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Raporti vjetor i punës i Fakultetit Ekonomik  për  vitin 2020 

 

Fakulteti Ekonomik, vitin  2020,  e ka përmbyllë me sfida të caktuara.  

Në këtë drejtim,  ne kemi hartuar  Raportin vjetor të punës,  lidhur me aktivitetin e Fakultetit 

Ekonomik,  të cilin e prezantojmë në vijim: 

1. Plani i veprimit sipas rekomandimeve te Agjencisë së Kosovës për 

Akreditim 

Në vitin 2020, Fakulteti Ekonomik (FE),  për shkak të sfidave që ka pasur në procesin e 

akreditimit, procesin mësimor e ka zhvilluar vetëm me vitin e parë akademik në programin 

Biznes dhe Menaxhment në specializimin Banka, Financa dhe Kontabilitet dhe për vitin e 

tretë në programin Banka, Financa dhe Kontabilitet dhe programin Menaxhment dhe 

Informatikë.   Si sfidë tjetër me të cilën është ballafaquar FE ka qenë edhe situata pandemike 

e shkaktuar nga Covid – 19. FE,  për vitin akademik 2020/2021 ka aplikuar për akreditim të 

tri specializimeve për nivelin master por nuk është akredituar  për këtë nivel për shkak të 

marrjes së vendimit në nivel vendi nga Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) që për 

vitin akademik 2020/2021 nuk do të ketë akreditim por vetem riakreditm. Gjatë vitit 2020 

është punuar prapë në mënyrë intenzive në përgatitjen e Raportit të Vetëvlerësimit (RVV) për 

nivelin master. 

Qëllimi i përgatitjes së këtij raporti ka të bëjë me përgatitjet për akreditim të programit Biznes dhe 

Menaxhment, në periudhën kohore 2021-2024 për studime master, andaj FE, për vitin akademik 

2021/2022, në kuadër të programit: 

 Biznes dhe Menaxhment, dhe ka aplikuar me tri specializime:  

 Banka, Financa dhe Kontabilitet, 

http://www.umib.net/


 Menaxhment dhe Ndërmarrësi, si dhe 

 Menaxhment Industrial. 

 Aplikimi për këto specializime është bazuar në nevojat e tregut, stafi i kompletuar, 

infrastruktura hapsinore dhe ligjore, etj. Gjithashtu,  janë hartuar edhe kurrikulat e reja si dhe 

janë përditësuar  kurrikulat e lëndëve të cilat kanë qenë edhe paraprakisht.  

2. Procesi i mbarëvajtjes së mësimit 

Për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19, procesi mësimor nga 13 Mars 2020 është 

realizuar vetëm në formë online, ndërsa  nga 15 Tetor, 2020 është zhvilluar në formë të 

kombinuar, ligjëratat janë mbajtur online ndërsa ushtrimet, konsultimet dhe provimet janë 

mbajtur në formë fizike. Realizimi i orëve të ligjëratave dhe ushtrimeve në FE është bërë 

ashtu siq është planifikuar. Organizimi i mësimdhënies në FE bazohet dhe 

përmbush kërkesat e legjislacionit në fuqi, mbështetet njëkohësisht edhe në 

eksperiencat më të mira,  kryesisht ato ndërkombëtare. Orë të humbura ka pasur 

shumë pak,  për shkaqe objektive, të cilat janë zëvendësuar në janar 2021. Për shkak se në 

këtë vit akademik,  FE ka pasur vetëm vitin e parë të studimeve dhe  si rezultat i kësaj 

situate, stafi është dashur të mbajë orë edhe në njësitë të tjera akademike në kuadër të 

UIBM-it, me qëllim të plotësimit të normës. Përmes tabelës në vijim është prezentuar 

numrin e orëve të planifikuara, si dhe atyre të mbajtura mga gjatë vitit akademik 

2019/2020 për vitin e tretë, ndërsa për vitin akademik 2020/2021 mësimi është mbajtur 

vetëm me vitin e parë për  nivelin bachelor.  

Tabela 1. Pasqyra e orëve të planifikuara dhe të realizuara për vitin 2020  

Viti 

2020 Semestri 

Nr. i orëve mujore sipas 

angazhimit   
   Numri i orëve të mbajtura  

Realizimi  

në % 

    
L U Gjithsej L U Gjithsej   

Janar 
Dimëror 

2019/2020 
44 28 72 44 28 72 100.00 % 

Shkurt 

Veror 

2019/2020 

48 26 74 48 26 74 100.00 % 

Mars  102 56 158 97 52 148 93,67 % 

Prill 102 56 158 102 55 157 99,33 % 

Maj  102 56 158 106 56 162 102.53 % 



Tetor 
Dimëror 

2020/2021 

80 96 176 38 40 78 44.31 % 

Nëntor 80 96 176 82 96 178 101.13 % 

Dhjetor 80 112 192 114 156 270 140.62 % 

Gjithsej   638 526 1164 631 509 1140 97.93 % 

 

Sqarim: Në vitin akademik 2019/2020 është përfshirë viti  I dhe III, ndërsa në vitin  

akademik 2020/2021, mësimi është mbajtur vetëm me vitin  e parë.  

 

Numri i studentëve të diplomuar sipas drejtimeve:  

Numri i studentëve të diplomuar në drejtimin: BFK në vitin akademik 2019/2020 

është 18 studentë, ndërsa në drejtimin MXI është 14 studentë, siq vërehet edhe në 

tabelën në vijim:  

 

Tabela 2.  Numri i studentëve të diplomuar në vitin akademik 2019/2020 

 Drejtimi  

Drejtimi  BFK MXI 

Nr.i  studentëve  18 14 

 

3. Procesi i realizimit të provimeve  

Procesi i realizimit të provimeve është bërë strikt sipas planifikimit konkret. 

Afatet në të cilat jane mbajtur provimet me studentë janë: Afati i Janarit – i rregullt, 

Afati i Prillit – plotësues, Afati i Qershorit – i rregullt, Afati i Shtatorit – i rregullt, dhe 

Afati i Nëntorit – plotësues. 

4. Procesi i rekrutimit të stafit 

Në vitin 2020, FE nuk ka bërë rekrutim të ri të stafit, por ka pasur avancim të stafit 

për nga thirrja akademike, ku tre profesorë janë avancuar në thirrjen akdemike Prof. 

Asoc. dhe një asistentë në thirrjen akademike Prof. Ass. Në FE për momentin stafi 

është i kompletuar. Në vitin 2020 stafi i FE përbëhej nga gjashtë profesorë në 

marrëdhënje të rregullt pune (një Prof. Dr., tre Prof. Asoc., si dhe dy Prof. Ass) si dhe 

pesë asistentë në marrëdhënje të rregullt pune (dy prej të cilëve në cilësinë e 

ligjëruesit).  



 

Stafi aktual i rregullt: 

 

Aktualisht  stafi akademik i njësisë sonë akademike e përbëhet nga:  

Gjashtë  profesorë (një Prof. Dr.,  tre  Prof. Asoc.,  si dhe dy  Prof. Ass.)  

si dhe 5 asistentë. (tre PhDc., si dhe një PhD-stud).  

 

Stafi i  rregullt;  

Prof. Dr. Isa TAHIRI 

Prof. Asoc. Dr.  Qazim TMAVA 

Prof. Asoc. Dr  Bashkim BELLAQA 

Prof. Asoc. Dr. Esat DURGUTI 

Prof. Ass.Dr. Ajtene AVDULLAHI 

Prof. Ass. Dr. Ylber JANUZAJ 

PhDc. Besart HAJRIZI 

PhDc. Filloreta DEMIRI 

PhDc. Besë SADIKAJ 

Msc. Milaim MEHMETI 

PhD-stud. Arif  KRASNIQI  

 

Stafi  i rekrutuar; 

 

Staf akademik të rekrutuar  në vitin 2020 nuk ka pasur.  

 

5. Puna  e Këshillit të Fakultetit 

Në kuadër të FE funksionon Këshilli i Fakultetit (KF) i cili përbëhet nga 11 anëtarë duke 

përfshirë: 5 anëtarë të zgjedhur nga radha e profesorëve të fakultetit, 5 asistentë nga personeli 

akademik i fakultetit, një anëtar nga personeli jo akademik/administrata dhe 1 përfaqësues 

nga radha e studentëve të zgjedhur nga këshilli i studentëve të fakultetit. KF, mbanë takime të 

rregullta me qëllim të realizimit të detyrave dhe përgjegjësive konformë Statutit të 

përkohshëm të UMIB-it. Në kuader të FE është edhe Komisioni i studimeve i cili përbëhet 

nga shtatë anëtar, prej tyre pesë profesorë dhe dy studentë.   

 



 

6. Cështjet e bashkpunimit të fakultetit me Institucionet  e ndryshme 

Një ndër objektivat më të rëndësishme të FE gjatë vitit 2020 ishte zhvillimi dhe 

implementimi praktik i shumë aktivitete jashtë - kurrikulare, të cilat kanë për synim të 

zhvillojnë shkathtësi praktike të caktuara të cilat nuk mund të ofroheshin  nga programi zyrtar 

i fakultetit.  

Në këtë drejtim,  me qëllim të realizimit të këytre synimeve janë nënshkruar disa marrëveshje 

bashkëpunimi me biznese, është themelua themelua Trupi Këshillëdhënës i Fakultetit 

Ekonomik, jane organizuar konsulta të ndryshme me biznese, trajnime, vizita studimore, 

pjesëmarrje ne konferenca, etj.  

Ne bashkpunim të ngushtë  me bizneset vendore, një grup i  studentëve  kanë kryer punë 

praktike në institucione dhe biznese konkrete: në VIP print, Banka komerciale, Institucione 

publike, etj. 

7. Vizitat studimore  

Bazuar në Marrveshjet e bashkpunimit mes UIBM dhe institucioneve të ndryshme,  i 

kemi dërguar studentët në vizitë pune, në disa institucione, dhe biznese të qëndrueshme 

si: AKB, IKAF, ndërmjetës financiar (banka, institucione për transferim të mjete, 

institucione mikrofinanciare...), biznese private prestigjioze, (si psh VIPrint, BERTO, 

Misini...), etj  

Në këto vizita studentët drejtpërdrejt informohen me organizimin dhe menaxhimin e 

këtyre institucioneve, sfidat  e funksionimit,  si dhe aktivitetin afarist të tyre.  

 

Prof. Asoc. Dr. Qazim TMAVA 

   ______________________ 

   Dekan i Fakulteti Ekonomik 

 

Ky raport i dorëzohet: 

1. Rektorit të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”; 

2. Prorektores për mësim të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”;  

3. Arkivit të Fakultetit.  



 

 


