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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 Janar 2022 në Universitetin “Isa Boletini” në 
Mitrovicë. 
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U MBAJT SESIONI INFORMUES PËR PROCESIN E 
APLIKIMIT NË POLICINË E KOSOVËS 

07/10/2021 
Policia e Kosovës ka mbajtur të enjten një sesion informues me studentët e Universitetit “Isa 
Boletini” në Mitrovicë (UIBM) me temë “Përkrahja e kandidateve potencial për të aplikuar në 
Policinë e Kosovës, me theks të veçantë grave”. Studentët janë njoftuar për komplet procesin e 
rekrutimit. Gjithashtu atyre u janë shpërnda broshura udhëzuese rreth mënyrës së aplikimit dhe 
fazave të testimit. 
 
Organizimin e këtij aktiviteti në UIBM e ka mbështetur edhe Qendra për Zhvillim të Karrierës 
(QZHK). Zyrtari i lartë i QZHK-së, Alban Fazliu, tha se interesimi i studentëve ka qenë i mirë duke 
bërë që sesioni informues nga Policia e Kosovës të vlerësohet i suksesshëm. 
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U MBAJT MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT 
DREJTUES 

08/10/2021 
Është mbajtur të premten mbledhja konstituive e Këshillit Drejtues (KD) të Universitetit “Isa 
Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Pas verifikimit të anëtarëve të KD-së, kryesues u zgjodh, Prof. asoc. 
dr. Salem Lepaja, ndërsa zëvendëskryesues, Prof. asoc. dr. Gazmend Kaçaniku. 
 
Sipas Statutit të ri të UIBM, Këshilli Drejtues ka 7 anëtarë, prej të cilëve 4 zgjedhën nga Senati dhe 3 
nga MASHTI. Anëtarët e KD-së të zgjedhur nga Senati janë: Prof. asoc. dr. Valdet Gjinovci, Prof. 
asoc. dr. Halil Bajrami, Prof. ass. dr. Ylber Januzaj dhe Ass. Fatbardha Hoxha.  Ndërsa anëtarët e KD-
së të emëruar nga MASHTI janë: Prof. asoc. dr. Salem Lepaja, Prof. asoc. dr. Gazmend Kaçaniku dhe 
Ass.dr. Ilir Mazreku. 
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TRE STUDENTË TË UIBM VAZHDOJNË STUDIMET NË 
POLONI 

08/10/2021 
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. Ata 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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PROREKTORET E UIBM-SË JANË TAKUAR ME ZYRTARË 
TË DONATORIT ADA 

14/10/2021 
Prorektoret Merita Shala dhe Ajtene Avdullahi, së bashku me Koordinatoren për bashkëpunim 
ndërkombëtar Albulene Grajçevci, më 13 Tetor, janë takuar në zyrën e Projektit HERAS+, me zyrtarë 
të donatorit ADA. 
 
Qëllimi i këtij takimi ishte bashkëbisedimi me përfituesit e Projekteve të financuara nga ADA në 
fushën e arsimit të lartë. UIBM është përfitues i dy projekteve për partneritet:  “Research capacity 
building to strengthen Empirical Education Research on Social Cohesion and Equity in Kosovo”  dhe 
“Professional development for engineers of tomorrow – PDET”. Nga ana e donatorit ADA në takim 
morën pjesë: znj. Petra Oberberger, Menaxhere e Programit për Kosovë nga zyra qendrore e ADA 
në Vienë dhe znj. Albulena Zaimi, Menaxhere e Programit të Arsimit në zyrën e ADA në Prishtinë, 
po ashtu edhe kolegët nga projekti HERAS+, Nehat Dervishi dhe Fitore Fazliu. Bashkëbisedimi 
përfshiu aktivitetet e zhvilluara deri tani dhe planifikimet për më tutje, po ashtu edhe 
bashkëpunimin dhe mbështetjen që UIBM po merr nga projekti HERAS+ dhe punën e përbashkët 
në forcimin e modeleve të bashkëpunimit dhe krijimin e mundësive të reja. Përfaqësuesit e UIBM 
falenderuan përfaqësuesit e donatorit si dhe përfaqësuesit e HERAS+. 
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U MBAJT KONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE 
MULTIDICIPLINARE PËR GJEOSHKENCË (IMGC2021) 

14/10/2021 
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”. 
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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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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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TAKIM PËR PLANIN E CILËSISË PËR PROJEKTIN 
DUALAFS 

20/10/2021 
Në kuadër të implementimit të projektit DualAFS, me datën 19.10.2021  në Universitetin “Isa 
Boletini” në Mitrovicë (UIBM), u mbajt takimi i radhës në mes të partnerëve lokal; Fakultetit të 
Teknologjisë Ushqimore (FTU) në UIBM dhe Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë nga 
Universiteti i Prishtinës. 
 
Në takim, ku u diskutua për ngritjen e qendrave për mësimin përgjatë gjithë jetës në kuadër të FTU-
së dhe FBV-së, morën pjesë edhe ass. dr. Bahtir Hyseni dhe ass. mSc. Arbër Hyseni nga FTU. 
Gjithashtu u fol edhe ngritjen e qendrave dhe modulet, të cilat do të ofrohen dhe diskutohen në 
takimet tjera. 
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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 student,  
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.   
Faleminderit dhe urime të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e SHLT-së dhe atyre që janë pjesë e UIBM! 
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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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VIZITË STUDIMORE NË UNIVERSITETIN SAPIENZA TË 
ROMËS 

27/10/2021 
Një delegacion i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), i përbërë nga rektori, prof. dr. 
Alush Musaj, prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Hulumtim, prof.dr. Behxhet Shala, 
dekan i Fakultetit të Edukimit, prof.dr. Besim Gollopeni dhe prof.dr. Faton Merovci, po marrin pjesë 
në vizitën studimore “Përmirësimi i Kulturës Hulumtuese në Arsimin e Lartë në Kosovë”, ERASMUS 
+, që po zhvillohet në Universitetin Sapienza në Romë, Itali. 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. 
 
Në dy ditët e para, u zhvillua një takim i komitetit drejtues të projektit, diskutime mbi aktivitetet e 
shërbimit mbështetës të kërkimit, profilet profesionale, rregullat dhe aktivitetet kërkimore. 

Gjithashtu u prezantuan rastet 
kërkimore dhe në fund pjesëmarrësit 
patën kohën e tyre për pyetje, përgjigje 
dhe diskutime. 
 
Kjo vizitë do të zgjasë pesë ditë dhe 
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. 
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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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SINDIKATA E UIBM-SË ZGJODHI KRYESINË E RE 
28/10/2021 
Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është mbajtur të enjten Kuvendi i Sindikatës, ku 
është zgjedhur kryesia e re. Kryetar i Sindikatës së UIBM u rizgjodh Afrim Çelaj, nënkryetar Vjosa 
Jetullahu, ndërsa sekretare, Vjosa Syla. 
 
Gjithashtu u zgjodhën edhe tre anëtarë të rinj: Krenare Basholli, Kastriot Xhema dhe Edon Bunjaku. 
Në këtë kuvend në rolin e vëzhguesit ishin të pranishëm edhe kryetari i Sindikatës së Universiteteve 
dhe Shkencës e Kosovës (SUSHK), Bardh Bardhi, mandej Flutura Demaku, nënkryetare e Sindikatës 
së UP-së si dhe Muharrem Berisha, sekretar i Sindikatës së UP-së. 
 
Mandati i kryesisë së re të Sindikatës së UIBM-së, është katërvjeçar. 
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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. 
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MBAHET PUNËTORIA RAJONALE PËR TË ARDHMEN E 
EDUKIMIT TË LARTË NË SHKENCAT BUJQËSORE 

02/11/2021 
Më 01-02.11.2021 në Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT) në kuadër të projektit DualAFS u mbajt 
punëtoria rreth së ardhmes së edukimit të lartë në shkencat bujqësore. Në punëtori morën pjesë 
përfaqësuesit e të gjithë partnerëve në projekt. Në këtë takim nga Fakulteti i Teknologjisë 
Ushqimore – UIBM morën pjesë Prof.Asoc. Valdet Gjinovci, Ass.Dr. Bahtir Hyseni dhe Ass.MSc. 
Arbër Hyseni. 
 
Kati Partanen nga Savonia University of Applied Sciences (SUAS) mbajti prezantimin rreth sfidave 
dhe të ardhmes së shkencave bujqësore. Në punëtori u prezantuan rezultatet e pakos punuese (PP2) 
rreth edukimit të lartë në shkencat bujqësore në Shqipëri dhe Kosovë. Prof. Hannu Viitala nga SUAS 
përmes lidhjes nga distanca diskutoi për rolin e të mësuarit elektronik (e-learning) dhe përdorimin 
e kurseve të shkurtra për mësim të vazhdueshëm. 
 
Në fund u mbajt edhe një panel diskutimi rreth kësaj teme i udhëhequr nga Prof. Dr. Fatbardh 
Sallaku, rektori i UBT, në të cilin morën pjesë ekspertë të fushës dhe përfaqësuesi i bizneseve 
shqiptare. Diskutimi u vlerësua si i frytshëm dhe me këtë diskutim punëtoria i përmbylli punimet. 
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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. 

 
 
 
 



 
Newsletter Tetor-Dhjetor 

 

P a g e  | 18 

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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U ORGANIZUA KONFERENCA E 16-TË 
NDËRKOMBËTARE NDËRDISIPLINORE “ARSIMI DHE 

KULTURA NË SHOQËRIN BASHKËKOHORE” 
09/11/2021 
Me datë 5 dhe 6 nëntor 2021 në Universitetin “Fan S. Noli” të Korcës u organizua Konferenca e 16-të 
Ndërkombëtare Ndërdisiplinore “ARSIMI DHE KULTURA NË SHOQËRIN BASHKËKOHORE”. 
Organizator të konferencës ishin më shumë se dhjetë institucione vendore dhe ndërkombëtare, 
duke përfshirë edhe Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë si bashkë-organizator. 
 
Në këtë konferencë janë prezantuar 210 punime, me 310 autor, ko-autor dhe kontributdhënës nga 

23 shtete të botës. 
Konferenca punimet e 
veta I ka zhvilluar në 15 
sesione tematike dhe 27 
sesione prezantuese.  
 
Punimet e konferencës i 
përshëndeten Kryetari I 
Akademisë së Shkencave 
të Shqipërisë, Akademik 
Skender Gjinushi, Rektori 
i Universitetit “Fan S. 
Noli” të Korcës dhe në 
emër të Universitetit “Isa 
Boletini” në Mitrovicë, 
pjesëmarrsit i përshëndeti 
Dekani i Fakultetit të 

Edukimit, Prof. Ass. Dr. Besim Gollopeni. 
 
Pra, në vitin tjetër u vendos që konferenca të organizohet në Universitetin e Gjilanit “Kadri Zeka”. 
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PUNËTORI PËR THELLIMIN E BASHKËPUNIMIT MES 
AKTERËVE PËR PROMOVIMIN E PUNËSIMIT 

10/11/2021 
Besart Hajrizi, drejtor i Qendrës për Inovacion dhe Ndërmarrësi dhe zyrtari i Lartë i Qendrës së 
Karrierës në Universitetin “Isa Boletini”në Mitrovicë (UIBM), Alban Fazliu, kanë marrë pjesë të 
mërkurën në një punëtori për thellimin e bashkëpunimit mes akterëve për promovimin e 
punësimit. Pjesë e kësaj punëtorie të organizuar nga programi Migrimi për Zhvillim (PME) në 
kuadër të projektit GIZ/DIMAK, kane qenë edhe përfaqësues të shkollave të mesme të rajonit të 
Mitrovicës etj. 
 
Pas fjalës hyrëse të konsulentit të angazhuar nga GIZ/DIMAK, Safet Gerxhaliu, i cili foli për 

identifikimin e 
përparësive dhe sfidave të 
punësimit dhe mundësitë 
për thellim e zgjerimit të 
bashkëpunimit mes 
aktereve kryesor për 
promovim të punësimit, 
folën edhe përfaqësuesit e 
UIBM. Drejtori i Qendrës 
për Inovacion dhe 
Ndërmarrësi, Besart 
Hajrizi, potencoi të 
arriturat e 
bashkëpunimit me 
organizata të ndryshme 
që kanë mundësuar 

ngritjen profesionale të të rinjëve në fusha të ndryshme që ndërlidhen me zhvillimin e biznesit. 
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UIBM SË BASHKU ME KONSULENTIN PROF. ROSSI, 
PRITËN ZYRTARË NGA KËSHILLI AMERIKAN PËR 

EDUKIM NË KOSOVË 
15/11/2021 
Në kuadër të Fulbright Program Specialist, UIBM së bashku me konsulentin Prof. Rossi, pritën 
zyrtarë nga Këshilli Amerikan për edukim në Kosovë, të cilëve iu printe përfaqësuesi i Këshillit, Z. 
Gjeni Shporta. në UIBM – FGJ po qëndron konsulenti Prof. Mario Rossi,  Në kuadër të këtij aktiviteti, 
Falënderuam Këshillin Amerikan për përkrahjen e vazhdueshme, dhe në rastin konkret për 
përkrahjen përmes konsulentit në kuadër të Programit Fulbright, i cili së bashku me stafin 
akademik të FGJ po shqyrton disa nga programet e studimit. 
 
Nga përfaqësuesit e Këshillit Amerikan u njoftuam për thirrjet ekzistuese dhe ato të planifikuara, 

dhe po ashtu shprehen 
gatishmërinë për të 
bashkëpunuar edhe në të 
ardhmen. 
 
Prof. Rossi i njoftoj për 
angazhimet e tij të 
deritanishme në kuadër të 
projektit, synimet, dhe 
mundësit e 
bashkëpunimit me 
universitete amerikane të 
fushës. 
 
Në fund ne shprehëm 
interesin dhe 

gatishmërinë që të gjejmë mënyra për ta rritur edhe më tej bashkëpunimin në kuadër të programeve 
të ndryshme që ofrohen nga Këshilli Amerikan për Edukim në Kosovë. 
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U MBAJT PUNËTORIA: “DISKUTIM MBI MIRËKUPTIMIN 
E NDËRSJELLË DHE PROMOVIMIN E DIALOGUT” 

16/11/2021 
Rreth 20 studentë të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), kanë marrë pjesë të martën në 
një punëtori të organizuar nga OSBE-ja me temë:  “Diskutim mbi mirëkuptimin e ndërsjellë dhe 
promovimin e dialogut”. I pranishëm në këtë punëtori ishte edhe Zyrtari i Lartë i Qendrës për 
Zhvillim të Karrierës, Alban Fazliu, i cili ka falënderuar OSBE-në për këtë organizim. 
 
Ai gjithashtu ka shprehur gatishmërinë për të qenë pranë studentëve në aktivitete të ndryshme, të 
cilat janë me interes për ta. “Ne vazhdimisht i inkurajojmë studentët që të bëhen pjesë e aktiviteteve 
të ndryshme që ofrojnë mundësi për ngritjen tyre profesionale, por edhe të tilla me interes për 
shoqërinë”. 
 
Një ligjëratë për promovimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe promovimin e dialogut, e ka mbajtur 
Valbone Dermaku, këshilltare për Drejtat e Njeriut në OSBE. Më pas studentët janë përfshirë me 
pyetje rreth temës së trajtuar. 
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PROREKTORJA MERITA SHALA MORI PJESË NË 
PUNËTORINË PËR PROCESIN E RISHIKIMIT TË 

STANDARDEVE TË AKREDITIMIT 
19/11/2021 
Prorektorja për Mësimdhënie, çështje të studentëve dhe zhvillim të cilësisë Prof. ass.dr. Merita 
Shala, në datat 15-16 nëntor, ka marrë pjesë në punëtorinë 2-ditore mbi Rishikimin e Standardeve 
të Akreditimit, të organizuar nga HERAS+ në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Akreditimit 
(AKA). Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësuesit e të gjitha institucioneve publike dhe private të 
arsimit të lartë në Kosovë 
 
Ky organizim, i udhëhequr nga ekspertja ndërkombëtare, znj. Melita Kovaçeviq dhe mbështetur nga 
ekspertja vendore znj. Furtuna Mehmeti, synoi prezantimin e draftit të standardeve të rishikuara 
nga ekipi i ekspertëve (ndërkombëtar dhe kombëtar), diskutimin konstruktiv dhe sigurimin e 
komenteve për përmirësimin e mëtejshëm të dokumentit. 
 
Hapat e mëtejmë të procesit po ashtu u prezantuan dhe u vlerësua qasja dhe kontributi i 
institucioneve të arsimit të lartë në përmirësimin e këtyre dokumenteve të cilat pritet të aprovohen 
nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë. 
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KONSULENTI MARIO ROSSI, NGA PROGRAMI 
FULLBRIGHT SPECIALIST MBAJTI TAKIMI 

KONSULTATIV ME MËSIMDHËNESIT E FGJ-SË 
19/11/2021 
Me ftesë të Dekanit të Fakultetit të Gjeoshkencave Naser Peci, dhe duke u bazuar në planin e punës 
së konsulentit Mario Rossi, nga Programi Fullbright Specialist u mbajt takimi konsultativ me 
mësimdhënesit e FGJ-së. 
M. Rosi, po qendron në FGJ në kuadër të Programit Fullbright Specialist,  kurse qëllimi parësor i 
këtij projekti është analizimi dhe rishikimi i programeve brenda FGJ si dhe propozimi i programeve 
të reja koherente me kërkesa dhe nevojat e tregut dhe shoqerisë. 
Në takimin e perbashkët me mësimdhënës, eksperti M. Rossi paraqiti pikëpamjet e tij lidhur me 
plotësim-ndryshimin e programeve aktuale dhe propozimin- rekomandimet për programe të reja, 
planet e hulmtimit etj, të nevojshme për rrijen e cilesisë së studimeve si dhe afirmimin 
ndërkombetar të FGJ-së. 
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PUNËTORI PËR RRITJEN DHE PËRMIRËSIMIN E 
SHËRBIMEVE NGA QENDRAT PËR ZHVILLIM NË 

KARRIERË 
19/11/2021 
Bashkëpunimi ndërmjet Qendrave për Zhvillim në Karrierë nëpër universitetet publike në Kosovë, 
shihet si një mënyrë e rritjes dhe përmirësimit të shërbimeve për studentë. Kështu u vlerësua në 

punëtorinë: “Ngritja e 
kapaciteteve dhe rrjetizimi i 
zyrave apo qendrave për 
karrierë në universitete”, që 
u organizua nga Zyra për 
Zhvillim të Karrierës e 
Universitetit “Haxhi Zeka” 
në  Pejë, përkrahur nga GIZ 
DIMAK. 
 
Në këtë punëtori, përveç 
përfaqësuesve nga 
universitetet publike, ishin 
të pranishëm edhe 

Nexhmedin Basha dhe Rrahim Trepça nga DIMAK Kosova/GIZ, përfaqësuesja nga projekti EYE , 
Valbona Rraci si dhe drejtori i Zyrës për Punësim në Komunën e Pejës, Bajram Demaj. 
Pjesëmarrësve ju është drejtuar me një fjalë rasti, rektori i UHZ-së, prof.dr. Armand Krasniqi, i cili  
tha se do të angazhohet maksimalisht për të fuqizuar edhe më shumë Zyrën për Zhvillim të 
Karrierës. 
 
Ndërsa drejtori i Zyrës për Zhvillim të Karrierës në UHZ, Abedin Selimaj, prezantoi idenë për një 
projekt afatgjatë për fuqizimin e Zyrave të Karrierës. Ai përmendi rrjetëzimin e Zyrave apo 
Qendrave për Karrierë në nivel vendor, rajonal dhe ndërkombëtar, mandej themelimin e  shkollës 
verore për karrierë, mobilitetin studentor dhe digjitalizimin e shërbimeve për studentët dhe të 
diplomuarit etj. 
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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.  
 
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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PROREKTORJA SHALA PO MERR PJESË NË 
PUNËTORINË E TRETË PËR HARTIMIN E PLANIT 

STRATEGJIK TË ARSIMIT,  PSAK 2022-2026 
26/11/2021 
Përfaqësuesit nga Konferenca e Rektorëve, prorektorja  Prof.ass.dr. Merita Shala nga Universiteti 
“Isa Boletini” në Mitrovicë,  prorektorja Prof.asoc.dr. Mimoza Ibrani  nga Universiteti i Prishtinës 
“Hasan Prishtina” si dhe prorektori   Prof.asoc.dr. Haxhi Ferati  nga Universiteti “Fehmi Agani “ 
Gjakovë, po marrin pjesë në punëtorinë e tretë për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit,  PSAK 
2022-2026. 

Në këtë punëtori, fokusi 
është në përcaktimin e 
objektivave specifikë, të 
aktiviteteve dhe të 
treguesve”. Takimi po 
zhvillohet në Hotel Sirius 
dhe procesi po mbështetet  
nga GIZ.Përfaqësuesit nga 
Konferenca e Rektorëve, 
prorektorja  Prof.ass.dr. 
Merita Shala nga 
Universiteti “Isa Boletini” 
në Mitrovicë,  prorektorja 
Prof.asoc.dr. Mimoza 
Ibrani  nga Universiteti i 

Prishtinës “Hasan Prishtina” si dhe prorektori   Prof.asoc.dr. Haxhi Ferati  nga Universiteti “Fehmi 
Agani “ Gjakovë, po marrin pjesë në punëtorinë e tretë për hartimin e Planit Strategjik të Arsimit, 
PSAK 2022-2026. 
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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.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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UIBM PJESË E PUNËTORISË “RRITJA E KULTURËS 
KËRKIMORE NË ARSIMIN E LARTË NË KOSOVË” QË PO 

MBAHET NË ZAGREB 

 
03/12/2021 
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof. dr. Alush Musaj, dekani i Fakultetit 
të Edukimit, prof.ass.dr. Besim Gollopeni dhe anëtari i Këshillit Drejtues, prof. asoc. dr. Valdet 
Gjinovci, po marrin pjesë në punëtorinë “Rritja e Kulturës Kërkimore në Arsimin e Lartë në Kosovë”, 

që po mbahet në 
Universitetin e Zagrebit.  
Në kuadër të punëtorisë 
që mbahet prej 30 
nëntor deri më 03 
dhjetor 2021, janë 
paraparë të zhvillohen 6 
sesione, ku trajtohen 
shkëmbimi i partnerëve 
dhe progresi rreth 

krijimit të revistës shkencore si dhe qasjes së hapur në platforma kërkimore. Gjithashtu diskutohet 
për organizimin e seminarit mbi themelimin e revistës shkencore dhe udhëzimet për zhvillimin e 
standardeve kombëtare për revistat shkencore, për rregullat dhe praktikat për titujt 
akademik/shkencor dhe promovim etj. 
Ky projekt ka për qëllim të mbështesë forcimin e kulturës së kërkimit në institucionet e arsimit të 
lartë në Kosovë duke mbështetur forcimin e politikave dhe praktikave ekzistuese, si dhe krijimin e 
rregulloreve dhe mekanizmave të rinj. Nikoqir i kësaj punëtorie është rektori i Universitetit të 
Zagrebit, prof. dr. Damir Boras. 
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TAKIM I PERBASHKËT NDËRMJET PROREKTOREVE 
PËR MËSIMDHËNIE NË UP DHE UIBM 

03/12/2021 
Në kuadër të bashkëpunimit ndëruniversita, Prorektorja për mësimdhënie, çështje të studentëve 
dhe zhvillim të cilësisë, Prof. ass. dr. Merita Shala është takua me Prorektoren për mësimdhënie dhe 
çështje të studentëve të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prof.asoc.dr. Mimoza Ibrani. 

 
Takimi u fokusua në rritjen e mundësive 
për bashkëpunim të mëtejmë akademik 
në fushat me interes të përbashkë dhe 
konkretizimin e bashkëpunimit me 
freskimin, plotësimin e marrëveshjeve 
ekzistuese.  Prorektoret ritheksuan 
gatishmërinë për bashkëpunimin e 
mëtejmë në nivelin e studimeve 
universitare, në zhvillimine aktiviteteve 
shkencore dhe kulturore ndërmjet dy 

universiteteve. 
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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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U MBAJT “PUNËTORIA PËR LIDERSHIP DHE ZHVILLIM 
TË EKIPIT NË UIBM” 

08/12/2021 
Anëtarë të Këshillit Drejtues, menaxhmenti, dekanë, mësimdhënës dhe zyrtarë të administratës 
kanë marrë pjesë në “Punëtorinë për lidership dhe zhvillim të  ekipit në Universitetin “Isa Boletini” 
në Mitrovicë (UIBM)”.  Punëtoria është udhëhequr nga Ahmet Shala, ekspert i angazhuar nga 

HERAS-i që ka 
mbështetur 

organizimin e këtij 
aktiviteti për dy ditë 
me radhë. 
 
Rektori, prof.dr. 
Alush Musaj, ka 
falënderuar drejtuesit 
e HERAS-it për 
mbështetjen që po 
ofrojnë për zhvillimin 
e UIBM.  “Mbështetja 
që HERAS-i po ofron 
për universitetin tonë 
është e vazhdueshme 

dhe praktike, duke  bërë që ajo të jetë e prekshme për UIBM në të gjitha aspektet”, tha ai. 
Ndërsa, Aqim Emurli nga HERAS-i tha se mbështetja për zhvillimin e arsimit të lartë në Kosovë do 
të vazhdojë. Në këtë kontekst, specifikoi edhe bashkëpunimin me UIBM, duke vlerësuar 
përkushtimin dhe korrektësinë e drejtuesve të këtij insititucioni akademik. 
Eksperti i angazhuar për këtë punëtori, Ahmet Shala, u shpreh shumë i kënaqur me lindershipin në 
UIBM. Ai shfaqi gatishmërinë për të qenë pranë këtij universiteti sa herë që vlerësohet se mund të 
ndihmojë me përvojën e tij. 
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UIBM PJESË E PUNËTORISË “TRANSFORMIMI DIGJITAL, 
TË DHËNAT DHE INTELIGJENCA ARTIFICIALE NË 

BALLKANIN PERËNDIMOR”   
10/12/2021 
Profesori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), ass. Berat Ujkani, po merr pjesë në 
punëtorinë “Transformimi Digjital, të Dhënat dhe Inteligjenca Artificiale në Ballkanin 
Perëndimor”, që po mbahet në Shkup. Në këtë punëtori që është organizuar nga Qendra e 

Përbashkët Kërkimore e 
Komisionit Evropian, po 
marrin pjesë më shumë se 
50 pjesëmarrës nga 
sektori publik, akademia, 
industria dhe shoqëria 
civile nga 11 vende të 
ndryshme. 
 
Në kuadër të punëtorisë që 
mbahet prej 9 – 11 dhjetor 
2021, janë paraparë të 
zhvillohen 8 sesione, ku 
theks i veçantë do t’u 
kushtohet të dhënave 
digjitale, inteligjencës 

artificiale si dhe shërbimeve dhe aplikacioneve inovative që bazohen në të dhëna dhe IA. Punëtoria 
ka për qëllim të përditësojë pjesëmarrësit mbi politikën e BE-së për transformimin digjital, të 
dhënat dhe inteligjencën artificiale dhe të nxis diskutimin rreth faktorëve kryesorë që mund të 
ndihmojnë ose pengojnë transformimin digjital në vendet e Ballkanit Perëndimor. 
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U MBAJT SEMINARI: “SHMANGIA E REVISTAVE TË 
DYSHIMTA DHE E KONFERENCAVE TË 

DISKUTUESHME” 
10/12/2021 
Mësimdhënësit e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) kanë marrë pjesë të premten në 
seminarin “Shmangia e revistave të dyshimta dhe e konferencave të diskutueshme”, të organizuar 
në kuadër të projektit projektit “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë 

(QAINT)”.   Qëllimi i 
mbajtës së këtij seminari 
ishte ofrimi i një 
përmbledhjeje të qartë 
rreth revistave të 
dyshimta dhe 
konferencave të 
diskutueshme, me 
këshilla e sugjerime për 
akademikët e rinj se si ata 
mund t’i shmangin ato. 
Seminarin e udhëhoqi 
Valmir Krasniqi, ekspert 
i fushës, i cili 
prezantimin e ndau në tri 
pjesë: 1. Tiparet e 

revistave të dyshimta-grabitqare, 2. Mënyrat e shmangies së revistave të dyshimta-grabitqare dhe  
3. Konferencat e dyshimta dhe diskutueshme dhe mënyrat e shmangies së tyre. 
 Projekti për organizmin e këtij seminari që mbahet në të gjitha universitetet publike, financohet 
nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA) dhe zbatohet nga konsorciumi i përbërë nga tri 
organizata partnere – Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Organizata për Rritje të Cilësisë në Arsim 
(ORCA) dhe Qendra për Inovacion Shoqëror (ZSI). 
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U MBAJT TUBIM PËRKUJTIMOR PËR ISH-PROFESORIN 
E FGJ-SË, PROF. ASOC.DR. MURSEL RAMA 

10/12/2021 
Me rastin e një – vjetorit të ndarjes nga jeta të prof. asoc. dr. Mursel Rama, në Fakultetin e 
Gjeoshkencave në prani të bashkëpunëtorëve, familjarëve dhe studentëve u mbajt një tubim 

përkujtimor. Për jetën dhe veprën e tij, 
folën bashkëpunëtorët, familjarët dhe 
studentët e të ndjerit. 
 
Me këtë rast, familja e të ndjerit, 
dhuroi një numër të teksteve, 
ligjëratave dhe ushtrimeve, personale 
për bibliotekën e UIBM-së. Drejtuesit 
e Departamentit të Materialeve dhe 
Metalurgjisë, e vlerësuan lartë këtë 
akt nga familja e tij. 
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UIBM I BASHKANGJITET DHE MBËSHTET AKTIVIZMIN 
SHOQËROR KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE 

13/12/2021 
Kampanja vetëdijesuese dhe produkti me moton “Embëlso shpirtin, STOP DHUNËN” u mirëprit 
edhe nga Rektori i Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë, Prof. Dr. Alush Musaj, i cili mbështetë 

iniciativën dhe 
aktivitetet të cilat janë 
zhvilluar gjatë kësaj 
periudhe vetëdijesuese. 
 
Ndërkohë, në 
bashkëpunim me 
IADK, Prorektorja për 
mësimdhënie, çështje 
të studentëve dhe 
zhvillim të cilësisë, 
Prof. ass. dr. Merita 
Shala, ofroi një ligjëratë 
për studentët e 
Universitetit “Isa 
Boletini” të Mitrovicës 
për vetëdijesimin e tyre 
me temën: STOP 
dhunës me bazë 
gjinore. 
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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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UIBM – MODEL PËR KUSHTET E KRIJUARA PËR 
PERSONAT MË AFTËSI TË KUFIZUARA 

14/12/2021 
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”. 
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PROREKTORI SHALA, MORI PJESË NË DISKUTIMIN PËR 
NDIKIMIN BUXHETOR TË ARSIMIT FALAS NË 

UNIVERSITETET PUBLIKE 
17/12/2021 
Instituti GAP ka prezantuar të gjeturat e një analize mbi ndikimin e mundshëm të Udhëzimit 
Administrativ nr. 09/2021 për aplikimin e pagesave të studentëve në të hyrat e universiteteve 
publike në Kosovë. Sipas këtyre të dhënave, shuma e vlerësuar e të hyrave që janë ndikuar në 
universitetet publike është rreth 2.6 milionë euro. 
Në kuadër të këtij takimi, ku ndër tjerë tw pranishëm ishin edhe zëvendësministri i MASHTI-it, 

Dukagjin Popovci, lideri 
i ekipit te Heras+, Aqim 
Emurli, ndërsa nga 
UIBM, prorektori 
Behxhet Shala, u 
diskutua rreth 
buxhetimit të 
universiteteve publike 
sot, si dhe nevojat e 
ndryshimit bazuar edhe 
në praktikat e mira. 
Zëvendësministri i 
MASHTI-it, Dukagjin 
Popovci vëri në pah 
iniciativën e hartimit të 

një Udhëzimi Administrativ, bazuar në ligjin ekzistues për arsimin e lartë të Kosovës (Nr. 04/L-037), 
për definimin e metodologjisë së financimit të universiteteve publike, respektivisht financim të 
bazuar në kontrata 5 vjeçare të përformancës me universitet publike.Instituti GAP ka prezantuar të 
gjeturat e një analize mbi ndikimin e mundshëm të Udhëzimit Administrativ nr. 09/2021 për 
aplikimin e pagesave të studentëve në të hyrat e universiteteve publike në Kosovë. Sipas këtyre të 
dhënave, shuma e vlerësuar e të hyrave që janë ndikuar në universitetet publike është rreth 2.6 
milionë euro. 
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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. 
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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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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. 
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DREJTUESIT E AKA-SË DHE KSHC-SË VIZITUAN UIBM 
20/12/2021 
Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) dhe Komisioni Shtetëror i Cilësisë (KSHC), do të 
mbështesin insitucionet e arsimit të lartë për ngritjen e cilësisë së tyre, duke krijuar parakushtet e 
nevojshme. Për këtë u diskutua të hënën gjatë një takimi ndërmjet drejtuesve të Universitetit “Isa 
Boletini” në Mitrovicë (UIBM), të udhëhequr nga rektori, prof.dr. Alush Musaj me drejtorin e AKA-
së, Naim Gashin, kryetaren e Komisionit Shtetëror të Cilësisë (KSHC, prof.dr. Hasnije Ilazi si dhe 
anëtarin, prof.dr. Dukagjin Zeka. 

Drejtori i AKA-së, Naim Gashi, 
potencoi se janë duke bërë 
përpjekje të mëdha për rikthim në 
ENCA. Në këtë kontekst, ai 
përmendi disa aktivitete të 
rëndësishme që janë duke 
realizuar, sikur që është projekti 
për digjitalizimin e AKA – së. 

Ndërsa, kryetarja e KSHC -së, 
prof.ass.dr. Hasnije Ilazi, tha se 
janë duke vizituar universitetet, 
për t’u njohur me situatën dhe 

specifikat që kanë secili prej tyre. “Jemi duke punuar që të krijojmë disa parime të përgjithshme për 
këto institucione, prandaj këto takime dhe diskutime janë në kuadër të këtij procesi”, theksoi ajo. 

Sipas saj, aktualisht janë të përqëndruar në krijimin e shtyllave në aspektin ligjor, si Ligji për AKA, 
manuali i monitorimit, digjitalizimi etj. “Do të bashkepunojmë dhe koordinohemi në mënyrë që 
procesi për akreditim të shkojë mirë”. 
Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, falënderoi drejtuesit e AKA-së dhe KSHC-së për vizitën dhe 
mbështetjen e ofruar. “Bashkëpunimi ndërmjet AKA-së dhe KSHC –së me universitetet është 
domosdoshmëri, meqë sukseset në insitucionet e arsimit të lartë janë suksese të përbashkëta”, tha 
ai. 
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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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STUDENTËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA TË KËNAQUR 
ME KUSHTET E KRIJUARA NË UIBM 

24/12/2021 
Studentët me aftësi të kufizuara që kanë qenë apo janë pjesë e Universitetit “Isa Boletini” në 
Mitrovicë (UIBM), janë të kënaqur me kushtet dhe qasjen ndaj tyre. Në një takim me Hiljmnijeta 
Apuk, presidente e “OJQ-Little People of Kosova – Mitrovicë”, studentët Albert Baruti dhe Leonita 
Sadiku si dhe ish – studentja, Egzona Ibishi, thanë se UIBM ju ka krijuar kushte të mira për studime. 
 
Në këtë kontekst, ata folën për infrastrukturën e krijuar që ka lehtësuar qasjen në gjithë objektet e 
UIBM si dhe për trajtimin e mirë nga stafi akademik dhe administrata. Në anën tjetër, potencuan 

problemet sa i përket 
punësimit qoftë gjatë 
studimeve, qoftë pas 
studimeve. 
 
Ndërsa,  Hiljmnijeta 
Apuk, presidente e 
“OJQ-Little People of 
Kosova – Mitrovicë”, i 
njoftoi ata për një 

marrëveshje 
bashkëpunimi të 

nënshkruar me drejtuesit e UIBM – së që ka të bëj me trajtimin e personave 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”, tha ajo. 
 
Apuk theksoi se kanë gjetur mbështetje  të parezervë nga rektori i UIBM -së, prof.dr. Alush Musaj, 
sa i përket personave me aftësi të kufizuara. 
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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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PROREKTORJA MERITA SHALA PREZANTON NË 
KONFERENCËN FUQIZIMI I ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE 
NË VITET E HERSHME PËRMES LOJËS: PERSPEKTIVAT 

DHE PRAKTIKAT AKTUALE 
29/12/2021 
Prorektorja për mësimdhënie, çështje të studentëve dhe zhvillim të cilësisë, ka prezantuar në 
konferencën vjetore të organizuar nga Caritas Switzerland në  Kosovë, me temën Fuqizimi i 
zhvillimit të fëmijëve në vitet e hershme përmes lojës: perspektivat dhe praktikat aktuale. 
 
Vendi i lojës në qëllimin e edukimit dhe arsimimit: Praktika aktuale në Kosovë,  ishte titulli i 

prezantimit, në të cilin 
Prorektorja Shala, e vuri theksin 
në rëndësinë dhe vendin që loja zë 
në praktikat e edukimit të 
hershëm në vendin tonë dhe në 
hapësirën që i është lënë lojës në 
qëllimin e edukimit të hershëm. 
Meqenëse në Fakultetin e 
Edukimit në Universitetin “Isa 
Boletini” në programin 
parashkollor, përgatiten 
edukatoret e ardhshme, cilësia e 
përgatitjens së edukatoreve dhe 

vendi që ze loja në përmbajtjet e  këtij programi, ishte gjithashtu pikë diskutimi me pjesëmarrësit. 
 
Ekspertë, profesorë, studentë, edukatorë dhe profesionistë të fushës së zhvillimit dhe edukimit në 
fëmijëri të hershme, ndanë me pjesëmarrësit informata teorike dhe praktike, diskutime dhe 
rekomandime për të fuqizuar lojën në këtë segment të edukimit. 
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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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