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1. Fjala e rektorit 
 

Të nderuar, 

Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë (UMIB), 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. Në UMIB 

janë të akredituara 

19 programe, të cilat 

janë mjaft atraktive 

dhe të kërkuara jo 

vetëm brenda, por 

edhe jashtë vendit. Si 

të tilla ato paraqesin 

një derë të hapur për 

ata që duan të ecin në 

hap me të rejat në 

shkencë dhe 

gjithashtu në tregun 

global të punës. Si rrjedhojë e konsolidimit dhe punës së suksesshme edhe në vitin 

2020, UIBM ka dalur  i dyti në nivel vendi në mesin e universiteteve publike, në 

ranglistën e publikuar nga Webometrics (Spanish National Research Council).  

Përveç programeve, kabineteve, laboratorëve që ofrohen në UMIB, një segment tepër të 

rëndësishëm paraqet bashkëpunimi me kompanitë publike dhe ato private në vend. Si 

rrjedhojë studentët tanë mund të kryejnë praktikën në kompanitë që ndërlidhen me 

natyrën e studimeve, duke e zënë shpejtë hapin e teknologjisë së re. Në kuadër të 

Universitetit tonë, tashmë janë krijuar edhe mekanizma të tjerë në shërbim të 

studentëve, të cilët poashtu ndikojnë në rritjen e cilësisë së punës dhe përgatitjes së 

kuadrove të reja. Qendra e Inovacionit, asociacioni “Alumni”, Qendra për Zhvillim të 

Karrierës dhe Bordi Këshillëdhënës që përbëhet prej njerëzve të biznesit dhe 

universitetit, shpërfaqin një qasje të re për universitetin dhe për studentët. Konferencat 

shkencore që tashmë po bëhen tradicionale, kanë krijuar një imazh të një institucioni 

të mirëfilltë shkencor. Ndërsa ngjarjet, sikur “Panairi i karrierës dhe punës”, po e 

pasurojnë kalendarin e aktiviteteve universitare dhe po hapin shtigje të reja për të 

gjithë ne. Kampusi i ri universitar ka krijuar mundësi të mëdha për të gjithë, qoftë si 

studentë, qoftë si mësimdhënës. Ky është një rrugëtim i përbashkët drejtë suksesit. Ju 

faleminderit!  

 

Prof. dr. Alush Musaj 
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2. Historiku 
 

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, fllimisht 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 ratifkuar vendimin. Në bazë të Statutit të Përkohshëm, miratuar nga Ministria 

e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në kuadër të Universitetit “Isa Boletini”- 

Mitrovicë(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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3. Menaxhmenti 
 

 

 

 

Rektor 

Prof. dr. Alush Musaj 

 

 
 

 

Prorektore për Mësimdhënie, 

Çështje të Studentëve dhe 

Zhvillim të Cilësisë 

Prof. ass. dr. Merita Shala 

 

 
 

Prorektor për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar dhe Kërkime 

Shkencore 

Prof. dr. Behxhet Shala 

 

 

 

Prorektore për Buxhet dhe 

Financa 

Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi 

 
 

Sekretari i përgjitshëm 

Xhelal Smakiqi 
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4. Këshilli Drejtues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përbërja e Këshillit Drejtues 

Prof. asoc. dr. Salem Lepaja- kryesues 

Prof. asoc. dr. Gazmend Kaçaniku- zëvendës kryesues 

Ass.dr. Ilir Mazreku- anëtar 

Prof. Asoc. Dr. Valdet Gjinovci- anëtar 

Prof. Asoc. Dr. Halil Bajrami-anëtar 

Prof. Ass. Dr. Ylber Januzaj-anëtar 

Ass. Fatbardha Hoxha-anëtar 

 

Gjatë vitit 2021, Këshilli Drejtues i Universitetit “Isa Boletini” ka mbajt 18 mbledhje. 
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5. Senati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përbërja e Senatit 

1. Prof. dr. Alush Musaj – rektor, Kryesues i 
Senatit 

10. Dr. sc. Fitim Zeqiri, asistent – anëtar 

2. Prof. ass. dr. Merita Shala – prorektore 11. Prof. asoc. dr. Agron Beka  – dekan i 
Fakultetit Juridik 

3. Prof. dr. Behxhet Shala – prorektor 12. Ass. Mimoza Aliu, anëtare 
4. Prof. ass. dr. Ajtene Avdullahi – prorektore 13. Prof. ass. dr. Qazim Tmava– dekan i 

Fakultetit Ekonomik 
5. Prof. dr. Naser Peci – dekan në Fakultetin 

e Gjeoshkencave 
14. Ass. Milaim Mehmeti, anëtar 

6. Prof. dr. Gani Maliqi – profesor në 
Fakultetin e Gjeoshkencave 

15. Dr. sc. Besim Gollopeni- dekan i Fakultetit 
të Edukimit 

7. Prof. asoc. dr. Milaim Sadiku – dekan në 
Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 

16. Msc. Ylli Hashani- anëtar 

8. Prof. ass. dr. Aziz Behrami- anëtar 17. Lulzim Bunjaku –  anëtar 
9. Prof. dr. Hakif Zeqiri – dekan i Fakultetit të 

Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 
18. Ariona Rushiti – Parlamenti Studentor 

 19. Rigon Qarkaj- anëtar 
 

Gjatë vitit 2021, Senati i Universitetit “Isa Boletini” ka mbajt 10 mbledhje. 
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6. Parlamenti Studentor 
 

1. Ariona Rushiti (Kryetare) 

2. Rigon Qarkaj (Senator Student) 

3. Ardian Berisha (Nënkryetar) 

4. Pranvera Gashi (Sekretare) 

5. Albert Dobreva (Sekretar organizativ) 

6. Egzon Musa 

7. Elbasan Shabani 

8. Mentor Peci 

9. Donjeta Jashari 

10. Donika Pllana 

11. Omer Maksuti 

12. Ylltare Ferati 
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7. Fakultetet dhe programet e studimit 
Fakulteti i Gjeoshkencave 

 

 

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore 

Bachelor Master 

Xehetari 
 

Xehetari 

Gjeologji Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike 

Materiale dhe Metalurgji (me specializime: 
Materiale; Metalurgji) 

Vendburimet e lëndëve të para minerale 

 Materiale dhe Metalurgji 

(Koh ëzgjatja e studim eve 3 vjet, 

180 etcs) 

 

(Koh ëzgjatja e studim eve 1, r esp ek tivish t 

2 vjet, 60 - 120 etcs) 

Bachelor Master 

Teknologji  
(Inxhinieri Mjedisore, 

Inxhinieri Kimike) 
 

Teknologji (Inxhinieri e Mbrojtjes Mjedisore, Inxhinieri 
Kimike) 

Inxhinieri dhe Teknologji 
Ushqimore 

Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore 
 

(Koh ëzgjatja e studim eve 

3 vjet, 180 etcs) 

 

(Koh ëzgjatja e studim eve 1, r esp ek tivish t 2 vjet, 

60 - 120 etcs) 



Vjetari 2021 

 

 

9 

 

 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 

 

 

Fakulteti Juridik 

 

 

Fakulteti Ekonomik 
  

Bachelor Master 

Shkenca Kompjuterike dhe 

Inxhinieri 

Inxhinieri Ekonomike 

Inxhinieri Ekonomike  

 

Makineri Prodhuese  

(Koh ëzgjatja e studim eve 

3 vjet, 180 etcs) 

 

(Koh ëzgjatja e studim eve 1, r esp ek tivish t 2 vjet, 

60 - 120 etcs) 

Bachelor 

Juridik 
 

(Koh ëzgjatja e studim eve 4 vjet, 240 etcs) 

 

Bachelor 

Biznes dhe Menaxhment (Banka, Financa dhe Kontabilitet) 

(Koh ëzgjatja e studim eve 3 vjet, 180 etcs) 
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Fakulteti i Edukimit 

 

 

 

8. SMU, QZHK, IECM, ALUMNI 
 

Sistemi për Menaxhimin Universitar (SMU) është platformë elektronike e 

menaxhimit të të dhënave për shërbimin e studenteve. 

 

SMU-ja përbehet prej këtyre moduleve: 

 

Moduli i aplikimit për regjistrimin e studenteve 

Moduli i notimit 

Moduli i pagesave studentore 

Moduli i ID kartelave te stafit dhe te studenteve 

Moduli i diplomave 

Moduli i sigurimit te cilësisë dhe vlerësimit 

Moduli i kompetencave dhe përmbajtjeve mësimore 

Moduli i bibliotekës 

Module te tjera, te cilat mund te shtohen me vendime te veçanta 

 

 

QENDRA PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS 

Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit “Isa Boletini”- Mitrovicë, më 05 

gusht 2019, është themeluar Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK), që paraqet 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 “Isa Boletini”- 

Mitrovicë, sa i përket zhvillimit të njohurive dhe shkathtësive që do t'u ndihmojnë 

për punësim, ofrimin e mundësisë për studentët që  të  krijojnë  përvojë  pune  gjatë  

Bachelor 

Edukim Fillor 

 

(Koh ëzgjatja e studim eve 3 vjet, 180 etcs) 
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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. 

 

 

QENDRA E INOVACIONIT DHE NDËRMARRËSISË   

Memorandumi  i  mirëkuptimit  për  hapjen  e Qendrës  së  Inovacionit  dhe  

Ndërmarrësisë është nënshkruar më 04 prill 2019. 

Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Universitetin "Isa Boletini", 

vlerësohet me rëndësi për studentët, stafin 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. 

 

ALUMNI 

Asociacioni "Alumni" i Universitetit "Isa Boletini" në Mitrovicë, është 

themeluar më 30 maj 2018. Themelimi i këtij asociacioni vlerësohet si një moment 

i rëndësishëm për Universitetin. "Alumni" do të ndihmoj  në lidhjen e të gjitha 

gjeneratave të studentëve, për të krijuar bashkëpunim të vazhdueshëm dhe 

krijimin e lidhjeve në mes studentëve, profesorëve të fakulteteve përkatëse dhe 

më  gjerë 

Ndryshe parashihet që "Alumni" të krijojë bazën e të diplomuarve dhe të dhënat e 

tyre për të bërë të mundur depërtimin e tyre në tregun e punës, mandej të organizoj 

ngjarje, seminare, konferenca profesionale dhe të bëjë avancimin profesional të të 

diplomuarve. 

 

9. Bordi Këshilldhënës 
 

Universiteti “Isa Boletini”- Mitrovicë (UMIB), është hapur për bizneset me qëllim të 

krijimit të mundësive për rritje te bashkëpunimit dhe përfitimit të ndërsjelle. Si 

rrjedhojë në një takim të përbashkët me 01 prill 2019, drejtuesit e UMIB-it me drejtues 
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dhe përfaqësues të bizneseve, u pajtuan për themelimin e Bordit Këshillëdhënës te 

Universitetit "Isa Boletini"- Mitrovicë. 

Bashkëpunimi i Universitetit me bizneset ndikon ne rritjen e cilësisë se kuadrove. 

Nëpërmjet këtij bordi bizneset do te mund të ndikojnë në zhvillimin e programeve të 

reja, që janë të nevojshme për ekonominë. Hapja e Universiteti për bizneset është 

shume e rëndësishme, me qellim qe universitetet te zhvillohen ne universitete 

ndërmarrëse. 

Ne statutin e këtij bordi, thuhet se qëllimi është lidhja e te gjitha bizneseve, për të 

krijuar bashkëpunim të vazhdueshëm dhe krijimin  e lidhjeve ne mes bizneseve dhe 

Universitetit. 

 

 

10. Storie suksesi 
 

 

Tre studentë të UIBM vazhdojnë studimet në Poloni 

Tre studentë të Fakultetit Ekonomik (FE) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM): Ariona Rushiti, 

Arlinda Sherifi dhe Rrezon 

Haziri, po vazhdojnë 

studimet për një semestër 

në “West Pomeranian 

University of Teknology” në 

Poloni.  Kjo mundësi për 

studentët e UIBM ka ardhur 

si rezultat i bashkëpunimit 

ndëruniversitar në kuadër 

të projektit Erasmus+. 

Fillimisht ata kanë kaluar 

testin e gjuhës angleze dhe 

mandej pas kompletimit të 

dosjeve me dokumente kanë regjistruar  semestrin në “West Pomeranian University 

of Teknology”. Studimet në Poloni, këta studentë i vlerësojnë si një mundësi dhe 

përvojë të jashtëzakonshme. 

Në anën tjetër, edhe drejtuesit e UIBM-së shprehën të kënaqur për mundësitë që po 

ofrohen për studentët.  
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Studentja Diellza Preteni përfaqësoi UIBM në “Global Conference on the 

Human Right to Quality Education” 

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)”. 

 

Studentët e UIBM dolën fitues në garën për siguri kibernetike si pjesë e 

ngjarjes CED Balkans 2021 

Studentët e Departamentit Informatikë Inxhinierike nga Fakulteti i Inxhinierisë 

Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK) të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM) ngadhënjyen në garën “Hackathon” të llojit Capture the Flag, të organizuar 

si pjesë e ngjarjes CED 

Ballkans 2021 nga 

organizata CRDF 

Global më përkrahje 

nga Departamenti i 

Shtetit. Gjatë garës 

pjesëmarrësit duhej të 

mbronin sigurinë dhe 

integritetin e një 

objekti infrastukturor 

virtual duke qenë pjesë 

e një ekipi real të sigurisë kibernetike. 

 



Vjetari 2021 

 

 

14 

 

Ngjarja u zhvillua përgjatë dy ditëve, dhe në të morën pjesë dy ekipe nga Universiteti 

“Isa Boletini” si dhe studentë nga vendet e Ballkanit, përkatësisht Shqipëria, 

Maqedonia Veriore, Mali i Zi, dhe Bosnjë dhe Hercegovina. Në fund, studentët 

fitues, Valton Tahiri, Armend Binaku, Eron Mahmuti dhe Fisnik Murati u 

shpërblyen me kuponë për të ndjekur një nga certifikimet më të njohura në botë për 

siguri kibernetike Certified Ethical Hacker (CEH). 

Gjithashtu këta studentë do ta përfaqësojnë vendin në garën e ardhshme në muajin 

shator 2021, ku fituesit do të kenë mundësi të shpërblehen me një vizitë studimore 

në SHBA. Shefi i departamentit, profesori Berat Ujkani, përgëzoi studentët fitues 

duke shtuar se studentët kanë qenë të motivuar fortë dhe i inkurajoi ata për punë 

dhe suksese të mëtejme. “Studentët kanë treguar përkushtim dhe vullnet, prandaj ia 

kanë dalur që të na nderojnë me vendin e parë”, theksoi ai. 

 

Studentët e Informatikës Inxhinierike fitues të garës për siguri 

kibernitike 

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. 

 

Fituesit janë shpërblyer 

me tabletë dhe praktike 

pune ne Women4Cyber 

Albania. Shpërblimet janë 

ndarë nga Maria Skuokku, 

përfaqësuese e 

Përhershme e UNDP-së në 

Kosovë, e cila i ka uruar për suksesin e arritur 

Ndryshe, studentët e Departamentit Informatikë Inxhinierike nga Fakulteti i 

Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK), ditë më parë kanë zënë vendin e 

parë edhe në garën “Hackathon” të llojit Capture the Flag. Shefi i departamentit, 

profesori Berat Ujkani, u shpreh i lumtur me sukseset e studentëve të UIBM-së, të 

cilët po tregohen shumë të shkathët në profesionin e tyre dhe njëkohësisht po i bëjnë 

nder institucionit. 
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Ish-studentja e UMIB-it lobon për liberalizmin e vizave për Kosovën 

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. 

 

Për të katërtin vit me radhë UIBM pa asnjë vërejtje nga auditori 

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”. 

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 
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përgjithësi. “Dua t’i përgëzoj të gjithë administratën për përkushtimin dhe 

profesionalizmin e treguar, duke bërë që UIBM të bëhet shembull sa i përket respektimit 

të procedurave dhe infrastrukturës ligjore në përgjithësi”, theksoi ai. 

 

Universiteti “Isa Boletini”, renditet i dyti në nivel vendi sipas Webometrix 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) edhe sivjet është renditur i dyti në nivel 

vendi si universitet publik nga 

Webometrix. Në përditësimin e 

fundit të publikuar nga 

Webometrics (Spanish National 

Research Council), në mesin e 29 

mijë universiteteve nga i gjithë 

globi, UIBM është renditur në 

vendin e 10449. 

 

Krahasuar me vitin e kaluar, kur 

ishte në vendin e 12970, sivjet ka shënuar ngritje për 2521 vende në ranglistën e 

Webometrix. Kjo është mirëpritur nga drejtuesit e UIBM, të cilët thonë se tashmë 

institucioni është i konsoliduar dhe i fokusuar tërësisht në ngritjen e cilësisë. 

Rektori, prof.dr. Alush Musaj, theksoi se në të gjitha matjet që kanë të bëjnë me 

universitetet publike në vend, UIBM po qëndron jashtëzakonisht mirë. „Kjo është meritë 

e punës së jashtëzakonshme që po bëhet në këtë institucion akademik, duke ofruar një 

mundësi shumë të mirë për të gjithë ata që duan të studiojnë dhe zgjedhin programe 

atraktive për tregun e punës“. 

 

Ri-akreditohen 9 prej 10 programeve që ju kanë nënshtruar procesit në 

UIBM 

Prej 10 programeve të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), që ju kanë 

nënshtruar procesit të ri-akreditimit, 9 janë sosh kanë kaluar, ndërsa 1 program në 

nivelin master nuk është akredituar. Për këtë është njoftuar  nga Këshilli Shtetëror i 

Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), pas mbledhjes së mbajtur 

më 27.07.2021, ku u shqyrtuan raportet e ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit në 

nivel institucional dhe të programeve. 

Në njoftim bëhet e ditur se brenda afatit të përcaktuar ligjor do të dërgohen edhe 

vendimet e shtypura. 
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UIBM – model për kushtet e krijuara për personat më aftësi të kufizuara 

Kushtet e krijuara për personat me aftësi të kufizuara në Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM), mëtohet të 

shërbejnë si shembull i praktikës 

së mirë jo vetëm në Kosovë, por 

edhe më gjerë. Si rrjedhojë është 

nënshkruar edhe një 

Marrëveshje Bashkëpunimi 

ndërmjet UIBM dhe “OJQ-Little 

People of Kosova – Mitrovicë”, 

për të promovuar dhe afirmuar 

Konventën e re për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të 

Kufizuara, me konceptin e 

krijimit të një shoqërie 

gjithëpërfshirëse për personat 

me aftësi të kufizuara në të gjitha fushat e punës dhe jetës. 

Rektori i UIBM, prof. dr. Alush Musaj, tha se në kampusin e ri universitar janë krijuar 

kushte të jashtëzakonshme pune, duke përfshirë edhe personat më aftësi të kufizuara. 

Në këtë kontekst, ai përmendi lehtësimin për qasjen e këtyre personave në të gjitha 

objektet universitare, por edhe trajtimin e duhur ndaj tyre. 

 

Ndërsa,  Hiljmnijeta Apuk, presidente e “OJQ-Little People of Kosova – Mitrovicë”, 

vlerësoi përkushtimin e drejtuesve të UIBM -së sa i përket krijimit të kushteve dhe qasjes 

për personat me aftësi të kufizuara. “Nevojitet vëmendje e veçantë që studentët me aftësi 

të kufizuara, të zhvillojnë dhe të ndërtojnë një strukturë për përfshirjen e tyre më të 

lehtë në arsimin e lartë në UIBM, i cili do të jetë shembull i praktikës së mirë për 

universitetet tjera në Republikën e Kosovës, vendet e rajonit të Ballkanit dhe vende të 

tjera të botës”. 

Në kuadër të marrëveshjes palët kanë rënë dakord që aktivitetet e përbashkëta në fushën 

e përfshirjes gjithëpërfshirëse të studentëve me aftësi të kufizuara në arsim të 

realizohen me zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe praktikave të mira dhe 

pjesëmarrjen e tyre në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët. Marrëveshja paraqet një 

kornizë të përgjithshme bashkëpunimi dhe mundëson zhvillimin e programeve të 

veçanta të bashkëpunimit me interes të përbashkët. 

Ndryshe, Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, prezanton një 

model të ri ku personat me aftësi të kufizuara janë subjekt i të gjitha të drejtave që u 

takojnë në baza të barabarta me të tjerët dhe shfuqizon modelin e vjetër në të cilin 

personat me aftësi të kufizuara ishin objekt bamirësie, trajtimit mjekësor dhe mbrojtjes 

sociale. Për këtë qëllim, UIBM dhe “OJQ-Little People of Kosova – Mitrovicë”,  kanë 
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vendosur të bashkëpunojnë, për krijimin e kushteve për pjesëmarrjen e personave me 

aftësi të kufizuar në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët. 

Nga ky bashkëpunim pritet që të përmirësohen kushtet në arsimin e lartë për akses të 

plotë për studentët me aftësi të kufizuara, të zhvillohet një kulturë autentike e personave 

me aftësi të kufizuara për t’i treguar botës se si është të jetosh me aftësi të kufizuara, për 

të treguar nevojën, për të respektuar diversitetin ndaj personave me aftësi të kufizuara 

si dhe për të promovuar dhe ndërgjegjësuar publikun për Konventën për të Drejtat e 

Personave me Aftësi të Kufizuara. 

 

U mbajt Konferenca e Tretë Ndërkombëtare Multidiciplinare për 

Gjeoshkencë (IMGC2021) 

Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), u mbajt të enjten Konferenca e 

Tretë Ndërkombëtare Multidiciplinare për Gjeoshkencë (IMGC2021). Në këtë edicion 

që u mbajt online për shkak të pandemisë me Covid-19 janë paraqitur gjithsej 38 

punime nga vende të ndryshme si: Kanada, Norvegjia, Polonia, Sllovenia, Hungaria, 

Turqia, Maqedonia Veriore, Shqipëria dhe Kosova. 

Në hapje të Konferencës, pjesëmarrësve ju kanë drejtuar me fjalë rasti anëtarët e 

Këshillit Organizativ. Kryesuesi i Këshillit Organizativ, prof.dr. Sabri Avdullahi, tha se 

ashtu sikur edhe në vitet e kaluara, 

Konferenca po ngjall interes të madh 

brenda vendit, rajonit dhe më gjerë. 

Ai falënderoi menaxhmentin e 

UIBM si dhe Ministrinë e 

Ekonomisë, Shërbimin Gjeologjik të 

Kosovës dhe Komisionin e Pavarur 

për Miniera dhe Minerale për 

bashkëpunimin dhe kontributin e 

tyre për organizimin e kësaj 

konference. 

Dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, prof.dr. Naser Peci, tha se zhvillimi i profesioneve 

të lëmisë së gjeoshkencave në Kosovë është mvarur në masë të madhe nga aktivitetet e 

Fakultetit Gjeoshkencave, derisa stafi i fakultetit gjatë kohës në vazhdimësi ka 

kontribuar në prosperitetin e këtyre profesioneve në veçanti si dhe në tërë shoqërisë në 

përgjithësi. “Unë shpresoj  që punimet e Konferencës  do të krijojnë mundësitë për të 

rritur shkëmbimin e njohurive dhe zbulimet e reja nga lëmia e Gjeoshkencave dhe 

fushat përkatëse të aplikimeve”. 

Ndërsa, rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, pasi përshëndeti pjesëmarrësit dhe 

vlerësoi punën e Këshillit Organizativ, tha se përkundër faktit se edhe ky edicion sikur 

i kaluari mbahet online, nuk ka munguar interesimi i studiuesve të fushës së 
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gjeoshkencave nga vende të ndryshme të botës. “Zhvillimi i industrisë këtu ka marrë 

hov pas hapjes së institucioneve të larta arsimore, duke pasur parasysh kuadrot e 

kualifikuara për të cilat kishte shumë nevojë. Si rrjedhojë e zhvillimit të këtyre 

institucioneve arsimore në Mitrovicë, pothuajse e gjithë industria minerare dhe ajo e 

metalurgjisë në Kosovë është mbuluar me kuadro të kualifikuara”. 

 

UMIB bashkëorganizator i “Konferencës së Tretë Ndërkombëtare mbi 

Menaxhimin e Konkurrencës Globale dhe Inovacionit” 

 

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 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. 

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. 
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11. Projekte 
 

Erasmus+  Ngritja e kapaciteteve 

DualAFS 
 

Kurrikula e Dyfishtë -Studimi dhe 

Puna Praktika në Bujqësi dhe 

Siguri të Ushqimit (DualAFS) 

 

 

DualAFS synon një punësim më të mirë të 

të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet 

inovacioni në bujqësi dhe shkenca 

blegtorale dhe përmirësimin 

e  konkurrencës së bizniseve bujqësisore 

dhe ushqimore për të fituar të ardhura më 

të mira në të ardhmen. Qëllimi afatgjatë i 

projektit është të sjellë prosperitet në 

rajonet e largëta dhe rurale të SHQ dhe KS. 

 

Research CULT 
 

Përmirësimi i kulturës së 

kërkimit në arsimin e lartë në 

Kosovë (ResearchCult) 

 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit 

është të mbështesë rritjen e kulturës 

kërkimore në institucionet e arsimit 

të lartë të Kosovës duke mbështetur 

rritjen e politikave dhe praktikave 

ekzistuese si dhe krijimin dhe 

instalimin e rregulloreve dhe 

mekanizmave të rinj në institucionet 

përfituese të projektit në Kosovë 

 

QUADIC 
Quality development of 

international cooperation and 

project management 
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Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është 

përmirësimi i ofrimit të arsimit të lartë në 

Kosovë dhe Shqipëri, duke ndërtuar 

kapacitete institucionale për marrëdhëniet 

ndërkombëtare, duke krijuar ose duke i 

bërë plotësisht funksionale zyrat përkatëse 

(përfshirë kapacitetin për menaxhimin e 

ciklit të projektit). 

 

ITEM 
 

“Innovative Teaching Education in 

Mathematics” 

 

ITEM synon të ndihmojë studentët e vitit të 

parë Bachelor të arrijnë studimet dhe 

suksesin profesional në Matematikë, 

pavarësisht nga disiplina shkencore. 

Ndryshe, projekti ka prezantuar një 

metodologji inovative të mësimdhënies së 

Matematikës, e cila konsiston në 

teknologjinë – përdorimin e softuerit 

WOLFRAM, vlerësim të shpeshtë dhe 

zbulim të hershëm të nxënësve që kanë 

mbetur prapa dhe rritje të suksesit të tyre 

në këtë lëndë. 

 

Ecodairy 
Ecodairy 

Projekt në kuadër të Erasmus+ mes 

Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore- 

UIBM dhe Universitetit të Shkencave të 

Aplikuara “Van Hall Larenstein” përmes të 

cilit studentët dhe stafi akademik kanë 

mundësi shkëmbimi dhe mobiliteti në 

universitetin partner. 

 

 



Vjetari 2021 

 

 

22 

 

QATEK 
 

Quality Oriented Teacher Education 

in Kosovo 

 

Synimi i projektit qëndron në zhvillimin e 

proceseve dhe standardeve të cilësisë në 

kurset universitare për trajnimin e 

mësuesve (p.sh. rishikimi i programeve, 

monitorimi i kurseve, analiza e cilësisë së 

burimeve të mësimdhënies dhe 

mësimnxënies, shërbimet për studentët, 

kërkimi i kryer nga stafi akademik, 

menaxhmenti i përgjithshëm, duke 

përfshirë politikat e personelit , etj.), duke 

përfshirë punëtoritë për stafin 

mësimdhënës dhe administrativ. 
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12. Lajme dhe ngjarje 
 

Rektori 
 

Rektori Musaj, mori pjesë në shënimin e 

Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit të 

Holokaustit 

 

              28/01/2021 

Rektori i Universitetit 

“Isa Boletini” në 

Mitrovicë, prof.dr.Alush 

Musaj, ka marrë pjesë në 

shënimin e Ditës 

Ndërkombëtare të 

Përkujtimit të 

Holokausitit, që u mbajt 

të enjten në Universitetn 

“Fehmi Agani” në 

Gjakovë. Ky manifestim 

tradicional, këtë vit ju 

kushtua albanologut 

austriak – hebre Norbert 

Jokl, e organizuar nga 

Kosovo Jewish 

Organization (KJO) dhe nga Instituti për Trashëgiminë Shpirtërore dhe Kulturore të 

Shqiptarëve në Shkup. 

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

Agani” në Gjakovë, prof. ass. dr. Artan Nimani, i cili tha se kjo ngjarje është e 

pakrahasueshme për nga tmerri e dhimbja. Ai potencoi rolin e rëndësishëm të 

shqiptarëve për të shpëtuar hebrenjtë, të cilët në familjet e tyre kanë strehuar shumë 

hebre që kishin ikur nga vendet tjera, apo jetonin në Kosovë dhe Shqipëri. 

Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues diplomatikë, përfaqësues të institucioneve 

lokale në Gjakovë, përfaqësues të bashkësive fetare, studiues, profesorë dhe 

studentë. Ndërsa, ambasadori izraelit në Maqedoni, Dan Oryan, përmes një video 

mesazhi ka përshëndetur dhe falënderuar për organizimin, duke shpjeguar rolin, 

rëndësinë dhe vlerat e përkujtimit të Holokaustit. 

Pjesëmarrësit dëgjuan kumtesat për albanologun austriak – hebre Norbert Jokl, të 

prof. dr. Anton N. Berisha nga Universiteti i Kalabrisë dhe të prof. dr. Skender Asani 

nga Instituti për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve nga Shkupi. Ngjarja u përcoll 

me performancë orkestrale nën dirigjimin e Prof. Kastriot Sada. 
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Ministrja Nagavci takoi rektorët e universiteteve 

publike 

 

              30/06/2021 

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr. Alush Musaj,  ka 

marrë pjesë në një takim me ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe 

Inovacionit, Arbërie 

Nagavci, e cila ka pritur 

rektorët e universiteteve 

publike, ku është biseduar 

për gjendjen në arsimin e 

lartë. Ajo është shprehur 

se  miratimi i Ligjit të ri për 

Arsimin e Lartë dhe 

infrastrukturës përcjellëse 

është një nga prioritetet e 

Qeverisë. 

Gjithashtu në takim u fol 

edhe për nevojën e 

përmirësimit të infrastrukturës, në mënyrë që të ketë shërbime më të mira për 

studentët. Poashtu u potencua domosdoshmëria e koordinimit ndërmjet institucioneve 

të arsimit të lartë për ngritjen e cilësisë në arsim. 

Një çështje tejet me rëndësi që u shtrua në takim ishte edhe rishikimi i sistemit të 

financimit dhe profilizmi i universiteteve publike. Ministrja Nagavci shprehu 

gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar më udhëheqësit e këtyre institucioneve në 

kërkesat e tyre si: krijimi i mundësisë unike për qasje në literaturë, funksionalizmi i 

sistemit antiplagjiaturë, krijimi i rrjetit bibliotekar dhe çështje të tjera. 
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Rektori Musaj vlerëson lartë kontributin e 

akademik. Minir Dushit, për zhvillimin e jetës 

akademike në Mitrovicë 

 

        28/07/2021 

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr. Alush Musaj ka 

zhvilluar një takim me akademik. Minir Dushin, ku është biseduar për organizimin e 

një aktiviteti për shënimin e 60-

vjetorit të Shkollës së Lartë 

Teknike në Mitrovicë. Në kuadër 

të këtij aktiviteti gjithashtu 

planifikohet edhe ndarja e një 

çmimi për akademikun Dushi, si 

shenjë mirënjohje për 

kontributin e tij në zhvillimin e 

jetës akademike në Mitrovicë. 

Poashtu u bisedua për realizmin e 

një dokumentari për jetën 

akademike në Mitrovicë, ku 

protagonist do të jetë akademik, 

Dushi, i cili ka qenë drejtori i parë i Shkollës së Lartë Teknike në Mitrovicë. Ai e 

mirëpriti këtë nismë dhe shprehu gatishmërinë që përkundër moshës të  jetë pjesë e 

dokumentarit. 

Akademik. Dushi, shprehu kënaqësinë për të arriturat e sferës akademike në 

Mitrovicë, duke përmendur themelimin e Universitetit “Isa Boletini”, kampusin e ri 

universitar etj. Tha se ka qenë jashtëzakonisht i lidhur me Mitrovicën dhe studimet e 

larta në këtë qytet. 

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”. “Të 

jemi shumë mirënjohës për gjithçka që ke bërë për jetën akademike në Mitrovicë, 

duke na lënë një trashëgimi shumë të pasur dhe themele shumë të forta për 

zhvillimin e mëtutjeshëm”, tha ai. 
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Rektori Musaj merr detyrën e kryesuesit të 

Konferencës së Rektorëve 

 

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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Rektori Musaj mori pjesë në punëtorinë e 

organizuar nga Heras-i 

 

15/09/2021 

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. 

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”. 
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Rektori Musaj priti në takim drejtuesit e rinj të 

Parlamentit Studentor 

 

29/09/2021 

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. 

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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Rektori Musaj ju uron mirëseardhje studentëve 

të rinj në UIBM 

 

15/10/2021 

Me rastin e fillimit të vitit akademik 2021/22 në Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM), të premten është organizuar pritje për studentët e rinj nga 

menaxhmenti dhe 

drejtuesit e njësive 

akademike. 

Mirëseardhje 

studentëve  ju ka 

uruar edhe rektori, 

prof.dr. Alush Musaj, i 

cili shoqërohej edhe 

nga prorektorët e 

UIBM. 

Ai i njoftoi studentët 

për kushtet e punës në 

UIBM, për kampusin, 

stafin akademik dhe mundësitë që ofrohen. “Keni fatin që keni përzgjedhur UIBM për 

të studiuar, duke pasur parasysh se keni në dispozicion kampusin më të modern në 

vend, një staf akademik shumë profesional dhe të përkushtuar”. 

Gjithashtu rektori Musaj përmendi edhe programet atraktive në UIBM, që ofrojnë 

perspektivë për studentët. “Ju uroj sukses në rrugëtimin tuaj të dijes dhe ju 

inkurajojmë që të jeni sa më kërkues prej stafit mësimor dhe administratës, në 

mënyrë që të rritet cilësia në institucionin tonë”, tha ai. 

Rektori Musaj dhe prorektorët ishin pjesë e pritjes në Fakultetin  Ekonomik, ku foli 

edhe dekani, prof. asoc. dr. Qazim Tmava. Ai theksoi se zgjedhja e fakultetit është e 

një rëndësie strategjike, sepse fakulteti përcakton rrugën tuaj jetësore në planin 

afatgjatë. “Qëllimi i studimeve është që të mësoni të mendoni në mënyrë kritike dhe 

kreative, në mënyrë që më pas të ndryshoni realitetin për më mirë. Ky është kuptimi 

i jetës. Andaj, investimi në arsim nuk është vetëm një shpenzim, por investimi më 

fitimprurës në jetë”. 
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Urimi i rektorit, prof.dr. Alush Musaj, me 

rastin e 60-vjetorit të punës së SHLT-së 

 

20/10/2021 

Të nderuar mësimdhënës, 

Të nderuar studentë,  

Të nderuar punëtorë të administratës 

në Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë 

 Më lejoni që me rastin e 60 – vjetorit 

të fillimit të punës së Shkollës së 

Lartë Teknike (SHLT) në Mitrovicë, 

t’ju uroj të gjithëve këtë përvjetor të 

rëndësishëm për Universitetin dhe 

për qytetin tonë. Fillimi i punës së 

SHLT-së ( 20 tetor 1961), shënon 

fillimin e epokës së jetës akademike 

në qytetin e minatorëve. 

Me këtë rast dua të shpreh 

falënderimin më të sinqertë në emrin tim personal dhe në emër të UIBM për të gjithë 

ata që kanë qenë pjesë e rritës dhe zhvillimit të SHLT-së dhe të jetës akademike në 

përgjithësi në Mitrovicë. Padyshim se me punën dhe angazhimin e tyre kanë bërë të 

mundur që Mitrovica të përjetoj një zhvillim të hovshëm në ato vite në të gjitha 

aspektet, duke pasur parasysh kuadrot e reja që kanë daluar prej SHLT-së. 

Emra sikur drejtori i parë i SHLT-së, akademik, Minir Dushi, janë nderi dhe krenaria 

e jetës akademike në Mitrovicë. Tradita e mirë e trashëguar prej tyre ka bërë që në 

Mitrovicë jeta akademike të kulmoj me themelimin e Universitetit “Isa Boletini”, që 

tashmë është konsoliduar në një institucion të respektuar në Kosovë. 

Vargu i personaliteteve që kanë qenë pjesë e  SHLT-së dhe kanë kontribuar për 

zhvillimin dhe rritën e saj është i madh, prandaj edhe trashëgimia akademike është e 

fuqishme duke garantuar rrugëtim të suksesshëm të UIBM. Të frymëzuar prej 

përkushtimit të tyre vazhdojmë ta zhvillojmë Universitetin tonë, që tashmë ka 

kampusin më të mirë në rajon, ka staf profesional dhe studentë që me sukseset e tyre 

po shpërthejnë gjithandej. 

Faleminderit dhe urime të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e SHLT-së dhe atyre që janë 

pjesë e UIBM! 

 Me respekt 

Prof.dr. Alush Musaj,  Rektor 
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Rektori Musaj, inspekton punimet për 

ndërtimin e mensës dhe konviktit 

 

22/10/2021 

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr. Alush Musaj, i 

shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm, Xhelal Smakiqi dhe drejtori për Buxhet e 

Financa, Besim Kurti, kanë  vizituar të premten punishten ku janë duke u ndërtuar 

mensa dhe konvikti për studentë. Në takim me përgjegjësit e kompanisë 

punëkryerëse janë njoftuar për ecurinë sa i përket këtyre dy objekteve që janë në 

përfundim e sipër. 

Rektori Musaj, theksoi se me ndërtimin e këtyre dy objekteve pritet të komplektohet 

kampusi universtar, 

duke krijuar kushte të 

jashtëzakonshme për 

studentët. “Jemi shumë të 

kënaqur që për vitin 

tjetër akademik do të 

kemi në dispozicion për 

studentë mensën dhe 

konviktin”, tha ai. 

Sipas përgjegjësve të 

kompanisë punëkyerëse, 

mensa pritet të jetë e 

gatshme deri në qershor 

të vitit të ardhshëm, 

ndërsa konvikti deri në tetor. Ata thanë se punët janë duke shkuar sipas dinamikës së 

paraparë dhe pritet që gjithçka të finalizohet sipas planit. 

Mensa do të ketë 2.920 metra katrorë, ndërsa konvikti 7.896 metra katrorë. 
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Rektorët e universiteteve publike vizituan 

Ambasadën e Kosovës në Itali 

 

29/10/2021 

Gjatë qëndrimit disa ditor në Itali, me rastin e vizitës studimore “Përmirësimi i 

Kulturës Hulumtuese në Arsimin e Lartë në Kosovë”, ERASMUS +, që po zhvillohet 

në Universitetin Sapienza në Romë, rekori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM), prof.dr. Alush Musaj dhe rektorët e universiteteve tjera publike të Kosovës, 

qëndruan edhe në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Romë. Ata u pritën në 

takim nga ambasadorja, Lendita Haxhitasimi, e cila i falënderoi të gjithë rektorët për 

vizitën dhe u siguroi atyre mbështetje për të bashkëpunuar me universitetet italiane. 

Ndryshe rektori Musaj, gjatë vizitës studimore në Itali shoqërohet edhe nga 

prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Hulumtim, prof.dr. Behxhet Shala, 

dekani i Fakultetit të Edukimit, prof.dr. Besim Gollopeni dhe prof.dr. Faton Merovci. 

Pjesëmarrës në këtë vizitë studimore, financuar nga Bashkimi Evropian, janë 

përfaqësues të 

institucioneve 

të arsimit të 

lartë vendor 

dhe 

ndërkombëtar, 

si dhe 

përfaqësues të 

Ministrisë së 

Arsimit dhe 

Shkencës nga 

Kosova. 

Gjatë vizitës pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndajnë praktikat e tyre më të 

mira në lidhje me procesin e kërkimit brenda institucioneve të tyre, si dhe të 

diskutojnë për zhvillimin e projektit ResearchCult.Gjatë qëndrimit disa ditor në Itali, 

me rastin e vizitës studimore “Përmirësimi i Kulturës Hulumtuese në Arsimin e Lartë 

në Kosovë”, ERASMUS +, që po zhvillohet në Universitetin Sapienza në Romë, rekori 

i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr. Alush Musaj dhe rektorët e 

universiteteve tjera publike të Kosovës, qëndruan edhe në Ambasadën e Republikës 

së Kosovës në Romë. Ata u pritën në takim nga ambasadorja, Lendita Haxhitasimi, e 

cila i falënderoi të gjithë rektorët për vizitën dhe u siguroi atyre mbështetje për të 

bashkëpunuar me universitetet italiane. 

Ndryshe rektori Musaj, gjatë vizitës studimore në Itali shoqërohet edhe nga 

prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Hulumtim, prof.dr. Behxhet Shala, 

dekani i Fakultetit të Edukimit, prof.dr. Besim Gollopeni dhe prof.dr. Faton Merovci. 

Pjesëmarrës në këtë vizitë studimore, financuar nga Bashkimi Evropian, janë 

përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë vendor dhe ndërkombëtar, si dhe 

përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencë nga Kosova. 
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Konferenca e Rektorëve e Universiteteve 

Publike, mbajti mbledhjen e radhës 

 

 

17/12/2021 

Konferenca e Rektorëve e Universiteteve Publike të Republikës së Kosovës, do të 

vazhdojë përpjekjet për shndërrimin e universiteteve publike në organizata të 

pavarura buxhetore, të cilat tani për tani janë nënprograme të Ministrisë së Arsimit, 

Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Për këtë dhe tema të tjera me rëndësi për 

universitetet publike u diskutua në mbledhjen e fundit të Konferencës së Rektorëve, 

që u mbajt më 16 dhjetor 2021 në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. 

U bë e ditur se kërkesa për shndërrimin e universiteteve publike në organizata të 

pavarura buxhetore ju ka dërguar komisioneve përkatëse të Kuvendit të Kosovës 

(Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe Komisionit për Arsim, Shkencë, 

Teknologji, Inovacion, Kulturë, Sport dhe Rini), mirëpo që nuk kanë marrë përgjigje. 

Si rrjedhojë u mor vendimi që kërkesa drejtuar këtyre komisioneve të përsëritet, me 

shpresë për të marrë përgjigje pozitive. 

Në këtë mbledhje u diskutua edhe për përgatitjet lidhur me organizimin e 

Konferencës së radhës, që do të mbahet më 4 mars 2022 në Universitetin “Isa 

Boletini” në Mitrovicë, ku do të diskutohet për profilizimin e universiteteve publike. 

Rektorët e universiteteve publike gjithashtu u dakorduan që në qershor të vitit 2022 

në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren të organizohet edhe një mbledhje tjetër, ku 

do të diskutohet për qëndrueshmërinë financiare të universiteteve.Konferenca e 

Rektorëve e Universiteteve Publike të Republikës së Kosovës, do të vazhdojë 

përpjekjet për shndërrimin e universiteteve publike në organizata të pavarura 

buxhetore, të cilat tani për tani janë nënprograme të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, 

Teknologjisë dhe Inovacionit. Për këtë dhe tema të tjera me rëndësi për universitetet 

publike u diskutua në mbledhjen e fundit të Konferencës së Rektorëve, që u mbajt më 

16 dhjetor 2021 në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. 
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Rektori Musaj u takua me kryetarin e Komunës 

së Mitrovicës, Bedri Hamza 

 

20/12/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Komuna e Mitrovicës, do të 

bashkërëndojnë aktivitetet që kanë të bëjnë me këto dy insitucione, në interes të 

studentëve në radhë të parë dhe shoqërisë në përgjithësi. Kështu u dakorduan gjatë 

një takimi në Komunën e Mitrovicës, kryetari, Bedri Hamza dhe rektori i 

Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) prof. dr. Alush Musaj. 

Kryetari Hamza, tha se Mitrovica si qytet universitar është një mundësi më e madhe 

për të rinjtë e rajonit në përgjithësi. “Shpresojmë që të krijohen kushtet dhe 

mundësitë për rritjen e numrit të bursave për studentët që ndan komuna, si një 

stimulim shtesë për të rinjtë tanë sa i përket studimeve”, tha ai. 

Rektori Musaj, i cili në takim shoqërohej edhe nga prorektori, prof.dr. Behxhet Shala, 

pas urimit për pozitën e re, 

falënderoi kryetarin Hamza për 

mbështetjen që ka dhënë për 

UIBM edhe në të kaluarën nga 

pozitat tjera që ka pasur. “Jemi 

të inkurajuar me mbështetjen 

tuaj dhe gatishmërinë për 

bashkëpunim në fushat me 

interes të përbashkët”, tha 

ai.Universiteti “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM) dhe Komuna e 

Mitrovicës, do të 

bashkërëndojnë aktivitetet që 

kanë të bëjnë me këto dy 

insitucione, në interes të 

studentëve në radhë të parë dhe shoqërisë në përgjithësi. Kështu u dakorduan gjatë 

një takimi në Komunën e Mitrovicës, kryetari, Bedri Hamza dhe rektori i 

Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) prof. dr. Alush Musaj. 

Kryetari Hamza, tha se Mitrovica si qytet universitar është një mundësi më e madhe 

për të rinjtë e rajonit në përgjithësi. “Shpresojmë që të krijohen kushtet dhe 

mundësitë për rritjen e numrit të bursave për studentët që ndan komuna, si një 

stimulim shtesë për të rinjtë tanë sa i përket studimeve”, tha ai. 

Rektori Musaj, i cili në takim shoqërohej edhe nga prorektori, prof.dr. Behxhet Shala, 

pas urimit për pozitën e re, falënderoi kryetarin Hamza për mbështetjen që ka dhënë 

për UIBM edhe në të kaluarën nga pozitat tjera që ka pasur. “Jemi të inkurajuar me 

mbështetjen tuaj dhe gatishmërinë për bashkëpunim në fushat me interes të 

përbashkët”, tha ai. 
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Prorektorët 
 

  Takim i perbashket i UIBM me HERAS+ 

 

12/01/2021 

Në ambientet e UIBM sot është zhvilluar një takim i përbashkët ndërmjet 

përfaqësuesve të Universitetit dhe projektit HERAS+. Z. Nehat Dervishi, Koordinator 

për Arsimi të Lartë dhe znj. Fitore Fazliu, Koordinatore për Kërkime Shkencore dhe 

Inovacion u pritën 

nga Prorektorja 

për Mësmdhënie, 

çështje të 

studentëve dhe 

zhvillim të cilësisë, 

Prof. ass. Merita 

Shala dhe 

Prorektori për 

Bashkëpunim 

ndërkombëtar dhe 

kërkime 

shkencore, Prof.dr. 

Behxhet Shala. 

  

Takimi u fokusua 

në mundësitë e 

konkretizimit të 

bashkëpunimit dhe fillimin e aktiviteteve të përbashkëta të lidhura me proceset 

aktuale në UIBM. Mbështetja në procesin e finalizimit  të Planit Strategjik për 

Hulumtime Shkencore, dhe proceseve të tjera monitoruese dhe zhvillimore në 

UIBM,  fuqizimi i kapaciteteve dhe krijimi i mundësive për shfrytëzim të thirrjeve të 

hapura nga HERAS+ për Bursat për PhD dhe PostDoc për Partneritet Programore dhe 

Grantet për Kërkime Shkencore, ishin disa nga pikat e diskutimeve të përbashkëta. 

Palët ritheksuan gatishmërinë për bashkëpunimin e mëtejmë. 
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Takim konsultues për projektin e 

përgatitjes së mësimdhënësve të rinj… 

 

20/01/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është i përkushtuar për të 

përmbushur të gjitha obligimet që ndërlidhen me projektin “Drejt përgatitjes së 

mësimdhënësve të rinj përmes një sistemi të orientuar në cilësi – QATEK”, që është 

duke u realizuar në partneritet me Universitetin e Prishtinës, Universitetin e 

Lubjanës (Slloveni) Universitetin e Romës (Itali ), Universitetin Talini (Estoni), 

Universitetin e 

Gjilanit dhe 

Gjakovës. Për 

ecurinë e këtij 

projekti u bisedua 

në një takim me 

përfaqësues të 

UIBM-së dhe 

koordinatorit të 

këtij projekti, prof. 

dr. Blerim Saqipi. 

Në takim ku ishin 

të pranishëm, 

prorektorja për 

Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë, prof.ass.dr.Merita 

Shala, dekani i Fakultetit të Edukimit, prof.dr.sc.Besim, Gollopeni, Elvis Feka, zyrtar 

i lartë për sigurim të cilësisë etj, u prezantua dokumenti me instrumentet për 

zhvillimin e cilësisë në Fakultetin e Edukimit. Ky dokument është përgatitur me 

mbështetjen e projektit QATEK i financuar nga Programi Erasmus+, që ka për qëllim 

zhvillimin e një kulturë të cilësisë në institucionet e arsimimit të mësuesve për t’u 

rritur profesionalizmi i tyre 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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Punëtori për hartimin e Planit Strategjik 

Kërkimor 

 

11/02/2021 

Ekspertë të angazhuar në kuadër të projektit “HERASPLUS”, kanë marrë pjesë të 

enjten në një punëtori për  hartimin e Planit Strategjik Kërkimor të Universitetit “Isa 

Boletini” (UIBM). Pjesë  e punëtorisë ishin edhe prorektorët si 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”. 

Sipas tij, mbështetja e ekspertëve në kuadër të projektit “HERASPLUS”, është shumë 

e rëndësishme për rritjen e performancës së Universitetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vjetari 2021 

 

 

38 

 

Konferencë virtuale për plotësimin e 

standardeve për sigurim të cilësisë 

 

16/02/2021 

 

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe ËUS Kosova mbajtën të martën 

Konferencën Virtuale me temën: “Sfidat e zbatimit të standardeve dhe udhëzuesve 

për sigurim të cilësisë të zonës evropiane të arsimit të lartë, nga institucionet e 

arsimit të lartë në Kosovë”, financuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë, përmes 

Programit të Granteve për Mbështetje të Universitetit. Pjesë e kësaj Konference ishin 

edhe prorektorja për 

Mësimdhënie, Çështje 

të Studentëve dhe 

Zhvillim të Cilësisë, 

Merita Shala, 

mandej  Zahir Çerkini, 

koordinator për cilësi, 

Elivs Feka, zyrtar për 

cilësi si dhe 

koordinatorët për cilësi 

nga njësitë akademike. 

Naim Gashi, drejtor i 

Agjencisë së Akreditimit, tha se e gjithë energjia e stafit të AKA-së është përqendruar 

në përmbushjen e rekomandimeve të Raportit të ENQA-së, në mënyrë që sa më 

shpejtë të bëhet rikthimi në këtë organizatë ndërkombëtare. “Qëllimi i kësaj 

Konference është që së bashku më përfaqësuesit të institucioneve të arsimit të lartë, 

ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë, të diskutohen sfidat e zbatimit të proceseve të 

sigurimit të cilësisë në Kosovë bazuar në “Standardet dhe udhëzuesin për sigurimin 

e cilësisë në zonën evropian të arsimit të lartë”. 

Pjesëmarrës në këtë Konferencë ishin: rektorë, prorektorë, profesorë, studentë, 

përfaqësues të Unionit të Studentëve të Kosovës, udhëheqës të programeve 

studimore, personeli i zyrave të cilësisë të IAL-ve në Kosovë etj. Kontribuues janë 

ekspertë të njohur ndërkombëtarë nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 

Konferenca Virtuale është organizuar në kuadër të projektit, “Supporting Kosovo 

Accreditation Agency on achieving some of the ENQA’s recommendations”, 

financuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë. 
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U prezantua raporti i HERAS-it 

“Vlerësimi bazë” për UIBM 

 

30/04/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është në rrugë të mbarë të zhvillimit 

dhe arritjes së standardeve që e bëjnë një institucion kredibil akademik. Kështu u 

vlerësua të premten me rastin e prezantimit të raportit “Vlerësimi bazë” të përgatitur 

nga ekspertët e HERAS-it. 

Fjolla Kaçaniku, 

eksperte e 

angazhuar në 

këtë projekt, tha 

se në përgatitjen 

e vlerësimit për 

UIBM janë 

marrë për bazë 

shtatë fusha: 1. 

Planifikimi dhe 

orientimi 

strategjik, 2. 

Sigurimi dhe 

përmirësimi i 

cilësisë, 3. 

Marrëdhëniet 

ndërkombëtare 

dhe mobiliteti, 4. Zhvillimi i kërkimit dhe inovacioni, 5. Mësimdhënia dhe të nxënit, 

6. Rëndësia e lidhjes me tregun e punës dhe 7. Dimensionet gjinore dhe të drejtat e 

njeriut. 

Sipas saj, në të gjitha fushat është vërejtur përmirësim i ndjeshëm që tregojnë për 

punë dhe angazhim në këtë institucion akademik. “Për të gjitha fushat e hulumtimit 

janë dhënë vlerësimet dhe rekomandimet në raportin e përgatitur”, tha ajo. 

Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, falënderoi përfaqësuesit e HERAS-it për 

mbështetjen e vazhdueshme që po ofrojnë. “Jemi shumë të kënaqur me 

bashkëpunimin që kemi me HERAS-in dhe gjithashtu vlerësojmë Raportin 

“Vlerësimi bazë” që është përgatitur për UIBM”. 

Një fjalë rasti e ka mbajtur edhe udhëheqësja e Zyrës austriake për zhvillim dhe 

bashkëpunim, Sandra Horina dhe udhëheqësi i projektit HERAS, Aqim Emurli, 

përderisa me nëpërmjet videolidhjes ka folur për projektin edhe Louise Sperl nga 

WUS Austria. Ndërsa, prorektorja për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe 

Zhvillim të Cilësisë, mbajti një fjalë rasti për Bashkëpunimin midis UMIB dhe 

HERAS + përmes “Earmared Fund”. 

Në fund rektori Musaj dhe udhëheqësi i projektit HERAS, Aqim Emurli, nënshkruan 

një Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet UIBM dhe HERAS-it. 
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UIBM dhe Kolegji AAB koordinohen për 

projekte të përbashkëta 

 

03/06/2021 

Me datë 02.06.2021, është zhvilluar takim pune midis Universitetit “Isa Boletini” në 

Mitrovicë dhe Kolegjit AAB, me qëllim të jetësimit të marrëveshjes së bashkëpunimit 

të nënshkruar muaj më parë. Në takim u diskutuan shumë tema më interes të 

përgjithshëm mirëpo, temat specifike ku u fokusua takimi dhe ku do të fokusohemi 

në javët dhe muajt në vazhdim janë: Koordinimi i një sesioni të përbashkët në kuadër 

të konferencës që do të zhvillohet në nëntor (2021) në Universitetin e Korçës, së 

bashku me Institutin Shqiptar të Sociologjisë (Tiranë) dhe institucionet të tjera 

partnere. 

Në konferencën e radhës (ONLINE) që do të organizohet nga AAB, do të jetë partner i 

barabartë edhe Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë. U diskutua dhe u dakordua 

për dy ligjërata speciale për studentët e të dyja institucioneve që planifikohet të 

ndodhin shumë shpejtë dhe aktivitete të tjera të përbashkëta. 

Në takim pune pjesëmarrës nga Universiteti “Isa Boletini”, në Mitrovicë ishin: Prof. 

Dr. Behxhet 

Shala, 

prorektor për 

Bashkëpunim 

Ndërkombëtar 

dhe 

Hulumtime 

dhe Prof. Ass. 

Dr. Besim 

Gollopeni, 

dekan i 

Fakultetit të 

Edukimit 

ndërsa nga 

Kolegji AAB 

ishin Prof. Dr. 

Bujar Demjaha, rektor i Kolegjit AAB, Prof. Ass. Dr. Venera Llunji, prorektore për 

Bashkëpunim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Dr. Sc. Uranela Demaj, prorektore 

për Shkence dhe Hulumtime dhe  Ilirjana Geci, drejtoreshë për Zhvillim të Projekteve 

ERASMUS+. 

Me datë 02.06.2021, është zhvilluar takim pune midis Universitetit “Isa Boletini” në 

Mitrovicë dhe Kolegjit AAB, me qëllim të jetësimit të marrëveshjes së bashkëpunimit 

të nënshkruar muaj më parë. Në takim u diskutuan shumë tema më interes të 

përgjithshëm mirëpo, temat specifike ku u fokusua takimi dhe ku do të fokusohemi 

në javët dhe muajt në vazhdim janë: Koordinimi i një sesioni të përbashkët në kuadër 

të konferencës që do të zhvillohet në nëntor (2021) në Universitetin e Korçës, së 

bashku me Institutin Shqiptar të Sociologjisë (Tiranë) dhe institucionet të tjera 

partnere.  
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Takim monitorues për projektin “Drejt 

një sistemi të orientuar për cilësi të 

arsimit fillestar për të rritur 

profesionalizmin e mësuesve në Kosovë-

QATEK” 

 

25/06/2021 

 

Sot, më 25 qershor 2021, Prorektorja për Mësimdhënie, Çështje të studentëve dhe 

Zhvillim të  Cilësisë prof. ass. dr. Merita Shala, së bashku me  përfaqësueset e 

Fakultetit të Edukimit, Prof. Fatbardha Hoxha dhe Prof. Albana Sadiku, kanë pritur 

në takim znj. Jehona Lushaku Sadriu, Koordinatore e zyrës  së  Erasmus+ në Kosovë 

dhe znj. Blerina Zjaqa, zyrtare në Erasmus+. 

Qëllimi i takimit kishte karakter monitorues për projektin “Drejt një sistemi të 

orientuar për cilësi të 

arsimit fillestar për të 

rritur 

profesionalizmin e 

mësuesve në Kosovë-

QATEK” (QATEK- 

Towards Quality 

Oriented System of 

Initial Teacher 

Education to Increase 

Teacher 

Professionalism in 

Kosovo) duke u 

fokusuar në 

aktivitetet e 

realizuara dhe 

produktet e zhvilluara 

deri më tani. 

Prorektorja Shala, gjatë takimit i ka njoftuar përfaqësueset e zyrës së Erasmus+, rreth 

aktiviteteve, të arriturat e deritanishme, planet dhe sfidat me të cilat po përballen në 

implementimin e këtij projekti në Fakultetin e Edukimit në UIBM. Fokusi u vendos 

në përfitimet e programit, studentëve dhe stafit nga angazhimi në këtë projekt. 

Ndërsa, përfaqësueset nga zyra e Erasmus + në Kosovë, pas bisedës së frytshme, 

siguruan vazhdimësinë e mbështetjes për realizimin sa më me sukses të këtij 

projekti.er Professionalism in Kosovo) duke u fokusuar në aktivitetet e realizuara dhe 

produktet e zhvilluara deri më tash. 
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Përfaqësues të UIBM morën pjesë në 

përurimin e objektit të IADK -së për 

trajnime profesionale 

 

07/07/2021 

IADK-ja ka përuruar të mërkurën në Vushtrri objektin prej 210 metrash katrorë, të 

dedikuar për përpunim të ushqimit dhe trajnime profesionale, i cili do të jetë në 

dispozicion edhe të studentëve dhe mësimdhënëseve të Universitetit “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM). Hapësira e përuruar do të shfrytëzohet konkretisht për trajnime 

profesionale në programet “Qumështar” dhe “Konservues i frutave, perimeve dhe të 

ngjashme”, të akredituara dhe 

validuara nga Autoriteti 

Kombëtar i Kualifikimeve. 

 

Në ceremoninë e përurimit, 

përveç drejtuesve të 

institucioneve qendrore dhe 

lokale, morën pjesë edhe 

prorektorja për Financa në 

UIBM, Ajtene Avdullahi dhe 

dekani i Fakultetit të 

Teknologjisë Ushqimore (FTU), 

Milaim Sadiku. Gjithashtu të 

pranishëm ishin edhe ish-

studentë të UIBM, të cilët janë 

angazhuar në IADK. 

Aktiviteti ishte pjesë e projektit “Përmirësimi i punësimit dhe mundësive për 

gjenerim të të ardhurave në zonat rurale të Kosovës”, të përkrahur nga “Bread for the 

word” nga Gjermania dhe bashkëfinancuar nga Komuna e Vushtrrisë. 
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Drejtuesit e Heras-it vlerësojnë punën e 

mirë në UIBM 

 

16/09/2021 

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. 

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. 

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. 

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. 
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UIBM pjesë e punëtorisë së organizuar 

nga Universiteti i Talinit në Estoni 

 

04/11/2021 

Në kuadër të aktiviteteve të projektit Erasmus + QATEK, rektori i Universitetit “Isa 

Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr. Alush Musaj dhe prorektorja për Mësim, 

Çështje të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë, prof. ass. dr. Merita Shala, po marrin 

pjesë në një punëtori të organizuar nga Universiteti i Talinit në Estoni. Pjesë e kësaj 

punëtorie janë edhe përfaqësues të universiteteve tjera në Kosovë. 

 

Në këtë punëtori po trajtohen çështje të ndryshme me rëndësi që kanë të bëjnë me 

ngritjen e cilësisë nëpër universitete. Ndër të tjera është biseduar për hierakinë e 

procesve vlerësuese dhe vetëvlerësuese, programet, kurrikulat etj. 

Rektori Musaj, tha se kjo punëtori është një mundësi e mirë e shkëmbimit të 

përvojave ndërmjet universiteteve. “Aktivitete të këtilla gjithashtu shërbejnë për 

rritjen e bashkëpunimit me universitete të ndryshme”, tha ai. 
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Konsulent për modifikimin e 

programeve dhe zhvillimin e 

programeve të reja 

 

08/11/2021 

Me qëllim të modifikimit të programeve ekzistuese dhe zhvillimit të programeve të 

reja në Fakultetin e Gjeoshkencave në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM), në cilësinë e konsultetit është angazhuar specialisti, Mario Rossi, në kuadër 

të projektit “Fulbright program specialist”. I shoqëruar nga profesori, prof.ass.dr. 

Kemajl Zeqiri, ai është pritur në takim nga prorektori për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr. Behxhet Shala dhe prorektorja për 

Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë, prof.ass.dr. Merita 

Shala, ku është diskutuar për detajet që kanë të bëjnë me angazhimin e tij. 

 

 

Sipas prorektorit, Shala, 

mbështetja e specialistit 

konsiston në analizën e 

programeve ekzistuese, 

dhe së bashku me stafin e 

FGJ, bazuar në nevojat e 

tregut dhe parimet e 

zhvillimit të qëndrueshëm 

të propozoj 

ndryshimin/plotësimin e 

programeve ekzistuese 

dhe/apo hartimin e ndonjë 

program të ri, para se 

gjithash ne sektorin 

minerar. “Është një 

mundësi e mirë për FGJ dhe shpresojmë se projekte të këtilla të realizohen edhe me 

njësitë tjera akademike”, tha ai. 
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Prorektorja Avdullahi merr pjesë në 

tryezën e rrumbullakët të organizuar 

nga Ekspertët për Reforma në Arsimin e 

Lartë 

 

05/12/2021 

Grupi i Ekspertëve për Reforma në Arsimin e Lartë kanë mbajtur tryezën e 

rrumbullakët me temën “Kërkimi shkencor dhe Inovacioni në Institucionet e Arsimit 

të Lartë”. Në këtë tryezë u diskutua për rëndësinë e kërkimit shkencor, legjislacionin 

aktual, sfidat e AL në 

fushën e kërkimit 

shkencor, si dhe për 

avancimin e kapaciteteve 

për kërkim shkencor. Në 

takim ishin prezent 

përfaqësuesi i zyrës së BE 

Z. Tragoudas, Zëvendës 

Ministri i MASHTI-t Z. 

Pupovci, Koordinatorja e 

Zyrës Erasmus+ në 

Kosovë Znj. Jehona 

Lushaku, si dhe 

përfaqësues të IAL-ve në 

Kosovë. 

Prorektorja Ajtene 

Avdullahi diskutoi rreth 

sfidave të IAL-ve në lidhje me kërkimin shkencor dhe inovacionin, në veçanti për 

sfidat e financimit dhe formave të stimulimit të stafit akademik përmes incentivave 

për kërkime shkencore në IAL-të publike, si dhe për mungesën së një linje buxhetore 

ose një fondi të veçantë për shkencë dhe inovacion. 
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Prorektorja për Buxhet dhe Financa 

prezanton kërkesën buxhetore të UIBM 

 

05/12/2021 

Prorektorja për Buxhet dhe Financa Ajtene Avdullahi merr pjesë në takimin e caktuar 

nga kryesuesi i grupit 

punues z. Eman Rrahmani 

të Komisionit për Buxhet, 

Punë dhe Transfere në 

Kuvendin e Kosovës. Ajo 

prezantoi kërkesën 

buxhetore të UIBM për 

ndryshim të buxhetit në 

strukturën e investimeve 

kapitale e cila u vlerësua 

pozitivisht. 
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Universiteti “Isa Boletini” kontribues në 

zhvillimin në komunitet 

 

24/12/2021 

Në kuadrin e shërbimeve dhe kontributit në komunitet, si pjesë e Misionit të 

Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë: që të ofrojë mësimdhënie cilësore për 

përgatitjen e kuadrove në fusha unike për Kosovën, rajonin e më gjerë, i dedikuar të 

zhvillojë kërkime 

shkencore, projekte 

profesionale, këshillime 

profesionale duke qenë në 

shërbim të zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe rritjes 

të mirëqenies dhe 

avancimit shoqëror, për 

tre ditë në ambientet e 

Universitetit po 

organizohet trajnimi me 

edukatoret parashkollore 

me temën: Kujdesi për 

mirërritjen e fëmijëve. 

Trajnimi fasilitohet nga 

ekspertja në edukimin e 

hershëm dhe 

njëkohësisht prorektorja për mësimdhënie, çështje të studentëve dhe zhvillim të 

cilësisë, Prof.ass.dr. Merita Shala, po në kuadër të kontributit në zhvillimin e 

komunitetit profesional të lidhur ngushtë me fakultetin e Edukimit si institucion që 

përgatit edukatoret e ardhshme.  Pjesë e grupit të edukatoreve parashkollore ishin 

edhe ish-studentet e Fakultetit të Edukimit, programi Parashkollor, tashmë të 

punësuara në institucionet edukativo-arsimore. 

Ky trajnim organizohet nga “Qendra për demokratizimin e shoqërisë civile, Koralet”, 

dhe financohet nga UNICEF-i në kuadër të projektit “Programi i zhvillimit të 

fëmijërisë së hershme në zonat rurale”.  
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Takim me përfaqësuesit e studentëve 

për sigurimin e cilësisë në Fakultetin e 

Edukimit - UIBM 

29/12/2021 

Në ambientet e Fakultetit të Edukimit në UIBM,  sot është zhvilluar një takim i 

përbashkët ndërmjet përfaqësuesve të grupeve tw studentëve dhe koordinatores së 

projektit QATEK –  Drejt Përgatitjes së Mësimdhënësve me Orientim drejt Cilësisë në 

Kosovë të financuar nga Programi Erasmus  Plus, qëllimi kryesor i të cilit  është të 

zhvillohet një kulturë e 

cilësisë në  institucionet e 

përgatitjes së 

mësimdhënësve për të 

rritur profesionalizmin e 

tyre në sistemin  shkollor 

në Kosovë. 

Koordinatorja e projektit 

për UIBM, prof.ass.dr. 

Merita Shala së bashku 

me Prodekanen e 

fakultetit, Prof.ass.dr. 

Samire Bllaca Balaj, 

diskutuan me  studentët 

përfaqësues për 

dokumentin ‘Politika për përmirësimin dhe sigurimin e cilësisë në përgatitjen e 

mësimdhënësve në Kosovë’, dokument ky i miratuar nga Këshilli i Fakultetit të 

Edukimit dhe për Paketën e instrumenteve për sigurimin e cilësisë, po ashtu i punuar 

në bashkëpunim me stafin akademik, zyrën e cilësisë në fakultet dhe zyrën e cilësisë 

në Universitet dhe i aprovuar në Këshillin e Fakultetit të Edukimit.   Jetësimi i 

proceseve në të cilat studentët janë në qendër dhe kontribuojnë fuqishëm në 

zhvillimin e mëtejmë të këtyre proceseve si dhe forcimi i urave të komunikimit dhe 

bashkëpunimit të të gjithë akterëve të përfshirë në zhvillimin  e cilësisë në 

përgatitjen e mësimdhënësve të ardhshëm, ishin në fokus të diskutimeve të 

përbashkëta. 
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Marrëveshje bashkëpunimi 
 

Memorandum bashkëpunimi  mes 

Fakultetit  Ekonomik dhe Institutit per 

Kontabilitet, Auditim dhe Financa (Instituti 

KAF) 

 

21/01/2021 

Fakulteti Ekonomik, nënshkruan Memorandum bashkëpunimi  me Institutit për 

Kontabilitet, Auditim dhe Financa (Instituti KAF). 

Marrëveshja u nënshkrua nga Dekani i Fakultetit Ekonomik, në kuadër të UIBM, 

Prof. Asoc. Dr.  Qazim 

TMAVA, si dhe drejtorit 

ekzekutiv  të Institutit KAF, z. 

Bujar KRASNIQI. 

– Ky Memorandum 

Mirëkuptimi përcakton pikat 

e bashkëpunimit midis palëve 

që synojnë të zhvillojnë 

programe, mundësi dhe 

aktivitete të ndryshme akademike dhe profesionale me interes të përbashkët. 

(j) Krijohet një bazë e përgjithshme për arritjen e marrëveshjeve të veçanta të 

bashkëpunimit. 

Palët nënshkruese, e vlerësuan lartë nënshkrimin e këtij Memorandumi 

bashkpunimi dhe u zotuan se do të kujdesen për jetësimin e plotë të tij. 
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Marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e 

Kosovës për Siguri Publike 

 

01/02/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Akademia e Kosovës për Siguri 

Publike (AKSP), do të bashkëpunojnë në fusha me interes reciprok. Për këtë qëllim të 

hënën u nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi nga rektori i UIBM, 

prof.dr.Alush Musaj dhe drejtori  i përgjithshëm i AKSP-së, Arton Berisha. 

Rektori Musaj, e falënderoi drejtorin 

Berisha për vizitën dhe për 

gatishmërinë për të bashkëpunuar si 

dy institucioneve akademike në të 

mirë të rritjes së cilësisë në të dy 

institucionet. Sipas tij, bashkëpunimi 

do të 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”. 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Akademia e Kosovës për Siguri 

Publike (AKSP), do të bashkëpunojnë në fusha me interes reciprok. Për këtë qëllim të 

hënën u nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi nga rektori i UIBM, 

prof.dr.Alush Musaj dhe drejtori  i përgjithshëm i AKSP-së, Arton Berisha. 

Rektori Musaj, e falënderoi drejtorin Berisha për vizitën dhe për gatishmërinë për të 

bashkëpunuar si dy institucioneve akademike në të mirë të rritjes së cilësisë në të dy 

institucionet. Sipas tij, bashkëpunimi do të 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”. 
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Marrëveshje bashkëpunimi me Business 

Support Centre Kosovo 

 

22/02/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë  (UIBM) do të bashkëpunoj me Business 

Support Centre Kosovo (BSCK) me qëllim të bashkëpunimit shkencor, mësimit dhe 

shkëmbimit të stafit akademik dhe studentëve. Për këtë qëllim të hënën u nënshkrua 

edhe një Marrëveshje e Bashkëpunimit nga rektori prof.dr. Alush Musaj dhe drejtori 

ekzekutiv i BSCK-së, prof.dr. Besnik 

Krasniqi. 

Duke patur parasysh interesin 

reciprok për thellimin e 

bashkëpunimit, të dy palët u pajtuan 

që të angazhohen  për të krijuar 

mekanizmat organizativ që shërbejnë 

për të realizuar një bashkëpunim 

reciprok në zhvillimin e kërkimit 

shkencor dhe të mësimit. Gjithashtu 

ata u dakorudan që të favorizojnë 

shkëmbimin reciprok të risive, 

publikimeve, materialeve të tjera kërkimore dhe dokumentacionit. 

Në mënyrë më specifike bashkëpunimi do të përfshij realizimin e publikimeve të 

përbashkëta si dhe shkëmbime të publikimeve dhe dokumentacionit shkencor e 

mësimor. Poashtu në këtë kontekst, përfshihet edhe organizimi i takimeve dhe 

seminareve të përbashkëta, mandej forma të tjera të bashkëpunimit, si projekte 

kërkimi, përpunim i metodave didaktike novatore, mbështetje për ngritjen e një 

strukture kërkimi etj. 

Në takim, ku ishte i pranishëm edhe dekani i Fakultetit Ekonomik, prof.asoc.dr. 

Qazim Tmava, drejtori i Qendrës së Inovacionit, Besart Hajrizi dhe zyrtari i lartë i 

Qendrës për Zhvillim të Karrierës, Alban Fazliu, u fol edhe për projekte të tjera, ku 

UIBM dhe BSCK mund të bëhen pjesë. 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë  (UIBM) do të bashkëpunoj me Business 

Support Centre Kosovo (BSCK) me qëllim të bashkëpunimit shkencor, mësimit dhe 

shkëmbimit të stafit akademik dhe studentëve. Për këtë qëllim të hënën u nënshkrua 

edhe një Marrëveshje e Bashkëpunimit nga rektori prof.dr. Alush Musaj dhe drejtori 

ekzekutiv i BSCK-së, prof.dr. Besnik Krasniqi. 
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Marrëveshje bashkëpunimi me IPKO 

Foundation 

 

12/03/2021 

Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM) do të bashkëpunojë me IPKO Foundation për të mbështetur dhe 

bashkërenduar aktivitetet dypalëshe. Për këtë qëllim u nënshkrua edhe një 

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy institucioneve nga rektori i UIBM, 

prof.dr. Alush Musaj dhe Abetare Gojani nga IPKO Foundation. 

Rektori Musaj, e vlerësoi 

bashkëpunimin  për mundësitë 

që do të krijohen për studentët e 

UIBM, të cilët do të bëhen pjesë e 

trajnimeve, seminareve dhe 

programeve që organizohen nga 

IPKO Foundation. “Aktivitetet  e 

ngjeshura të QZHK-së janë duke 

dhënë rezultate shumë të mira sa 

i përket krijimit të mundësive për 

avancimin profesional të 

studentëve”, tha ai. 

Ndërsa, Abetare Gojani nga IPKO 

Foundation, shprehu kënaqësinë 

që do të mund të bashkëpunojnë me UIBM për fusha me interes reciprok.  “Ne jemi të 

përkushtuar që ta zbatojmë deri në fund Marrëveshjen e nënshkruar, duke pritur 

rezultate konkrete”, tha ajo. 

Zyrtari i Lartë për Zhvillim të Karrierës, Alban Fazliu, i cili zhvilloi një takim në zyret 

e IPKO Foundation, sqaroi se më këtë bashkëpunim ndër të tjera synohet të 

promovohen përpjekjet e përbashkëta të dy institucioneve në sferën e avancimit të 

çështjeve me interes reciprok. Sipas tij, janë specifikuar fushat e bashkëpunimit, si 

bashkërendimi i aktiviteteve për afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit 

të jetës akademike dhe profesionale, përafrimin e programeve të studimit me nevojat 

e tregut të punës, mbështetja teknike dhe organizative dypalëshe etj. 
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Marrëveshje bashkëpunimi me Kolegjin AAB 

 

15/03/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me Kolegjin AAB 

me  qëllim të zhvillimit të bashkëpunimit akademik dhe promovimit të mirëkuptimit 

mes dy institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës. Për të specifikuar 

fushat e bashkëpunimit, të hënën u nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi 

nga rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj dhe rektori i kolegjit AAB, dr.sc. Bujar 

Demjaha. 

Rektori Musaj, vlerësoi se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë 

brenda vendit është i domosdoshëm dhe tepër i nevojshëm, si për studentët ashtu 

edhe për stafin akademik. “Presim që të dy institucionet tona të përfitojnë nga ky 

bashkëpunim, duke ofruar 

më 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. 

Ndryshe, bashkëpunimi pritet që të krijojë partneritet në mes të palëve në fushën 

profesionale, arsimore dhe shkencore që përfshinë të gjitha programet e studimit të 

organizuara nga palët nënshkruese. Sa i përket fushave të bashkëpunimit, 

përmenden bashkëpunimin profesional mes stafit akademik dhe administrativ, 

bashkëpunimi i studentëve të cikleve të ndryshme të studimit për periudha 

semestrale studimi ose për periudha të praktikave, aktivitete dhe publikime të 

përbashkëta në kërkim shkencor etj. 

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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Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet 

Fakultetit Juridik dhe Avokatit të Popullit 

 

02/04/2021 

Në dekanatin e Fakultetit Juridik (UIBM), Dekani Prof.Asoc.Dr.Agron Beka dhe 

Avokati i Popullit, z.Naim Qelaj, nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes dy 

institucioneve që 

përfaqësojnë dhe njëherit 

u dakorduan për 

intensifikimin konkret të 

këtij bashkëpunimi. Në 

takim ishin prezent edhe 

Aëvendësavokatja e 

Popullit, Këshilltari 

Juridik si dhe 

bashkëpunëtorë tjerë të 

Avokatit të Popullit.Në dekanatin e Fakultetit Juridik (UIBM), Dekani 

Prof.Asoc.Dr.Agron Beka dhe Avokati i Popullit, z.Naim Qelaj, nënshkruan 

Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes dy institucioneve që përfaqësojnë dhe njëherit u 

dakorduan për intensifikimin konkret të këtij bashkëpunimi. Në takim ishin prezent 

edhe Aëvendësavokatja e Popullit, Këshilltari Juridik si dhe bashkëpunëtorë tjerë të 

Avokatit të Popullit. 
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Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes 

Universitetit “Isa Boletini” Mitrovicë-Fakulteti 

i Gjeoshkencave dhe NewCoFerronikeli 

 

29/04/2021 

Me qëllim të rritjes dhe avancimit të bashkëpunimit, të mërkurën në objektin e 

kompleksit industrial NewCoFerronikeli në Drenas u nënshkrua marrëveshje 

bashkëpunimi në mes të Universitetit “Isa Boletini” Mitrovicë, Fakulteti i 

Gjeoshkencave dhe NewCoFerronikeli. Marrëveshja u nënshkrua mes përfaqësuesve 

nga NewCoFerronikeli: Genci Beribashi – Zëvendës Menaxher Gjeneral; Learta 

Berisha Vërbiqi – Menaxher Administrate&Resurse Njerezore; Blerim Gashi – 

Zyrtar Ndërlidhës 

Komunitet si dhe UIBM – 

FGJ: prof dr. Naser Peci, 

Dekan dhe prof. asoc.dr. 

Zarife Bajraktari Gashi, 

shefe departamenti 

materiale&metalurgji 

Studentët e Fakultetit të 

Gjoeshkencave (FGJ) në 

Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), do të mund të bëhen pjesë e 

Programit të Edukimit Profesional dhe Punësimit që realizohet nga kompania 

NewCoFerronikeli. 

Zëvendës menaxheri Genci Beribashi potencoi se NewCoFeronikeli do të mbështesë 

implementimin e pikave të marrëveshjes me theks të veçant mundësimin e 

studentëve për kryerjen e praktikave në kuadër të planprogrameve mësimore, 

praktikave pas përfundimit të studimeve në formë praktike si dhe punësim. 

Dekani FGJ, prof.dr.Naser Peci falenderoi NewCoFerronikeli për mundësinë dhe 

realizimin e vazhdueshëm të bashkëpunimit që ndikon në zhvillimin akademik në 

mësimdhënie dhe mësimnxënie të stafit dhe studentëve. Kjo formë e bashkëpunimit 

krijon mundësi shumë të mira për avancimin e dyanshëm nga fushëveprimi që 

mbulojmë sipas praktikave më të mira të bashkëpunimit universitet-industri. 

Ndërsa, prof. asoc. dr. Zarife B Gashi theksoi mbi mënyrat e realizimit të praktikave 

nga ana e studentëve si dhe pritjen e mirë dhe profesionale nga ana e stafit të 

NewCoFerronikeli. Mundësia e praktikës dhe punësimit paraqet një stimulim shtesë 

për të studiuar drejtimet në Fakultetin e Gjeoshkencave. 

Në Marrëveshjen e nënshkruar janë detajuar obligimet e secilës palë, që kanë të bëjnë 

me angazhimin e studentëve, aktiviteteve të ndryshme si, seminare, vizita 

studimore, kërkime të përbashkëta, etj. nga fushat e përgjithshme të bashkëpunimit. 
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Marrëveshje bashkëpunimi me OJQ  REC – 

“Reconciliation Empowering Communities” 

 

27/05/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me OJQ  REC – 

“Reconciliation Empowering Communities” për çështje me interes reciprok për të dy 

palët. Për specifikimin e fushave të bashkëpunimit të enjten u nënshkrua edhe një 

Memorandum Bashkëpunimi nga 

rektori i UIBM, prof.dr.Alush Musaj 

dhe drejtori  i OJQ REC, Besnik Uka. 

Rektori Musaj, tha se qëllimi i këtij 

memorandumi është bashkëpunimi, 

mbështetja dhe bashkërendimi i 

aktiviteteve në mes të subjekteve të 

lartcekura. “Memorandumi synon të 

promovojë përpjekjet e përbashkëta 

të dy institucioneve në sferën e 

avancimit të çështjeve me interes 

reciprok”, tha ai, duke falënderuar 

drejtuesit e OJQ REC për qasjen e tyre korrekte. 

Ndërsa, drejtori Uka tha se nëpërmjet këtij memorandumi palët do të 

bashkërendojnë aktivitetet për afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit 

të jetës akademike dhe profesionale përmes: bashkëpunimit në zhvillimin e 

moduleve dhe programeve të ndryshme të studimit, realizimit të punës praktike për 

studentët e UIBM. Ai vlerësoi punën e mirë dhe angazhimin e Qendrës për Zhvillim 

të Karrierës në UIBM për arritjen e bashkëpunimit. 

Ndryshe, si fusha tjera të bashkëpunimit janë paraparë shkëmbimet e përvojave, 

praktikave të mira, ekspertëve dhe literaturës përkatëse për zhvillimin institucional, 

me qëllim të avancimit profesional dhe akademik të studentëve. Poashtu 

planifikohet punë e përbashkët për hartimin e programeve hulumtuese dhe 

kërkimore komform kërkesave dhe interesave dypalëshe, mandej organizimin e 

përbashkët, të veprimtarive shkencore dhe profesionale si: simpoziume, seminare, 

konferenca, tryeza, shkolla verore, trajnime etj si dhe ndikimit pozitiv në përafrimin 

e programeve të studimit me nevojat e tregut të punës. 

Gjithashtu në Memorandum janë specifikuar edhe përgjegjësitë që kanë palët për 

jetësimin  e bashkëpunimit. 
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Marrëveshje bashkëpunimi në kuadër të 

projektit për mobilitet nga Erasmus+ 

 

11/06/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti “Ita Suomen 

Yliopisto” nga Finlanda janë pjesë e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet 

institucioneve të arsimit të lartë në kuadër të projektit Erasmus + për mobilitet të 

studentëve dhe stafit akademik. Një 

ndër pikat e veçanta që potencohet në 

marrëveshjen  e bashkëpunimit ka të bëj 

me njohjen e kredive apo vlerave 

ekuivalente të studentëve nga 

institucionet partnere. 

Në kuadër të shkëmbimeve të 

studentëve dhe stafit akademik janë 

përfshirë të gjitha fushat e studimit në këto dy institucione akademike. Poashtu pjesë 

e mobilitetit mund të bëhen studentët të gjitha niveleve, të cilët do të mund të 

qëndrojnë nga 3 muaj në institucionin partner. 

Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, tha se kjo është edhe një mundësi tjetër për 

studentët dhe stafin akademik. “Projektet e bashkëpunimit dhe në këtë rast ato që 

ndërlidhen me Programin Erasmus+ janë duke hapur dritare të reja që duhet të 

shfrytëzohen nga studentët dhe mësimdhënësit”, tha ai. 
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Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet FTU-së 

dhe Stonecastle Vineyards and Winery L.L.C. 

 

15/07/2021 

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore (FTU) dhe Stonecastle Vineyards and Winery 

L.L.C. në Rahovec, do të bashkëpunojnë në fusha me interes reciprok. Për këtë qëllim 

u nënshkrua edhe një marrëveshje bashkëpunimi nga dekani i FTU-së, prof.dr. 

Milaim Sadiku dhe drejtori i Stonecastle Vineyards 

and Winery L.L.C. Avdi Gecaj,  për të specifikuar 

fushat me interes. 

Marrëveshja siguron programe të përbashkëta 

bashkëpunimi dhe ndihmë reciproke. Gjithashtu 

palët bien dakord që të hartojnë projekte dhe të 

zbatojnë projekte, programe dhe aktivitete nga fusha 

e inxhinierisë dhe teknologjisë ushqimore. 

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. 

Dekani Sadiku dhe drejtori Gecaj, shprehën vullnetin e tyre për zbatimin e kësaj 

marrëveshje me interes reciprok për FTU-në dhe  Stonecastle Vineyards and Winery 

L.L.C. 
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Marrëveshje bashkëpunimi me 

organizatën CRDF 

 

22/07/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë ka nënshkruar marrëveshje me organizatën 

CRDF Global për promovimin dhe ofrimin pa pagesë të kursit online për higjienën 

kibernetike (Cyber Hygiene). Marrëveshja u mundëson studentëve të të gjitha 

fakulteteve të ndjekin kursin, i cili përfshin rregullat themelore të sigurisë së 

informacionit dhe në 

fund të pajisen me 

certifikatë. 

Ky projekt realizohet 

me mbështetjen e 

Departamentit të 

Shtetit Amerikan, kurse 

platforma për ofrimin e 

kursit është zhvilluar 

nga CRDF Global. Udhëheqës i projektit në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë 

është caktuar profesori, Berat Ujkani. 

Marrëveshja për ofrimin e kursit vjen pas nënshkrimit të memorandumit të 

mirëkuptimit në mes të Universitetit dhe CRDF Global, në muajin prill të këtij viti. 
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Shqyrtohen mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet 

UIBM dhe TIKA-së 

 

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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Marrëveshje bashkëpunimi me 

Universitetin USAK nga Turqia   

 

19/10/2021 

 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me Universitetin 

USAK nga Turqia, me qëllim të promovimit të bashkëpunimit 

ndërkombëtar në fushën e edukimit dhe hulumtimit 

shkencor. Për të konkretizuar aktivitetet u 

nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi 

nga rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj dhe 

homologu i tij nga Universiteti USAK, prof.dr. 

Ekrem Savaş. 

Për ta bërë një marrëveshje sa më funksionale 

prej të cilës do të përfitojnë të dy palët, janë 

përcaktuar edhe aktivitetet që do të ndërmerren. Në 

këtë kuadër parashihet shkëmbimi i stafit akademik 

dhe studentëve, organizimi i seminareve të përbashkëta, 

bashkëpunimi për programe të veçanta etj. 

Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, tha se në kuadër të bashkëpunimit me 

universitetet ndërkombëtare, përfitues më të mëdhenj janë stafi akademik dhe 

studentët. “Presim bashkëpunim të frytshëm edhe me Universitetin USAK nga 

Turqia”, tha ai. 
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Diskutohet për fushat e bashkëpunimit 

me shoqatën “Down Syndrome Kosova” 

 

22/11/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunoj me shoqatën 

“Down Syndrome Kosova” (DSK), duke pasur parasysh interesin e studentëve dhe 

anëtarëve të shoqatës DSK. Për këtë u bisedua të hënën në një takim të përbashkët 

ndërmjet rektorit, prof.dr. Alush 

Musaj dhe sekretarit të 

përgjithshëm, Xhelal Smakiqi 

me menaxheren e qendrës DSK, 

Zana Bashota Broja dhe 

përgjegjësen e Punëtorisë së 

Arsimit Profesional, Edita 

Bilalli. 

Në këtë kuadër të 

bashkëpunimit u potencua 

organizimi i orëve praktike të 

studentëve të Edukimit në DSK 

si dhe mbajtjes së orëve të 

veçanta të anëtarëve të DSK-së në hapësirat e kampusit universitar. Kjo u vlerësua si 

një mundësi e mirë për të dy palët, për çka u zotuan të bëjnë përpjekjet e nevojshme. 

Rektori Musaj, tha se kampusi universitar, duke përfshirë të gjitha objektet i plotëson 

kushtet e qasjes për personat me aftësi të kufizuara. “Duke pasur parasysh kushtet që 

kemi si dhe studentët e Edukimit, jemi të bindur se bashkëpunimi do të jetë i frytshëm 

për të dy palët”, tha ai. 

Në anën tjetër, drejtueset e DSK-së, u falënderuan rektorin për mbështetjen dhe u 

shprehën të mahnitura me kushtet që ofrohen në UIBM për studentët në përgjithësi 

si dhe për personat me aftësi të kufizuara në veçanti. 
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Marrëveshje bashkëpunimi me Shkollën e 

Mesme të Lartë Teknike “Arkitekt Sinani” 

 

13/12/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Shkolla e Mesme e Lartë Teknike 

“Arkitekt Sinani”, do të bashkëpunojnë ngushtë duke mbështetur dhe bashkërenduar 

aktivitet me interes të ndërsjellë. Për këtë qëllim të hënën u nënshkrua edhe një 

Marrëveshje Bashkëpunimi 

ndërmjet këtyre institucioneve 

nga rektori i UIBM, prof.dr. 

Alush Musaj dhe drejtori i 

SHMLT “Arkitekt Sinani”, mr. 

sc. Sami Rama. 

Marrëveshja synon të 

promovojë përpjekjet e 

përbashkëta të dy institucioneve 

në sferën e avancimit të 

çështjeve me interes reciprok. 

Në këtë kuadër palët do të 

bashkërendojnë aktivitetet për 

afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit të jetës akademike dhe 

profesionale. 

Ndër të tjera parashihet zhvillimi i moduleve dhe programeve të ndryshme të 

studimit,  realizimi i punës praktike për nxënësit e shkollës “Arkitekt Sinani” në 

Universitetin “Isa Boletini”,  shkëmbimet e përvojave, praktikave të mira dhe 

literaturës përkatëse për zhvillimin institucional etj. Rektori Musaj dhe drejtori 

Rama, vlerësuan se bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy institucioneve do të krijojë 

kushte dhe rrethana për rritjen e interesimit të të rinjve për të studiuar fushat 

teknike. 

Rektori Musaj, u zotua të vë në dispozicion të nxënësve të SHMLT “Arkitekt Sinani”, 

kabinetet dhe laboratorët për të lehtësuar punën e tyre praktike. Në anën tjetër, 

drejtori Rama, u shpreh shumë mirënjohës për mbështetjen dhe bashkëpunimin e 

ofruar nga UIBM. 
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Studentët 
 

GIZ-i vazhdon mbështetjen për QZHK-në 

 

 

08/02/2021 

GIZ – i  do të vazhdojë 

mbështetjen për Qendrën për 

Zhvillim të Karrierës (QZHK) në 

Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM) edhe në të 

ardhmen. Kështu u zotuan 

Ramadan Islami e Nexhmedin 

Basha nga GIZ- i, të cilët të hënën 

u pritën në takim nga rektori, 

prof.dr.Alush Musaj dhe 

udhëheqësi i QZHK, Alban 

Fazliu. 

Në takim u bisedua për nevojat që 

ka QZHK-ja 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. 

Rektori Musaj, falënderoi “GIZ-in” për mbështetjen e vazhdueshme për QZHK, duke 

mundësuar edhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme për studentë, qoftë 

trajnime, seminare etj. “Ne jemi të gatshëm që të bëjmë krejt çka është e mundur për 

ta bërë QZHK-në sa më funksionale”, tha ai. 

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

këtij viti akademik. Një prej tyre do të jetë Panairi i Karrierës, që është një aktivitetet 

tepër i rëndësishëm për studentët. 
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Studentët e Fakultetit Juridik janë duke u 

trajnuar mbi temën “Të Drejtat e Njeriut”, në 

kuadër të projektit “Luftimi i Urrejtjes në 
Kosovë” 

 

 

16/02/2021 

Studentët e Fakultetit Juridik të 

Universitetit “Isa Boletini” në 

Mitrovicë janë duke u trajnuar 

mbi temën “Të Drejtat e Njeriut”, 

në kuadër të projektit “Luftimi i 

Urrejtjes në Kosovë” e cila 

implementohet nga ATRC në 

partneritet me RADC dhe 

mbështetet nga Ambasada 

Holandeze në Kosovë. 

Në kuadër të trajnimeve 

studentët do të përfitojnë njohuri 

praktike të cilat nde ̈rlidhen me 

luftimin e dukurisë së shprehjes, 

nxitjes dhe krimeve te ̈ urrejtjes 

në shoqëri. 

Fakulteti Juridik do të vazhdoj me jetësimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit që ka 

bërë me institucione të ndryshme, duke mundësuar trajnime dhe punë praktike për 

studentë dhe të diplomuar, në mënyrë që të jenë të suksesshëm në tregun e punës. 
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Vizita e studentëve të Fakultetit Juridik të 

Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë në 

Gjykatën Themelore të Prishtinës 

 

 

01/03/2021 

Studentët e Fakultetit Juridik të 

Universitetit “Isa Boletini” në 

Mitrovicë së bashku me 

profesorin Islam Qerimi dhe 

asistentin Xhemajl Veliqi 

realizuan një vizitë njëditore në 

Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë. 

Ata patën rastin të ndjekun një 

rast penal juridik në 

Departamentin e Krimeve të 

Rënda, ku kryetar i trupit gjykues 

ishte gjyqtari Vesel Ismajli. 

  

Studentët e këtij Fakulteti 

mësimnxënien në këtë Fakultet e 

kombinojnë çdo herë edhe me demonstrimin e rasteve praktike juridike nëpërmes 

gjykimeve simulative në kuadër të Kampusit të Universitetit apo sikurse kësaj radhe 

në Pallatin e Drejtësisë, respektivisht në Institucionet Gjyqësore të Republikës së 

Kosovës. 
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QZHK-ja organizon trajnime për Letër 

Motivuese dhe CV 

 

04/03/2021 

Kanë filluar të enjten 

trajnimet për studentë të 

organizuara nga Qendra 

për Zhvillim të 

Karrierës  (QZK) në 

Universitetin “Isa 

Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM). Trajnimet ku po 

marrin pjesë studentë të 

të gjitha fakulteteve të 

UIBM, këtë radhë 

mbahen për përgatitjen e 

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. 

Në ditën e parë të trajnimeve, studentët i ka vizituar edhe rektori, prof.dr.Alush Musaj me 
bashkëpunëtorë. Ai u ka uruar suksese studentëve që marrin pjesë në këto trajnime që kanë 
filluar në ditët kur shënohet edhe 8-vjetori i themelimit të UIBM. 
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Ish-studentët rrëfejnë rrugëtimin e tyre në 8-

vjetorin e UIBM 

 

04/03/2021 

Në një tryezë të 

organizuar nga 

Parlamenti Studentor 

me rastin e 8-vjetorit të 

themelimit të 

Universitetit “Isa 

Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM), ish-studentët 

kanë rrëfyer për 

rrugëtimin e tyre gjatë 

dhe pas studimeve. Ata 

kanë folur për arritjet 

dhe sfidat që kanë pasur 

gjatë kësaj periudhe 

kohore. 

Ish-studentët: Gresa 

Jashari, Enisa Bashota, Ensar Suma dhe Altina Kamberi, kanë potencuar faktin se 

studimet në UIBM ju kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë që të ofrohen me tregun 

e punës. Sipas tyre, puna praktike që kanë kryer gjatë studimeve është treguar shumë 

e rëndësishme për ta sa i përket punësimit. 

Kryetarja e Parlamentit Studentor, Edona Haxhimehmeti, tha se në UIBM ka një 

frymë jashtëzakonisht të mirë ndërmjet menaxhmentit dhe studentëve. Sipas saj, 

studentët janë të përfaqësuar në të gjithë mekanizmat vendimmarrës në UIBM dhe 

kjo patjetër se ka krijuar një klimë shumë të mirë bashkëpunimi. 

Ndërsa, rektori, prof.dr. Alush Musaj, tha se studentët gjatë gjithë kohës kanë qenë 

insistues dhe kjo ka pasur efekt pozitiv. “Janë 8 vjet prej themelimit të UIBM dhe 

tashmë po shohim ndryshime të mëdha. Jemi vendosur në kampusin më të mirë në 

rajon, me kushte jashtëzakonisht moderne. Suksesi i studentëve padyshim që na bën 

një rrëfim suksesi si institucion”, tha ai. 
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Kompania MLK ofron mundësi edukimi 

profesional dhe punësimi për studentë 

 

31/03/2021 

Studentët e Fakultetit të Gjoeshkencave (FGJ) në Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM), do të 

mund të bëhen pjesë e 

Programit të Edukimit 

Profesional dhe 

Punësimit që realizohet 

nga kompania “Moxico 

Luma Kosovo Mining 

L.L.C” (MLK). Për këtë 

qëllim të mërkurën u 

nënshkrua edhe një 

Marrëveshje 

Bashkëpunimi ndërmjet 

MLK-së, të përfaqësuar 

nga drejtori menaxhues, 

Burim Asllani si dhe 

UIBM dhe FGJ, të përfaqësuar nga rektori, prof.dr. Alush Musaj dhe dekani, prof.dr. 

Naser Peci. 

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 shfrytëzimit minerar në Kosovë. Sipas tij, 

studentët do të angazhohen në bazë të një orari të përgatitur nga dekani dhe secili 

student do të nënshkruaj një kontratë për punë praktike me kompaninë, ku 

përfshihet edhe shkalla e kompensimit dhe sigurimit shëndetësor. 

Ai bëri të ditur se MLK-së i është dhënë statusi i investitorit strategjik nga Qeveria e 

Kosovës, përkatësisht të drejtat për të zhvilluar projektin “Hulumtim-shfrytëzimi 

minerar në zonat: Gumnishtë, Karaç dhe Vllahi”. “Mundësia për të angazhuar 

studentët në një Program për edukim dhe punësim profesional, konsiderohet të jetë 

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 jashtëzakonisht e mirë për 

ngritjen profesionale të studentëve nëpërmjet përfshirjes në një program të tillë 

hulumtimi, ku do të jenë të pranishëm ekspertë të fushës me renome”, tha ai. 

Në Marrëveshjen e nënshkruar janë detajuar obligimet e secilës palë, që kanë të bëjnë 

me angazhimin e studentëve, aktiviteteve të ndryshme si, seminare, vizita 

studimore, kërkime të përbashkëta etj. 

 

 



Vjetari 2021 

 

 

71 

 

Shefi i Sektorit të Hetuesisë, kap. Shemsi 

Igrishta, mbajti ligjëratë para studentëve të 

Juridikut 

 

02/04/2021 

Me ftesën e Dekanit të 

Fakultetit Juridik – 

Prof.Asoc.Dr.Agron 

Beka, shefi i Sektorit të 

Hetuesisë – kapiten 

Shemsi Igrishta (nga 

Policia e 

Kosovës/Mitrovicë e 

Jugut) mbajti një 

ligjëratë para 

studentëve të vitit të 

parë të Fakultetit Juridik, me titull: “STRUKTURA, ORGANIZIMI DHE ROLI I 

POLICISË SË KOSOVËS”, ku kishte edhe një bashkëbisedim të shkëlqyeshëm me 

studentët për temën e lartëcekur. 
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Studentët e UIBM votojnë për përfaqësuesit e 

tyre në Këshillat Studentore dhe Parlamentin 

Studentor 

 

27/04/2021 

Studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) janë duke votuar sot (27 

prill 2021), për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në Këshillat Studentore nëpër njësi 

akademike si dhe për 

Parlamentin Studentor. Në 

garë janë tri organizata 

studentore: “Fjala 

Studentore”, “Zëri 

Studentor” dhe “Koha 

Studentore”, ndërsa të drejtë 

vote kanë 2113 studentë të 

gjashtë fakulteteve në 

kuadër të UIBM. 

Kryetari i Komisionit 

Qendror Zgjedhor, Arbnor 

Ajeti, tha se përgatitjet janë 

bërë me kohë dhe procesi i votimit po shkon mirë dhe pa asnjë problem. “Përgatitjet 

për zgjedhjet e studentëve janë bërë si duhet dhe ato janë organizuar duke respektuar 

edhe masat parandaluese në kuadër të mbrojtjes nga Covid-19”, tha ai. 

Sipas tij, gjashtë qendrat e votimit janë hapur me kohë në orën 08:00 dhe do të 

mbyllen në orën 17:00. “Procesin e votimit e ka monitoruar edhe kryetari i Këshillit 

Komunal të Zgjedhjeve, Bajram Hajdari, me bashkëpunëtorë”, të cilët edhe kanë 

asistuar në organizimin e këtyre zgjedhjeve”, theksoi Ajeti. 
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Studentët e FTU-së marrin pjesë në aktivitet 

bamirësie 

 

21/05/2021 

Aktiviteteve të bamirësisë të organizuara për Festën e Bajramit i janë bashkangjitur 

edhe studentët e Fakultetit të Teknologjisë 

Ushqimore. 

Në laboratorët e FTU-së janë përftuar produkte të 

fermentuara të qumështit nga studentet Fjolla 

Haziri dhe Bleona Halili dhe të ndihmuara nga 

Ass. MSc. Arbër Hyseni. 

Produktet e përftuara janë shitur në sheshin e 

qytetit të Mitrovicës dhe me paratë e 

grumbulluara janë ndihmuar familjet në nevojë. 
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Tre studentë të Ekonomikut presin të 

vazhdojnë studimet në një universitet teknik në 

Poloni 

 

24/05/2021 

Tre studentë të Fakultetit Ekonomik (FE) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM), ju kanë nënshtuar testeve të 

nevojshme për të fituar të drejtën që të 

vazhdojnë studimet për një semestër 

në “West Pomeranian University of 

Teknology” në Poloni. Kjo mundësi 

për studentët e UIBM ka ardbur si 

rezultat i bashkëpunimit 

ndëruniversitar në kuadër të projektit 

Erasmus+. 

Studentët e Ekonomikut: Ariona 

Rushiti, Arlinda Sherifi dhe Rrezon 

Haziri, kanë kaluar fillimisht testin e 

gjuhës angleze dhe janë në proces të 

kompletimit të dosjeve me dokumente për regjistrimin e semestrit në “West 

Pomeranian University of Teknology”. Ata janë shprehur të lumtur që ju ka ofruar kjo 

mundësi dhe shpresojnë shumë që të realizojnë synimet e tyre. 

Drejtuesit e UIBM-së vazhdimisht i kanë inkurajuar studentët dhe mësimdhënësit që 

të bëhen pjesë e këtyre projekteve që ofrohen nëpërmjet programit Erasmus+, apo 

organizatave të tjera. 
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Vizita e studentëve të Xehetarisë në minierat e 

qymyrit- KEK 

 

24/05/2021 

Në kuadër të mësimit praktik me date 21.05.2021, studentët e Departamentit të 

Xehetarisë, zhvilluan vizitën e 

radhës në minierat e qymyrit -KEK, 

përkatësisht në Departmentin e 

Inxhinieringut. Studentët në 

mësimin praktik  u shoqëruan nga 

profesorët: Kemajl Zeqiri, Gzim 

Ibishi dhe asistenti Ujmir Uka. 

Veç kësaj, profesorët zhvilluan një 

takim pune me drejtorin për 

prodhimin e qymyrit z. Adil 

Januzi  me bashkëpunëtorë. Në këtë 

takim u diskuta  për thellimin e 

mëtutjeshme të bashkëpunimit. 
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Studentët e FTU-së realizuan vizitën studimore 

në fabrikën “Missini Sweets” në Mitrovicë 

 

28/05/2021 

Me datën 27.05.2021 në kuadër të 

vizitave studimore, studentët e nivelit 

Master të drejtimit Inxhinieri dhe 

Teknologji Ushqimore vizituan 

Fabrikën “Missini Sweets” në 

Mitrovicë. 

Gjatë vizitës ata u njohën për së afërmi 

me procesin e prodhimit të produkteve 

të ndryshme konditore, të 

ëmbëlsirave, bakllavave, macarons, 

trio chocolatës, akullores dhe 

çokolatave artizanale. 

Në fund të vizitës studentëve të shoqëruar nga asistentët PhD. Bahtir Hyseni dhe 

MSc. Arbër Hyseni dhe laboranti MSc. Shpend Doli u shërbyen me çokollata 

artizanale të cilësisë shumë të lartë dhe falënderuan Menaxherin z.Bujar Istrefi për 

mikpritjen. 

 

 

 

Profesorë dhe studentë të Fakultetit të 

Edukimit marrin pjesë në konferencën 

ndërkombëtare: Kosovo International 

Conference on Educational Research – KICER 

 

11/06/2021 

Në kuadër të projektit QATEK, po zhvillohet konferenca ndërkombëtare: Kosovo 

International Conference on 

Educational Research – KICER. 

Profesorë dhe studentë të Fakultetit të 

Edukimit të Universitetit “Isa Boletini” 

në Mitrovicë, po marrin pjesë në këtë 

konferencë me punimet: 

T h e Role of  Cop in g Str ategies an d 

Fam ily Com m un ication  on  

An xiety in  Studen ts of  Faculty of  

Education , nga autorët: Merita Shala, 

Pranvera Jetishi, Samire Bllaca, Diellza Preteni  dhe punimin me titull: 
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Social coh esion  an d equity in  p r im ar y education  in  Kosovo: T he ever 

exp an din g ach ievem en t gap  in  PISA assessm en ts, nga autorët Fatbardha 

Hoxha dhe  Albulenë Grajçevci. 

 

 

Mirënjohje për studentët që fituan 

vendin e parë në garën për siguri 

kibernitike 

 

05/07/2021 

Tre studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK): Eron 

Mahmuti, Valton Tahiri dhe 

Armend Binaku, janë nderuar 

me mirënjohje pas suksesit që 

kanë treguar në garën për siguri 

kibernitike “Kosovo Cyber 

Challenge”, duke zënë vendin e 

parë.  Mirënjohjet janë ndarë 

nga dekani i FIMK-ut, prof.dr. 

Hakif Zeqiri dhe profesori, Berat 

Ujkani, i cili ka qenë 

vazhdimisht pranë tyre. 

Dekani Zeqiri, i uroi studentët për suksesin e arritur në këtë garë të kibernitikës. “Me 
sukseset tuaja ju reflektoni përkushtimin tuaj dhe punën e mirë që bëhet në fakultet, por 
gjithsesi e rritni edhe prestigjin e Universitetit “Isa Boletini”, tha ai. 

Në këtë garë të organizuar nga UNDP-ja në bashkëpunim me Women4Cyber Albania, 
Telelink Business Services dhe IPKO Foundation, fituesit janë shpërblyer me tabletë dhe 
praktike pune ne Women4Cyber Albania.  Ndryshe, studentët e Departamentit Informatikë 
Inxhinierike nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK), ditë më parë 
kanë zënë vendin e parë edhe në garën “Hackathon” të llojit Capture the Flag. 
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Studentë nga Tirana, Tetova dhe Prishtina 

vizituan UIBM në kuadër të “Shkollës verore” 

 

07/07/2021 

Studentë dhe profesorë nga 

Kolegji AAB, Universiteti 

Metropolitan i Tiranës dhe 

Universiteti Shtetëror i Tetovës, 

kanë qëndruar të mërkurën në 

Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM), në kuadër të 

Shkollës verore me temë: “Jeta 

sociale studentore”. Mysafirët 

janë pritur nga dekani i 

Fakultetit të Edukimit, Besim 

Gollopeni, i cili i ka njoftuar me 

hapësirat, kushtet dhe historinë 

e UIBM. 

Gjithashtu para të pranishmëve është shfaqur edhe një film dokumentar për UIBM, 

për të krijuar një pasqyrë për të kaluarën dhe të tashmen e jetës akademike në 

Mitrovicë. Dekani Gollopeni, tha se tradita akademike në Mitrovicë, ku sivjet 

shënohet 60 – vjetori i Shkollës së Lartë Teknike (SHLT), ka bërë që UIBM të 

konsolidohet shpejtë dhe të jetë një institucion më të ardhme të sigurt. 

Pas UIBM, mysafirët nga Tirana, Tetova dhe Prishtina, kanë vizituar Muzeun e 

Kristaleve të Trepçës në Stan Tërg. 
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18 studentë të FGJ-së kryejnë punë praktike me 

pagesë në “Ferronikel” 

 

14/07/2021 

 

Në kuadër të bashkëpunimit me 

kompaninë “Ferronikel”, më 12 

korrik 2021 kanë filluar punën 

praktike me pagesë 18 studentë 

të Fakultetit të Gjeoshkencave të 

Universitetit “Isa Boletini” në 

Mitrovicë. Numri më i madh i 

praktikantëve janë 

departamenti Materiale dhe 

Metalurgji. 

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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U mbajt ceremonia e diplomimit të 

studentëve për vitin akademik 2020/21 

 

23/07/2021 

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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Kandidatët për studentë në nivelin bachelor 

për vitin akademik 2021/2022 ju nënshtruan 

provimit pranues 

 

31/08/2021 

 

Kandidatët që kanë aplikuar për 

t’u pranuar në vitin e parë (niveli 

bachelor) në Universitetin e “Isa 

Boletini”- Mitrovicë (UIBM), në 

vitin akademik 2021/22, ju kanë 

nënshtruar sot provimit pranues. 

Kandidatët për studentë të 

Fakultetit të Edukimit, Fakultetit 

të Teknologjisë Ushqimore, 

Fakultetit të Gjeoshkencave, 

Fakultetit të Inxhinierisë 

Mekanike dhe Kompjuterike si 

dhe të Fakultetit Ekonomik dhe Juridik mbajtën sot provimet pranuese në kuadër të 

njësive akademike përkatëse. 

Kandidatët ju kanë përmbajtur kushteve sa i përket mbrojtjes nga Covid-19, përderisa 

hapësirat e mjaftueshme kanë mundësuar edhe ruajtën e distancës sociale. 
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Rektori Musaj ju uron mirëseardhje studentëve 

të rinj në UIBM 

 

15/10/2021 

Me rastin e fillimit të vitit 

akademik 2021/22 në 

Universitetin “Isa Boletini” 

në Mitrovicë (UIBM), të 

premten është organizuar 

pritje për studentët e rinj 

nga menaxhmenti dhe 

drejtuesit e njësive 

akademike. Mirëseardhje 

studentëve  ju ka uruar 

edhe rektori, prof.dr. Alush 

Musaj, i cili shoqërohej 

edhe nga prorektorët e 

UIBM. 

Ai i njoftoi studentët për kushtet e punës në UIBM, për kampusin, stafin akademik 

dhe mundësitë që ofrohen. “Keni fatin që keni përzgjedhur UIBM për të studiuar, 

duke pasur parasysh se keni në dispozicion kampusin më të modern në vend, një staf 

akademik shumë profesional dhe të përkushtuar”. 

Gjithashtu rektori Musaj përmendi edhe programet atraktive në UIBM, që ofrojnë 

perspektivë për studentët. “Ju uroj sukses në rrugëtimin tuaj të dijes dhe ju 

inkurajojmë që të jeni sa më kërkues prej stafit mësimor dhe administratës, në 

mënyrë që të rritet cilësia në institucionin tonë”, tha ai. 

Rektori Musaj dhe prorektorët ishin pjesë e pritjes në Fakultetin  Ekonomik, ku foli 

edhe dekani, prof. asoc. dr. Qazim Tmava. Ai theksoi se zgjedhja e fakultetit është e 

një rëndësie strategjike, sepse fakulteti përcakton rrugën tuaj jetësore në planin 

afatgjatë. “Qëllimi i studimeve është që të mësoni të mendoni në mënyrë kritike dhe 

kreative, në mënyrë që më pas të ndryshoni realitetin për më mirë. Ky është kuptimi 

i jetës. Andaj, investimi në arsim nuk është vetëm një shpenzim, por investimi më 

fitimprurës në jetë”. 
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U mbajt sesion informues me studentë për SMU, 

E – karrierë dhe ECTS 

 

28/10/2021 

Studentët e Fakultetit Juridik, 

Ekonomik dhe ata të Edukimit 

në Universitetin “Isa Boletini” 

në Mitrovicë (UIBM), kanë 

marrë pjesë të enjten në një 

sesion informues për 

përdorimin e SMU-së. për E-

karrierë dhe ECTS. Zyrtarët e 

zyrave përkatëse, ua kanë 

sqaruar studentëve të gjitha 

detajet që kanë të bëjnë me 

këto shërbime për ta. 

Një sesion i ngjashëm do të 

mbahet të premten (29 tetor 

2021) për studentët e fakulteteve teknike, duke filluar prej orës 11:00 në Amfiteatrin 

e Madh. Përndryshe tashmë është bërë praktikë që në çdo fillimvit akademik të 

organizohen sesione të tilla informuese për studentë. 
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Studentët e Edukimit shënuan “20 Nëntorin – 

Ditën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve” 

21/11/2021 

“Nuk është detyra jonë t’i 

mësojmë fëmijët tanë për t’u 

përballur me një botë mizore 

dhe të pashpirtë. Detyra jonë 

është të rrisim fëmijë që do ta 

bëjnë botën pak më pak 

mizore dhe të pashpirtë”,  – 

L.R.  Knost 

Këshilli Studentor i Fakultetit 

të Edukimit në bashkëpunim 

me SH.F.M.U “Migjeni” 

organizoi vizitë të nxënësve të 

kësaj shkolle në Kampusin 

Universitar të UIBM. Për nder 

të kësaj dite, për nxënësit u shfaq një film me mesazh informues dhe u zhvilluan 

aktivitete të ndryshme argëtuese. Nxënësit në fund vizituan objektin e UIBM duke 

shprehur edhe dëshirë që një ditë të vazhdojnë këtu studimet. 

Një falendërim i veçantë i drejtohet mësueses Ardita Koca, e cila ishte e gatshme që 

së bashku me nxënësit e saj të bashkëpunojë me ne për këtë aktivitet. 
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Drejtuesit e Paralamentit Studentor vizituan 

Kompleksin “Adem Jashari” me rastin e 28 

Nëntorit – Ditës së Flamurit 

27/11/2021 

Një grup studentësh të prirë nga drejtuesit e Paralamentit Studentor në Universitetin 

“Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe ata të Këshillave Studentore, kanë vizituar të 

shtunën Kompleksin “Adem Jashari” në Prekaz, me rastin e 28 Nëntorit  – Ditës së 

Flamurit. Ata gjithashtu kanë përkujtuar me këtë rast edhe paraqitjen e parë publike 

të Ushtrisë Çlirmtare të Kosovës (UÇK) dhe Ditëlindjen e Komandantit Legjendar të 

UÇK-së, Adem Jashari. 
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Mbahet ligjërata “PERSPEKTIVA E 

KOMPLEKSIT XEHETAR TREPÇA DHE 

STUDENTËT E FAKULTETIT TË 

GJEOSHKENCAVE” 

  16/12/2021 

Me 16.12.2021 ne Fakultetin e Gjeoshkencave – Departamentin e Xehetarisë  u mbajt 

ligjërata “PERSPEKTIVA E KOMPLEKSIT XEHETAR TREPÇA DHE 

STUDENTËT E FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE”, nga profesori Shyqri 

Kelmendi. 

Në këtë ligjëratë përveç 

studentëve dhe

mësimdhënësve nga 

Fakulteti, pati 

pjesëmarrës edhe nga 

ndërmarrja Trepça, ish 

studentë dhe 

komuniteti minerar.  

Ligjerata u shoqërua me 

pyetje dhe diskutime të 

ndryshme, rreth 

perspektivës së sektorit 

minerar dhe

gjeoshekencave,  si dhe 

rolin e tyre në 

zhvillimin ekonomik. 
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“Ndaje dijen” – kënd leximi për studentë 
  23/12/2021 

U përurua të enjten në 

Universitetin “Isa 

Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM), projekti 

“Ndaje dijen” – kënd 

leximi për studentë, në 

praninë e  drejtueseve 

dhe studentëve të 

UIBM. Gjithashtu i 

pranishëm ishte edhe 

Dibran Hoxha nga 

organizata ORCA që e 

ka mbështetur 

realizimin e këtij 

projekti, ku përfshihen 

një fond librash i 

fushave të ndryshme, 

të cilat do të jenë në 

dispozicion të 

studentëve. 

Studenti Rigon Qarkaj, 

i cili e ka bërë projektin 

së bashku me kolegët e 

tij, Fjolla Hazirin dhe Egzon Musën, tha se këndi i dijes është një mundësi më shumë 

për studentët e UIBM. “Jemi të lumtur që kemi gjetur mbështetje për realizimin e këtij 

projekti për të krijuar hapësira të tilla atraktive për studentë”, tha ai, duke e 

falënderuar organizatën ORCA dhe QAINT që e kanë financuar këtë projekt. 

“Këndi i dijes”, është një hapësirë ngjitur me bibliotekën universitare, ku përveç 

ulëseve gjendet edhe një dollap me libra, të cilat janë në dispozicion të studentëve. 
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Projekte 

UIBM pjesë e një projekti të 

ERASMUS+ për sigurinë e 

ushqimit 

06/01/2021 

Agjencia Ekzekutive e Arsimit dhe 

Kulturës e Komisionit Evropian ka 

nënshkruar një marrëveshje për grant 

me ERASMUS+ që ka të bëj me 

projektin “Kurrikula e Dyfishtë – 

Studimi dhe Praktika e Punës në Bujqësi 

dhe Siguria e Ushqimit”. Pjesë e këtij 

projekti është edhe Fakulteti i 

Teknologjisë Ushqimore në 

Universitetin “Isa 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 bashkërisht 

nga partnerët e projektit. 

Për UIBM-në ky projekt vlerësohet i një 

rëndësie te veçantë, duke pasur 

parasysh mundësitë që ofron për 

studentët dhe stafin akademik. Rektori, 

prof.dr. Alush Musaj, theksoi se 

projektet e këtilla  ndihmojnë studentët 

dhe stafin akademik në ngritjen e 

performancës së tyre. 

Takim konsultues për 

projektin e përgatitjes së 

mësimdhënësve të rinj 

20/01/2021 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë 

(UIBM) është i përkushtuar për të 

përmbushur të gjitha obligimet që 

ndërlidhen me projektin “Drejt 

përgatitjes së mësimdhënësve të rinj 

përmes një sistemi të orientuar në cilësi 

– QATEK”, që është duke u realizuar në

partneritet me Universitetin e 

Prishtinës, Universitetin e Lubjanës 

(Slloveni) Universitetin e Romës (Itali ), 

Universitetin Talini (Estoni), 

Universitetin e Gjilanit dhe Gjakovës. 

Për ecurinë e këtij projekti u bisedua në 

një takim me përfaqësues të UIBM-së 

dhe koordinatorit të këtij projekti, prof. 

dr. Blerim Saqipi. 

Në takim ku ishin të pranishëm, 

prorektorja për Mësimdhënie, Çështje 

të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë, 

prof.ass.dr.Merita Shala, dekani i 
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Fakultetit të Edukimit, prof.dr.sc.Besim, 

Gollopeni, Elvis Feka, zyrtar i lartë për 

sigurim të cilësisë etj, u prezantua 

dokumenti me instrumentet për 

zhvillimin e cilësisë në Fakultetin e 

Edukimit. Ky dokument është 

përgatitur me mbështetjen e projektit 

QATEK i financuar nga Programi 

Erasmus+, që ka për qëllim zhvillimin e 

një kulturë të cilësisë në institucionet e 

arsimimit të mësuesve për t’u rritur 

profesionalizmi i tyre 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. 

 

Takim virtual për projektin 

“Kurrikula e Dyfishtë – 

Studimi dhe Praktika e Punës 

në Bujqësi dhe Siguria e 

Ushqimit” 

10/02/2021 

Në kuadër të projektit “Kurrikula e 

Dyfishtë – Studimi dhe Praktika e Punës 

në Bujqësi dhe Siguria e Ushqimit”, që 

realizohet nga ERASMUS+ dhe ku pjesë 

është edhe Fakulteti i Teknologjisë 

Ushqimore (FTU) të Universitetit “Isa 

Boletini” në Mitrovicë (UIBM), të 

martën është mbajtur takimi i parë 

virtual me qëllim të koordinimit të 

aktiviteteve. 

Ky projekt që mbështetet nga Agjencia 

Ekzekutive e Arsimit dhe Kulturës e 

Komisionit Evropian është menduar që 

të filloj me 15 janar 2021, mirëpo për 

shkak të situatës së krijuar nga 

pandemia me Covid-19 është shtyrë. Për 

UIBM-në ky projekt vlerësohet i një 

rëndësie te veçantë, duke pasur 

parasysh mundësitë që ofron për 

studentët dhe stafin akademik. 

 

Takimi i parë i Komitetit Drejtues është 

mbajtur për të ndihmuar të gjithë për të 

njohur partneritetin dhe për të krijuar 

një bazë të mirë pune. Gjithashtu u 

diskutua për  planifikimin e fazës 

fillestare të projektit:  

sqarimin e objektivave të projektit, 

detyrat për paketat e punës. Gjithashtu 

u dha informacion mbi kërkesat zyrtare 

dhe të konsorciumit të përcaktuara nga 

Marrëveshja e Partneritetit, mandej 

krijimin e strukturës së menaxhimit, 

krijimin e komitetit drejtues, caktimin e 

roleve dhe përgjegjësive etj. 

 

Projekti: “Konsulenca për 

programet e reja të studimit”, 

miratohet nga programi 

Fulbright 

23/02/2021 
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Projekti i  Universitetit “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM): “Konsulenca për 

programet e reja të studimit” , ka marrë 

pëlqimin e Degës Rajonale të ECA dhe 

Zyrës së Programit ECA. Prorektori për 

Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe 

Kërkime Shkencore, prof.dr.Behxhet 

Shala, tha se projekti është pjesë e 

programit Fulbright që mbështetet nga 

Këshilli Amerikan për Arsim 

Ndërkombëtar në Kosovë, organizata 

partnere e Ambasadës Amerikane e cila 

do të zbatojë programin e saj. 

Ambasada do të mbikëqyr të gjithë 

programin në lidhje me Fulbright, 

menaxhimin ditor të këtyre 

programeve që do të zbatohet nga 

Këshillat Amerikane. Gjithashtu statusi 

i projektit të miratuar tashmë  është 

azhurnuar në portalin e institucionit 

përkatës. 

FTU mban takim për 

realizimin e projektit DualAFS 

në kuadër të programit të 

Bashkimit Evropian Erasmus+ 

01/03/2021 

U mbajt takimi i parë i grupi punues të 

Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore 

për realizimin e projektit DualAFS në 

kuadër të programit të 

Bashkimit  Evropian Erasmus+. 

Projekti në vete ngërthen përgatitjen e 

kurrikulave të reja dhe avancimin e 

pjesës praktike në kurrikulat ekzistuese 

në aspektin e sigurisë së produkteve 

ushqimore me prejardhje shtazore. Në 

takim dekani i Fakultetit Prof. Asoc. 

Milaim Sadiku, foli për rëndësinë që ka 

projekti për FTU-në. Në takim 

menaxheri i projektit nga Fakulteti i 

Teknologjisë Ushqimore, Msc. Bahtir 

Hyseni në bashkëpunim me të gjithë 

anëtarët e projektit përcaktuan detyrat 

dhe përgjegjësitë për secilin anëtar si 

edhe dinamikën e realizimit të punëve. 

Takim në kuadër të projektit 

DualAFS për pakot punuese 

WP2 dhe WP4 

10/03/2021 

Me datën 15.03.2021 në Fakultetin e 

Bujqësisë -UP është mbajtur takimi i 

organizuar nga Prof. Skender Muji. Në 

këtë takim nga Fakulteti i Teknologjisë 

Ushqimore – UIBM morën pjesë PhD.c. 

Bahtir Hyseni, Prof. Asoc.Dr. Mehush 

Aliu, PhD.c. Arbër Hyseni dhe PhD.c. 

Dafina Llugaxhiu. 
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Në këtë takim është bërë ndarja e 

detyrave të cilat janë përgjegjësi e UIBM 

dhe UP në kuadër të Hulumtimit për 

Gjendjen Aktuale në fushën e Bujqësisë 

dhe Ushqimit në Republikën e Kosovës. 

 

Në kuadër të pakos punuese WP2, 

studimi përfshinë tregun e punës dhe 

definimin e profesioneve në Republikën 

e Kosovës, statistikat e studentëve të 

regjistruar dhe të diplomuar ndër vite, 

ndërsa pako punuese WP4, përshinë 

diskutimin e kurrikulës aktuale dhe 

mundësitë për avansimin e së njëjtës. 

Punëtori për zhvillimin e 

cilësisë për bashkëpunim 

ndërkombëtar dhe menaxhim 

të projekteve 

31/03/2021 

Në kuadër të programit Erasmus+, 

projektit  “Zhvillimi i cilësisë për 

bashkëpunim ndërkombëtar dhe 

menaxhim të projekteve “QUADIC “, po 

mbahet punëtoria e radhës 

në  Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren. 

Gjatë punëtorisë do të ofrohen trajnime 

për stafin e zyrave për bashëkpunim 

ndërkombëtar në institucionet e arsimit 

të lartë në Kosovë si dhe do të lansohet 

platforma për  menaxhimin e 

projekteve ndërkombëtare dhe 

mobiliteteve të stafit dhe studentëve. 

Punëtoria do të mbahet nga 28 deri më 

31 Mars 2021. 

 

Në këtë punëtori po marrin pjesë të 

gjithë partneret vendor dhe 

ndërkombëtar, gjithsejtë 18 përfaqësues 

të institucioneve, disa nga ta në lidhje 

direkte online për shkak të COVID-19 . 

Partnerë të projektit QUADIC janë: 

University “Kadri Zeka” Gjilan, 

International Business College 

Mitrovica, University of Gjakova 

“Fehmi Agani”, University of Prizren 

“Ukshin Hoti”, University of Prishtina 

“Hasan Prishtina”, Universite de Nice 

Sophia Antipolis, Technical University 

of Sofia, University of Medicine Tiranë, 

University of 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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UIBM fitues i projektit në 

kuadër të EU4TECH PoC 

Western Balkans 2021 

28/04/2021 

Projekti EU4TECH PoC 

WB https://eu4tech.eu/ ofron mbështetje 

të specializuar për 40 nga projektet më 

premtuese të bazuara në teknologji të 

zhvilluara brenda organizatave 

kërkimore publike dhe ndërmarrjeve 

mikro, të vogla dhe të mesme nga 

Ballkani Perëndimor në ‘Proof of 

Concept Stage’. 

Në thirrjet që ishin në Janar-Shkurt 

2021, UIBM ka aplikuar me projektin 

“In-

SITU  Modeling and thermodynamic 

calculation of Ferro-Nickel alloys for 

top products”, bartës i të cilit është Phd. 

Kandidati Bastri Zeka, Asistent në 

Departamentin Materiale dhe 

Metalurgji ne fakultetin e 

Gjeoshkencave. Projekti është pranuar 

dhe tani gjendet në fazën e hartimit të 

planit të veprimit, për zhvillimin e këtij 

projekti. 

U mbajt WorkShop-i i parë 

ndërkombëtar në kuadër të 

projektit “Dual Curricula – 

Study and Work Practice in 

Agriculture and Food Safety” 

05/05/2021 

Me datën 16.04.2021 u mbajt 

WorkShop-i i parë ndërkombëtar në 

kuadër të projektit “Dual Curricula – 

Study and Work Practice in Agriculture 

and Food Safety” nga programi Erasmus 

+. I gjithë workshop-i u realizua online, 

pjesëmarrës në workshop ishin stafi 

akademik i institucioneve 

partnere  anëtar të Alumni-t  të secilit 

institucion, dhe partnerët tjerë jo 

akademik. 

Gjatë këtij workshop-i, Universitetet 

partnere nga Gjermania, Finlanda dhe 

Shqipëria prezantuan  eksperiencat e 

tyre me programet e dyfishta të 

studimit, ndërsa  Universiteti i 

Prishtinës  dhe Universiteti Isa Boletini 

në Mitrovicë prezantuan  eksperiencat e 

studimit të orientuar drejt praktikes. 

Përfaqësuesit e këtij projekti nga  radhët 

e UIBM nga Fakulteti i Teknologjisë 

Ushqimore pjesëmarrës ishin Bahtir 

Hyseni, Arbër Hyseni, Dafina Llugaxhiu 

dhe Shpend Doli. Përfaqësuesit e FTU në 

këtë projekt ndanë me të 

pranishmit  eksperiencat  rreth 

projekteve tashmë  të realizuara nga 

FTU. Këto projekte për qëllim kanë 

pasur ngritjen e kapaciteteve dhe 

njohurive praktike për student.  Ndër 

projektet e përmendura ishin  Projekti 

“EcoDairy”  në  bashkëpunimi me Van 

Hall Larinsten University, dhe projekti 

https://eu4tech.eu/


Vjetari 2021 

 

 

93 

 

“Izolimi i baktereve Bacillus  nga 

mostra dheu për prodhimin e enzimës 

proteazë nga mbetjet e Industrisë 

Ushqimore”. 

 

 

 

 

Universiteti “Isa Boletini” 

Mitrovicë në bashkëpunmin 

me Leoben University në 

Austri fiton një projekt nga 

HERAS+ 

02/06/2021 

Projekti “Ndërtimi i kapaciteteve 

kërkimore për hulumtim empirik në 

fushën e arsimit për të siguruar 

kohezionin social dhe barazi në 

sistemin e edukimit në Kosovë”. 

 

Ky projekt synon të mbështesë 

ndërtimin e kapaciteteve, 

bashkëpunimin dhe rrjetëzimin për të 

përmirësuar hulumtimi empirik në 

fushën e arsimit në Kosovë.  Gjatë këtij 

projektit profesorët dhe asistentët do të 

kenë mundësi të ndjekin trajnimë për të 

përmirësuar kompetencat e tyre 

kërkimore të nevojshme për botim në 

një audiencë ndërkombëtare. Ky projekt 

është projekti i parë në Kosovë që do të 

përqëndrohet në analizën e të dhënave 

nga prgramet vlerësuese si PISA dhe 

TIMSS për të mbështetur ndërtimin e 

politikave arsimore të bazuara në 

evidencë. Hulumtimet dhe analizat që 

do të bëhen gjatë këtij projekti do të 

botohen në një libër, të redaktuar 

nga koordinatorët e programit, 

Universiteti “Isa Boletini” dhe Graz 

University. Libri do të lansohet në një 

konferencë, e cila do të organizohet 

bashkërisht nga të gjithë partnerët. 

 

 

 

Në kuadër të Projektit 

ResearchCult, në UIBM 

zhvillohet punëtoria për 

hartimin e Planit Strategjik 

Kërkimor 2021 – 2025 

09/06/2021 

Në Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë, në kuadër të projektit 

ResearchCult, ERASMUS+ me datë 07 

dhe 08.06.2021 u mbajt punëtoria për 

hartimin e Planit Strategjik Kërkimor 

2021-2025 i UIBM. Në punëtori, përmes 

përfaqësuesëve të tyre morën pjesë të 

gjitha njësitë akademike. Punëtoria u 

moderuar nga Prof. Besim Gollopeni, 

Dekan i Fakultetit të Edukimit dhe 

njëherit koordinator i projektit 

ResearchCult për UIBM dhe Prof. 

Behxhet Shala, Prorektor për 

Bashkpunim Ndërkombëtar dhe 

Hulumtime. Në ditën e dytë të 

punëtorisë, draft Plani Strategjik 

Kërkimor 2021 – 2025 i UIBM-së iu 

prezantua Prof. Fiorenza Deriu, 

Universiteti Sapienza i Romës, Itali, të 
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cilët gjithashtu janë pjesë e projektit 

ResearchCult. Meqërast, Prof. Fiorenza 

dha komente dhe sugjerime rreth 

përmbajtjes dhe hartimit të Planit 

Strategjik Kërkimor. Deri në fund të 

muajit qershor pritet që të finalizohet 

Plani Strategjik Kërkimor i UIBM. 

UIBM merr pjesë në trajnimin 

për zhvillimin e projekt 

propozimeve dhe zhvillimit 

cilësor në kuadër të projektit 

QUADIC 

11/06/2021 

Në datat 7-10 Qershor, Universiteti “Isa 

Boletini” në Mitrovicë i përfaqësuar nga 

prorektorja për mësimdhënie, çështje të 

studentëve dhe zhvillimin të cilësisë, 

Prof. Merita Shala dhe profesoresha e 

Fakultetit të Edukimit, Prof. Fatbardha 

Hoxha, ka marrë pjesë në  trajnimin për 

zhvillimin e projekt propozimeve dhe 

zhvillimit cilësor në bashkëpunimin 

ndërkombëtar dhe menaxhim, në 

kuadër të projektit QUADIC. 

Në trajnim kanë marrë pjesë 

përfaqësues të institucioneve partnere 

vendore dhe ndërkombëtare,  disa prej 

të cilëve në lidhje direkte online për 

shkak të COVID-19. 

Qëllimi kryesor i trajnimit ishte ngritja 

e kapaciteteve për bashkëpunim 

ndërkombëtar dhe hartim të projekt 

propozimeve. Përveç prezantimeve nga 

koordinatorët e projektit, diskutimet në 

grupe rreth  ideve për projekte të 

përbashkëta, rolit dhe përgjegjësive të 

partnerëve  në këto projekt-ide, janë 

prezantuar dhe diskutuar detajisht, si 

parapërgatitje për thirrjet e radhës për 

projektet e Erasmus+. 

Takim monitorues për 

projektin “Drejt një sistemi të 

orientuar për cilësi të arsimit 

fillestar për të rritur 

profesionalizmin e mësuesve 

në Kosovë-QATEK” 

25/06/2021 

Sot, më 25 qershor 2021, Prorektorja për 

Mësimdhënie, Çështje të studentëve 

dhe Zhvillim të  Cilësisë prof. ass. dr. 

Merita Shala, së bashku 

me  përfaqësueset e Fakultetit të 

Edukimit, Prof. Fatbardha Hoxha dhe 

Prof. Albana Sadiku, kanë pritur në 
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takim znj. Jehona Lushaku Sadriu, 

Koordinatore e zyrës  së  Erasmus+ në 

Kosovë dhe znj. Blerina Zjaqa, zyrtare 

në Erasmus+. 

Qëllimi i takimit kishte karakter 

monitorues për projektin “Drejt një 

sistemi të orientuar për cilësi të arsimit 

fillestar për të rritur profesionalizmin e 

mësuesve në Kosovë-QATEK” (QATEK- 

Towards Quality Oriented System of 

Initial Teacher Education to Increase 

Teacher Professionalism in Kosovo) 

duke u fokusuar në aktivitetet e 

realizuara dhe produktet e zhvilluara 

deri më tani. 

Prorektorja Shala, gjatë takimit i ka njoftuar 
përfaqësueset e zyrës së Erasmus+, rreth 
aktiviteteve, të arriturat e deritanishme, 
planet dhe sfidat me të cilat po përballen në 
implementimin e këtij projekti në 
Fakultetin e Edukimit në UIBM. Fokusi u 
vendos në përfitimet e programit, 
studentëve dhe stafit nga angazhimi në këtë 
projekt. 

Mbahet online takimi i radhës 

në kuadër të projektit 

Erasmus+ QATEK 

23/09/2021 

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. 

Punëtori dy ditore në kuadër 

të projektit ResearchCult, 

ERASMUS+ 

30/09/2021 

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. 
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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 hulumtime. 

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. 

Në kuadër të projektit 

DualAFS  u mbajt takimi i tretë 

i anëtarëve të Këshillit 

Drejtues 

06/10/2021 

Në kuadër të projektit DualAFS, në 

Universitetin e Nürtingen-Geislingen 

në qytetin e Nürtingen në Gjermani u 

mbajt takimi i tretë i anëtarëve të 

Këshillit Drejtues. Në takim ishin 

pjesëmarrës edhe partnerët nga 

Universiteti i Shkencave të Aplikuara 

Savonia. Në takim ishin edhe 

përfaqësuesit nga Universiteti Bujqësor 

i Tiranës, Universiteti “Fan Noli” në 

Korçë, dhe Universiteti i Prishtinës 

“Hasan Prishtina”. Nga Universiteti “Isa 

Boletini” Mitrovicës në takim morrën 

pjesë Ass. Dr. Bahtir Hyseni në cilësin e 

menaxherit të projektit nga Fakulteti i 

Teknologjisë Ushqimore, dhe Prof. 

Asoc. Dr. Valdet Gjinovci si Udhëheqës i 

Grupit punues për sigurimin; e 

kualitetit të projektit. 

Gjatë këtij takimi u diskutuan të gjeturat 

e sondazhit të zhvilluar në Kosovë nga 

UIBM dhe UP, dhe në Shqipëri nga UBT 

dhe UFNK. Qëllim tjetër i takimit ishte 

shkëmbimi i njohurive dhe planifikimit 

të aktiviteteve për zhvillimin e planë 

programeve të orientuara nga praktika. 

Prezantimin e punës në sondazhet e 

realizuara në Kosovë në kuadër të 

projektit suksesshëm u prezantuar nga 

përfaqësuesi i UIBM Bahtir Hyseni. 

Puna e në projekt u vlerësua lartë 

me informacionet e dala nga  sondazhi. 

Takimet e radhës nga projekti do te 

mbahen me 31,10,2021 ne Universitetin 

Bujqësor të Tiranës,   dhe me 20-21 

https://researchcult.net/


Vjetari 2021 

 

 

97 

 

Janar 2022 në Universitetin “Isa 

Boletini” në Mitrovicë. 

 

 

 

Projekti SHPRESE, bashkë-

organizoi një tryezë diskutimi 

me Fakultetin e Edukimit në 

Mitrovicë 

10/11/2021 

Më datën 30 tetor 2021, projekti 

SHPRESE, bashkë-organizoi një tryezë 

diskutimi me Fakultetin e Edukimit në 

Mitrovicë nën temën: Rëndësia e 

krijimit të një ekosistemi stimulues për 

zhvillimin në fëmijëri të hershme 

(ZHFH), me fokus në temën e Mjedisit. 

 

Bashkë me profesorë e Universitetit të 

Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakultetit të 

Edukimit në Mitrovicë, Albana Sadiku 

dhe Leonora Çarkaj, dhe me profesorët 

nga fakultetet partnere (Gjakovë, Gjilan 

dhe Prizren), me praninë e ekspertes për 

fëmijërinë e hershme z. Erika Masina, u 

prezantuan dhe diskutuan konceptet që 

ndërlidhen me mjedisin dhe krijimin e 

një ekosistemi stimulues mbi zhvillimin 

në fëmijërinë e hershme. Materialet, 

lojërat, hapësirat e jashtme dhe të 

brendshme, zhvillimi fizik, emocional, 

social dhe kognitiv ishin disa nga 

konceptet në fokus. 

 

U hap projekti: “Ngritja e 

kapaciteteve kërkimore për të 

forcuar Hulumtimet Empirike 

mbi Kohezionin Social dhe 

Barazinë në Sistemin Arsimor 

në Kosovë” 

20/12/2021 

Në Universitetin “Isa Boletini” në 

Mitrovicë (UIBM) është hapur të hënën 

solemnisht projekti: “Ngritja e 

kapaciteteve kërkimore për të forcuar 

Hulumtimet Empirike mbi Kohezionin 

Social dhe Barazinë në Sistemin 

Arsimor në Kosovë”. Është fjala për një 

projekt të përbashkët të Universitetit 

“Isa Boletini” Mitrovicë, Universitetit të 

Prishtinës “Hasan Prishtina”  dhe 

Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, 

që financohet  nga projekti HERAS+. 

 

Përveç drejtuesve të UIBM, në hapjen 

solemne, të pranishëm ishin edhe 

përfaqësues nga universitetet që janë 

pjesë e projektit. U vlerësua se ky 

projekt është i një rëndësie të veçantë jo 

vetëm për universitetet partnere, por në 

një konotacion edhe më të gjerë. 
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13. Statistika 
Studentët 

Bach elor 
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1. Kosovo    18,908
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Page title Views

1. Universiteti "Isa Boletini"- Ballina 87,601

2. Fakulteti i Edukimit - Universiteti "Isa Boletini" 14,628

3. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike- Universiteti i Mitrov… 10,002

4. Konkursi për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve the… 8,273

5. Fakulteti Teknologji Ushqimore- Universiteti i Mitrovicës "Isa Boletini" 8,078

6. Njoftime - Universiteti "Isa Boletini" 6,916

7. Home - Universiteti "Isa Boletini" 5,132
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Video title Video publish time Views Watch time (hours) Average view duration Impressions Impressions click-through rate (%)
Totali 3277 75.6289 0:01:23 24374 6.75
Video – udhëzuese për përdorimin e “Google meet” Mar 20, 2020 652 15.6583 0:01:26 2204 13.43
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike -FIMK Feb 3, 2021 225 3.2518 0:00:52 1894 9.13
UMIB Maj 2020 May 16, 2020 203 6.514 0:01:55 2110 6.68
VIDEO PROMOVUESE Feb 5, 2021 192 5.0933 0:01:35 295 5.42
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore Jun 29, 2021 162 4.4911 0:01:39 664 7.38
Fakulteti i Edukimit- Universiteti "Isa Boletini" Feb 5, 2021 120 1.9324 0:00:57 883 7.13
Fakulteti Ekonomik- Viti Akademik 2021/2022 Jul 26, 2021 119 0.98 0:00:29 1061 6.88
Prezantim nga studentët e Fakultetit të Edukimit, Programi Parashkollor Feb 12, 2020 104 1.9222 0:01:06 942 7.01
Fakulteti Juridik - Viti Akademik 2021/2022 Jul 26, 2021 102 0.5757 0:00:20 689 5.52
8 vjetori UIBM Mar 4, 2021 102 4.8033 0:02:49 546 5.68
Fakulteti i Edukimit- Viti Akademik 2021/2022 Jul 26, 2021 98 0.8025 0:00:29 970 4.64
Ceremonia e Diplomimit 2021 Oct 20, 2021 96 8.8017 0:05:30 440 11.36
Fakulteti Juridik- Universiteti "Isa Boletini" Feb 5, 2021 96 1.5057 0:00:56 748 8.16
Fakulteti Ekonomik- Universiteti "Isa Boletini"- Mitrovicë Feb 4, 2021 92 1.2972 0:00:50 953 5.14
Kampusi Universitar 2020 Jul 2, 2020 91 1.439 0:00:56 553 4.52
Prezantim nga studentët e Fakultetit të Edukimit Feb 10, 2020 85 1.7439 0:01:13 589 5.26
Fakulteti i Gjeoshkencave- Universiteti "Isa Boletini"- Mitrovica Feb 3, 2021 80 1.7602 0:01:19 716 4.61
Fakultetet- UMIB Jun 20, 2020 73 1.8849 0:01:32 637 7.22
Video – udhëzuese për përdorimin e “Google classroom” Mar 20, 2020 69 1.6292 0:01:25 260 3.46
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike- Viti Akademik 2021/2022 Jul 28, 2021 60 0.5697 0:00:34 847 5.19
UMIB Dec 17, 2018 53 1.1347 0:01:17 855 5.03
Fakulteti i Edukimit- 1 Qershori May 11, 2020 50 0.4375 0:00:31 456 5.92
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore- Viti Akademik 2021/2022 Jul 27, 2021 47 0.551 0:00:42 600 5.5
UMIB Dec 10, 2018 46 1.1635 0:01:31 512 6.84
UMIB shortclip 2019 Oct 18, 2019 39 1.2998 0:01:59 305 10.49
Bibloteka Universitare Jun 20, 2020 39 0.2455 0:00:22 393 7.38
Akademi perkujtimore  kushtuar Prof. Latif Berisha Mar 28, 2019 34 1.8219 0:03:12 614 3.42
Fakulteti i Gjeoshkencave- Viti Akademik 2021/2022 Jul 26, 2021 29 0.2878 0:00:35 482 3.94
UMIB shortclip Oct 19, 2019 18 0.1823 0:00:36 324 5.25
Inaugurimi i Qendrës së Inovacionit dhe Ndërrmarësisë Mar 18, 2019 11 0.5208 0:02:50 131 3.82
Aktivitetet e Parlamentit Studentor -UMIB Jan 3, 2020 11 0.1808 0:00:59 168 4.76
Laboratoret Jun 20, 2020 10 0.0619 0:00:22 194 2.58
Vjetar 2020 Feb 4, 2021 9 0.0863 0:00:34 180 2.78
Së shpejti do hapet konkursi për pranimin e studentëve të rinj Sep 7, 2020 7 0.0767 0:00:39 152 3.95
U mbajt online konferenca: “Siguria e produkteve ushqimore përgjatë pandemisApr 5, 2020 7 0.2744 0:02:21 104 1.92
Panairi i Parë për Punë dhe Karrierë (21.11.2019) Nov 25, 2019 6 0.0622 0:00:37 133 3.76
Intervista e rektorit Musaj për RTK. Oct 1, 2018 5 0.0906 0:01:05 50 4
Takimi mes Rektorit Musaj dhe përfaqësueses së OJQ-së "Little People of KosDec 3, 2019 4 0.0114 0:00:10 67 5.97
Ceremonia e ndarjes së mirënjohjeve Dec 28, 2018 4 0.0812 0:01:13 146 1.37
Drejtesia ne kohe te pandemise Covid19 Apr 24, 2020 4 0.0669 0:01:00 170 1.18
Konferenca Ndërkombëtare në Gjeoshkencë Oct 21, 2019 3 0.0328 0:00:39 75 1.33
Kultura startere S thermophilus nën mikroskop May 11, 2020 3 0.0049 0:00:05 121 1.65
Konferenca Ndërkombëtare në Gjeoshkencë Oct 21, 2019 3 0.0292 0:00:35 55 1.82
"E-MËSIMI NË FUNKSION TË CILËSISË DHE KËRKIMIT NË UNIVERSITET" Apr 27, 2020 85 0
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