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Themelet e studimeve të arsimit të lartë në Mitrovicë u vunë me hapjen e Shkollës së Lartë Teknike në vitin 1961. Në vitin 1970 në kuadër të Fakultetit
Teknik hapen degët e Xehetarisë, Teknologjisë dhe Metalurgjisë, llimisht në Mitrovicë, viti shkollor 1970/71, për të vazhduar pastaj në Prishtinë deri në
themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë në vitin 1974. Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë është themeluar me
Ligjin mbi themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë nga Kuvendi i Kosovës me datën 22 korrik 1974. Në vitin e themelimit studimet u
organizuan në këto degë: Xehetari, Teknologji dhe Metalurgji, kurse në vitin shkollor 1980/81 hapet edhe dega e Gjeologjisë.
Themelimi i Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë kishte një rendësi të madhe për tërë Kosovën. Ishte Kombinati Xehetaro-Metalurgjik “Trepça” që
kishte nevojë të madhe për kuadro inxhinierie që dilnin nga Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë. Kuadrot e dala nga Fakulteti i Xehetarisë dhe
Metalurgjisë dhe Shkolla e Lartë Teknike kanë zënë vend të merituar edhe në Kombinatin Elektroenergjetik të Kosovës, dhe tërë industrinë dhe ekonominë e
Kosovës.
Studentët që studionin në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë dhe Shkollën e Lartë Teknike ishin nga të gjitha trevat e Kosovës, marr parasysh se këto
degë studioheshin vetëm në Mitrovicë. Një numër i madh i studentëve vinin edhe nga viset tjera shqiptare, nga Maqedonia dhe Presheva, Bujanoci dhe
Medvegja dhe Mali i Zi. Shumë student – shtetas të huaj u regjistruan dhe diplomuan në këtë fakultet, posaçërisht nga Lindja e Mesme.
Mbi bazën e këtyre fakulteteve dhe duke u bazuar në traditën mbi 60 vjeçare të arsimit të lartë në Mitrovicë, Qeveria e Republikës së Kosovës me datën
06.03.2013 ka themeluar Universitetin Publik të Mitrovicës, kurse Kuvendi i Kosovës me datën 31 maj 2013 ka rati kuar vendimin. Në bazë të Statutit të
Përkohshëm, miratuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”(UMIB) funksionojnë
gjashtë fakultete: Fakulteti i Gjeoshkencave (FGJT), Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore (FTU), Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
(FIMK), Fakulteti Juridik (FJ), Fakulteti Ekonomik (FE) dhe Fakulteti i Edukimit (FE).
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Fjala e Rektorit

Prof. Dr. Alush Musaj

Viti 2020 ka qenë sfidues për gjithë botën për shkak të
pandemisë së shkaktuar nga Covid-19, që ka reflektuar
në të gjitha sferat e jetës. Sigurisht ka qenë sfidues
edhe për arsimin e në këtë rast edhe për Universitetin
“Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Megjithatë me
angazhimin e të gjitha strukturave, duke filluar prej
menaxhmentit, Këshillit Drejtues, Senatit, dekanëve,
Parlamentit Studentor, mësimdhënësve, studentëve
dhe administratës, u arrit që viti akademik të përmbyllet
suksesshëm. Menjëherë pas fillimit të pandemisë dhe
izolimit, u mobilizuan të gjitha hallkat universitare, duke
u përshtatur me rrethanat e reja. U organizua mësimi
online në të gjitha fakultetet pa humbur kohë, duke
zënë hapin e realizimit të planprogramit. Në ndërkohë
përveç provimeve, filluan të mbroheshin edhe temat e
diplomës online, përderisa shumë studentë u treguan të
shkathtë edhe në pjesën e ushtrimeve në kushte
shtëpie. Covid-19, patjetër se preku edhe stafin e
UIBM. Patëm edhe një rast fatal të njërit nga
mësimdhënësit tanë. Megjithatë nuk u ndalëm. Ishte një
përballje në rrethana të rënduara, jo vetëm për të mos u
dorëzuar, por edhe për të qenë të suksesshëm. Në një
situatë të tillë u organizua edhe procesi i riakreditimit
institucional. Takime të shumta, konsultime, përgatitje e
të gjitha grupeve, përgatitja dhe përshtatja e
dokumentacionit që rregullon punën e UIBM etj, bënë
që Universiteti ynë të riakreditohet për një periudhë 3vjeçare.

Gjithsesi
ky
sukses
ishte
një
përvojë
e
jashtëzakonshme për të gjithë. Ishte një lajm tepër i
mirë edhe për të gjithë të rinjtë që patën mundësi të
pranohen mandej në njërin nga 6 fakultetet e UIBM, në
konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin
akademik 2020/21. Lajmi tjetër i mirë ishte edhe miratim
i Statutit të UIBM-së në Kuvendin e Kosovës në fund të
vitit. Pandemia nuk ka mbaruar, por shpresat janë të
mëdha se njerëzimi tashmë do t’ia dal që fal të
arriturave shkencore, në këtë rast të zbulimit të
vaksinës, ta mund mortajën e shekullit 21. Duke qenë
të suksesshëm si Universitet, sigurisht se do të jemi
pjesë e të arriturave, duke filluar nga shoqëria jonë e
më gjerë. Kushtet e jashtëzakonshme për punë në
kampusin më të mirë në Kosovë, me kabinete,
laboratorë, salla dhe programe shumë atraktive për
tregun e punës, janë një motiv shtesë dhe një mundësi
e madhe për studentët tanë. Kemi rrugëtuar bashkë
dhe ia kemi dalur bashkë. Së bashku po e bëjmë UIBM
një rrëfim suksesi. Ju faleminderit!
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FAKULTETET

ALUMNI dhe STORIET E SUKSESIT

ALUMNI, STORIE SUKSESI

STATISTIKAT E WEB-IT

KONFERENCA

NEWSLETTER

LABORATORËT DHE BIBLOTEKA

SMU, QZHK, IECM

STATISTIKAT E STUDENTËVE

LAJME DHE NGJARJE
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Misioni i UMIB-it është që të ofrojë mësimdhënie cilësore për
përgatitjen e kuadrove në fusha unike për Kosovën, rajonin e më gjerë, i
Vlerat mbi të cilat mbështetet veprimtaria e
UMIB-it, janë:

këshillime profesionale duke qenë në shërbim të zhvillimit të
qëndrueshëm dhe rritjes të mirëqenies dhe avancimit shoqëror.

Vizioni i UMIB-it është të jetë Institucion i Arsimit të Lartë lider në
rajon, në edukim dhe hulumtim shkencor, për përgatitjen e kuadrove
konkurrentë në fusha unike për Kosovën dhe rajonin, për të
përmbushur kërkesat e së tashmes dhe projektuar nevojat e së ardhmes,
për nevojat shkencore – akademike, të ekonomisë së tregut,

institucioneve e diplomacisë, i fokusuar në zhvillimin e qëndrueshëm
dhe mirëqenien sociale.

Vlerat

Misioni dhe Vizioni

dedikuar të zhvillojë kërkime shkencore, projekte profesionale,

•Përgjegjësi dhe Respektim i ndërsjellë;
•Drejtësi dhe Ndershmëri;
•Integritet dhe Llogaridhënie;
•Diversitet dhe mirëqenie;
•Kreativitet dhe Liri Intelektuale;
•Kujdesi ndaj mjedisit dhe shoqërisë.

#UIBM

Menaxhmenti

Rektor
Prof. dr. Alush Musaj

Prorektore për Mësimdhënie, Çështje të
Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë

Prof. ass. dr. Merita Shala

Prorektore për Buxhet dhe
Financa
Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi

Prorektor për Bashkëpunim
Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore

Prof. dr. Behxhet Shala

Sekretari i përgjitshëm
Xhelal Smakiqi

PËRBËRJA E
KËSHILLIT
DREJTUES
1.Prof. dr. Ali Topalli- kryesues
2.Msc. Musa Dibrani- zëvendëskryesues
3.Meriton Hajzeri- anëtar
4.Dr. sc. Mustafë Haziri- anëtar
5.Prof. asoc. dr. Ismet Mulliqi – anëtar
6.Prof. asoc. dr. Nurten Deva – anëtare
7.Prof. asoc. dr. Halil Bajrami – anëtar
8.Msc. Fatbardha Hoxha, PhD c. – anëtare
9.Dr. sc. Ylber Januzaj- anëtar

Gjatë vitit 2020 Këshilli Drejtues ka mbajtur 12 mbledhje, ka marrë 64 vendime dhe
ka miratuar 4 rregullore

Keshilli-drejtues@umib.net

PËRBËRJA E SENATIT
1.Prof. dr. Alush Musaj – rektor, Kryesues i Senatit
2.Prof. ass. dr. Merita Shala – prorektore
3.Prof. dr. Behxhet Shala – prorektor
4.Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi – prorektore
5.Prof. dr. Naser Peci – dekan në Fakultetin e Gjeoshkencave
6.Prof. dr. Gani Maliqi – profesor në Fakultetin e Gjeoshkencave
7.Prof. asoc. dr. Milaim Sadiku – dekan në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore
8.Prof. ass. dr. Aziz Behrami- anëtar
9.Prof. dr. Hakif Zeqiri – dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe
Kompjuterike
10.Dr. sc. Fitim Zeqiri, asistent – anëtar
11.Prof. asoc. dr. Agron Beka – dekan i Fakultetit Juridik
12.Ass. Mimoza Aliu, anëtare
13.Prof. ass. dr. Qazim Tmava– dekan i Fakultetit Ekonomik
14.Ass. Milaim Mehmeti, anëtar
15.Dr. sc. Besim Gollopeni- dekan i Fakultetit të Edukimit
16.Msc. Ylli Hashani- anëtar
17.Lulzim Bunjaku – anëtar
18.Xhelal Smakiqi- Sekretar i përgjithshëm
19.Ensar Suma – Parlamenti Studentor
20.Shahin Gashi- anëtar

Gjatë vitit 2020 Senati ka mbajtur 7 mbledhje, në të cilat
janë marrë 71 vendime

senati@umib.net

Nr.

Emri dhe mbiemri

Pozita

Email

1 Besim Kurti

Drejtor i Zyrës pë Buxhet dhe Financa

besim.kurti@umib.net

2 Sadete Azemi

Menaxhere e Zyrës së Personelit

sadete.azemi@umib.net

3 Ahmet Jashari

Drejtor i Zyrës për Informim dhe Komunikim me Publikun

Info@umib.net

4 Lulzim Bunjaku

Drejtor i Zyrës për Teknologji Informative

lulzim.bunjaku@umib.net

5 Zymber Haliti

Administrator i rrjetit

zymber.haliti@umib.net

6 Kastriot Xhema

Drejtor i Zyrës për Shërbime të Studentëve

kastriot.xhema@umib.net

7 Elmaze Muharremi

Udhëheqëse e Zyrës për Prokurim

elmaze.muharremi@umib.net

8 Fjolla Berisha

Zyrtare për Mirëmbajtjen e Web Faqes

fjolla.berisha@umib.net

9 Dafina Aliqi

Zyrtare Certifikuese

dafina.aliqi@umib.net

10 Shkëndije Hasani

Zyrtare për Zotimin e Mjeteve Buxhetore

shkendije.hasani@umib.net

11 Albana Broja

Zyrtare e Pasurisë

albana.broja@umib.net

12 Dorina Çitaku

Zyrtare për Arkivë

dorina.citaku@umib.net

13 Burim Hasani

Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa

burim.hasani@umib.net

14 Sadete Gërguri

Zyrtare për redaktim dhe lekturë

sadete.gerguri@umib.net

15 Driton Presheva

Zyrtar për Infrastrukturë dhe Menaxhim të Objekteve

driton.presheva@umib.net

16 Elvis Feka

Zyrtar i lartë për sigurim të cilësisë

elvis.feka@umib.net

17 Alban Fazliu

Zyrtar i lartë për zhvillim të karrierës

alban.fazliu@umib.net

18 Esma Këpuzi

Zyrtar i lartë i prokurimit

esma.kepuzi@umib.net

19 Erzen Isufi

Zyrtar i të hyrave financiare

erzen.isufi@umib.net

20 Flaoreta Spahiu

Zyrtare për shpenzime

flaoreta.spahiu@umib.net

21 Valentina Bajrami

Zyrtare për shërbime studentore

valentina.bajrami@umib.net

22 Ermira Aliqi

Zyrtare administrative

ermira.aliqi@umib.net

23 Bardhyl Miftari

Zyrtar i teknologjisë informative

bardhyl.miftari@umib.net

24 Raif Veliu

Zyrtar i depos

25 Selvije Salihu

Punëtore në byfe

Universiteti "Isa Boletini- Mitrovicë(UIBM), është hapur për bizneset
me qëllim të krijimit të mundësive për rritje të bashkëpunimit dhe
përfitimit të ndërsjellë. Si rrjedhojë në një takim të përbashkët me
01 prill 2019, drejtuesit e UIBM me drejtues dhe përfaqesues të
bizneseve, u pajtuan për themelimin e Bordit Keshillëdhënës të
Universitetit "Isa Boletini".
Visar Idrizi- Kryetar
Sami Ferizi- Nënkryetar
Shpat Musliu- Sekretar

www.umib.net
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https://www.facebook.com/Parlamentiumib
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Kryetare e Parlamentit Studentor
Edona Haxhimehmeti
nr: 049358270
emaili: edona.haxhimehmeti@gmail.com

Sekretare e Parlamentit Studentor
Gentina Hajdari
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Nënkryetarë të Parlamentit Studentor
Pellumb Sadiku
Lora Ferizi
Bleona Musliu

Senator
Shahin Gashi

Fakulteti i Gjeoshkencave

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Bachelor:

Bachelor:

1.Xehetari
2. Gjeologji
3. Materiale dhe Metalurgji (me specializime: Materiale;
Metalurgji)

1. Teknologji (Inxhineri Mjedisore, Inxhinieri Kimike)
2. Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore
(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)

(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)
Master:
Master:
1.Xehetari
2.Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike
3.Vendburimet e lëndëve të para minerale
4.Materiale
5.Metalurgji
(Kohëzgjatja e studimeve 1, respektivisht 2 vjet, 60 - 120 etcs)
www.umib.net

1.Teknologji (Inxhineri e Mbrojtjes Mjedisore, Inxhineri Kimike)
2. Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore
(Kohëzgjatja e studimeve 1, respektivisht 2 vjet, 60 - 120 etcs)

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe
Kompjuterike

Fakulteti Juridik

Bachelor:
Bachelor:
1.Informatikë Inxhinierike
2.Inxhinieri Ekonomike
3.Makineri Prodhuese
(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)

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

www.umib.net

Juridik
(Kohëzgjatja e studimeve 4 vjet, 240 etcs)

Fakulteti Ekonomik

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

(Kohëzgjatja e studimeve 3 vjet, 180 etcs)

www.umib.net

Fakulteti i Edukimit
Bachelor:
1.Edukim Parashkollor
2.Edukim Fillor
(Kohëzgjatja e studimeve 4 vjet, 240 etcs)

#UIBM

BASHKËPUNËTOR

DATA

Universiteti i Ljublanës

16.12.2020

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Fakulteti Juridik

03.12.2020

M&Sillosi

05.11.2020

Teach for Kosova

03.11.2020

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

02.11.2020

VIPRINT

28.09.2020

UMIB- Qendra për Zhvillim të Karrierës dhe

27.07.2020

Prishtina REA

03.07.2020

ACI Sh.A-Aqua Park Mitrovica

27.04.2020

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror- ASHNA

14.02.2020

Bibloteka Kombëtare e Kosovës

14.02.2020

“Pjetër Bogdani”
University of Camerino

27.01.2020

Sistemi për Menaxhimin Universitar (SMU) është platformë elektronike e menaxhimit
të të dhënave për shërbimin e studentëve.

SMU-ja përbëhet prej këtyre moduleve:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moduli i aplikimit për regjistrimin e studentëve
Moduli i notimit
Moduli i pagesave studentore
Moduli i ID kartelave të stafit dhe të studenteve
Moduli i diplomave
Moduli i sigurimit të cilësise dhe vlerësimit
Moduli i kompetencave dhe përmbajtjeve mesimore
Moduli i bibliotekës
Module të tjera, të cilat mund të shtohen me vendime të veqanta

www.umib.net

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

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

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

www.umib.net

Memorandumi i mirëkuptimit për hapjen e Qendrës së Inovacionit dhe
Ndërmarrësisë është nënshkruar më 04 prill 2019 nga rektori i Universitetit
"Isa Boletini" në Mitrovicë, Alush Musaj dhe ministri për Inovacion dhe
Ndërmarrësi, Besim Beqaj.
Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Universitetin "Isa Boletini",
vlerësohet me rëndësi për studentët, sta n akademik dhe biznesin dhe
parqet një lajm i mirë jo vetëm për Universitetin "Isa Boletini", por edhe për
Mitrovicën dhe rajonin, meqë Qendra do të jetë në shërbim të të gjithëve.
Parashihet që ajo ta shndërroj universitetin në një qendër zhvillimi për kuadrot
e reja dhe për zhvillimin e biznesit.

www.umib.net
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Bleona Musliu

Juridik

Fiton vendin e dytë në një garë për
studentët e Juridikut në nivel vendi.

Fillojeta Sadiku

Ekonomik

E punësuar në Drejtorinë e Financave në
pozitën Zyrtare për Mbledhjen e Tatimit në
Pronë.

Juridik

Albulena Uka

Juridik

Gentiana Krasniqi
Në vitin e dytë fitoi bursë nga “Oda

Lobon për liberalizimin e vizave për Kosovë

Ekonomike Gjermane”

Edukim

Fidan Ferati

Qëndresa Tahiri
Mësimdhënëse e ciklit të ulët dhe Studente në
nivelin Master drejtimi Pedagogji.

Ai tani punon në kompaninë zvicrane: “Achro
Sh.P.K, pozita: Inxhinier i Gjeologut.

FTU

Ardian Tahiri

Blend Broqi

Teknolog në kompaninë M&Sillosi

Gjeologji

Punon në zyrën e prokurimit të kompanisë “Ecolog
International”, kompani kjo me renome botërore.

Inxhinieri
Ekonomike

KATALOGU I PAISJEVE
LABORATORIKE

PAJISJET LABORATORIKE NGA
SHËRBIMI GJEOLOGJIK I
KOSOVËS

KATALOGU I PAJISJEVE NË
FIZIKË

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore disponon 15 laboratore me sipërfaqe të përgjithshme 1509.1 m2.
1.Laboratori i informatikës
2. Laboratori i fizikës
3. Laboratori i kimisë fizike
4. Laboratori i kimisë analitike dhe instrumentale
5. Laboratori i qumështit
6. Laboratori i teknologjisë së qumështit
7. Laboratori i mikrobiologjisë

8. Laboratori i kimisë së përgjithshme
9. Laboratori i kimisë inorganike
10. Laboratori i kimisë organike I
11. Laboratori i kimisë organike II
12. Laboratori i inxhinierisë kimike
13. Laboratori për trajtimin e ujërave të zeza
14. Laboratori i inxhinierisë mjedisore
15. Laboratori hulumtues

PAJISJET LABORATORIKE

-BIBLIOTEKA

U N I V E R S I TA R E -

LISTA E LIBRAVE

Annual
Summary

Kampusi Universitar

Annual
Summary

K A M P U S I U N I V E R S I TA R

K A M P U S I U N I V E R S I TA R

K A M P U S I U N I V E R S I TA R

K A M P U S I U N I V E R S I TA R

K A M P U S I U N I V E R S I TA R
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KONFERENCA
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Annual
Summary

08.10.2020

“KONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE
MULTIDICIPLINARE”

Konferenca u organizua 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.
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05.04.2020

Annual
Summary

“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
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17.04.2020

Annual
Summary

“Drejtësia në shërbim të ekonomisë në kohë të
pandemisë Covid-19”
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27.04.2020

Annual
Summary

“E-mësimi në funksion të cilësisë dhe
kërkimit në Universitet”
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29.04.2020

Annual
Summary

“Ndikimi i Covid-19 në Ekonomi”

34

Annual
Summary

04.05.2020

“Ndikimi i Pandemisë Covid 19 në Sektorin
Minerar në Kosovë”

STATISTIKAT E PËRDORIMIT TË UEB-IT

SHFRYTËZUESIT E UEB-IT SIPAS KATEGORIVE

SHFRYTËZUESIT E UEB-IT SIPAS KATEGORIVE

Përqindja e vizitorëve sipas gjinisë

Radhitja e regjioneve sipas klikimeve

Numri i klikimeve sipas pajisjes së
përdorur

STATISTIKAT E STUDENTËVE PËR VITIN
AKADEMIK 2020/2021

Statistikat e studentëve për vitin akademik
2020/2021

NEWSLETTER

TETOR-DHJETOR

KORRIK- TETOR

PRILL- QERSHOR

JANAR-MARS

LAJME DHE NGJARJE
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UMIB PLANIFIKON PROJEKTET
INFRASTRUKTURORE PËR PERIUDHËN
2025-2030
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.

www.umib.net
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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.

www.umib.net
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IECM ORGANIZON
TRAJNIME PËR SHKATHTËSI
TË BUTA
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.

www.umib.net

TRAJNIM PËR PLATFORMËN
E MATJES SË CILËSISË

03
text

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.

www.umib.net

text

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

www.umib.net

TAKIM INFORMUES PËR
RAPORTIN E VETËVLERËSIMIT
text

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.

www.umib.net

text

ZYRTARË TË MINISTRISË SË
FINANCAVE DHE BANKËS
EVROPIANE PËR INVESTIME
VIZITUAN UMIB-INORTIN E
VETËVLERËSIMIT
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.

www.umib.net

TRAJNIM PËR PËRDORIMIN
E KROMATOGRAFIT
text

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.

www.umib.net

U ORGANIZUA NJË SIMULIM PËR
PROCESIN E RIAKREDITIMIT
text

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.

www.umib.net

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

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.
www.umib.net

TRYEZË PËR
PROMOVIMIN E
SEKTORIT MINERAR
text

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.
www.umib.net

text

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 vendin12964.
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 student 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.

www.umib.net

UMIB APLIKON ME 15
PROJEKTE NË PROGRAMIN
ERASMUS+
text

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.

www.umib.net

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME
BIBLIOTEKËN KOMBËTARE TË
KOSOVËS
text

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 rrjedhojëe 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 UMIBit.
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.

www.umib.net

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

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, ka
marrë pjesë në aktivitetet e shumta që janë mbajtur këto ditë për
shënimin e 50- vjetorit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.
Në kuadër të këtyreaktiviteteve 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.

www.umib.net

BIBLIOTEKA UNIVERSITARE
OFRON MUNDËSI TË MËDHA PËR
STUDENTË
text

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.
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U PREZANTUA HULUMTIMI PËR
FAKULTETIN E GJEOSHKENCAVE
text

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 nnevojat 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.

www.umib.net

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

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.
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UNIVERSITETI FURNIZOHET ME
ENERGJI ELEKTRIKE NËPËRMJET
PANELEVE SOLARE
text

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

Në kuadër të aktiviteteve të organizuara për shënimin e 7vjetorit 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.
www.umib.net

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

www.umib.net

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”.

NIS MËSIMI ONLINE
NË UMIB
text

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”.
www.umib.net

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

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.
www.umib.net

REKTORI MUSAJ: PROFESORËT TË
BASHKËPUNOJNË ME STUDENTËT PËR
RESPEKTIMIN E MASAVE MBROJTËSE
text

Në harmoni me misionin që kemi zgjedhur të kemi si profesion, ne
mund dhe duhet të ofrojmë kontributin tonë social për të
lehtësuarkapërcimin 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 njëritjetrin 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.
Me respekt,
Prof.dr.Alush Musaj
Rektor
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REKTORI MUSAJ MERR VENDIM PËR
VAZHDIMIN E PROCESIT MËSIMOR
ONLINE NË UMIB
text

Procesi mësimor online në Universitetin e Mitrovicës
“Isa Boletini” (UMIB), vazhdon pa problem në të gjitha
programet e gjashtë fakulteteve. Për këtërektori, 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.

www.umib.net

text

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”.
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Iniciohet projekt gjithëpërfshirës për
performancën e stafit akademik
text

www.umib.net

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).

Procesi i akreditimit të Universiteteve
Publike në kushte të pandemisë Covid - 19
text

www.umib.net

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 AKAsë, 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.

Studentët e Teknologjisë Ushqimore
realizojnë punën praktike në shtëpi
text

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.
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U mbajtën takimet me ekspertët
ndërkombëtarë për riakreditim institucional
text

www.umib.net

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.

Në UMIB u organizua për herë të parë
mbrojtja online e temēs së diplomës
text
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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.

text

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.
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Ministrja e Arsimit takoi rektorët e
universiteteve publike
text

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.
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text

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 “MITROPLAST”, 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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U mbajt webinari: “Përgatitja për aplikim për
studime postdiplomike dhe punësim”
text

Rreth 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”.
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Ministri i Arsimit takoi rektorët e
universiteteve publike
text

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.
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Kryeministri Hoti, priti në takim rektorët e
universiteteve
text

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
text
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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.

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
riakreditohet për tre vjet
text
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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
edhekorrektësia 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”.

Takim informues lidhur me procesin e
aplikimit për riakreditim të programeve
text

Mbështetur në planin e punës lidhur me procesin e aplikimit për
riakreditim të programeve, të mërkurën në Universitetin e Mitrovicës
“Isa Boletini” (UMIB), është mbajtur një takim informues. Prorektorja
për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë,
Merita Shala, në takim me grupet punuese nga të gjitha fakultetet, ka
dhënë sqarime për Raportin e Vetëvlerësimit për programe sipas
udhëzimeve të Agjencisë për Akreditim të Kosovës (AKA).
Anëtarët e grupeve punuese u shprehën të kënaqur me dinamikën e
punëve sa i përket procesit të riakreditimit të programeve. Përndryshe
në kuadër të UMIB-it aktualisht janë të akredituara 20 programe në
nivelin bachelor dhe master.
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Marrëveshje bashkëpunimi me Prishtina
REA
text

Me qëllim të zhvillimit të arsimit, aftësimit profesional, punës praktike
etj, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të bashkëpunoj
me Prishtina REA. Për të konkretizuar fushën e veprimit, rektori i
UMIB-it, Alush Musaj dhe drejtori i Prishtina REA, Ahmet JetullahuMeti, nënshkruan të premten edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi.
Në kuadër të Marrëveshjes janë përcaktuar edhe përgjegjësitë e secilës
palë. Sipas kësaj, UMIB-i do të njoftoj Prishtina REA-n për mundësitë e
bashkëpunimit në projekte të përbashkëta. Poashtu parashihet që
UMIB-i të ftoj për bashkëpunime zhvillimore, menaxhmentin dhe
bashkëpunëtorët e Prishtina REA.
Ndërsa, Prishtina REA, do të ofroj informata në lidhje me fushat e
aftësimit profesional, shkencat e aplikuara, industrinë minerare,
ushqimore etj. Prishtina REA do të ndërmarrë rol aktiv në promovimin
e mundësive për partneritet të UMIB-it.
Marrëveshja është konsideruar si një nismë e mirë për UMIB-in dhe
Prishtina REA. Rektori Musaj dhe drejtori Jetullahu, shprehën zotimin
e tyre për jetësimin e kësaj Marrëveshje në të mirë të studentëve dhe
stafit akademik të UMIB-it si dhe aktivitetit të Prishtina REA.
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text

UMIB pjesë e projektit për mobilitet me
Universitetin “van Hall larenstein” në
Holandë
Universiteti “Van Hall Larenstein” në Holandë ka fituar një projekt për
mobilitet nga Erasmus+, ku për partner ka Universitetin e Mitrovicës
“Isa Boletini” (UMIB), përkatësisht Fakultetin e Teknologjisë
Ushqimore (FTU) dhe UBT-në. Ky projekt që vlerësohet shumë i
rëndësishëm për studentët dhe stafin e FTU-së, fillon më 1 shtator
2020 dhe zgjat deri më 31 korrik 2023.
Dekani i FTU-së, Milaim Sadiku, tha se me Universitetin “Van Hall
Larenstein” kanë tashmë një traditë shumë të suksesshme
bashkëpunimi që për fat të mirë do të vazhdoj. “Jemi shumë të lumtur
që do të vazhdojmë bashkëpunimin me një universitet që na ka ofruar
mundësi të mëdha për studentët dhe stafin tonë”, tha ai.
Në kuadër të projektit, parashihet që në periudhën 3-vjeçare në
Universitetin “Van Hall Larenstetin”, të studiojnë gjithsej 32 studentë
nga Kosova me kohëzgjatje prej 5 muajsh, ndërsa në Kosovë për të
studiuar do të vijnë 4 studentë nga Holanda, ku do të qëndrojnë nga 5
muaj. Gjithashtu në kuadër të projektit parashihet edhe mobiliteti i
stafit akademik.
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text

Rektori Musaj, anëtar i Komisionit të Nderit
në “simpoziUmin ndërkombëtar për
shkencat e mjedisit dhe HUlUmtimet
inxHinierike”
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, Universiteti i Mitrovicës
“Isa Boletini” (UMIB), është bërë pjesë e organizimit të “Simpoziumit
ndërkombëtar për shkencat e mjedisit dhe hulumtimet inxhinierike”,
që është mbajtur në Manisa të Turqisë. Në këtë kontekst, rektori i
UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, ka qenë pjesë e Komisionit të Nderit në
botimin e përgatitur me abstraktet e këtij simpoziumi.
Në këtë aktivitetet shkencor, janë paraqitur me punimet e tyre rreth 50
studiues nga vende të ndryshme të botës. Rektori Musaj, tha se
përfshirja në organizimin e kësaj ngjarje të rëndësishme për shkencat
e mjedisit, rrit imazhin e UMIB-it në rajon dhe më gjerë.
Sipas tij, këto aktivitete janë të mirëseardhura për zhvillimin e UMIB-it
dhe rritjen e bashkëpunimit me universitete prestigjioze nga e gjithë
bota. “Të jesh pjesë e organizimit të një ngjarje të tillë, ku marrin pjesë
universitete dhe njerëz të shkencës nga e gjithë bota, padyshim se
është një lajm jashtëzakonisht i mirë për të ardhmen e UMIB-it”.
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Modernizohet ambienti i brendshëm i
UMIB-it
text

Përveç investimeve në objektet e kampusit universitar, në Universitetin
e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë duke u krijuar kushte
jashtëzakonisht të mira edhe në ambientet e brendshme. E gjitha është
duke krijuar një hapësirë shumë moderne dhe tepër të përshtatshme
pune për studentët, stafin akademik dhe administratën.
Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, tha se në hollin e objektit ku
janë fakultetet, është rregulluar recepcioni, mandej janë vendosur
vitrina ku do të ekspozohen materiale të fakulteteve si dhe kënde
moderne për studentë. “Në përgjithësi edhe ambientet e brendshme
kanë marrë një imazh shumë modern dhe gjithsesi se kanë krijuar
kushte të mira për gjithë komunitetin universitar”, tha ai.
Në kuadër të këtyre investimeve, është rregulluar dhe pajisur me mjete
të nevojshme edhe biblioteka universitare. Përveç bankave dhe
karrigeve, janë siguruar edhe kompjuterë për studentët që kanë nevojë
për ushtrime.
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Fakulteti Juridik i UMIB-it bashkëpunon me
Fakultetin Juridik të Osjekut
text

Stafi akademik dhe studentët e Fakultetit Juridik në Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), do të bashkëpunojnë me kolegët e
tyre nga Fakulteti Juridik në Universitetin e Osjekut në Kroaci, në
projekte të përbashkëta të hulumtimeve shkencore. Me qëllim të
konkretizimit të bashkëpunimit është nënshkruar edhe një
marrëveshje nga dekani, prof.asoc.dr. Agron Beka dhe homologu i tij
nga Kroacia, prof.dr.Tunjica Petraseviç.
Në kuadër të kësaj marrëveshje parashihet bashkëpunimi ndërmjet
stafit akademik dhe studentëve për nivelin bachelor, master dhe
doktoraturë. Dekani Beka, e vlerësoi si një marrëveshje që do të
ndihmoj stafin akademik dhe studentët e të dyja fakulteteve për
shkëmbimin e përvojave dhe avancimin profesional.
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Ish-studentja e UMIB-it lobon për
liberalizmin e vizave për Kosovën
text

Ish-studentja e Fakultetit Juridik në Universitetin e Mitrovicës “Isa
Boletini”(UMIB), Albulena Uka, e cila më pas ka kryer studimet në
nivelin master në Universitetin e Gentit në Belgjikë, ka zhvilluar një
takim me deputeten e Parlamentit Evropian, Violavon Cramon, e cila
është raportuese për Kosovën. Albulena, e cila është mbesë e heroit,
Mehë Uka, ka lobuar për liberalizmin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Në një postim në fejsbuk, ish-studentja e UMIB-it është shprehur e
lumtur për këtë takim me raportuesen për Kosovën në Parlamentin
Evropian. Përndryshe kjo e re mitrovicase, ishte nderuar nga UMIB-i
për suksesin e saj si studente, duke diplomuar me notën mesatare 10,
në Fakultetin Juridik.
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Projekt për realizimin e punës praktike në
Fakultetin e Edukimit
text

Në kuadër të projektit “Shpresë”, të realizuar nga Caritasi Zviceran në
bashkëpunim me Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), në
Fakultetin e Edukimit është krijuar klasa parashkollore me qëllim të
ngritjes së kapaciteteve të edukatorëve të ardhshëm në edukimin
parashkollor rreth qasjeve bashkëkohore në APF. Si rrjedhojë një klasë
është pajisur me inventarë dhe pako të lodrave nga druri, që do të
shërbej për realizimin e aktiviteteve dhe punës praktike të studentëve
tanë.
Dekani i Fakultetit të Edukimit, prof.ass.dr. Besim Gollopeni, ka
falënderuar ekipin e projektit “Shpresë”për mbështetjen dhe ju ka
ofruar bashkëpunim të vazhdueshëm edhe në projektet tjera në interes
të studentëve, stafit dhe komunitetit në përgjithësi.
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Marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë
për Zhvillim Rajonal – Veri
text
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Me qëllim të krijimit të mundësive me të mëdha për trajnimin e
studentëve në fusha të ndryshme me interes për ngritjen e tyre
profesionale, Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin
e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të bashkëpunoj ngushtë me
Agjencinë për Zhvillim Rajonal – Veri (ARZHV). Për konkretizimin e
obligimeve dhe përgjegjësive për secilën palë, të premten është
nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet UMIB-it dhe
ARZHV-së të përfaqësuar nga rektori, Alush Musaj dhe drejtoresha
ekzekutive, Rreze Duli.
Marrëveshja u vlerësua si rrjedhojë e interesit reciprok, por edhe atë të
përbashkët në të mirë të komunitetit, UMIB-it dhe ARZHV-së. Në bazë
të kësaj marrëveshje synohet që të lehtësohet realizimi i nismave dhe
projekteve të ndryshme që ndërlidhen me natyrën e UMIB-it dhe
karakterin e aktiviteteve që realizon AZHRV-ja.
Rektori Musaj, tha se përfitues do të jenë studentët e UMIB-it dhe të
rinjtë e rajonit që do t’u mundësohet pjesëmarrja në trajnime dhe
aktivitete që kanë të bëjnë me avancimin profesional si dhe AZHRV-ja,
që do të shfrytëzoj kapacitetet e UMIB-it për këto aktivitete. “UMIB-i,
përkatësisht QZHK-ja do të përkujdeset për njoftimin dhe organizimin
e studentëve dhe të rinjve për aktivitetet që organizon AZHRV -ja në
UMIB, në mënyrë që pjesëmarrja të jetë në nivel”, tha ai.

Konvikti dhe mensa planifikohet të jenë gati
në tetor të vitit 2021
text

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj,
ka vizituar vendpunishten ku është duke u ndërtuar konvikti dhe
mensa e studentëve në kampusin universitar. Ai ka parë për së afërmi
punën që është bërë deri me tani në ndërtimin e këtyre dy objekteve,
të cilat planifikohet të kryhen në tetor të vitit të ardhshëm.
Rektori u njoftua nga përgjegjësit e kompanisë që është duke kryer
punimet se gjithçka është duke shkuar mirë dhe sipas dinamikës së
paraparë. Ata gjithashtu theksuan se në bazë të ecurive të punimeve
objektet do të jenë gati ashtu siç është planifikuar.
Ndërtimin e këtyre dy objekteve në kampusin universitar, rektori
Musaj, e ka vlerësuar shumë të rëndësishme për UMIB-in. Sipas tij,
konvikti dhe mensa do të krijojnë kushte edhe më të mira për
studentët dhe në përgjithësi do të kompletojmë infrastrukturën e
UMIB-it.

www.umib.net

UMIB-i rangohet i dyti në nivel vendi nga
webometrics
text

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) është renditur i dyti në
nivel vendi edhe në përditësimin e fundit në ranglistën e institucioneve
të arsimit të lartë në botë të publikuar nga Webometrics (Spanish
National Research Council). Në mesin e 29 mijë universiteteve nga i
gjithë globi, UMIB është renditur në vendin e 12970.
UMIB-i është pozicionuar në vendin e dytë pas Universitetit të
Prishtinës “Hasan Prishtina”, në nivel vendi. Rektori, Alush Musaj, tha
se ky është një lajm që tregon për punën e mirë që po bëhet në UMIB”.
Sipas tij, sukseset e UMIB-it vetëm sa po vijnë e shtohen dhe kjo si
rrjedhojë e punës dhe angazhimit të madh. “Duke pasur parasysh
rrethanat dhe sfidat me të cilat jemi përballur, ky rangim është një
arritje që na gëzon dhe na motivon për të ecur tutje”, tha ai.
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Raporti i auditimit pa vërejtje për
Universitetin “isa Boletini”
text

www.umib.net

Zyra Kombëtare e Auditimit nuk ka bërë asnjë vërejtje për
Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”(UMIB), sa i përket vitit fiskal
2019. Në pjesën e raportit për UMIB-in si nënprogram i MASHT-it,
auditori gjatë ekzaminimit të dokumentacionit të prezantuar bazuar
në standardet e aplikuara ka dhënë opinion të pamodifikuar.
Në raport, auditori nuk ka adresuar asnjë çështje me arsyetim se
dokumentacioni dhe dosjet e kërkuara janë përgatitur në të gjitha
aspektet materiale, në pajtimin me kornizën e zbatueshme financiare.
Vlerësim të njëjtë auditori kishte bërë edhe vitin e kaluar për UMIB-in.
Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, tha se ky është edhe një lajm
tjetër i mirë që tregon për punën profesionale në këtë institucion të
arsimit të lartë në Kosovë, pas lajmit për riakreditim dhe rangim në
webometrics. “Tashmë është bërë traditë që raportet e auditimit të
jenë pa vërejtje për UMIB-in dhe kjo si rezultat i punës profesionale të
stafit përgjegjës”, tha ai.
Ndërsa, drejtori për Buxhet dhe Financa në UMIB, Besim Kurti, sqaroi
se procesi i auditimit ishte i bazuar në dokumentet që rregullojnë
funksionimin financiar. “Në këtë kontekst, objekti i kontrollit ishin
planifikimi, menaxhimi, shpenzimet, burimi i të hyrave dhe kontrolli
financiar i aktiviteteve të realizuara në të gjitha kategoritë ekonomike”.

UMIB-i përfiton dy projekte në kuadër të
programit Erasmus+
text
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Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”(UMIB) ka fituar dy projekte në
kuadër të programit Erasmus+. Prorektori për Bashkëpunim
Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr.Behxhet Shala, tha se
deri me tani janë njoftuar se kanë kaluar dy projekte, në të cilat UMIB-i
është partner.
Sipas tij, UMIB-i ka përfituar si partner në projektin “Fokusi në
sigurinë e ushqimit”, ku bartës është Universiteti Lindor i Finlandës,
ndërsa projekti tjetër është “Kurrikula të dyfishta – Puna dhe Studimi
në Bujqësi dhe Agrobiznes”, ku bartës ka qenë Universiteti
“Hochschule Núrttingen” në Gjermani. “Ne kemi aplikuar gjithsej në 10
projekte për ndërtim kapacitetesh dhe 5 për mobilitet”, tha ai.
Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj, tha se projektet që janë
realizuar këto vite në kuadër të programit të Erasmusit+ kanë pasur
ndikim të madh në ngritjen e përgjithshme të cilësisë në universitet.
“Projektet që janë realizuar qoftë si bartës, qoftë si partner me
universitete tjera, kanë ofruar mundësi të mëdha për studentët dhe
stafin akademik”, tha ai.
Rektori Musaj, tha se vazhdimisht kanë inkurajuar studentët dhe stafin
akademik të shfrytëzojnë këto mundësi, meqë janë një mënyrë shumë
e mirë për ngritje profesionale. “Jemi jashtëzakonsisht të kënaqur me
këto projekte dhe shpresojmë se studentët dhe stafi akademik do të
përfshihen edhe më tepër në to”.

Filloi trajnimi për dizajn grafik dhe webdizajn
text
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Në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ka filluar trajnimi
për dizajn grafik dhe web-dizajn, me rreth 50 studentë dhe të rinj të
rajonit. Trajnimi është organizuar nga Agjencia Rajonale e Zhvillimit –
Veri (ARZHV) në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim të Karrierës
(QZHK) në UMIB dhe financohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit.
Në hapje të trajnimit në UMIB ka qëndruar edhe ministrja e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, e cila është interesuar për
organizimin e këtij aktiviteti. Ajo i ka përshëndetur pjesëmarrësit e
trajnimit, të cilëve ju ka uruar sukses, përderisa ka falënderuar UMIBin dhe ARZHV për organizimin e mirë. “Ne jemi të vendosur që të
mbështesim nismat dhe projektet në të mirë të rinisë”, tha ajo.
Drejtori për Informim dhe Komunikim me Publikun, Ahmet Jashari, i
ka uruar mirëseardhje ministres Dumoshi në UMIB dhe e ka
falënderuar për mbështetjen sa i përket këtij aktiviteti në këtë kohë
pandemie. “Jemi shumë të kënaqur me pjesëmarrjen e të rinjve në këtë
trajnim dhe për faktin se mund të ofrojmë kushte kaq të mira për ata
që duan të avancohen në aspektin profesional”, tha ai.
Ndërsa, drejtoresha ekzekutive e ARZHV-së, Rreze Duli, falënderoi
ministren Dumoshi, drejtorin Jashari dhe zyrtarin e QZHK-së, Alban
Fazliu, për përkushtimin sa i përket jetësimit të këtij aktiviteti në të
mirë të studentëve dhe të të rinjve.

Ministri i Arsimit vizitoi Universitetin “isa
Boletini”
text
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Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ramë Likaj dhe kryetarja e Komisionit
për Arsim dhe Shkencë, Valentina Bunjaku- Rexhepi, kanë vizituar të
hënën Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB). Ata u pritën në
takim nga rektori i UMIB-it, Alush Musaj, me të cilin diskutuan për
sfidat dhe të arriturat e këtij universiteti.
Rektori Musaj, i falënderoi mysafirët për vizitën dhe i njoftoi ata me
rrugëtimin e arsimit të lartë në Mitrovicë. Ai theksoi se përkundër
sfidave, përvoja e gjatë akademike ka bërë që UMIB-i të shndërrohet në
një tregim suksesi për një kohë relativisht të shkurtër.
Ai gjithashtu vlerësoi qasjen korrekte të ministrit Likaj, sa i përket
shtytjes për miratimin në Kuvendin e Kosovës të Statutit të UMIB-it,
duke qenë se Statuti i Përkohshëm, në bazë të të cilit funksionon UMIBi, por edhe disa universitete tjera publike në Kosovë, tashmë janë
shndërruar në pengesë për zhvillimin e këtyre universiteteve.
Në anën tjetër, ministri Likaj, bëri të ditur se ata kanë proceduar
draftstatutin në qeveri dhe pas procedurave të zakonshme do të kaloj
në Komisionin përkatës të Kuvendit të Kosovës. “Jemi duke punuar që
të krijojmë kushte sa më të mira pune për këto universitete, prandaj në
këtë kontekst kemi shtyrë përpara edhe miratimin e statuteve të tyre”,
tha ai.

Rektori Musaj, ofron bashkëpunim për
organizatën “drejtësi për të gjitHë”
text
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Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të bashkëpunoj
ngushtë me organizatën “Drejtësi për të gjithë”, që mbron të drejtat e të
mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për
këtë janë pajtuar rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush Musaj dhe drejtori
ekzekutiv i organizatës “Drejtësi për të gjithë”, Nafi Krasniqi.
Gjatë vizitës në UMIB, Krasniqi e ka njoftuar rektorin Musaj me
aktivitetet e organizatës që ai drejton. Në këtë kontekst, ka folur edhe
për nevojën e e bashkëpunimit me universitetet në mënyrë që të
organizohen aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me luftimin e
stigmës për këtë kategori.
Ai theksoi se në kuadër të universiteve publike, por edhe kolegjeve
private mund të organizohen seminare që kanë të bëjnë me luftimin e
stigmës për të mbijetuarat e dhunës seksuale. “Duke pasur parasysh
ndjeshmërinë e kësaj kategorie, universitetet do të mund të bënin
punë të mirë për senzibilimin e shoqërisë”, tha ai.
Rektori Musaj, e ka vlerësuar punën e kësaj organizate dhe ka ofruar
mbështetje të plotë. “Jemi të gatshëm që të japim kontributin tonë dhe
të ofrojmë krejt mundësitë tona që të ndihmojmë këtë kategori”, tha ai.

text

Gatishmëri për hapjen e programeve të
përbashkëta nga Universiteti “isa Boletini”
dhe ai “Fehmi Agani”
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe Universiteti i
Gjakovës “Fehmi Agani” (UGJFH), do të bashkëpunojnë ngushtë për
hapjen e programeve të përbashkëta në të mirë të studentëve. Për këtë
u bisedua të premten në një takim të përbashkët të rektorit të UMIB-it,
Alush Musaj dhe atij të UGJFA-së, Artan Nimanit, i cili vizitoi kampusin
universitar në Mitrovicë.
Rektori Musaj, e falënderoi për vizitën homologun nga Gjakova, dhe
shprehu gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy
universiteteve. Ai theksoi se kapacitetet që kanë këto dy universitete
në këtë rast, por edhe universitetet tjera publike, por ato private duhet
të ofrohen në të mirë të studentëve dhe stafit akademik pa përjashtim.
“Jemi të hapur dhe të gatshëm për bashkëpunim në të mirë të ngritjes
profesionale të studentëve tanë, duke shfrytëzuar mundësitë që
ofrojnë universitetet tona”, tha ai.
Në anën tjetër, rektori Nimani, tha se është në interesin e dy
institucioneve që të hapet ndonjë program i përbashkët. Në këtë
kontekst, ai falënderoi rektorin Musaj për mbështetjen e ofruar. “Jemi
shumë të kënaqur me dakordimin për intensifikimin e bashkëpunimit”,
tha ai.
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UMIB-i përfiton një projekt për mobilitet në
kuadër të Programit Erasmus+
text

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe Universiteti i
Gjakovës “Fehmi Agani” (UGJFH), do të bashkëpunojnë ngushtë për
hapjen e programeve të përbashkëta në të mirë të studentëve. Për këtë
u bisedua të premten në një takim të përbashkët të rektorit të UMIB-it,
Alush Musaj dhe atij të UGJFA-së, Artan Nimanit, i cili vizitoi kampusin
universitar në Mitrovicë.
Rektori Musaj, e falënderoi për vizitën homologun nga Gjakova, dhe
shprehu gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy
universiteteve. Ai theksoi se kapacitetet që kanë këto dy universitete
në këtë rast, por edhe universitetet tjera publike, por ato private duhet
të ofrohen në të mirë të studentëve dhe stafit akademik pa përjashtim.
“Jemi të hapur dhe të gatshëm për bashkëpunim në të mirë të ngritjes
profesionale të studentëve tanë, duke shfrytëzuar mundësitë që
ofrojnë universitetet tona”, tha ai.
Në anën tjetër, rektori Nimani, tha se është në interesin e dy
institucioneve që të hapet ndonjë program i përbashkët. Në këtë
kontekst, ai falënderoi rektorin Musaj për mbështetjen e ofruar. “Jemi
shumë të kënaqur me dakordimin për intensifikimin e bashkëpunimit”,
tha ai.
www.umib.net

text

UMIB hap konkurs për pranimin e
studentëve në vitin e parë
(niveli bachelor)
viti akademik 2020/2021
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Ditë informuese për të studiuar në UMIB
text

Tre grupe studentësh, të organizuar nga Qendra për Zhvillim të
Karrierës dhe Parlamenti Studentor i Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB), kanë mbajtur të enjten ditë informuese në Mitrovicë,
Skenderaj dhe Vushtrri, për të gjithë ata që duan të studiojnë në UMIB.
Të interesuarit janë informuar për kushtet që ofron UMIB-i, duke nisur
nga kampusi që është më i miri në vend, mandej programet atraktive
që sigurojnë punësim, bursa, vazhdim të studimeve jashtë vendit etj.
Alban Fazliu, zyrtar i Qendrës për Zhvillim të Karrierës, tha se ka qenë
një ditë shumë e ngjeshur dhe frytdhënëse për UMIB-in. “Grupet e
studentëve tanë janë pritur jashtëzakonisht mirë në të tri qytetet, ku
ka pasur shumë të interesuar për mundësitë që ofron UMIB-i”.
Ndryshe në kuadër të fushatës informuese për të studiuar në UMIB, ku
tashmë është hapur konkursi për regjistrim të studentëve në vitin e
parë (niveli bachelor) – viti akademik 2020/21, Zyra për Informim dhe
Komunikim me Publikun, është duke realizuar një sërë aktivitetesh. Në
këtë kontekst, janë përgatitur fletushka me programet që ofron UMIB,
mandej video promovuese që janë shpërndarë në rrjetet sociale,
bilborda nëpër qytete, promo në medie etj.
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Memorandum bashkëpunimi me SHpk.
“VIPRINT”
text

www.umib.net

Duke pasur parasysh interesin reciprok, është nënshkruar një
Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini” (UMIB) dhe SHPK “VIPRINT”. Rektori i UMIB-it, prof.dr.Alush
Musaj dhe drejtori i VIPRINT-it, Visar Idrizi, u zotuan se do të
angazhohen për promovimin dhe realizimin e një bashkëpunimi në
fusha të interesit të përbashkët të dy palëve.
Memorandumi siguron programe të përbashkëta bashkëpunimi dhe
ndihmë reciproke teknike në mes të UMIB-it dhe VIPRINT-it, me theks
të veçantë të përkrahjes të studentëve të njësive akademike. Palët
nënshkruese kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë për
bashkëpunim me qëllim të aftësimit praktik profesional në fushën e
printimit, ku studentëve u mundësohet financim i plotë i studimeve,
praktikë profesionale gjatë tri viteve si dhe punësim i garantuar në
këtë kompani.
Ndër të tjera, parashihet që VIPRINT-i të ofroj punë praktike për njëzet
(20) studentë gjatë vitit akademik, të cilët tregojnë sukses gjatë
procesit të përzgjedhjes. Në anën tjetër, UMIB-i do të ndihmoj
VIPRINT-in në përgatitjen e studentëve për rekrutim duke u bazuar në
kërkesat dhe kriteret e parashtruara.
Poashtu planifikohet që VIPRINT-i të ofroj tre bursa për tre studentët e
dalluar, të cilët përzgjidhen nga komisioni i përbashkët e në bazë të
rekomandimeve dhe pajtimit të palëve.

Memorandum bashkëpunimi me SHpk.
“VIPRINT”
text

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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text

“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.
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text

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.
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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.
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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 ZhvillimorVeri (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.
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Ka filluar “Konferenca e Dytë
Ndërkombëtare Multidiciplinare”
text
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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 Covid- 19. “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.
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mbajtjen e edicionit të dytë të kësaj konference, përkundër sfidave që
janë paraqitur nga pandemia me Covid- 19. “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
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Rektori Musaj, priti në takim drejtuesit e
projektit HERAS Plus
text
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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”.

Rektori Musaj, mori pjesë në ceremoninë e
pritjes për
studentët e vitit të parë
text
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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 patjetërse 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.

GIZ-i ndihmon me pajisje Qendrën për
Zhvillim të Karrierës
text

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 GIZ-it.
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 QZHKja 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.

www.umib.net

Thirrje për regjistrim në konferencën
“Bashkëpunimi Universitet-Industri”
text

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.
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Bleona Musliu, fiton vendin e dytë në një
garë për studentët e juridikut në nivel vendi
text

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 UNDPja. 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.
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Qendra e Karrierës në UEJL mbështet QZHK
në UMIB
text

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.
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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 Covid-19, do të
organizohen në UMIB ose online.

Hulumtohen fushat e bashkëpunimit me
Akademinë e Kosovës për Lidership
text

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.
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Marrëveshje bashkëpunimi me organizatën
“Teach for Kosovo”
text

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.
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FTU-ja bashkëpunon me Iniciativën për
Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës
text

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.
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M&Sillosi në shërbim të avancimit
profesional të studentëve dhe stafit
akademik të UMIB-it
text

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.
www.umib.net

Komisioni i Arsimit shqyrton draft-statutet e
universiteteve publike
text

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.

www.umib.net

UMIB-i pjesë e projektit për zhvillimin e një
sistemi gjithëpërfshirës të performancës për
stafin akademik
text

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.

www.umib.net

U mbajtën “Ditët informuese” me studentët e
vitit të parë
text

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.

www.umib.net

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
vazhdon të jetë partner në projekte të cilat
shpiejnë drejt Ndërkombëtarizimit të tij
text

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.
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Ngushëllimi i rektorit Musaj, për vdekjen e
profesorit, prof.asoc.dr. Mursel Rama
text

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!

www.umib.net

Rektori, Prof.dr.Alush Musaj

Kuvendi miratoi Statutin e UMIB-it

text

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.
www.umib.net

Marrëveshje me Universitetin e Lubjanës për
shkëmbime të stafit akademik
text

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.
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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.

UMIB-i pjesë e takimit për lansimin e Rrjetit
për Qasje të Hapur në Infrastrukturën
kërkimore në Ballkanin Perëndimor
text

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.

www.umib.net

Intensifikohet bashkëpunimi ndërmjet
UMIB-it dhe “Ferronikelit”
text

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.

www.umib.net

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.

Zyra për Cilësi organizoi takim informues
për ECTS
text

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 ECTSkreditë, 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.

www.umib.net

Urimi i rektorit, prof.dr.Alush Musaj për
Vitin e Ri 2021
Të nderuar studentë
text

www.umib.net

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
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SOCIAL MEDIA

Facebook
Universiteti «Isa Boletini»Mitrovicë)
uibm02

Instagram
Universiteti «Isa Boletini»Mitrovicë)
Uibm_net)

Adresa
YouTube
Universiteti «Isa Boletini»Mitrovicë)

ZYRA PËR INFORMIM DHE KOMUNIKIM ME PUBLIKUN

Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë
Rr. Ukshin Kovaçica. 40000 Mitrovicë
Republika e Kosovës
Rektorati:
Tel: +383 28 535 725/ +383 28 535 727
E-mail: info@umib.net

