NEWSLETTER
JANAR- MARS 2021

KAMPUSI UNIVERSITAR
Rr. Ukshin Kovaçica, p.n, 40000, Mitrovicë, Kosovë

Web: www.umib.net
Email: info@umib.net
Facebook: Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë
Instagram: uibm_net
Tel: 00383 (0)28 535 726

Newsletter

06

#uibm

UIBM pjesë e një projekti të ERASMUS+
për sigurinë e ushqimit

Instagram: uibm_net

Facebook: Universiteti “ Isa Boletini” - Mitrovicë

info@umib.net

www.umib.net

JANAR

Agjencia Ekzekutive e Arsimit dhe Kulturës e

Për UIBM-në ky projekt vlerësohet i një

Komisionit

një

rëndësie te veçantë, duke pasur parasysh

marrëveshje për grant me ERASMUS+ që ka

mundësitë që ofron për studentët dhe stafin

të bëj me projektin “Kurrikula e Dyfishtë –

akademik. Rektori, prof.dr. Alush Musaj,

Studimi dhe Praktika e Punës në Bujqësi dhe

theksoi se projektet e këtilla

Siguria e Ushqimit”. Pjesë e këtij projekti është

studentët dhe stafin akademik në ngritjen e

edhe Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në

performancës së tyre.

Evropian

Universitetin

“Isa

ka

nënshkruar

Boletini”

në

Mitrovicë

(UIBM).
Ky projekt është menduar që të filloj me 15
janar 2021, mirëpo për shkak të situatës së
krijuar nga pandemia me Covid-19, do të
vendoset
projektit.

bashkërisht

nga

partnerët

e

ndihmojnë
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Në ambientet e UIBM sot është zhvilluar një

Takimi u fokusua në mundësitë e konkretizimit

takim i përbashkët ndërmjet përfaqësuesve të

të bashkëpunimit dhe fillimin e aktiviteteve të

Universitetit dhe projektit HERAS+. Z. Nehat

përbashkëta të lidhura me proceset aktuale në

Dervishi, Koordinator për Arsimi të Lartë dhe

UIBM. Mbështetja në procesin e finalizimit të

znj. Fitore Fazliu, Koordinatore për Kërkime

Planit Strategjik për Hulumtime Shkencore,

Shkencore dhe Inovacion u pritën nga

dhe proceseve të tjera monitoruese dhe

Prorektorja për Mësmdhënie, çështje të

zhvillimore në UIBM, fuqizimi i kapaciteteve

studentëve dhe zhvillim të cilësisë, Prof. ass.

dhe krijimi i mundësive për shfrytëzim të

Merita Shala dhe Prorektori për Bashkëpunim

thirrjeve të hapura nga HERAS+ për Bursat

ndërkombëtar

për

dhe

Prof.dr. Behxhet Shala.

kërkime

shkencore,

PhD

Programore

dhe
dhe

PostDoc

për

Grantet

për

Partneritet
Kërkime

Shkencore, ishin disa nga pikat e diskutimeve
të përbashkëta. Palët ritheksuan gatishmërinë
për bashkëpunimin e mëtejmë.
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM)

Pjesë e shkëmbimeve për 14 ditë do të jenë

dhe Universiteti i Kamerinos (UNICAM) në

nga një pjesëtar i stafit akademik nga të dy

Itali,

universitet.

kanë

nënshkruar

një

marrëveshje

Prorektori

Ndërkombëtar

dhe stafit akademik në kuadër të programit

prof.dr.Behxhet Shala, tha se UIBM është

Eramus+.

duke përftuar shumë nga program Erasmus+.

për

shkëmbimin

e

studentëve dhe stafit akademik ka të bëj me
teknologjinë ushqimore dhe mjedisin.

Varësisht prej rrethanave pandemike nga
Covid-19, studentët dhe stafi akademik që do
të jenë pjesë e projektit, do të mund realizojnë
shkëmbimin fizikisht apo online. Planifikohet
që një student nga UIBM për 5 muaj të bëhet
pjesë e Universitetit të Kamerions dhe
anasjelltas.

Kërkime

Bashkëpunim

bashkëpunimi për shkëmbimin e studentëve

Projekti

dhe

për

Shkencore,
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM)

Në takim ku ishin të pranishëm, prorektorja

është i përkushtuar për të përmbushur të

për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe

gjitha obligimet që ndërlidhen me projektin

Zhvillim të Cilësisë, prof.ass.dr.Merita Shala,

“Drejt përgatitjes së mësimdhënësve të rinj

dekani

përmes një sistemi të orientuar në cilësi –

prof.dr.sc.Besim, Gollopeni, Elvis Feka, zyrtar

QATEK”, që është duke u realizuar në

i lartë për sigurim të cilësisë etj, u prezantua

partneritet me Universitetin e Prishtinës,

dokumenti me instrumentet për zhvillimin e

Universitetin

cilësisë

e

Lubjanës

(Slloveni)

i

në

Fakultetit

Fakultetin

të

e

Edukimit,

Edukimit.

Ky

Universitetin e Romës (Itali ), Universitetin

dokument është përgatitur me mbështetjen e

Talini (Estoni), Universitetin e Gjilanit dhe

projektit QATEK i financuar nga Programi

Gjakovës. Për ecurinë e këtij projekti u

Erasmus+, që ka për qëllim zhvillimin e një

bisedua në një takim me përfaqësues të

kulturë të cilësisë në institucionet e arsimimit

UIBM-së dhe koordinatorit të këtij projekti,

të mësuesve për t’u rritur profesionalizmi i tyre

prof. dr. Blerim Saqipi.

në

sistemin

arsimor

në

Kosovë

duke

prezantuar një sistem të brendshëm të
sigurimit të cilësisë.
Përfaqësuesit e UIBM-së,

u shprehën të

kënaqur me bashkëpunimin dhe shprehën
gatishmërinë për të shqyrtuar dokumentin dhe
për

të

dhënë

kontributin

e

tyre

në

implementimin e këtyre instrumenteve për
zhvillimin e cilësisë.
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Rektori Musaj, mori pjesë në shënimin e
Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit të
Holokaustit
në

Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues

Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, ka marrë pjesë

diplomatikë, përfaqësues të institucioneve

në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të

lokale në Gjakovë, përfaqësues të bashkësive

Përkujtimit të Holokausitit, që u mbajt të enjten

fetare, studiues, profesorë dhe studentë.

në Universitetn “Fehmi Agani” në Gjakovë. Ky

Ndërsa, ambasadori izraelit në Maqedoni,

manifestim tradicional, këtë vit ju kushtua

Dan Oryan, përmes një video mesazhi ka

albanologut austriak – hebre Norbert Jokl, e

përshëndetur

organizuar nga Kosovo Jewish Organization

organizimin, duke shpjeguar rolin, rëndësinë

(KJO) dhe nga Instituti për Trashëgiminë

dhe vlerat e përkujtimit të Holokaustit.

Rektori
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i

Universitetit

“Isa

Boletini”

Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në
Shkup.

dhe

falënderuar

për

Të pranishmëve me një fjalë rasti ju ka
drejtuar, rektori i Universitetit “Fehmi Agani”

Pjesëmarrësit

për

në Gjakovë, prof. ass. dr. Artan Nimani, i cili

albanologun austriak – hebre Norbert Jokl, të

tha se kjo ngjarje është e pakrahasueshme

prof. dr. Anton N. Berisha nga Universiteti i

për nga tmerri e dhimbja. Ai potencoi rolin e

Kalabrisë dhe të prof. dr. Skender Asani nga

rëndësishëm të shqiptarëve për të shpëtuar

Instituti

të

hebrenjtë, të cilët në familjet e tyre kanë

Shqiptarëve nga Shkupi. Ngjarja u përcoll me

strehuar shumë hebre që kishin ikur nga

performancë orkestrale nën dirigjimin e Prof.

vendet tjera, apo jetonin në Kosovë dhe

Kastriot Sada.

Shqipëri.

për

dëgjuan

Trashëgimi

kumtesat

Kulturore
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM)

Në marrëveshje parashihet që bashkëpunimi

dhe Akademia e Kosovës për Siguri Publike

të përfshij shkëmbimin akademik, ligjëratat

(AKSP), do të bashkëpunojnë në fusha me

ftuese nga profesorët vizitues, mandej ofrimin

interes reciprok. Për këtë qëllim të hënën u

e vlerësimeve të jashtme për aktivitetet e

nënshkrua

përzgjedhura akademike dhe profesionale.

edhe

Bashkëpunimi
prof.dr.Alush

nga
Musaj

një

Marrëveshje

rektori
dhe

i

UIBM,

drejtori

i

përgjithshëm i AKSP-së, Arton Berisha.

Poashtu bashkëpunimi do të përfshij edhe
angazhimin e personelit në ligjërimin e
lëndëve

shkencore

dhe

në

komisionet

Rektori Musaj, e falënderoi drejtorin Berisha

vlerësuese gjatë përzgjedhjes së personelit

për vizitën dhe për gatishmërinë për të

akademik

bashkëpunuar si dy institucioneve akademike

bashkëpunimin në zhvillimin e përbashkët të

në të mirë të rritjes së cilësisë në të dy

projekteve mes menaxhmentit dhe personelit

institucionet. Sipas tij, bashkëpunimi do të

akademik të institucioneve partnere etj.

shtrihet në fushën e arsimit të lartë, hulumtimit
dhe zhvillimit, aktiviteteve studentore dhe
programeve relevante për komunitetin.
Drejtori i AKSP-së, Arton Berisha, u shpreh i
kënaqur për mundësinë e bashkëpunimit me
UIBM.

“Presim

rezultate

konkrete

nga

bashkëpunimi ndërmjet institucioneve tona,
kapacitetet e të cilave do të jenë në shërbim
të stafit akademik dhe studentëve tanë”.

sipas

nevojës

së

palëve,

Marrëveshje është nënshkruar për një kohë të
pacaktuar.
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Instituti i Historisë ka dhuruar 150 libra për

Paraprakisht për këtë donacion me libra ka

bibliotekën e Universitetit “Isa Boletini” në

bërë kërkesë dekani i Fakultetit të Edukimit,

Mitrovicë (UIBM). Librat janë dorëzuar të

prof. ass. dr. Besim Gollopeni. Sipas tij,

enjten nga drejtori i Institutit, dr.sc. Sabit Syla.

studentët dhe mësimdhënësit e këtij fakulteti
kanë nevojë për literaturë të fushës përkatëse
dhe ky fond sado pak do të ndihmoj ata.

Ai sqaroi se janë gjithsej 50 tituj librash
kryesisht të karakterit historik. “Shpresojmë
shumë që titujt e dhuruar të ndihmojnë
studentët e UIBM, veçanërisht ata të Fakultetit
të Edukimit, duke pasur parasysh se fondi
librar në bibliotekën universitare ka nevojë për
pasurim në fushën e historisë”, theksoi ai.
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do të vazhdojë mbështetjen për

Rektori

Musaj,

falënderoi

“GIZ-in”

për

Qendrën për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në

mbështetjen e vazhdueshme për QZHK, duke

Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM)

mundësuar edhe organizimin e aktiviteteve të

edhe në të ardhmen. Kështu u zotuan

ndryshme

Ramadan Islami e Nexhmedin Basha nga

seminare etj. “Ne jemi të gatshëm që të bëjmë

GIZ- i, të cilët të hënën u pritën në takim nga

krejt çka është e mundur për ta bërë QZHK-

rektori, prof.dr.Alush Musaj dhe udhëheqësi i

në sa më funksionale”, tha ai.

QZHK, Alban Fazliu.

për

studentë,

qoftë

trajnime,

U bisedua edhe për aktivitetet që pritet të
organizohen nga GIZ-i dhe QZHK-ja gjatë këtij

Në takim u bisedua për nevojat që ka QZHKja sa i përket kapaciteteve humane dhe
infrastrukturës.

Palët

u

dakorduan

për

bashkëpunim në të mirë të zhvillimit të kësaj
qendre, e cila do të jetë në shërbim të
studentëve.

viti akademik. Një prej tyre do të jetë Panairi i
Karrierës, që është një aktivitetet tepër i
rëndësishëm për studentët.
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Në kuadër të procesit të riakreditimit dhe

Në Fakultetin e Ekonomik është një program i

akreditimit

njësitë

ri në nivelin master për të cilin është aplikuar

akademike të Universitetit “Isa Boletini” në

në procesin e akreditimit. Është fjala për

Mitrovicë (UMIB), janë zhvilluar të enjten

programin Biznes dhe Menaxhment

me

takimet

specializime:

dhe

e

të

programeve

para

virtuale

në

me

ekspertët

1.

Banka,

Financa

ndërkombëtarë. Janë gjithsej 9 programe, për

Kontabilitet, 2.Menaxhment dhe Ndërmarrësi

të cilat është aplikuar për riakreditim dhe 1

dhe 3. Menaxhment Industrial. Procesit të

program i ri për akreditim.

riakreditimit do t’i nështrohen edhe Programi
Juridik në Fakultetin Juridik dhe Programi
Fillor në Fakultetin e Edukimit.

Në ditën e parë të këtij procesi, në takimet
virtuale me ekspertë janë paraqitur grupet
punuese të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

Paraprakisht ekspertëve ndërkombëtarë, të

dhe

të

cilët për shkak të pandemisë takimet i

riakreditimit në FIMK i nënshtrohen gjithsej 3

zhvillojnë virtualisht, u është dërguar një

programe në nivelin baçelor: 1. Makineri

videoxhirim i kampusit, sallave, kabineteve

Prodhuese,

etj, ku zhvillohet procesi mësimor.

Kompjuterike

(FIMK).

2.Shkenca

Procesit

Kompjuterike

në

Inxhineri dhe 3. Inxhineri Ekonomike.
Në ditët në vazhdim, takime të tilla në kuadër
të procesit të riakreditimit do t’i nënshtrohen
edhe

3

programe

Gjeoshkencave:

të

Fakultetit

1.Gjeologji

të

(baçelor),

2.Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinerike
(master) dhe 3. Materiale dhe Metalurgji
(baçelor dhe master).
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Punëtori për hartimin e Planit Strategjik
Kërkimor
Ekspertë të angazhuar në kuadër të projektit

Sipas tij, mbështetja e ekspertëve në kuadër

“HERASPLUS”, kanë marrë pjesë të enjten në

të projektit “HERASPLUS”, është shumë e

një punëtori për hartimin e Planit Strategjik

rëndësishme për rritjen e performancës së

Kërkimor të Universitetit “Isa Boletini” (UIBM).

Universitetit.

Pjesë e punëtorisë ishin edhe prorektorët si

#uibm
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dhe

përfaqësues nga administrata, stafi

akademik dhe studentët.

Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar
dhe Kërkime Shkencore, prof.dr.Behxhet
Shala, tha se paraprakisht është përgatitur një
draft për Planin Strategjik Kërkimor. “Grupet
punuese

që

janë

angazhuar

për

këtë

dokument dhe kanë përgatitur një draft, për të
cilën tash po punohet me ekspertë të jashtëm
për plotësimin e tij”.
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Senati mori vendim që në semestrin
veror mësimi të zhvillohet në formë fizike
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Senati i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë

Njësitë

(UIBM) mori vendim në mbledhjen e mbajtur

organizimin e mbajtjes së ligjëratave konform

më 16 shkurt 2021, që në semestrin veror

kushteve të infrastrukturës sipas “Manualit për

mësimi të zhvillohet në formë fizike në të dy

mbrojtje nga përhapja Covid-19” si dhe do të

nivelet e studimeve. Senati ka vendosur në

publikojnë orarin e mbajtjes së mësimit dhe

përputhje me

formën e organizimit për secilën lëndë.

vendimin e

Qeverisë

së

Republikës së Kosovës numër 01/63, të datës
11.02.2021 si dhe udhëzimet e dhëna në
“Manualin për mbrojtje nga përhapja Covid19”.

akademike

do

të

merren

me
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Konferencë virtuale për plotësimin e
standardeve për sigurim të cilësisë
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Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe

Pjesëmarrës

ËUS Kosova mbajtën të martën Konferencën

rektorë,

Virtuale me temën: “Sfidat e zbatimit të

përfaqësues të Unionit të Studentëve të

standardeve dhe udhëzuesve për sigurim të

Kosovës,

cilësisë të zonës evropiane të arsimit të lartë,

studimore, personeli i zyrave të cilësisë të IAL-

nga institucionet e arsimit të lartë në Kosovë”,

ve në Kosovë etj. Kontribuues janë ekspertë

financuar nga Ambasada Amerikane në

të njohur ndërkombëtarë nga Evropa dhe

Prishtinë, përmes Programit të Granteve për

Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konferenca

Mbështetje të Universitetit. Pjesë e kësaj

Virtuale është organizuar në kuadër të

Konference

për

projektit, “Supporting Kosovo Accreditation

Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe

Agency on achieving some of the ENQA’s

Zhvillim të Cilësisë, Merita Shala, mandej

recommendations”, financuar nga Ambasada

Zahir Çerkini, koordinator për cilësi, Elivs

Amerikane në Prishtinë.

ishin

edhe

prorektorja

Feka, zyrtar për cilësi si dhe koordinatorët për
cilësi nga njësitë akademike.

në

këtë

prorektorë,

Konferencë

profesorë,

udhëheqës

të

ishin:

studentë,

programeve
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Të nderuar studentë, mësimdhënës, punëtorë

Kjo datë sublimon një shekull përpjekje dhe na

të administratës së Universitetit “Isa Boletini”

përkujton rrugëtimin e vështirë drejtë lirisë dhe

në Mitrovicë (UIBM) dhe ju qytetarë të

krijimit të shtetit tonë. Në 13-vjetorin e

Republikës së Kosovës, më lejoni që në emrin

Pavarësisë së Kosovës përkulemi me respekt

tim personal dhe në emër të UIBM-së, t’ju uroj

para dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare të

17 Shkurtin – Ditën e Pavarësisë. Me këtë

Kosovës dhe jemi përjetësisht mirënjohës për

rast shprehim respektin tonë më të thellë për

secilin që është bërë pjesë e ndërtimit të

të gjithë ata që kanë sakrifikuar nëpër

kalasë sonë të përbashkët.

gjenerata

për

sendërtimin

e

ëndrrës

shekullore të popullit tonë për shtet të pavarur
dhe sovran.

Ta zhvillojmë dhe ta ruajmë për amanetin e të
rënëve dhe të ardhmen e fëmijëve tanë!
Urime!

Rektori

Prof.dr.Alush Musaj
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Marrëveshje bashkëpunimi me Business
Support Centre Kosovo
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM)

Në mënyrë më specifike bashkëpunimi do të

do të bashkëpunoj me Business Support

përfshij

Centre

përbashkëta

Kosovo

bashkëpunimit
shkëmbimit
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(BSCK)

me

shkencor,
të

stafit

qëllim

të

realizimin
si

e

publikimeve

të

dhe

shkëmbime

të

mësimit

dhe

publikimeve dhe dokumentacionit shkencor e

akademik

dhe

mësimor.

Poashtu

në

këtë

kontekst,

studentëve. Për këtë qëllim të hënën u

përfshihet edhe organizimi i takimeve dhe

nënshkrua

e

seminareve të përbashkëta, mandej forma të

Bashkëpunimit nga rektori prof.dr. Alush

tjera të bashkëpunimit, si projekte kërkimi,

Musaj dhe drejtori ekzekutiv i BSCK-së,

përpunim i metodave didaktike novatore,

prof.dr. Besnik Krasniqi.

mbështetje për ngritjen e një strukture kërkimi

edhe

një

Marrëveshje

etj.

Duke patur parasysh interesin reciprok për
thellimin e bashkëpunimit, të dy palët u

Në takim, ku ishte i pranishëm edhe dekani i

pajtuan që të angazhohen

për të krijuar

Fakultetit Ekonomik, prof.asoc.dr. Qazim

mekanizmat organizativ që shërbejnë për të

Tmava, drejtori i Qendrës së Inovacionit,

realizuar

në

Besart Hajrizi dhe zyrtari i lartë i Qendrës për

zhvillimin e kërkimit shkencor dhe të mësimit.

Zhvillim të Karrierës, Alban Fazliu, u fol edhe

Gjithashtu ata u dakorudan që të favorizojnë

për projekte të tjera, ku UIBM dhe BSCK

shkëmbimin reciprok të risive, publikimeve,

mund të bëhen pjesë.

një

materialeve

bashkëpunim

të

dokumentacionit.

tjera

reciprok

kërkimore

dhe
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Në kuadër të procesit të ri-akreditimit dhe

Ndryshe, në kuadër të procesit të ri-akreditimit

akreditimit të programeve, të enjten, janë

dhe akreditimit të programeve në njësitë

zhvilluar

ekspertët

akademike të Universitetit “Isa Boletini” në

ndërkombëtarë për programet e Fakultetit të

Mitrovicë (UIBM), janë gjithsej 9 programe,

Gjeoshkencave (FGJ) në Universitetin “Isa

për të cilat është aplikuar për ri-akreditim dhe

Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Në këtë proces

1 program i ri për akreditim. Paraprakisht

në FGJ janë gjithsej tre programe: 1.Gjeologji

ekspertëve ndërkombëtarë, të cilët për shkak

(baçelor),

Gjeologji

të pandemisë takimet i zhvillojnë virtualisht, u

Inxhinerike (master) dhe 3. Materiale dhe

është dërguar një videoxhirim i kampusit,

Metalurgji (baçelor dhe master).

sallave, kabineteve etj, ku zhvillohet procesi

takimet

virtuale

2.Hidrogjeologji

me

dhe

mësimor.

Takimin e parë me ekspertët ndërkombëtarë
e ka mbajtur menaxhmenti i Fakultetit, ndërsa
më pas janë zhvilluar takime edhe me
përgjegjësit e

cilësisë, stafin akademik,

studentët, të diplomuarit etj. Zyrtari i lartë për
Sigurim të Cilësisë në UIBM, Elvis Feka, tha
se në përgjithësi procesi ka rrjedhur mirë.
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Motivuese dhe CV
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Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZK) në

Sipas tij, përveç trajnimeve nga stafi i

Universitetin

Mitrovicë

brendshëm, planifikohet që në bashkëpunim

(UIBM), duke filluar prej 4 mars 2021, do të

me ndërmarrje dhe organizata të ndryshme të

organizoj trajnime me studentë për Letër

rritet

Motivuese dhe përgatitje të CV-së. Trajnimet

studentë. “Tradita e mirë e bashkëpunimit që

do të zgjasin nga një javë dhe do të mbahen

ka UIBM me ndërmarrje publike dhe private

në Amfiteatrin e Madh, ku ka hapësirë të

është duke u kultivuar dhe zgjeruar edhe më

mjaftueshme për respektimin e kushteve për

tej, duke krijuar njëkohësisht mundësi më të

mbrojtje nga Covid-19.

mëdha për studentë”, tha Fazliu.

“Isa

Boletini”

në

Zyrtari i QZHK-së, Alban Fazliu, tha se
hapësira e mjaftueshme për të mbajtur
distancë fizike dhe kthimi i studentëve në
fakultete, do të shfrytëzohet për organizimin e
aktiviteteve të ndryshme që lidhen me ngritjen
e tyre profesionale. “Plani i QZHK-së për vitin
2021 përfshin trajnime të ndryshme, të cilat do
të ofrojnë mundësi për studentët”, theksoi ai.

mundësia

për

punë

praktike

për
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U mbajt takimi i parë i grupi punues të

Në takim dekani i Fakultetit Prof. Asoc. Milaim

Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore për

Sadiku, foli për rëndësinë që ka projekti për

realizimin e projektit DualAFS në kuadër të

FTU-në. Në takim menaxheri i projektit nga

programit të Bashkimit Evropian Erasmus+.

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Msc.

Projekti në vete ngërthen përgatitjen e

Bahtir Hyseni në bashkëpunim me të gjithë

kurrikulave të reja dhe avancimin e pjesës

anëtarët e projektit përcaktuan detyrat dhe

praktike në kurrikulat ekzistuese në aspektin e

përgjegjësitë për secilin anëtar si edhe

sigurisë

dinamikën e realizimit të punëve.

së

produkteve

prejardhje shtazore.

ushqimore

me
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gjeofizike
Instagram: uibm_net

Facebook: Universiteti “ Isa Boletini” - Mitrovicë

info@umib.net

www.umib.net

J aM
n aAr R S

Në vazhdimësi të bashkëpunimit në mes të

Menaxhmenti i fakultetit e vlerëson lartë

Fakultetit të Gjeoshkenave të Universitetit Isa

rëndësinë e trajnimit pasi që me anën e këtij

Boletini

të

trajnimi studentët aftësohen për aplikimin e

Gjeologjisë dhe Minierave të Universitetit

pajisjeve gjeofizike dhe punën praktike në

Politetknik të Tiranës nga data 26-28 Shkurt

terren. Ky trajnim është vetëm një nga

2021, u mbajt trajnimi për aplikimin e pajisjeve

aktivitetet në kuadër të bashkëpunimit të

gjeofizike.

vazhdueshëm në mes të dy Institucioneve.

në

Mitrovicë

dhe

Fakultetit

Trajnimi u organizua për studentët e Fakultetit
me iniciativën e menaxhmentit të FGJ.
Trajnimin e mbajti nga Dr. Hamza Reçi,
Profesor i Asocuar në Fakultetin e Gjeologjisë
dhe Minierave të Universitetit Politetknik të
Tiranës.
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Aktivitetet për shënimin e 8-vjetorit të
themelimit të Universitetit “Isa Boletini”Mitrovicë
1. Emërtimi i Bibliotekës + dhurimi i
librave 4 mars 2021, ora 11.00
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2. Revista/Gazeta e studentëve 4 mars
2021
3. Tryezë e rrumbullakët e studentëve 4
mars 2021, ora 14:00
4. Video promovuese: 8 vjet UIBM 5
mars 2021
5. Panairi i studentëve 5 mars 2021, ora
9.00
6. Tryezë e rrumbullakët online [40
minuta]: 5 mars 2021, ora 10.00 UIBM –
Sukseset, sfidat dhe Vizioni për zhvillim.
Tryeza përmbyllet me ndarjen e
Mirënjohjeve
postmortum
për
profesorët Mursel Rama, Shefqet
Ibrahimi dhe Afrim Dushi Dekanët e FTU
+ FGJ, prezantojnë për rreth 3 minuta
veprimtarinë akademike të profesorëve
të ndjerë dhe ofrojnë Mirënjohjen
online.

7. Prerja e shiritit të Laboratorëve në FTU
5 mars 2021, ora 11.00

8. Mbjellja e drunjëve në hapësirat e
kampusit 5 mars 2021, ora 12.00
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Kanë filluar të enjten trajnimet për studentë të

Në ditën e parë të trajnimeve, studentët i ka

organizuara nga Qendra për Zhvillim të

vizituar edhe rektori, prof.dr.Alush Musaj me

Karrierës (QZK) në Universitetin “Isa Boletini”

bashkëpunëtorë. Ai u ka uruar suksese

në Mitrovicë (UIBM). Trajnimet ku po marrin

studentëve që marrin pjesë në këto trajnime

pjesë studentë të të gjitha fakulteteve të

që kanë filluar në ditët kur shënohet edhe 8-

UIBM, këtë radhë mbahen për përgatitjen e

vjetori i themelimit të UIBM.

Letrës Motivuese dhe CV-së.

Zyrtari i QZHK-së, Alban Fazliu, tha se
trajnimet do të zgjasin nga një javë dhe do të
mbahen në Amfiteatrin e Madh, ku ka
hapësirë të mjaftueshme për respektimin e
kushteve për mbrojtje nga Covid-19. Sipas tij,
interesimi i studentëve është shumë i mirë dhe
presin që këto aktivitete të intensifikohen edhe
më shumë.
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Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 8-

Në ndërkohë, ka filluar edhe aksioni për

vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa

dhurimin e librave për këtë bibliotekë.

Boletini” në Mitrovicë (UIBM), të enjten është

Fillimisht përveç rektorit, libra kanë

promovuar Biblioteka Universitare me qasje të

dhuruar

hapur për të gjithë komunitetin dhe jo vetëm

akademike në UIBM. Aksioni për

për studentët.

dhurimin e librave do të jetë i hapur në

Rektori i UIBM-së, prof.dr.

Alush Musaj, tha se tash e tutje Bibliotekën

edhe

dekanët

e

njësive

vazhdimësi.

universitare do të mund ta shfrytëzojnë të
gjithë qytetarët pa përjashtim.

Ndryshe, Biblioteka është pasuruar
vazhdimisht

me

literaturë

të

Sipas tij, qëllimi është që Universiteti të

nevojshme për programet e UIBM-së,

ofrohet me komunitetin në përgjithësi. “Përveç

por edhe me fonde të tjera që mund të

studentëve, ne mirëpresim edhe nxënësit e

jenë atraktive dhe të nevojshme për

shkollave të mesme dhe të gjithë ata që kanë

studentët dhe studiuesit.

interes

për

literaturën

që

Bibliotekën universitare”, tha ai.

ofrohet

në
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Në një tryezë të organizuar nga Parlamenti

Kryetarja e Parlamentit Studentor, Edona

Studentor me rastin e 8-vjetorit të themelimit

Haxhimehmeti, tha se në UIBM ka një frymë

të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë

jashtëzakonisht

(UIBM),

për

menaxhmentit dhe studentëve. Sipas saj,

rrugëtimin e tyre gjatë dhe pas studimeve. Ata

studentët janë të përfaqësuar në të gjithë

kanë folur për arritjet dhe sfidat që kanë pasur

mekanizmat vendimmarrës në UIBM dhe kjo

gjatë kësaj periudhe kohore.

patjetër se ka krijuar një klimë shumë të mirë

ish-studentët

kanë

rrëfyer

të

mirë

ndërmjet

bashkëpunimi.

Ish-studentët: Gresa Jashari, Enisa Bashota,
Ensar Suma dhe Altina Kamberi, kanë

Ndërsa, rektori, prof.dr. Alush Musaj, tha se

potencuar faktin se studimet në UIBM ju kanë

studentët gjatë gjithë kohës kanë qenë

ndihmuar

të

insistues dhe kjo ka pasur efekt pozitiv. “Janë

ofrohen me tregun e punës. Sipas tyre, puna

8 vjet prej themelimit të UIBM dhe tashmë po

praktike që kanë kryer gjatë studimeve është

shohim ndryshime të mëdha. Jemi vendosur

treguar shumë e rëndësishme për ta sa i

në kampusin më të mirë në rajon, me kushte

përket punësimit.

jashtëzakonisht

jashtëzakonisht

shumë

që

moderne.

Suksesi

i

studentëve padyshim që na bën një rrëfim
suksesi si institucion”, tha ai.
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Në kuadër të manifestimit për shënimin e 8-

Ndërsa, kryetarja e Parlamentit Studentor,

vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa

Edona

Boletini” në Mitrovicë (UIBM), të premten

menaxhmentin e UIBM për mbështetjen e

është

dhe

vazhdueshme për aktivitetet e tyre. “Jemi

nga

shumë

hapur

Teknologji

Panairi

që

për

është

Shkencë

organizuar

Haxhimehmeti,

të

kënaqur

me

falënderoi

interesimin

e

Parlamenti Studentor. Në hapje të Panairit,

studentëve që të marrin pjesë në këto

tashmë tradicional, ka marrë pjesë edhe

aktivitete, që e kanë pasuruar jetën studentore

rektori,

në Universitetin tonë”.

prof.dr.Alush

Musaj,

mandej

prorektorët, dekanët, si dhe studentë dhe
nxënës të shkollave të mesme.

Për mundësitë që ofrohen në UIBM ka folur
ish-studenti, Blend Broqi, tash një ekspert i
dalluar në një kompani private. “Unë kam

Rektori Musaj, fillimisht ka uruar për 8-vjetorin
e UIBM dhe ka falënderuar Parlamentin
Studentor

për

organizimin,

duke

krijuar

mundësi që në të njëjtën kohë të promovohet
UIBM dhe të ofrohet mundësi për nxënësit e
shkollave të mesme që të marrin informata për
programet që ofrohen. “Tashmë është bërë

mbaruar

Fakultetin

e

Teknologjisë

Ushqimore, prej ku kam përshtypjet më të
mira për punën e mirë dhe mundësitë që
ofrohen për përgatitjen profesionale. Kam
bërë zgjedhjen e duhur dhe për këtë jam
bindur meqë jam punësuar menjëherë pas
diplomimit”, tha ai.

një traditë e mirë që për çdo përvjetor kampusi

Pas ceremonisë së hapjes së Panairit, rektori

universitar të gjallërohet nga studentët dhe

dhe

nxënësit e shkollave të mesme, të cilët do të

vendosura në ambientet e hapura të kampusit

mund të bëhen pjesë e UIBM”, tha ai.

universitar,

mysafirët

ku

kanë

grupe

vizituar

stendat

studentësh

e

kanë

prezantuar punën që bëhet nëpër fakultetet e
tyre.
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Programet specifike dhe ndërlidhja e tyre me

Për organizimin e administratës në UIBM, foli

industrinë kosovare, e bëjnë Universitetin “Isa

sekretari i përgjithshëm, Xhelal Smakiqi. Ai

Boletini” në Mitrovicë (UIBM), një institucion të

tha se përvoja e ish-punëtorëve që kanë qenë

një rëndësie strategjike. Kështu u vlerësua në

në fakultetet e mëhershme ka bërë që puna të

konferencën virtuale: “Sukseset, sfidat dhe

shkoj shumë mirë, përderisa stafi i ri është

vizioni për zhvillimin e UIBM-së”, që u mbajt të

treguar shumë profesional.

premten në kuadër të shënimit të 8-vjetorit të

nevojë për funksionalizimin e disa zyrave në

themelimit të UIBM.

kuadër të administratës së përgjithshme, në
mënyrë

që

të

rritet

“Kemi ende

edhe

më

shumë

perfomanca”.
Rektori, Alush Musaj, foli për rrugëtimin e këtij
institucioni të arsimit të lartë, i cili fal punës
dhe

angazhimit

të

menaxhmentit,

stafit

akademik, administratës, studentëve dhe
institucioneve

lokale

e

qendrore

është

konsoliduar shumë shpejtë. “Ajo që dikur ishte
ëndërr, tash është realitet. Kemi kampusin më
të mirë universitar në rajon, kemi një staf të
kualifikuar dhe programe shumë atraktive për
tregun e punës që garantojnë të ardhmen e
sigurtë”, tha ai.

Për sfidat dhe vizionin për të ardhmen e
UIBM, folën edhe dekani i Fakultetit të
Gjeoshkencave,
profesoresha,

Naser
Sadija

Peci,

Kadriu,

mandej
drejtori

i

Qendrës së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
dhe kryetarja e Parlamentit Studentor, Edona
Haxhimehmeti, Besart Hajrizi. Ndërsa në fund
u

ndanë

mirënjohje

postmortum

për

profesorët: Afrim Dushi, Mursel Rama dhe
Shefqet Ibrahimi.
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Kryesuesi i Këshillit Drejtues, Ali Topalli,

Ndërsa, dekani i FTU-së, Milaim Sadiku,

rektori, Alush Musaj dhe dekani i Fakultetit të

falënderoi menaxhmentin për mbështetjen sa

Teknologjisë

Milaim

i përket projekteve që lidhen me laboratorët.

Sadiku, kanë përuruar të premten pajisjet e

“Kemi pajisje moderne, të cilat do të shërbejnë

reja në laboratorët e këtij fakulteti. Në këtë

për punën praktike të studentëve tanë, duke i

aktivitet që u mbajt në kuadër të shënimit të 8-

përgatitur ata për tregun e punës”.

Ushqimore

(FTU),

vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa
Boletini”

në

Mitrovicë

(UIBM),

pranishëm edhe prorektorët,

ishin

të

një numër

mësimdhënësish dhe studentë.

Pas ceremonisë së përurimit të pranishmit
kanë vizituar laboratorët ku janë vendosur
pajisjet e reja.

Rektori Musaj, shprehu kënaqësinë për këto
investime që do të krijojnë mundësi shumë të
mira për studentët. “Përveç investimeve në
kampus, investimet për krijimin e kushteve për
punë praktike do të ndikojnë drejtpërdrejt në
rritjen profesionale të studentëve”, tha ai.
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Tetë fidanë të rinj të një lloji të përzgjedhur

Sipas tij, tash e tutje të gjithë ata që duan

nga ekspertët janë mbjellur të premten në

mund ta mbjellin një fidan në këtë hapësirë,

kampusin universitar me rastin e 8-vjetorit të

janë të mirëseardhur ta bëjnë këtë duke

themelimit të Universitetit “Isa Boletini” në

respektuar kriteret e caktuara për llojin e tij,

Mitrovicë (UIBM). Pjesë e këtij projekti për

madhësinë etj. “Shpresojmë që ky projekt të

mbjelljen e fidanëve të rinj në oborrin e

ngjall interes dhe të vazhdoj”, tha ai.

kampusit fillimisht në mënyrë simbolike u
bënë: Rektori, Alush Musaj, prorektorët:

#uibm

Instagram: uibm_net

Facebook: Universiteti “ Isa Boletini” - Mitrovicë

info@umib.net

www.umib.net

Nis projekti për mbjelljen e fidanëve në
oborrin e UIBM

Merita Shala, Ajtene Avdullahi dhe Behxhet

Për procedurat dhe mundësitë e mbjelljes së

Shala, dekanët: Naser Peci, Milaim Sadiku,

fidanëve të interesuarit duhet të orientohen në

Qazim Tmava si dhe sekretari i përgjithshëm,

UIBM, ku do të marrin sqarimet e nevojshme.

Xhelal Smakiqi.

Rektori Musaj, tha se është caktuar një
hapësirë e caktuar brenda kampusit ku të
gjithë të interesuarit, ata që janë pjesë e UIBM
dhe qytetarët mund ta mbjellin drurin e vet dhe
të përkujdesen për të. “E filluam një projekt në
të mirë të ambientit, mandej edhe në të mirë
të

ofrimit

universitar”.

të

qytetarëve

me

kampusin
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Të nderuar student,
Të nderuar mësimdhënës
Të nderuar punëtorë të administratës
Të nderuar qytetarë
Më lejoni që me rastin e 8-vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM), t’ju uroj këtë përvjetor dhe të shpreh respektin më të sinqertë ndaj
jush. Pas 8 vjetësh tashmë duket një histori e tërë rrugëtimi nëpër sfida dhe suksese.
Kampusi universitar që kemi tani në Mitrovicë, para 8 vjetësh dukej vetëm një
ëndërr e mirë. Tashmë është realitet dhe për këtë i jemi mirënjohës të gjithë atyre që
kanë qenë pjesë e rrugëtimit tonë të përbashkët.
Jeta akademike në Mitrovicë ka pasur një rrugë të vështirë, por vendosmëria dhe
dashuria e njerëzve të këtij vendi për dijen ka qenë i pathyeshëm. Sivjet mbushen
plotë 60 vjet të jetës akademike në Mitrovicë, prandaj me këtë rast shprehim
respektin më të thellë për punën dhe angazhimin e të gjithë atyre që kanë qenë pjesë
e këtij rrugëtimi.
Kjo histori suksesi dhe sakrifice është një motiv i jashtëzakonshëm për të gjithë ne që
jemi pjesë e Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë. Riakreditimi institucional për 3
vjet dhe miratimi i statutit të UIBM, janë vetëm dy nga lajmet e mira të kohës së
fundit, pa harruar konferencat shkencore, projektet dhe bashkëpunimin me
universitete dhe organizata e kompani vendore dhe ndërkombëtare.
Përvjetori i UIBM përkon edhe me një moment të veçantë të historisë sonë të re, siç
është Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ne festojmë duke përkujtuar
sakrificën dhe lavdinë e komandantit, Adem Jashari dhe gjithë të rënëve për liri. Ata
janë flakadanë që mbajnë të ndriçuar rrugën tonë.
Në këtë përvjetor dua të shpreh respektin dhe nderimin më të thellë edhe për ishmësimdhënësit që nuk janë më në mesin tonë: Prof.dr. Mursel Rama, Prof.dr.Shefqet
Ibrahimi dhe Prof.dr.Afrim Dushi.
Dhe krejt në fund, më lejoni që t’ju falënderoj secilit prej jush për kontributin tuaj në
suksesin tonë të përbashkët. Faleminderit!
Me respect, Rektori Prof.dr.Alush Musaj
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Çlirimtare të Kosovës na e mban rrugën e
ndriçuar
Instagram: uibm_net

Facebook: Universiteti “ Isa Boletini” - Mitrovicë

info@umib.net

www.umib.net

J aM
n aAr R S

Përvjetorët e Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare

Rrugëtimi drejt lirisë dhe ndërtimit të shtetit

të Kosovës, për çdo mars, na bëjnë të ndalemi

ishte plot me dhimbje, por gjithsesi edhe

për një çast dhe të reflektojmë se ku ishim dhe

periudha më e lavdishme në historinë tonë.

ku jemi sot. Rënia heroike e komandantit

Flakadani i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës na

legjendar, Adem Jashari bashkë me familjarët

e mban rrugën e ndriçuar. Përulemi dhe

e tij, para 23 vitesh na kujton sakrificën që u

nderojmë me respekt, Adem Jasharin dhe

deshtë për lirinë tonë.

gjithë të rënët për liri. Lavdi!

Rektori
Prof.dr.Alush Musaj

07

Newsletter

#uibm

Urimi i rektorit Musaj, për 7 Marsin –
Ditën e Mësuesit
Instagram: uibm_net

Facebook: Universiteti “ Isa Boletini” - Mitrovicë

info@umib.net

www.umib.net

J aM
n aAr R S

Të nderuar mësimdhënës, më lejoni që në

Të nderuar mësimdhënës, tashmë rrethanat

emër

të

janë ndryshe, mirëpo obligimi ynë mbetet i

Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, t’ju uroj

vazhdueshëm që me përkushtim të edukojmë

7 Marsin – Ditën e Mësuesit. Misioni juaj

brezat e rinj. Rritja e cilësisë në arsim duhet të

mbetet i shenjtë, prandaj ju meritoni nderim

jetë prioriteti kryesor i angazhimit tonë si

dhe respekt të përditshëm.

mësimdhënës dhe si shoqëri.

Shkolla shqipe ka qenë strumbullari i lëvizjeve

Të na shërbej si katalizator shembulli i

kombëtare. Prej aty kanë nisur dhe janë

gjeneratave të mësimdhënësve që kanë

frymëzuar projektet më madhore të popullit

sakrifikuar edhe jetën për arsimin shqip. Të na

tonë. Historia e shkollës shqipe është e lidhur

shërbej 7 Marsi si frymëzim drejt sukseseve të

me historinë e lirisë sonë, prandaj kjo e bën të

reja. Urime!

timin

personal

dhe

në

emër

veçantë këtë festë dhe punën tuaj.

Me respekt,
Rektor
Prof. dr. Alush Musaj
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U mbajt takimi i parë (virtual) i Rrjetit të

Këta trupa do themelohen pas kërkesës që

Ballkanit Perëndimor për Qasje te Hapur (QH)

Institucioneve do ju vije me shkrim. Në fund u

në Infrastrukturën Kërkimore (IK). Pjesë e këtij

dakorduam për aktivitetet afatshkurta të

rrjeti është edhe Universiteti “Isa Boletini” në

Rrjetit, ku ndër tjera do të jetë edhe themelimi

Mitrovicë. Qëllimi i këtij takimi ishte njohja në

i një databazë rajonale rreth aktivitetit të Rjetit,

mes institucioneve kërkimore, pjesë të Rrjetit,

si dhe trajnime për Institucionet Kërkimore mbi

përmes një paraqitje të shkurtë të institucionit

zbatimin e politikave për QH në IK.

dhe infrastrukturës kërkimore të tyre, si dhe të
shprehin pritjet e tyre nga të qenët pjesë e këtij
rrjeti dhe politikave për QH në IK.

Poashtu

pjesë

e

agjendës

ishte

edhe

themelimi i dy trupave, pjesë të strukturës
menaxhuese të Rrjetit: Komiteti Drejtues dhe
Bordi

Këshillues.

Komitetin

Drejtues

e

përbëjnë nga një përfaqësues prej secilës
Ministri për shkencë dhe kulturë të gjashtë
ekonomive të Ballkanit Perëndimor. Ndërsa
Bordi Këshillëdhënës përbëhet nga një deri dy
anëtar për secilën nga gjashtë ekonomitë,
pjesë

të

Institucioneve/Universiteteve

kërkimore që kanë adaptuar politikat për qasje
të hapur në IK.
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Këshilli Organizativ për “Konferencën III

Ndërsa, koordinatori i Këshillit Organizativ,

Ndërkombëtare për Gjeoshkencë”, i përbërë

Sabri Avdullahi, tha se përkushtimi i anëtarëve

nga përfaqësues të Universitetit “Isa Boletini”

që pjesë e organizimit ka mundësuar që

në Mitrovicë, Komisionit të Pavarur për

Konferenca për Gjeoshkencë të rrugëtoj

Miniera dhe Minerale, Ministria e Zhvillimit

suksesshëm. “Jemi të bindur se gjithçka do të

Ekonomik dhe Shërbimi Gjeologjik i Kosovës,

shkoj mirë dhe ky edicion ashtu si dy të parët

në mbledhjen e mbajtur të enjten ka vendosur

do të jetë i suksesshëm dhe do të zgjoj

që edicioni i tretë i kësaj konference të mbahet

interesim

më 14 dhe 15 tetor 2021. Në u takim u bisedua

ndërkombëtarë”, tha ai.

të

studiuesit

vendorë

dhe

për detajet që kanë të bëjnë me organizimin
duke pasur parasysh rrethanat me pandemi,
për çka do të veprohet në bazë të situatës dhe

Për detajet që tjera sa i përket pjesëmarrjes

udhëzimeve të institucioneve përkatëse, për

dhe aspekteve të tjera të interesuarit do të

mbajtjen e konferencës fizikisht apo online.

njoftohen më kohë.

Në takim ishte i pranishëm edhe rektori i
UIBM, prof.dr.Alush Musaj, i cili përgëzoi
anëtarët e Këshillit Organizativ për punën e
jashtëzakonshme që kanë bërë sa i përket
kësaj konference. “Sivjet është edicioni i tretë
i kësaj konference, është krijuar një traditë e
mirë dhe në të njëjtën kohë një imazh i
jashtëzakonshëm

për

Universitetin

dhe

institucionet tjera që janë pjesë e organizimit”,
tha ai.
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Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në

Ndërsa,

Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM)

Foundation, shprehu kënaqësinë që do të

do të bashkëpunojë me IPKO Foundation për

mund të bashkëpunojnë me UIBM për fusha

të mbështetur dhe bashkërenduar aktivitetet

me interes reciprok. “Ne jemi të përkushtuar

dypalëshe. Për këtë qëllim u nënshkrua edhe

që ta zbatojmë deri në fund Marrëveshjen e

një

nënshkruar, duke pritur rezultate konkrete”,

Marrëveshje

Bashkëpunimi

ndërmjet

këtyre dy institucioneve nga rektori i UIBM,

Abetare

Gojani

nga

IPKO

tha ajo.

prof.dr. Alush Musaj dhe Abetare Gojani nga
IPKO Foundation.
Zyrtari i Lartë për Zhvillim të Karrierës, Alban
Fazliu, i cili zhvilloi një takim në zyret e IPKO
Rektori Musaj, e vlerësoi bashkëpunimin për

Foundation, sqaroi se më këtë bashkëpunim

mundësitë që do të krijohen për studentët e

ndër

UIBM, të cilët do të bëhen pjesë e trajnimeve,

përpjekjet e përbashkëta të dy institucioneve

seminareve dhe programeve që organizohen

në sferën e avancimit të çështjeve me interes

nga

e

reciprok. Sipas tij, janë specifikuar fushat e

ngjeshura të QZHK-së janë duke dhënë

bashkëpunimit, si bashkërendimi i aktiviteteve

rezultate shumë të mira sa i përket krijimit të

për afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e

mundësive për avancimin profesional të

avancimit

studentëve”, tha ai.

profesionale, përafrimin e programeve të

IPKO

Foundation.

“Aktivitetet

të

tjera

të

synohet

jetës

të

promovohen

akademike

dhe

studimit me nevojat e tregut të punës,
mbështetja
dypalëshe etj.

teknike

dhe

organizative
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM)

Ndryshe, bashkëpunimi pritet që të krijojë

do të bashkëpunojë me Kolegjin AAB me

partneritet në mes të palëve në fushën

qëllim të zhvillimit të bashkëpunimit akademik

profesionale, arsimore dhe shkencore që

dhe promovimit të mirëkuptimit mes dy

përfshinë të gjitha programet e studimit të

institucioneve të arsimit të lartë në Republikën

organizuara nga palët nënshkruese. Sa i

e Kosovës. Për të specifikuar fushat e

përket fushave të bashkëpunimit, përmenden

bashkëpunimit, të hënën u nënshkrua edhe

bashkëpunimin

një Marrëveshje Bashkëpunimi nga rektori i

akademik dhe administrativ, bashkëpunimi i

UIBM, prof.dr. Alush Musaj dhe rektori i

studentëve të cikleve të ndryshme të studimit

kolegjit AAB, dr.sc. Bujar Demjaha.

për periudha semestrale studimi ose për

Rektori Musaj, vlerësoi se bashkëpunimi
ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë
brenda vendit është i domosdoshëm dhe

periudha

të

profesional

praktikave,

mes

aktivitete

stafit

dhe

publikime të përbashkëta në kërkim shkencor
etj.

tepër i nevojshëm, si për studentët ashtu edhe
për stafin akademik. “Presim që të dy
institucionet

tona

bashkëpunim,

të

duke

përfitojnë
ofruar

më

nga

ky

shumë

mundësi për studentët, stafin akademik dhe
administratën”.
Ndërsa, rektori i Kolegjit AAB, dr.sc. Bujar
Demjaha,

përgëzoi

rektorin

Musaj

për

kampusin e ri universitar në Mitrovicë. Ai
theksoi se pret që bashkëpunimi ndërmjet dy
institucioneve të jetë i frytshëm dhe të prodhoj
rezultat të prekshëm.

Kjo

marrëveshje

nënshkruhet

për

një

periudhë 5 (pesë) vjeçare, dhe hyn në fuqi me
nënshkrimin e saj nga të dyja palët.
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Me datë 19 dhe 20 mars 2021, në Universitetin

Në hapje të konferencës fjalë rasti mbajtën

“Ukshin Hoti” në Prizren, po i zhvillon

Kseanela SOTIRIFSKI, Rektore e Universitetit

punimet

ndërkombëtare

Aleksander Moisiu në Durrë, Behxhet Shala,

ndërdisiplinore: “Studime krahasuese në

Prorektor i Universiteti “Isa Boletini” në

shoqërinë moderne, Ballkani në kontekstin

Mitrovicë, Kaliopi NASKA, Rektor i Universiteti

evropian dhe global” dhe “Konferenca IV

Shqiptar, Irena NIKAJ, Presidente e Shoqatës

ndërkombëtare

Sociologjike

Konferenca

e

XV

Forumit

Sociologjik

Shqiptare

(ALBSA),

Ismajl

Ballkanik (BSF) me temë “Ballkani – Një qasje

BAFTIJARI, Drejtor i Institutit për Shkencë

krahasuese dhe integruese”. Konferenca po i

dhe

zhvillon punimet në mënyrë të kombinuar,

Zëvendës Drejtor i Institutit të Studimeve

online dhe fizikisht. Në konferencë janë

Politike dhe Sociale (IPSS), Korea e Jugut, Ali

gjithsej 223 prezantime nga 333 autor e

PAJAZITI, Universiteti Jug-Lindor, Maqedonia

koautor nga 23 shtete.

e Veriut, Dhimitri BELLO – Rektor, Universiteti

Teknologji

(INSI),

Agri

SOKOLI,

Fan S. Noli i Korçës – Shqipëri, Geron
KAMBERI – Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për
Organizator i konferencës është Institui

Lidershipin në Shkolla (CSL), Leke SOKOLI –

Shqiptar i Sociologjisë / Shoqata Sociologjike

Drejtor i Përgjithshëm i Institutit Shqiptar të

Shqiptare, Universiteti “Ukshin Hoti” në

Sociologjisë

Prizren,

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Forumi

Universiteti

“Isa

Boletini”

në

Mitrovicë dhe shumë institucione të tjera

Sociologjik

partnere.

konferencës.

(AIS)

Ballkanik

Besim

dhe

GOLLOPENI,

moderator

i
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Në kuadër të procesit të riakreditimit dhe

Paraprakisht ekspertëve ndërkombëtarë, të

akreditimit të programeve në Universitetin “Isa

cilët për shkak të pandemisë takimet i

Boletini” në Mitrovicë (UIBM), të hënën janë

zhvillojnë virtualisht, u është dërguar një

zhvilluar takimet online me ekspertët për

videoxhirim i kampusit, sallave, kabineteve

programet në Fakultetin Juridik, Ekonomik

etj, ku zhvillohet procesi mësimor. Takimet

dhe atë të Edukimit. Në Fakultetin Ekonomik

vazhdimisht janë monitoruar nga zyrtarët e

është një program i ri në nivelin master për të

Agjencisë Kosovare për Akreditim (AKA),

cilin është aplikuar në procesin e akreditimit.

ndërsa të hënën ka qenë i pranishëm edhe

Është

vetë drejtori i AKA-së, Naim Gashi.

fjala

për

Menaxhment

programin

Biznes

dhe

me specializime: 1. Banka,

Financa dhe Kontabilitet, 2.Menaxhment dhe
Ndërmarrësi dhe 3. Menaxhment Industrial.
Ndërsa procesit të riakreditimit iu kanë
nështruar edhe Programi Juridik në Fakultetin
Juridik dhe Programi Fillor në Fakultetin e
Edukimit.

Zyrtari i lartë për Cilësi në UIBM, Elvis Feka,
tha se në përgjithësi procesi ka rrjedhur mirë.
Sipas

tij,

procesit

të

riakreditimit

dhe

akreditimit iu kanë nënshtruar gjithsej 20
programe në UIBM.
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Në kuadër të programit Erasmus+, projektit

Në këtë punëtori po marrin pjesë të gjithë

“Zhvillimi

bashkëpunim

partneret vendor dhe ndërkombëtar, gjithsejtë

ndërkombëtar dhe menaxhim të projekteve

18 përfaqësues të institucioneve, disa nga ta

“QUADIC “, po mbahet punëtoria e radhës në

në lidhje direkte online për shkak të COVID-

Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren. Gjatë

19 . Partnerë të projektit QUADIC janë:

punëtorisë do të ofrohen trajnime për stafin e

University “Kadri Zeka” Gjilan, International

zyrave për bashëkpunim ndërkombëtar në

Business College Mitrovica, University of

institucionet e arsimit të lartë në Kosovë si dhe

Gjakova “Fehmi Agani”, University of Prizren

do të lansohet platforma për menaxhimin e

“Ukshin Hoti”, University of Prishtina “Hasan

projekteve ndërkombëtare dhe mobiliteteve të

Prishtina”,

stafit dhe studentëve. Punëtoria do të mbahet

Antipolis,

nga 28 deri më 31 Mars 2021.

University of Medicine Tiranë, University of

i

cilësisë

për

Universite
Technical

de

Nice

University

of

Sophia
Sofia,

Ljubljana, Heimerer College, University of
Peja ‘Haxhi Zeka”, University of Durres
“Aleksandër Xhuvani”, University “Isa Boletini”
Mitrovicë, European University of Tirana,
International University for Business and
Technology, University of Korça “Fan S. Noli”,
University of Gjirokastra “Eqrem Qabej”,
Universita Per Stranieri Di Perugia.
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Studentët e Fakultetit të Gjoeshkencave

Ai bëri të ditur se MLK-së i është dhënë statusi

(FGJ) në Universitetin “Isa Boletini” në

i investitorit strategjik nga Qeveria e Kosovës,

Mitrovicë (UIBM), do të mund të bëhen pjesë

përkatësisht të drejtat për të zhvilluar projektin

e Programit të Edukimit Profesional dhe

“Hulumtim-shfrytëzimi

Punësimit

kompania

Gumnishtë, Karaç dhe Vllahi”. “Mundësia për

“Moxico Luma Kosovo Mining L.L.C” (MLK).

të angazhuar studentët në një Program për

Për këtë qëllim të mërkurën u nënshkrua edhe

edukim

një

konsiderohet

që

realizohet

Marrëveshje

MLK-së,

të

nga

Bashkëpunimi

përfaqësuar

ndërmjet

nga

drejtori

menaxhues, Burim Asllani si dhe UIBM dhe
FGJ, të përfaqësuar nga rektori, prof.dr. Alush
Musaj dhe dekani, prof.dr. Naser Peci.

dhe

minerar

punësim

të

jetë

në

zonat:

profesional,

me

interes

për

komunitetin, sektorin e minierave dhe vetë
kompaninë”, tha ai.
Ndërsa, rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj,
falënderoi drejtuesit e MLK-së për mundësinë
e ofruar për studentët. “Është një mundësi

Drejtori i MLK-së, Burim Asllani, tha se qëllimi
i

bashkëpunimit

është

mbështetja

e

studentëve të FGJ-së, por edhe e të tjerëve
për praktikën profesionale që ofrohet në
projektet

e

hulumtimit

–

zbulimit

dhe

jashtëzakonisht
profesionale

e
të

mirë

për

studentëve

ngritjen
nëpërmjet

përfshirjes në një program të tillë hulumtimi,
ku do të jenë të pranishëm ekspertë të fushës
me renome”, tha ai.

shfrytëzimit minerar në Kosovë. Sipas tij,

Në Marrëveshjen e nënshkruar janë detajuar

studentët do të angazhohen në bazë të një

obligimet e secilës palë, që kanë të bëjnë me

orari të përgatitur nga dekani dhe secili

angazhimin e studentëve, aktiviteteve të

student do të nënshkruaj një kontratë për

ndryshme si, seminare, vizita studimore,

punë praktike me kompaninë, ku përfshihet

kërkime të përbashkëta etj.

edhe shkalla e kompensimit dhe sigurimit
shëndetësor.

