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TRAJNIM PËR TË DREJTAT E
NJERIUT
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MIRËNJOHJE
PËR STUDENTËT
QË FITUAN
VENDIN E PARË
NË GARËN PËR
SIGURI
KIBERNETIKE
05/07/2021

Ngjashme
Studentët e
Informatikës
Inxhinierike fitues
të garës për siguri
kibernetike
Studentët e Informatikës Inxhinierike në
kuadër

të

Fakultetit

të

Inxhinierisë

Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK) në
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë
(UIBM), kanë zënë vendin e parë në garën
për

siguri

kibernitike

“Kosovo

Cyber

Challenge”. Në këtë garë të organizuar nga
UNDP-ja

në

bashkëpunim

me

Women4Cyber Albania, Telelink Business
Services dhe IPKO Foundation, kanë marrë
pjesë tre studentë nga FIMK-u: Eron
Mahmuti, Valton Tahiri dhe Armend Binaku.
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PËRFAQËSUES TË UIBM
MORËN PJESË NË PËRURIMIN
E OBJEKTIT TË IADK -SË PËR
TRAJNIME PROFESIONALE
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STUDENTË NGA TIRANA,
TETOVA DHE PRISHTINA
VIZITUAN UIBM NË KUADËR
TË “SHKOLLËS VERORE”
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REKTORI MUSAJ SHPREH
NGUSHËLLIME PËR NDARJEN NGA
JETA TË PROF. ASOC. DR. ALI
SADIKUN

Prof. asoc. Dr. Ali Sadiku
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MASHTI EMËRON
KATËR ANËTARË TË
KËSHILLIT DREJTUES
NË UIBM

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë
dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, ka marrë
vendim për emërimin e 4 anëtarëve të Këshillit
Drejtues të Universitetit “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM), të cilët do t’i zëvendësojnë
katër ish-anëtarët e shkarkuar. Të emëruarit, të
cilët do të mbajnë detyrën deri në tetor të këtij
viti kur përfundon mandati i rregulltë, janë:
Agron Dida, Salem Lepaja, Gazmend Kaçaniku
dhe Ilir Mazreku.
Ditë më parë në Senatin e UIBM janë zgjedhur
katër anëtarë të KD-së nga stafi akademik për
mandatin e ri. Prej tetorit kur fillon mandati i ri,
KD-ja do të përbëhet prej 7 anëtarëve sipas
Statutit të ri të UIBM, ku 4 zgjedhën nga UIBM
dhe 3 nga MASHTI.

“
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14/07/2021

Profesoresha, Zarife Bajraktari – Gashi,
tha se si rezultat i bashkëpunimit të
frytshëm me kompaninë “Ferronikel”,
studentët e FGJ-së vazhdojnë t’i kenë
dyert

e

hapura

në

këtë

kompani

prestigjioze. “Përveç punës praktike, disa
prej tyre edhe kanë gjetur vend të
përhershëm pune”, tha ajo.
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15/07/2021

MARRËVESHJE
BASHKËPUNIMI NDËRMJET
FTU-SË DHE STONECASTLE
VINEYARDS AND WINERY
L.L.C.

Sa i përket aktiviteteve, planifikohet ndihma teknike për studentët në realizimin e punimeve të seminareve dhe në
punimin e diplomave në të gjitha nivelet e studimit. Parashihet edhe ndihma teknike në realizimin e punës praktike për
studentët e FTU-së, në programin e studimeve Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore.
Aktivitet tjetër i paraparë në këtë marrëveshje është bashkëpunimi profesional – shkencor në aspektin e përgatitjes së
të dhënave dhe dokumentacionit teknik, duke kyçur në punë punëtorët shkencor profesional të dy institucioneve si dhe
studentët e FTU-së. E gjithë kjo me qëllim të realizimit të programeve mësimore apo të hulumtimeve të përbashkëta.

9

U MBAJT AKADEMI PËRKUJTIMORE PËR: PROF.DR. MURSEL
RAMA, PROF. RIZA HAZIRI, PROF.DR. BLERIM BARUTI DHE
PROF.ASOC.DR. ALI SADIKU

Ai tha se profesorin, Mursel Rama, e kujton si një bashkëpunëtor dhe mik të jashtëzakonshëm. “Në pozitat e
ndryshme që ka mbajtur në universitetin tonë kemi pasur bashkëpunim dhe mirëkuptim të vazhdueshëm. Ishte
shumë i sinqertë, modest dhe i këndshëm. Mbi të gjitha kishte një qasje pozitive dhe vazhdimisht konstruktiv”.
Për profesorin, Riza Haziri, tha se ka njohur shumë më herët dhe ka pasur raporte miqësore. “Ai njihej për mik
besnik dhe koleg shembullor. Gjithsesi një personalitet i respektuar në qytetin tonë edhe pozitat që ka mbajtur dhe
për kontributin e tij sidomos si ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”.
Rektori Musaj tha se me profesorin, Blerim Baruti, ishin kolegë si mësimdhënës në të njëjtin fakultet. “Shquhej me
urtësi dhe kulturë të jashtëzakonshme njerëzore. Nuk lodhej duke qenë korrekt në asnjë kohë. I tillë ishte me të
gjithë, prandaj jam shumë krenar për të”.
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Urimi i rektori Musaj për Kurban
Bajram

Të nderuar studentë, mësimdhënës, staf administrativ në
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë
Të nderuar qytetarë të besimit islam në Kosovë
Më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Universitetit
“Isa Boletini” në Mitrovicë t‘ju uroj Kurban Bajramin. Mesazhi
i kësaj feste për solidaritet me njëri-tjetrin le të jetë moto e jetës
sonë të përditshme.
Le të jetë frymëzim për punët dhe obligimet tona për
të përmirësuar mirëqenien tonë, të familjeve tona dhe të
shoqërisë sonë në përgjithësi. Qofshi me shëndet dhe gjithë të
mirat!
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U MBAJT CEREMONIA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE PËR VITIN
AKADEMIK 2020/21

Në Universitetin “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM) u mbajt të premten
ceremonia e diplomimit për vitin
akademik 2020/21, ku morën pjesë
250 studentë të diplomuar. Përveç
drejtuesve
të
UIBM,
njësive
akademike,
përfaqësuesve
të
Parlamentit
Studentor,
stafit
akademik dhe stafit të administratës
ishin të pranishëm edhe shumë
familjarë të studentëve të diplomuar.
Fillimisht të pranishmëve ju drejtua
me një fjalë rasti rektori, prof.dr.
Alush Musaj, i cili ju uroi sukses
studentëve të diplomuar. “Jemi
shumë të lumtur që po festojmë sot
bashkërisht me ju studentë të dashur
dhe me familjet tuaja, diplomimin
tuaj”.

Rektori theksoi se ky është një moment i veçantë për studentët dhe për vetë
Universitetin. “Duke parë sukseset e studentëve tanë, ndjehemi shumë krenar
edhe me vetë institucionin tonë, që ndërton gjeneratat e së ardhmes”, tha ai.
Të pranishmëve me një fjalë rasti ju drejtua edhe profesoresha, Nushe Lajçi,
profesori, Zahir Çerkini, kryetarja e Parlamentit Studentor, Edona
Haxhimehmeti si dhe dy nga studentët e diplomuar. Pas pjesës së fjalimeve u
shpërndanë certifikatat për studentët pjesëmarrës, ndërsa në ambientet e
jashtme në një atmosferë festive u zhvillua ceremonia e hedhjes së kapelave.
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U MBAJT MBLEDHJA
KONSTITUTIVE E
KËSHILLIT DREJTUES

Të martën ( 27 korrik 2021) u mbajt mbledhja konstitutive e Këshillit
Drejtues (KD) të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Pas
verifikimit të mandateve të katër anëtarëve të KD-së të emëruar nga
MASHTI: Prof.dr.Agron Dida, Prof.dr.Salem Lepaja, Prof.dr.
Gazmend Kaçaniku dhe Prof.dr. Ilir Mazreku, u zgjodh kryesuesi dhe
zëvendëskryesuesi i KD-së.
Kryesues i KD-së u zgjodh, Prof.dr. Salem Lepaja, kurse,
Prof.dr.Gazmend Kaçaniku, u zgjodh zëvendëskryesues. Prej tetorit
sipas Statut të ri të UIBM, KD-ja do të ketë shtatë anëtarë.
Pas përfundimit të mbledhjes, kryesuesi, zëvendëskryesuesi si dhe
anëtarët e KD-së, të shoqëruar nga rektori, prof.dr. Alush Musaj,
vizituan kampusin universitar, ku panë për së afërmi objektet,
amfiteatrot dhe hapësirat tjera universitare.

Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë
Rr.Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë
+383 (028) 535 726
info@umib.net | www.umib.net

“
13

28/07/2021

Rektori Musaj, e falënderoi
akademikun. Dushi, për krejt
kontributin

e

dhënë

për

zhvillimin e jetës akademike në
Mitrovicë dhe për gatishmërinë
që të ndihmoj për realizmin e
një

dokumentari

dhe

monografisë për Universitetin
“Isa Boletini”.

“
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Në njoftim bëhet e ditur
se

brenda

afatit

të

përcaktuar ligjor do të
dërgohen

edhe

vendimet e shtypura.

Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë
Rr.Ukshin Kovaçica, 40000 Mitrovicë
+383 (028) 535 726
info@umib.net | www.umib.net

“
15

30/07/2021

Rektori

i

UIBM,

prof.dr.Alush

Musaj, ka shprehur kënaqësinë e tij
për këtë raport që shpërfaq punën e
mirë dhe profesionale të Zyrës së
Financave dhe administratës në
përgjithësi. “Dua t’i përgëzoj të
gjithë

administratën

për

përkushtimin dhe profesionalizmin
e treguar, duke bërë që UIBM të
bëhet

shembull

sa

i

Në Raportin e publikuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit të
Kosovës për vitin fiskal 2020, nuk ka asnjë vërejtje për
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Kjo është
hera e katërt radhazi që UIBM si njësi buxhetore në kuadër
të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Inovacionit
(MASHTI), del pa asnjë vërejtje nga Auditimi.
Drejtori i Financave në UIBM, Besim Kurti, tha se bazuar në
mostrat e kërkuara dhe të prezantuara, UIBM nuk ka marre
asnjë vërejte me çka edhe njëherë është dëshmuar se ky
insitucion ka një administratë të përgjegjshme, efikase,
transparente dhe llogaridhënëse. “Edhe këtë vit fiskal, sikur
edhe gjatë edhe gjatë tre viteve të kaluara, proceset e
zhvilluara ishin konform dispozitave ligjore dhe rregulloreve
në fuqi”.

përket

respektimit të procedurave dhe
infrastrukturës

ligjore

përgjithësi”, theksoi ai.

në
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Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM),
Kryesuesi i posazgjedhur i
Konferencës
së
Rektorëve,
prof.dr.Alush
Musaj,
ka
falënderuar
rektorët
për
mbështetjen. Ai ka vlerësuar lartë
punën e kësaj konference, që ka
pasur ndikim të prekshëm në
organizimin dhe mbarëvajtjen e
procesit arsimor në universitetet
publike.

prof.dr.Alush Musaj, do ta udhëheq për një vit si kryesues
Konferencën e Rektorëve, ndërsa zëvendëskryesues do të
jetë, rektori i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë,
prof.ass. dr. Artan Nimani. Për këtë u vendos në takimin
virtual të Konferencës së Rektorëve, që u mbajt të premten
mbrëma.

Ceremonia zyrtare e pranimdorëzimit të detyrës do të bëhet të
hënën në Universitetin “Isa
Boletini” në Mitrovicë, ku pritet të
jenë të pranishëm të gjithë rektorët
e universiteteve publike në vend.
Kryesues
i
Konferencës
së
Rektorëve vitin e fundit ka qenë
rektori i Universitetit “Kadri Zeka”
në Gjilan, prof.dr. Bajram Kosumi.
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02/08/2021
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) dhe
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) shqyrtojnë
mundësitë e bashkëpunimit në projekte të ndryshme që
ndërlidhen me përmirësimin e kushteve për komunitetin
universitar. Për këtë u bisedua të hënën ndërmjet shefit të
Zyrës TIKA në Kosovë, Cihan Dinçer dhe rektorit të UIMB,
prof.dr. Alush Musaj.
Rektori Musaj e falënderoi shefin e TIKA-së për vizitën dhe
mundësinë e bashkëpunimit. “Jemi mirënjohës për
mbështetjen tuaj dhe presim që bashkërisht të identifikojmë
projektet që mund të mbështeten nga TIKA”, tha ai.

Shefi i TIKA-së, Cihan Dinçer, theksoi se fillimisht do të përgatiten
për të nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi, për t’i hapur
rrugë realizimit të projekteve konkrete. “Jemi të mahnitur nga
kampusi universitar në Mitrovicë. Shpresojmë shumë të mund të
ndihmojmë për rritjen e bashkëpunimit me universitetet në Turqi,
duke ofruar mundësi për studentët dhe stafin tuaj akademik”, tha
ai.

“
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02/08/2021
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM),
prof.dr. Alush Musaj ka pranuar zyrtarisht detyrën e
kryesuesit të Konferencës së Rektorëve, në një ceremoni që
u mbajt të hënën në UIBM. Në prani të rektorëve të
universiteteve publike, rektori Musaj detyrën e kryesuesit të
Konferencë së Rektorëve e pranoi nga rektori i Universitetit
“Kadri Zeka” në Gjilan, prof.dr. Bajram Kosumi, i cili ishte
deri me tani në këtë pozitë.
Rektorët falënderuan ish-kryesuesin, prof.dr. Bajram Kosumi
për punën e deritanishme dhe njëkohësisht e uruan për
suksese kryesuesin e ri, prof.dr. Alush Musaj. Gjithashtu ata
premtuan bashkëpunim dhe mbështetje për aktivitetet e
Konferencës së Rektorëve.

Postin e zëvendëskryesuesit të Konferencës së Rektorëve do ta mbaj,
rektori i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë, prof.ass.dr.Artan
Nimani. Mandati në këto poste zgjat një vit.
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KONKURSI PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË
VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE
(BACHELOR) – VITI AKADEMIK 2021/22

2021/2022
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“
01/09/2021
Këshilli Organizativ i Konferencës së Tretë Ndërkombëtare
Multidiciplinare të Gjeoshkencave IMGC2021 mbajti takim
pune në të cilën u diskutua rreth organizmit të konferencës.
Këshilli vendosi që të zgjas afatin e pranimit të punimeve deri
më 20 Shtator 2021.

“
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Rektori Musaj theksoi se pandemia Covid19 ka treguar nevojën e shtuar për

07/09/2021

bashkëpunim global në kërkimin shkencor,
inovacionin dhe rritjen e kapaciteteve

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

shkencore. Siaps tij, përgjigjet ndaj sfidave

Alush Musaj, në cilësinë e kryesuesit të Konferencës së

globale të tilla si kjo do të jenë në zemër të

Rektorëve, ka marrë pjesë si panelist të martën në

bashkëpunimit

ardhshëm

Konferencën për Arsimin e Lartë në Kosovë të organizuar nga

ndërkombëtar, të mbështetura nga vlerat e

Herasi. Pjesë e panelit, ku u diskutua për aspektet e zhvillimit

integritetit dhe aksesit të barabartë që

të arsimit të lartë në Kosovë ishin edhe zëvendësministrja e

gjithashtu

Arsimit,

duhet

të

të

reflektohen

në

Edona Maloku Bërdyna, sekretari i parë i

mënyrën se si drejtohen dhe qeverisen

ambasadës austriake, Martin Schaller dhe drejtuesi i

institucionet e arsimit të lartë.

programit Heras, Aqif Emurli.

Rektori Musaj, tha se viti akademik 2021-2022 do të jetë një vit
sfidash serioze, të cilat tashmë veç kanë filluar. “Është e rëndësishme
që ne të fillojmë t’i formulojmë këto çështje dhe sfida si mundësi që
hapësira e arsimit të lartë të evoluojë në drejtime të reja”.
Sipas tij, arsimi i lartë dhe universitetet janë shtyrë t’i përgjigjen
situatave të reja gjatë vitit të kaluar dhe këtij viti, duke përfshirë
organizimin e mësimit herë plotësisht në distancë [online] e herë të
kombinuar. igurimin e cilësisë së mësimdhënies e mësimnxënies
sidomos në programe e profile specifike që kanë kërkuar angazhimin
e laboratore etj. “Institucionet e suksesshme do të zbatojnë mësimet
e nxjerra nga viti i kaluar për t’u ripozicionuar për të ardhmen.
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UIBM SHPALL KONKURS PLOTËSUES- AFATI I
DYTË PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË
PAPLOTËSURA NGA AFATI I PARË I
KONKURSIT PËR STUDIME BACHELOR
2021/2022

08.09.2021
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UIBM SHPALL KONKURS PËR PRANIMIN
E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË
STUDIMEVE MASTER PËR VITIN
AKADEMIK 2021/2022

08.09.2021

“
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09/09/2021
Më 08.09.2021 në Fakultetin e Gjeoshkencave u mbajt
mbledhja e Trupit Këshilldhënës të Fakultetit të
Gjeoshkencave.
Të pranishmit ritheksuan rëndësinë e bashkëpunimit në mes të
arsimit të lartë – Universitetit përkatësisht fakultetit dhe
industrisë/institucioneve që kanë të bëjnë me fushën e
Gjeoshkencave përkatësisht sektorin minerar në Kosovë. Secili
nga të pranishmit u fokusua në përvojat e mundësisë së
bashkëpunimit nga instutucioni/ndërmarrja që vijnë.
Në këtë mbledhje u caktua Kryetari i Trupit Këshilldhënës të
FGJ-së, Shefik Imeri – menaxher në Minierën dhe Industrinë e
magnezitit Golesh. Shefiku ka një përvojë të madhe në
menaxhmentin industrial duke qenë për vite të tëra edhe pjesë
e NewCoFerronikeli në Drenas dhe tani aktualisht menaxher i
Minierës dhe industrisë së magnezitit Golesh.

Shefik Imeri i falënderoi anëtarët e TK të FGJ-së për besimin
e dhënë duke theksuar se puna ekipore është ajo që avancon
prandaj do të punojnë së bashku me fakultetin për
realizimin e misionit të bashkëpunimit në mes të Fakultetit
Gjeoshkencave dhe Trupit Këshilldhënës. Poashtu potencoi
se një bashkëpunim i tillë ndihmon në avansimin e shkencës
dhe zhvillimin e industrisë, ndihmon fakultetin në rritjen e
punës praktike për hulumtime dhe studentë, mundëson
kyçjen e stafit të fakultetit dhe studentëve në projekte.

“
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15/09/2021
Sipas tij, zhvillimi njerëzor në
vetvete është një paradigmë që nxit
mjedisin e duhur për individët që të
zhvillojnë potencialin e tyre të plotë
dhe të bëjnë jetë produktive dhe
krijuese. Arsimi i lartë, është një
prej ambienteve më të pasura e të
më se të përshtatshme ku individët
e rinj vazhdojnë formësimin e tyre
si
individë
produktivë
dhe
shpërthejnë me potencialet që
kanë”.
Ai tha se universitetet dhe kolegjet
janë institucione me ndikim dhe
fuqi
të
konsiderueshme
në
komunitetet e tyre, kombëtare dhe
botërore, dhe kështu luajnë një rol
jetësor në sigurimin e respektimit
dhe promovimit të të drejtave të
njeriut. “Në këtë kuadër, normat e
të drejtave të njeriut duhet të
udhëheqin arsimin e lartë”, theksoi
Musaj.

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM),
prof.dr. Alush Musaj, në cilësinë e kryesuesit të Konferencës së
Rektorëve, ka marrë pjesë të mërkurën në punëtorinë “Të
drejtat e njeriut dhe dimensioni social në arsimin e lartë të
procesit të Bolonjës”, të organizuar nga Herasi. Pjesë e panelit
në këtë punëtori që u mbajt në Prishtinë ishin edhe: Edona
Maloku Berdyna, zëvendësministre e MASHTI-it, Habit
Hajredini, drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë, Veronika
Nitschenga nga WUS Austria etj.
Rektori Musaj, në fjalën e tij theksoi se legjislacioni dhe
politikat shtetërore në përgjithësi kanë ndjekur një trajektore
neoliberale, duke e zhvendosur perceptimin e arsimit të lartë
nga të qenit një e mirë publike në një mall të aftë për t’u blerë
dhe për t’u shitur. Ky model është kritikuar, veçanërisht sepse
në përgjithësi përforcon pabarazinë sociale.

Në të njëjtën kohë, arritja e arsimit të lartë është bërë më e
rëndësishme se kurrë më parë. Arsimi i lartë, konsiderohet
si një parakusht për zhvillim të kompetencave të kërkuara të
përshtatura me nevojat e tregut të punës, si rrjedhim
punësim dhe ata që kanë arsimin e lartë gëzojnë rrethana të
përmirësuara të jetës”, tha ai.

“
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Ndërsa Veronika Nitsche nga WUS –
Austria, vlerësoi angazhimin dhe
punën e mirë që është bërë në UIBM.
“Ne jemi të suksesshëm sepse kemi
mbështetje nga universitetet dhe stafi
lokal”, theksoi ajo.

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM),
prof.dr. Alush Musaj, ka pritur të enjten në takim një
delegacion të Heras-it, të prirë nga Veronika Nitsche, Aqim
Emurli etj, me të cilët ka biseduar për ecurinë e projekteve të
përbashkëta. Rektori Musaj, i cili në takim shoqërohej edhe nga
prorektorët, falënderoi drejtuesit e Heras-it për mbështetjen e
vazhdueshme për zhvillimin e UIBM dhe arsimit të lartë në të
gjithë Kosovën.

Sipas saj, ndërlidhja me zonën
evropiane të arsimit të lartë ka qenë
angazhimi i parë dhe është me rendësi
që të ketë shkëmbime. “Faktor tjetër
me rëndësi është edhe zhvillimi i
ekspertëve vendorë”, tha ajo.

Projektet e Heras-it kanë qenë tepër të rëndësishme për
zhvillimin e arsimit të lartë në vend dhe në këtë kontekst për
universitetet. “Jemi jashtëzakonisht mirënjohës për
mbështetjen tuaj dhe shpresojmë që të vazhdojmë angazhimet
bashkërisht për të ngritur nivelin e punës akademike në
universitetet tona”, tha ai.

“
27

16/09/2021
Ka filluar “Konferenca e Tretë Ndërkombëtare mbi Menaxhimin
e Konkurrencës Globale dhe Inovacionit”, në të cilën
bashkëorganizator është edhe Universiteti “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM). Kjo konferencë që zakonisht mbahet në
Universitetion e Stambollit, sivjet për shkak të pandemisë me
Covid-19 është organizuar online.

Rektori
Musaj,
shprehu
besimin se “Konferenca e
Tretë Ndërkombëtare për
Konkurrencën Globale dhe
Menaxhimin e Inovacionit”
do të shërbejë si një vend
takimi
për
akademikët,
vendimmarrësit, komunitetin
e biznesit të cilët gjatë këtyre
tri ditëve të konferencës do të
ndajnë përvojat e tyre më të
mira
për
konkurrencën
globale në kontekstin e
krijuar nga Covid-19, si
menaxhimi i inovacionit etj.

Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, shprehu kënaqësinë që
mund t‘ju drejtohet pjesëmarrësve me një fjalë rasti, megjithëse
online për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia. Ai tha
se me përhapjen e COVID-19 në mars të vitit të kaluar, njerëzit në
mbarë botën janë përballur me një realitet të ri, të panjohur dhe
të pasigurt për të gjithë ne. Shtetet dhe njerëzit duhej të
përshtateshin me një jetë të re, të pazakontë aq larg nga jeta
normale, në mënyrë që të mbijetonin”.

Sipas tij, shkencëtarët në mbarë botën kanë punuar shumë për të
shpikur një vaksinë që do të rrisë imunitetin e njerëzimit ndaj
COVID-19. Disa lloje të vaksinave janë shpikur dhe arritur të
shpërndahen në vende të ndryshme të botës. Kjo situatë e re e
pasigurt na ka mësuar se, ka nevojë për inovacione dhe stile të reja
të punës dhe menaxhimit për të kapërcyer këto sfida dhe për ta bërë
jetën tonë më të lehtë”, tha ai.

“
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Vazhdojnë

prezantimit

në

“Konferencë

e

Tretë

Ndërkombëtare mbi Menaxhimin e Konkurrencës Globale
dhe Inovacionit”, në Universitetin e Stambollit, Turqi, në të
cilën bashkëorganizator është edhe

Universiteti “Isa

Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Kjo konferencë po mbahet
online,

për

shkak

të

pandemisë

me

Covid-19.

Gjatë ditës së sotme një pjesë e stafit akademik të fakultetit
Ekonomik kanë marrë pjesë me prezantime si dhe në cilësinë e
udhëheqësit të sesionit. U prezantuan punimet e stafit në
bashkëautorësi nga Qazim Tmava, Esat Derguti, Ajtene Avdullahi,
Filloreta Demiri dhe Besë Sadikaj, ndërsa profesoresha Ajtene
Avdullahi,

udhëhoqi

një

sesion

të

konferencës.

Prezantimet në këtë konferencë vazhdojnë deri më 19 shtator 2021.

“
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Ai shprehu mirënjohjen më të
thellë për kontriibutin e madh
që akademik Dushi ka dhënë
për zhvillimin e institucioneve
të arsimit të lartë në Mitrovicë.

Akademik Minir Dushi, ish-drejtori i parë i Shkollës së Lartë
Teknike (SHLT) në Mitrovicë, ka vizituar të mërkurën
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Ai është
pritur nga rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj si dhe dekani
i Fakultetit të Gjeoshkencave, prof.dr. Naser Peci.
Akademik Dushi, ka shprehur kënaqësinë që 60 vjet pas
themelimit të SHLT-së, Mitrovica është shndërruar në një
qendër universitare. “Unë jam kthyer sot në shtëpinë time
dhe ndjehem jashtëzakonisht i emocionuar kur shoh këtë
kampus modern dhe këto kushte kaq të mira për studentët
dhe stafin akademik”, tha ai.

“Të gjitha etapat e zhvillimit të
arsimit të lartë në Mitrovicë
janë të ndërlidhura me emrin e
akademik Minir Dushit, ndaj të
cilit përkulemi me respektin
më të madh“, tha ai.

Dushi u interesua për ecurinë e punëve në UIBM, për studentët,
stafin akademik dhe aktivitetet shkencore. Ai inkurajoi stafin
akademik për angazhim më të madh, duke pasur parasysh
kushtet dhe mundësitë që kanë.
Në anën tjetër, rektori Musaj, falëndëeroi akademik Dushin në
vigjilje të 60-vjetorit të SHLT-së. “Jemi të lumtur që kemi sot në
UIBM një personalitet të rrallë, i cili gjithë jetën ka qenë i lidhur
me jetën akademike në qytetin e minatorëve“.

“
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Në kuadër të projektit Erasmus + QATEK: “Drejt një sistemi të
orientuar për cilësi të arsimit fillestar për të rritur profesionalizmin e
mësuesve në Kosovë-Towards Quality Oriented System of Initial
Teacher

Education

to

Increase

Teacher

Professionalism

in

Kosovo), më 23.9.2021, u zhvillua online takimi i radhës, në të cilin
morën pjesë koordinatorët nga institucionet partnere të projektit.
Fokus i takimit ishin pëgatitjet për fillimin e punëtorive për zhvillim
të kapaciteteve, përgatitjet për takimet në Estoni dhe Itali, u
diskutuan ide rreth përgatitjes së monografisë dhe çështje të tjera me
rëndësi për implementimin e projektit.
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Prorektorja për Mësimdhënie, Çështje të studentëve dhe
Zhvillim të cilësisë, ka zhvilluar një takim me z. Qëndrim
Lluka nga organizata OPTIMA, në lidhje me implementimin e
projektit

“Zhvillimi

i

një

Sistemi

Gjithëpërfshirës

të

Performancës së Stafit Akademik për Sistemin Publik të
Universitetit të Arsimit të Lartë në Kosovë”, të financuar nga
Ambasada Amerikane në Kosovë.

Prorektorja Shala, e falenderoi z. Lluka edhe në emër të Rektorit të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Prof. Dr.
Alush Musaj. Në takim, Prorektorja shprehu kënaqësinë që projekti i implementuar nga organizata Optima, ka
ardhur në momentin e duhur edhe ka ofruar një përmbajtje specifike dhe të nevojshme për kohën në të cilën është
prezantuar. Aktivitetet e këtij projekti u bënë pjesë e sistemit të cilësisë, duke synuar një pikë të përbashkët dhe një
harmonizim korrekt të aktiviteteve dhe veprimtarive të zhvilluara, të cilat kanë kontribuar shumë në fuqizimin dhe
rritjen/zhvillimin e cilësisë në universitetin tonë.
Me këtë rast, Prorektorja Shala, pranoi edhe një Certifikatë Mirënjohjeje për pjesëmarrjen në projekt dhe
bashkëpunimin në realizimin e këtij projekti.
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Diellza Preteni, studente e Fakultetit të Edukimit në Universitetin
“Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) ka marrë pjesë në konferencën
“Global Conference on the Human Right to Quality Education” që
është mbajtur në Vjenë më 21-23 shtator 2021. Kanë qenë tri tema
kryesore, të cilat janë trajtuar në këtë konferencë: Arsim cilësor për
grupet e cenueshme dhe të pafavorizuara, Tkurrja e hapësirës
qytetare dhe liria akademike si dhe edukimi për zhvillim të
qëndrueshëm dhe qytetarinë globale.

Për secilën nga këto tema janë mbajtur takime me përfaqësues nga
vende të ndryshme të botës dhe në bashkëpunim me të gjithë është
finalizuar drafti i “Vienna Declaration on the Human Right to
Quality Education”. Kjo konference është organizuar për nder të 100
– vjetorit të themelimit të “World University Service – Austria
(WUS)”.
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Mobiliteti përfshinë:
– Shkëmbimin e stafit akademik të Fakultetit Ekonomik
Dokumentet për aplikim janë:
– Forma e aplikimit (për çasje klinkoni në
https://www.umib.net/wpcontent/uploads/2021/02/ApplicationformStaff.pdf)
– CV (në gjuhën angleze)
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze
ose nuk kanë përfunduar studimet
ne gjuhën Angleze, mund do të testohen ne UIBM. Testi i
nivelit B2 do të mbahet me datë 6
Tetor, 2021.

Afati për aplikim: 5 Tetor, 2021
Dokumentet duhet të dërgohen në
adresën international@umib.net.
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Musaj theksoi se ngjarjet sikur
“Panairi i karrierës”, jo vetëm që e
pasurojnë kalendarin e aktiviteteve
universitare, por në të njëjtën
kohë hapin shtigje të reja për të
gjithë. Një ngjarje e tillë, tha ai, nuk
do të mund të organizohej pa
angazhimin e Qendrës për Zhvillim
të Karrierës, Parlamentit Studentor,
biznesit dhe mbështetjes nga GIZ-i.

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti i
Prishtinës (UP), me mbështetje të GIZ-it kanë organizuar të martën
“Panairin virtual të karrierës 2021”. Në këtë edicion të “Panairit të
Karrierës”, kanë marrë pjesë më shumë se 50 kompani dhe
organizata si dhe më tepër se 1 mijë studentë dhe të interesuar të
tjerë.
Fillimisht pjesëmarrësve ju kanë drejtuar me nga një fjalë rasti dy
rektorët e universiteteve: rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj dhe
rektori i UP-së, prof.dr. Naser Sahiti. Duke ju uruar sukses
pjesëmarrësve, ata kanë shprehur kënaqësinë që përkundër
rrethanave kanë mundur të organizojnë një aktivitet të tillë me
rëndësi për studentët, të diplomuarit dhe biznesin.

Zyrtari i Lartë i QZHK-së në UIBM,
Alban Fazliu, falënderon kompanitë
e rajonit të Mitrovicës për
Rektori Musaj, tha se bashkëpunimi ndërmjet universitetit dhe
biznesit, jo që është nevojë për është imperativ. Sa më shumë që
ofrohemi si botë akademike dhe si biznes aq më shumë krijohet
mundësia për të qenë të suksesshëm të dyja palët. Dhe kur ne jemi
të suksesshëm atëherë është e suksesshme edhe vetë shoqëria”.
Sipas tij, UIBM ka krijuar mundësi të mëdha për të rinjtë e rajonit,
të cilët duke u bërë pjesë e këtij institucioni të arsimit të lartë në
Kosovë, njëkohësisht të bëhen pjesë e tregut të punës. “Përveç
programeve, kabineteve, laboratorëve që ofrohen në UMIB, një
segment tepër të rëndësishëm paraqet bashkëpunimi me
kompanitë publike dhe ato private në vend”, tha ai.
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Drejtuesit e rinj të Parlamentit
Studentor
Ariona Rushiti – kryetare
Rigon Qarkaj – senator
Pranvera Gashi – sekretare

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr.
Alush Musaj, ka pritur të mërkurën në takim udhëheqësinë e re të
Parlamentit Studentor, të cilët do të marrin detyrën më 1 tetor 2021.
Në takim u bisedua për bashkëpunimin ndërmjet përfaqësuesve të
studentëve dhe strukturave drejtuese në UIBM.
Rektori Musaj, i uroi sukses kryetares se Parlamentit Studentor,
Ariona Rushiti dhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë të strukturave
udhëheqëse të studentëve. Ai tha se studentët në UIBM
përfaqësohen në të gjitha organet vendimmarrëse dhe tashmë është
krijuar një traditë jashtëzakonisht e mirë e bashkëpunimit.

Albert Dobreva – sekretar
organizativ
Egzon Musa – anëtar
Elbasan Shabani – anëtar
Mentor Peci – anëtar
Rektori kërkoi nga studentët që të shfrytëzojnë sa më shumë
hapësirat që ofrohen për të avancuar edhe më shumë rolin e tyre në
vendimmarrje. “Kontributi i studentëve është tepër i rëndësishëm
për të gjitha proceset që ka kaluar dhe po kalon universiteti dhe në
këtë kuadër roli i juaj është i pazëvendësueshëm”.
Në anën tjetër, studentët falënderuan rektorin për mbështetjen sa i
përket përfaqësimit të tyre në universitet. Ata gjithashtu shprehën
vendosmërinë e tyre për të bërë më të mirën për studentët e UIBM.
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Me datë 30 shtator dhe 1 tetor 2021 zhvillohet punëtoria online mbi
“Etikën e kërkimit dhe integritetin dhe ToR për komitetin e etikës
kërkimore”, si pjesë e projektit “Përmirësimi i Kulturës Kërkimore
në Arsimin e Lartë në Kosovë”, RessearchCULT Project, Erasmus+, i
financuar nga Bashkimi Evropian, dhe i koordinuar nga Kolegji
IBC-M.
Në punëtorinë online po marrin pjesë përfaqësues të Ministrisë së
Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nga Kosova dhe të
gjithë partnerët vendor dhe ndërkombëtar të projektit
ResearchCult. Nga Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë po
marrin pjesë Prof. Besim Gollopeni, Dekani i Fakultetit të Edukimit,
Prof. Behxhet Shala, Prorektori për bashkpunim ndërkombëtar dhe
hulumtime, Prof. Faton Merovci dhe Arber Hyseni, Koordinator për

Projekti ResearchCult ka hapur dyert për bashkëpunim në nivelet
universitare dhe qeveritare në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit
midis institucioneve dhe vendeve pjesëmarrëse.
Për
më
shumë
informacione
vizitoni
faqen
e
internetit: https://researchcult.net/ ose në në mediat sociale si
ResearchCult.

