvilloi të premten në UMIB, prorektori
për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr. Behxhet Shala me drejtuesit e
Akademisë së Kosovës për Lidership.
Prorektori Shala, i njoftoi mysafirët për zhvillimet në universitet. Ai foli për riakreditimin insitucional, për
vitin e ri akademik dhe projektet shkencore që po realizohen në UMIB. “Pas vendosjes në kampusin
e ri, janë krijuar kushte shumë të mira si për studentë ashtu edhe për stafin akademik”, tha ai.
Pas takimit në rektorat, prorektori Shala, prorektorja për Buxhet dhe Financa, prof.ass.dr. Ajtene
Avdullahi dhe koordinatori për kërkime shkencore, ass. Arber Hyseni, i kanë shoqëruar drejtuesit e
Akademisë në një vizitë në objektet universitare, duke përfshirë edhe disa laboratorë të Fakultetit
të Gjeoshkencave dhe Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore.

30.10.2020
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Marrëveshje bashkëpunimi me organizatën “Teach
for Kosovo”
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), përkatësisht Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) do
të bashkëpunoj me organizatën “Teach for Kosovo” (TFK), në fushën e promovimit, përkrahjes,
fuqizimit dhe avancimit të studentëve dhe të diplomuarve. Për këtë qëllim të martën u nënshkrua
edhe një Marrëveshje e Mirëkuptimit ndërmjet rektorit, prof.dr. Alush Musaj dhe drejtorit ekzekutiv
të TFK-së, Egzon Gashi.
Rektori Musaj, e ka vlerësuar si një nismë të mirë bashkëpunimin me organizatën TFK. “Jemi shumë
të kënaqur me mbështetjen e ofruar prej jush për Qendrën e Zhvillimit të Karrierës, e cila është duke
bërë një punë shumë të mirë për studentët”, tha ai.
Ndërsa drejtori Gashi, tha se është fjala për një projekt të rëndësishëm për përgatitjen e kuadrove
të reja në fushën e arsimit. Sipas tij, TFK-ja do të trajnojë një grup të studentëve ekzistues apo alumni
të përzgjedhur nga UMIB-i, në aftësi të buta, zhvillim të debateve, dhe aftësive të tjera të ngjashme
së paku një herë në semestër.

03.11.2020
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FTU-ja bashkëpunon me Iniciativën për Zhvillimin e
Bujqësisë së Kosovës
Drejtuesit e Iniciativës për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK) dhe Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore
(FTU) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë dakorduar për bashkëpunim të afërt në fushën e
arsimit dhe punës praktike në sektorin e teknologjisë së ushqimit. Për të specifikuar përgjegjësitë dhe
obligimet e secilës palë të mërkurën u nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi nga dekani i FTU-së,
prof.asoc.dr. Milaim Sadiku dhe drejtori ekzekutiv i IADK-së, Zenel Bunjaku.
Dekani Sadiku e vlerësoi shumë bashkëpunimim me IADK-në, duke pasur parasysh prestigjin e mirë të kësaj
organizate. Gjithashtu i kënaqur u shpreh edhe drejtori i IADK-së, Bunjaku, i cili theksoi se tashmë kanë krijuar
një traditë të mirë bashkëpunimi me UMIB-in.
Nga marrëveshja planifikohet që përfitues të jenë studentët, stafi akademik dhe menaxherial i FTU-së, stafi i
IADK-së dhe kandidatët potencial që do të ndjekin trajnimet profesionale të organizuar nga IADK-ja. Në
këtë kuadër palët janë pajtuar që të ofrojnë mbështetje për stafin, mësimdhënësit
dhe
studentët/kandidatët në proceset e hulumtimeve/trajnimeve në fushën e teknologjisë ushqimore, që kanë
interes të dyanshëm.
Sipas marrëveshjes, IADK-ja, obligohet që me kohë të informoj FTU-në, për kohën e mbajtjes së
trajnimeve praktike me kandidatёt në laboratoret e FTU-së, të informoj FTU-në për mundësitë e
aplikimit në organizata të ndryshme për përfitimin e granteve etj. Ndërsa FTU-ja obligohet që të
lejoj shfrytëzimin e hapësirave/pajisjve laboratorike nga ekspertët e IADK-së gjatë trajnimit me
kandidatët, duke u dakorduar paraprakisht pёr kohёn e mbajtjes sё trajnimeve etj.

04.11.2020
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M&Sillosi në shërbim të avancimit profesional të
studentëve dhe stafit akademik të UMIB-it
Fabrika e prodhimit të miellit “M&Sillosi” në Xërxë do të ofroj në dispozicion të studentëve dhe stafit akademik
të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore (FTU) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), të gjitha
kapacitetet që ka në shërbim të avancimit të tyre profesional. Me qëllim të konkretizimit të fushave me interes
dy palësh, të enjten u nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet rektorit të UMIB-it, prof.dr.
Alush Musaj dhe drejtorit ekzekutiv të M&Sillosi, Naser Pavata.
Rektori Musaj, i cili gjatë vizitës në këtë fabrikë shoqërohej edhe nga zyrtari i Qendrës për Zhvillim të Karrierës,
Alban Fazliu, falënderoi drejtorin Pavata për mundësitë që ka ofruar për studentët dhe stafin akademik të
FTU-së. “Suksesi i M@Sillosit në tregun kosovar patjetër që do të përkthehet në sukses edhe për studentët tanë,
të cilët do të zhvillojnë hulumtimet e tyre shkencore në këtë fabrikë”, tha rektori.
Ndërsa, drejtori Pavata, vlerësoi gatishmërinë e drejtuesve të UMIB-it për të krijuar raporte bashkëpunimi me
kompani të ndryshme në të mirë të studentëve. “Në jemi në dispozicion të studentëve dhe stafit tuaj
akademik, për të gjitha projektet e tyre hulumtuese, duke ofruar përvojën dhe teknologjinë tonë”, tha ai.
U potencua se qëllimi i këtij bashkëpunimi është mbështetja dhe bashkërendimi i aktiviteteve në mes të të dy
palëve, duke promovuar përpjekjet e përbashkëta në sferën e avancimit të çështjeve me interes reciprok.
Në këtë kontekst, do bashkërendohen aktivitetet për afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit të
jetës akademike dhe profesionale.
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Sesion informues për mundësitë që ofron Rrjeti
Evropian i Ndërmarrjeve
Prorektorë, dekanë dhe zyrtarë të tjerë nga Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) kanë marrë
pjesë të premten në një sesion informues për mundësitë që ofron për universitetet “Rrjeti Evropian i
Ndërmarrjeve”. Për mundësitë që ofrohen në kuadër të këtij rrjeti ka folur, Ismet Mulaj nga “Prishtina
REA”, organizatë kjo që ka bashkëpunim të ngushtë me UMIB-in.
Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr. Behxhet Shala, ka
falënderuar drejtuesit e “Prishtina REA” për këtë organizim. Ai theksoi se UMIB-i është i gatshëm për
të qenë pjesë e projekteve që kanë të bëjnë me bashkëpunimin ndërkombëtar, avancimin
profesional dhe kërkimet shkencore.
Ndërsa, z.Mulaj nga “Prishtina REA”, ka potencuar tri fusha të rëndësishme zhvillimi për UMIB-in në
kuadër të Rrjetit Evropian të Ndërmarrjeve. Në këtë kontekst, ai ka përmendur shërbimet e
mbështetjes së bizneseve, përmirësimin e konkurrencës dhe qasjen në tregje për ndërmarrjet e BEsë.
Ndryshe, bashkëpunimi ndërmjet UMIB-i dhe “Prishtina REA”, konsiston në zhvillimin e arsimit,
aftësimit profesional dhe punës praktike.

06.11.2020

22

Universiteti “Isa Boletini” - Mitrovicë

Newsletter Oct-Dec 2020

Fakulteti Juridik realizon projekte të shumta
bashkëpunimi me organizata të ndryshme
Me qëllim të krijimit të sa më shumë mundësive për avancimin profesional të studentëve, drejtuesit
e Fakultetit Juridik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, janë duke realizuar projekte të
ndryshme bashkëpunimi. Në këtë kontekst, gjatë kohëve të fundit, dekani i Fakultetit Juridik, prof.
asoc.dr.Agron Beka, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me drejtues të organizatave të
ndryshme.
Së fundi, ai ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e
të Mbijetuarve të Torturës, Qendrën e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim, Qendrën për Trajtim
të Vartësisë “Labirynth”, Avokaturën Shtetërore të Republikës së Kosovës, Odën e Noterëve të
Kosovës dhe Akademinë e Drejtësisë.
Ndryshe, studentët e Fakultetit Juridik, janë dalluar në aktivitete dhe gara të ndryshme që janë
organizuar në nivel kombëtar, duke marrë vendet e para.

06.11.2020
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Komisioni i Arsimit shqyrton draft-statutet e
universiteteve publike
Pas kalimit të procedurave në Qeveri, draft-statutet e katër universiteteve publike, duke përfshirë
edhe Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë duke u shqyrtuar në Komisionin për
Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport të Kuvendit të Kosovës. Në
mbledhjen e këtij komisioni që u mbajt të hënën, UMIB-i është përfaqësuar nga rektori, prof.dr.
Alush Musaj dhe Abdyl Beqiri, sekretar i Fakultetit Juridik.
Miratimi i statuteve për këto universitete, vlerësohet shumë me rëndësi për zhvillimin e tyre, duke
pasur parasysh se ato ende funksionojnë në bazë të statuteve të përkohshme. Çështja e
statuteve ka qenë vërejtje e vazhdueshme edhe gjatë procesit të akreditimit të universiteteve.
Duke pasur parasysh nevojën për miratimin e statutit të UMIB-it dhe universiteteve të tjera që
punojnë me statute të përkohshme, ka pasur një angazhim të shtuar në këtë drejtim edhe nga
Konferenca e Rektorëve. Në takimet me drejtuesit e institucioneve ata kanë marrë mbështetje
sa i përket kësaj çështjeje.

09.11.2020
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UMIB-i pjesë e projektit për zhvillimin e një sistemi
gjithëpërfshirës të performancës për stafin
akademik
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të jetë pjesë e projektit “Zhvillimi i një sistemi gjithëpërfshirës
të performancës së stafit akademik për sistemin universitar në Kosovë”, që realizohet nga organizata
joqeveritare “Optima”. Për t’u njohur më tepër për këtë projekt është zhvilluar edhe një takim ndërmjet
drejtuesve të UMIB-it dhe atyre të OJQ “Optima”, të cilët kanë dhënë detaje për zhvillimin e projektit.
Drejtori ekzekutiv i OJQ “Optima”, Qëndrim Lluka dhe ekspertja e arsimit të lartë, dr. Sharon Jaynes Hart,
folën për proceset e punës që do të fillojnë për implementimin e projektit. Sipas tyre, të gjitha universitetet
publike në Kosovë do të punojnë së bashku për të krijuar një model praktik të një sistemi gjithëpërfshirës të
performancës së mësuesve akademik, i cili do t’i plotësojë nevojat specifike, shqetësimet dhe
karakteristikat e stafit mësimor dhe administratës të secilit universitet.
Në anën tjetër, ekipi i UMIB-it që përbëhej nga prof. ass. dr. Merita Shala, prorektore për Mësimdhënie,
Çështje të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë, prof. dr. Behxhet Shala, prorektor për Bashkëpunim
Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, Elvis Feka, zyrtar i lartë për sigurim të cilësisë dhe dr.sc Zahir Qerkini,
koordinator qendror për zhvillim akademik, falënderuan drejtuesit e OJQ “Optima” për mbështetjen dhe
vlerësuan projektin si shumë të rëndësishëm. Palët u dakorduan që të zhvillojnë edhe takime tjera në
mënyrë që ecuria e projektit të jetë sa më e mirë.
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U mbajtën “Ditët informuese” me studentët e vitit të
parë
Me qëllim të informimit të studentëve të vitit të parë për përdorimin e Sistemit të Menaxhimit
Universitar (SMU), zyrtarët përgjegjës në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), kanë
organizuar “Ditët e informimit”. Në këto aktivitete përveç administratorit të rrjetit, Zymber Haliti, kanë
marrë pjesë edhe zyrtari për Zhvillim të Qendrës së Karrierës, Alban Fazliu si dhe drejtues të
Parlamentit Studentor.
Studentët janë informuar në detaje për mundësitë që ofron SMU-ja. Atyre gjithashtu u janë dhënë
sqarime për paqartësitë eventuale që kanë pasur sa i përket këtij sistemi. “Ishin aktivitete të mira
ku studentët patën mundësi të informohen jo vetëm për përdorimin e SMU-në, por edhe për
aspekte të tjera të jetës universitare”, tha Zymber Haliti, administrator i rrjetit.
Ndërsa, Alban Fazliu, zyrtar për Zhvillim të Karrierës, theksoi se studentët i kanë njoftuar edhe për
mundësitë që ofrohen për avancimin e tyre profesional, nëpërmjet trajnimeve, seminareve dhe
aktiviteteve të tjera që organizohen nga Qendra për Zhvillim të Karrierës. Drejtuesit e Parlamentit
Studentor, kanë ofruar informacion për organizimin e tyre në kuadër të UMIB-it dhe aktivitetet që
ata zhvillojnë.

16.11.2020
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Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” vazhdon të jetë
partner në projekte të cilat shpiejnë drejt
Ndërkombëtarizimit të tij
Në kuadër të projektit QUADIC – Quality development of International Cooperation and Project
Management nga data 15 deri më 18 Nëntor në Gjirokastër u mbajt trajnimi i cili kishte për qëllim
zhvillimin e kapaciteteve të partnerëve lokalë dhe rajonalë në fushën e ndërkombëtarizimit dhe
zhvillimit të propozimeve të projekteve. Analizë e situatës aktuale në lidhje me kapacitetet e
Shkrimit të Projekteve në IAL partnere, situata në lidhje me cilësinë në marrëdhëniet
ndërkombëtare, sfidat dhe perspektivat në arsimin e lartë të Kosovës dhe Shqipërisë si dhe hapat
që duhet të ndërmerren në mënyrë që kjo situatë të përmirësohet ishin gjithashtu tema të diskutimit
në këtë punëtori. Prorektorja Ajtene Avdullahi përfaqësoi Universitetin e Mitrovicës ku prezantoi
projektet ndërkombëtare të UMIB-it si dhe punën e deritanishme të Universitetit drejt
Ndërkombëtarizimit.
Në këtë ngjarje prezent ishin gjithsejtë 18 partnerë vendor dhe ndërkombëtar kryesisht përfaqësues
të Institucioneve të Arsimit të Lartë si dhe përfaqësues të Institucioneve tjera si Zyrat e Erasmus + në
Kosovë dhe Shqipëri e të tjerë.

23.11.2020
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Takim pune ndërmjet përfaqësueseve të
Universitetit
Mitrovicës
“Isa Boletini”
Shefes
Takim onlinetëpër
“Hulumtimin
e arsimitdhe
të lartë
dhe
së Qendrës përshkencën
Përsosmëri
në
Mësimdhënie
-UP
e zbatuar”
Është zhvilluar një takim online ndërmjet Prorektores për mësimdhënie, çështje të studentëve
Në kuadër të projektit “Hulumtimi i arsimit të lartë dhe shkencën e zbatuar (HERAS +)”, të mërkurën
dhe zhvillim të cilësisë, Prof.ass.dr. Merita Shala dhe Prorektores për Buxhet dhe financa,
është mbajtur takimi i parë online, ku pjesë ishte edhe prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar
Prof.ass.dr. Ajtene Avdullahi me Shefen e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie të
dhe Kërkime Shkencore i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, prof.dr. Behxhet Shala. Gjithashtu
Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prof.dr. Eda Vula.
pjesëmarrësve me një fjalë rasti ju ka drejtuar edhe ministri i Arsimit, Ramë Likaj.
Qëllimi i takimit ishte planifikimi i aktiviteteve të përbashkëta të lidhura me organizimin e
Në takim u tha se sektori i arsimit të lartë dhe kërkimit publik duhet të jetë më konkurrues dhe i
trajnimeve për stafin akademik me përmbajtjet bazike dhe të avancuara të programit
larmishëm në Kosovë në përputhje me Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA), kërkimin dhe
Mësimdhënia në Arsimin e Lartë.
qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm (SDG). Projekti është financuar nga Agjencia Austriake e
Zhvillimit (ADA) dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Kosovës (MAS). Ndërsa HERAS
Në takim u dakordua edhe për aktivitete të përbashkëta në kuadër të projekteve me interes
+ është implementues i këtij projekti.
për Qendrën për Përsosmëri në Mësimdhënie dhe Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.
Trajnimet për stafin mësimdhënës në UMIB, do të fillojnë prej datës 1 Dhjetor. Njoftimet specifike
në lidhje me këto trajnime do të ofrohen përmes ueb faqes së UMIB.
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Kuiz i përgatitur nga studentët për nder të 28
Nëntorit – Ditës së Flamurit
Organizuar nga Parlamenti Studentor i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), studentët
Donika Pllana e Omer Maksuti, kanë përgatitur një kuiz për nder të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit.
Pyetjet ndërlidhen kryesisht me festat e nëntorit dhe është përgatitur si një mundësi për studentët
që duan t’i testojnë njohuritë e tyre. Për përgatitjen e kuizit studentët janë ndihmuar nga
profesori, Ylli Hashani.
Klikoni në këtë link: https://lexoje.al/umib/#/home

28.11.2020
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Ngushëllimi i rektorit Musaj, për vdekjen e profesorit,
prof.asoc.dr. Mursel Rama
Të nderuar familjarë të profesorit të ndjerë, prof.asoc.dr. Mursel Rama
Të nderuar bashkëpunëtorë dhe kolegë të të ndjerit
Më lejoni që në emrin tim personal, në emër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe
në emër të kolektivit të shpreh ngushëllimet më të sinqerta për vdekjen e profesorit, prof.asoc.dr.
Mursel Rama. Është një humbje e madhe për familjen dhe farefisin dhe gjithashtu një humbje e
madhe për Universitetin tonë, për kolegët dhe studentët.
Duke qenë profesor shumëvjeçar në Fakultetin e Gjeoshkencave, i ndjeri, ka dhënë një kontribut
të jashtëzakonshëm për edukimin e gjeneratave të reja. Ai është dalluar si një bashkëpunëtor
tepër korrekt, i dashur dhe punëtor.
E nderuara familje, na lejoni të ndajmë dhimbjen me ju në këto momente të rënda. Dhimbjen ta
shndërrojmë në forcë për ta nderuar të ndjerin, i cili na ka nderuar me punën, qasjen dhe afërsinë
e tij. Ngushëllime!
Rektori, Prof.dr.Alush Musaj

09.12.2020
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Kuvendi miratoi Statutin e UMIB-it
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në seancën e së enjtes Statutin e Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB) dhe tre universiteteve të tjera publike. Statutet janë miratuar me 61 vota për, pas
debatit që u zhvillua nga deputetët.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës (MASH), Ramë Likaj tha se statutet e këtyre universiteteve janë në
përputhje me Ligjin mbi Arsimin e Lartë, pasi kanë kaluar të gjitha procedurat e
nevojshme.“Statutet e universiteteve publike i kanë kaluar të gjitha procedurat që obligohen me
ligj dhe dëgjimet publike”, tha ministri Likaj.
Miratimin e Statutit të UMIB-it dhe tre universiteteve tjera publike e ka përshendetur rektori,
prof.dr.Alush Musaj, i cili tha se ky është lajm i mirë për këto universitete. “Ishte koha e fundit që të
miratohen statutet e këtyre universiteteve, meqe statutet e përkohshme kishin nisur të krijojnë
probleme sa i përket zhvillimit të këtyre insitucioneve të arsimit të lartë në Kosovë”, tha ai.
Me këtë rast, rektori Musaj, përgëzoi stafin akademik, studentët, administratën dhe veçanërisht ata
që kanë kontribuar për përgatitjen e Statutit të UMIB-it.

10.12.2020
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Marrëveshje me Universitetin e Lubjanës për
shkëmbime të stafit akademik
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe Universiteti i Lubjanës do të realizojnë një projekt të
përbashkët për shkëmbimin e stafit akademik në kuadër të programit Erasmus+. Për detajet e
bashkëpunimit është nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy
universiteteve të nënshkruara nga rektorët, prof.dr.Alush Musaj dhe prof.dr.Igor Papiç.
Dy rektorët nëpërmjet marrëveshjes për bashkëpunim kanë shprehur zotimin për të respektuar
kërkesat e cilësisë së Kartës Erasmus për Edukimin e Lartë në të gjitha aspektet e organizimit dhe
menaxhimit të lëvizshmërisë, në veçanti njohjen e kredive (ose ekuivalente) të dhëna studentëve
nga institucioni partner.
Sipas projektit të mbështetur nga Erasmus+, do të mbështeten 2 profesorë të Universitetit të
Lubjanës për shkëmbime në UMIB dhe 2 profesorë të UMIB-it në Lubjanë. Shkëmbimet duhet të
realizojmë deri në fund të vitit 2022.
Në marrëveshjen e nënshkruar nga të dy rektorët, potencohet detajet që kanë të bëjnë me
projektin e shkëmbimit si dhe përgjegjësitë që kanë institucionet e arsimit të lartë të vendosur në
një vend partner të Erasmus+. Në këtë kontekst, palët janë dakorduar që të respektohen plotësisht
parimet e mosdiskriminimit dhe sigurimin e qasjes së barabartë dhe mundësive për pjesëmarrësit.

16.12.2020
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UMIB-i pjesë e takimit për lansimin e Rrjetit për
Qasje të Hapur në Infrastrukturën kërkimore në
Ballkanin Perëndimor
Përmes një takimi virtual, të organizuar nga Këshilli Regjional për Bashkëpunim, sot u lansua “Rrjeti
për Qasje të Hapur në Infrastrukturën kërkimore në Ballkanin Perëndimor”, pjesë e të cilit është
edhe Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”.
Në këtë takim morën pjese edhe prorektorët nga UMIB, ndërsa rreth Infrastrukturës Kërkimore të
UMIB, fushat e kërkimit, dhe pritjet në të ardhmen nga adaptimi i këtyre politikave fjalën e mori
prorektori Behxhet Shala.
UMIB ka hartuar politikat për qasje te hapur në infrastrukturën kërkimore dhe ka aprovuar ato në
Dhjetor 2020.

22.12.2020
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Intensifikohet bashkëpunimi ndërmjet UMIB-it dhe
“Ferronikelit”
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe kompania “Ferronikeli” nga Drenasi do të
intensifikojnë bashkëpunim me interes reciprok. Kështu u tha në një takim të përbashkët që u mbajt
të martën në UMIB, ku u shpreh zotimi për zgjerimin e marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar
më herët.
Delegacioni i UMIB-it që përbëhej nga prorektorët: Merita Shala e Behxhet Shala, dekani i Fakultetit
të Gjoeshkencave, Naser Peci dhe profesoresha Zarife Bajraktari Gashi, falënderuan drejtuesit e
kompanisë “Ferronikel” për qasjen konstruktive sa i përket bashkëpunimit. Ata vlerësuan shumë
lehtësimin e qasjes për punën praktike të studentëve në këtë kompani të suksesshme kosovare si
dhe veçanërisht punësimin e disa studentëve të UMIB-it.
Në anën tjetër, delegacioni nga “Ferronikeli” që përbëhej nga drejtori teknik, Faruk Beqiri, drejtuesi
i Burimeve Njerëzore, Blerim Gashi dhe inxh. Behram Halilaj, thanë së kompania e tyre është e
hapur për studentët e UMIB-it. Sipas tyre, përfitimi nga ky bashkëpunim është i dyanshëm, meqë
UMIB-i përgatit kuadrot e nevojshme për kompaninë e tyre.
Të pranishëm në takim ishin edhe disa studentë që kanë kryer punën praktike dhe kërkimore në
“Ferronikel”. Ata shprehën falënderimin e tyre për pritjen dhe mbështetjen që kanë gjetur gjatë
punës së tyre praktike dhe përgatitjes së temave të diplomës.

22.12.2020
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Grupi i dytë i stafit akademik në Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini” ka ndjekur trajnimin bazik
në fushën Mësimdhënia në arsimin e lartë
Në kuadër të aktiviteteve të Planit Strategjik të Universitetit të Mitrovicës ‘Isa Boletini’, për rritjen e
cilësisë në mësidhënie dhe zhvillim profesional, grupi i dytë i stafit akademik në Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini”, në të cilin morën pjesë profesorë dhe asistentë, në datat 30 Nëntor deri
në 10 dhjetor 2020, ka ndjekur trajnimin bazik në fushën Mësimdhënia në arsimin e lartë.
Trajnimi është zhvilluar nga Qendra për përsosmëri në mësimdhënie në Universitetin e Prishtinës
“Hasan Prishtina”. Trajnimi është hapur nga Prof. Dr. Eda Vula, shefe e kësaj qendre dhe më pas
nga trajnerët anë ofruar temat specifike të lidhura me teoritë dhe stilet e të nxënit; shkathtësitë
e prezentimit; hartimin e rezultateve të të nxënit; teknikat ndërvepruese të mësimdhënies dhe
vlerësimin e studentëve. Trajnimet e radhës për nivelin e avancuar do të organizohen në fillimin
e vitit të ardhshëm për të gjithë stafin akademik.

23.12.2020
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Mundësi bashkëpunimi ndërmjet UMIB dhe Kosovo
Lidership Academy
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe Kosovo Lidership Academy do të intensifikojnë
bashkëpunim me interes reciprok. Ky ishte qëllimi i takimit të përbashkët q ëu zhvillua ditën e
hënë në ambientet e Universitetit.
Mysafirët nga Kosovo Lidership Academy të përfaqësuar nga Drejtoresha ekzekutive Nadine
Hennesey dhe nga Lavdim Musliu, Drejtor i administratës, u pritën nga prorektoret Merita Shala
e Ajtene Avdullahu.
Temat e trajtuara në këtë takim të përbashkët përmblodhën krijimin e mundësive të
bashkëpunimit për zhvillimin e mësimit praktik të studenteve të Fakultetit të Edukimit në këtë
Akademi, shkëmbimin e eksperiencave në mësimdhënie për stafin e përbashkët, mundësitë e
aplikimit me projekte të përbashkëta etj.

23.12.2020
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Rektori Musaj shpreh ngushëllime për vdekjen e
ish-profesorit, Shefqet Ibrahimi
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, ka shprehur ngushëllimet më
të sinqerta për familjen dhe miqtë e ish-profesorit mitrovicas, Shefqet Ibrahimi, i cili ka vdekur të
martën. Ai ka vlerësuar lartë kontributin e të ndjerit për edukimin e shumë gjeneratave në arsimin
e lartë në Mitrovicë.
I ndjeri përveç si profesor, një periudhë ishte edhe prodekan në ish-Fakultetin e Xehetarisë dhe
Metalurgjisë. Gjithashtu disa vite kishte mbajtur edhe pozita të ndryshme në kapacitetet që ishin
pjesë e kompleksit “Trepça” në Mitrovicë.
I lindur më 17 shkurt 1940, në fshatin Vinarc të Poshtëm, ish-profesori Ibrahimi, mbahet mend si
një prej intelektualëve të shquar mitrovicas.

29.12.2020
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Zyra për Cilësi organizoi takim informues për ECTS
Zyra për Cilësi e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ka organizuar një takim me
referentët lidhur me rëndësinë e ECTS-ve. Zyrtari për Cilësi, Elvis Feka, tha se takimi ka pasur qëllim
informimi lidhur me ECTS, duke pasur parasysh se kjo ka një rol të rëndësishëm edhe sa i përket
akreditimit.
Në këtë takim ku për rëndësinë e ECTS foli profesori, Sabri Avdullahi, u tha se 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 u fol 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.

29.12.2020
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Urimi i rektorit, prof.dr.Alush Musaj për Vitin e Ri
2021
Të nderuar studentë
Të nderuar mësimdhënës
Të nderuar punëtorë të administratës së Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë
Po e përmbyllim një vit tepër sfidues si pasojë e rrethanave të krijuara nga pandemia me Covid – 19, që e
ka përfshirë gjithë globin. Bota u sfidua, por nuk u dorëzua. Nuk u dorëzuam as ne, duke ju përshtatur
kushteve të reja. U organizuam shpejtë si Universitet, për ta vazhduar procesin mësimor. U përshtatem të
gjithë, prej studentëve, mësimdhënësve e administratës.
Rrugëtuam bashkërisht dhe me sukses sikur nëpër tehun e shpatës. Në ndërkohë me përkushtim dhe energji
të madhe u përgatitëm dhe kaluam me sukses procesin e riakreditimit institucional. Krejt në fund të vitit lajmi
tjetër i mirë ishte edhe miratimi i Statutit të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë.
Të nderuar, me përkushtimin dhe angazhimin tuaj ia dolëm që një vit që dukej i humbur për të gjithë ta
shndërrojmë në rrëfim suksesi. Ju falënderoj secilin prej jush veç e veç për kontributin tuaj. Po hyjmë në vitin
2021 me shpresë dhe bindje se bota po e fiton betejën me pandeminë. Po hyjmë me bindje për të
vazhduar sukseset tona si Universitet. Në fund më lejoni që t’ju uroj Vitin e Ri 2021, t’ju uroj për shëndet dhe
mirëqenie së bashku me familjet tuaja. Gëzuar!
Rektori, Prof.dr.Alush Musaj

31.12.2020
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