NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
MËSIMDHËNËSE TË EKONOMIKUT LIGJËRUAN NË
FAKULTETIN EKONOMIK TË WEST POMERANIAN

11/01/2022

Dy profesoreshat e Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë
Ajtene Avdullahi dhe Filloreta Kunoviku Demiri sot mbajtën ligjeratën e parë në kuadër

të mobilitetit të stafit akademik në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Teknologjisë

të West Pomeranian, në Szczecin të Polonisë. Përndryshe, gjatë kësaj jave, si vazhdimësi

e marrëshjes së mobilitetit të stafit dhe studentëve të Fakultetit Ekonomik, ato do të

vazhdojnë ligjerimin dhe aktivitetet tjera me studentët e mobilitetit që vijnë nga vende
të ndryshme në kuadër të Erasmus+.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
NIS CIKLI I LIGJËRATAVE DYDITORE PËR INTEGRIME
EVROPIANE

13/01/2022

Organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës, ka filluar të enjten në Universitetin
“Isa Boletini” në Mitrovicë, cikli i ligjëratave dyditore me temë “Integrimet Evropiane”.

Ligjëratat mbahen nga prof. dr. Gazmend Qorraj, në Amfiteatrin e Madh të Universitetit
“Isa Boletini”, duke filluar prej orës 10:00.

Zyrtari i Lartë i QZHK-së, Alban Fazliu, tha se pjesëmarrësit marrin certifikatë nga lëmi

i “Integrimeve Evropiane” në kuadër të programit “Jean Monnet”. Sipas tij, përgjatë

këtyre dy ditëve në mënyrë intensive trajtohen 10 tema nga fusha e integrimeve
evropiane.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
QATEK – ZHVILLIMI I KAPACITETEVE TË STAFIT AKADEMIK
NË KËRKIMIN SHKENCOR NË PËRGATITJE E MËSIMDHËNËSVE

19/01/2022

Në kuadër të projektit QATEK, në datat 17-18 janar u organizua sesioni i dytë i programit

të ngritjes së kapaciteteve në modulin kërkimor në përgatitjen e mësimdhënësve me
temën “Menaxhimi i të dhënave dhe analiza statistikore duke përdorur SPSS”. Objektivi
kryesor i seminarit ishte t’u siguronte pjesëmarrësve njohuritë bazë të programit SPSS,

si dhe aplikimin e teknikave të manipulimit dhe analizës së të dhënave për t’i përdorur
ato në një kontekst pedagogjik.

Prof. Merita Shala, koordinatore e projektit QATEK për UIBM, theksoi se programi i
zhvillimit profesional të stafit akademik të Fakultetit të Edukimit, për shfrytëzimin e

analizave statistikore duke përdorur SPSS, rrit mundësitë që të përmirësohet
drejtpërdrejt cilësia e përgatitjes së mësimdhënësve të rinj, dhe në të njëjtën kohë rrit
përfshirjen e shfrytëzimit të evidencave nga punimet shkencore në përmbajtjet e
programit që përgatit mësimdhënësit e rinj.

Punëtoria u drejtua nga profesorët e Universitetit të Lubjanës, partnerë në projektin
QATEK.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
NË UIBM DO TË MBAHET “KONGRESI BALLKANIK I
PASURIMIT TË MINERALEVE”

19/01/2022

Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), kanë nisur përgatitjet për
organizimin e “Kongresit Ballkanik të Pasurimit të Mineraleve”, që planifikohet të

mbahet më 28, 29, 30 dhe 31 maj 2023. Ky Kongres që do të mbahet në UIBM, organizohet
nga “Balkan Academy of Science on Minerals” (BASM).

Për organizimin e këtij Kongresi, që paraqet një ngjarje të shënuar jo vetëm për UIBM,

por shumë më gjerë, u bisedua të mërkurën nga rektori, prof. dr. Alush Musaj dhe
profesori universitar, Shyqri Kelmendi, ekspert i njohur për miniera dhe minerale. Në

takim u bisedua për obligimet e UIBM sa i përket organizimit të kësaj konference
shkencore.

Rektori Musaj, e ka falënderuar profesorin Kelmendi për mbështetjen sa i përket

organizimit të Kongresit dhe për gjithë kontributin e tij si ekspert i minierave dhe
mineraleve. Me këtë rast, profesor Kelmendi, ia ka dhuruar rektorit libri e tij “Flotimi i
xeheroreve të Pb dhe Zn”.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
PROREKTORËT E UIBM-SË U TAKUAN ME PËRFAQËSUES TË
INSTITUTIT PEDAGOGJIK TË KOSOVËS

25/01/2022

Në kuadër të bashkëpunimit dhe marrëveshjes së pëbashkët ndërmjet Universitetit “Isa

Boletini” në Mitrovicë dhe Institutit Pedagogjik të Kosovës, Prorektorja për
mësimdhënie, çështje të studentëve dhe zhvillim të cilësisë Prof. Merita Shala dhe

Prorektori për Bashkëpunim ndërkombëtar dhe kërkime shkencore Prof. Behxhet Shala,
u takuan sot me përfaqësues të Institutit Pedagogjik të Kosovës, hulumtuesit Luljeta
Shala dhe Selim Mehmeti.

Takimi u fokusua në mundësitë e organizimit të përbashkët të konferencës vjetore me

temë bosht në fushën e arsimit. Në takim u diskutuan çështje me interes të përbashkët
për këtë organizim dhe kontributi i mundshëm nga stafi akademik i Fakultetit të

Edukimit në përmirësimin e sistemit arsimor parauniversitar dhe në përgatitjen e

mësimdhënësve përmes ofrimit të evidencave nga hulumtimet e këtyre çështjeve dhe
prezantimin e tyre në këtë konferencë, e cila synon që të shërbejë si një forum

profesional dhe shkencor që ofron evidenca që do të ndihmojnë hartimin e politikave
zhvillimore për arsimin.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
ORGANIZOHET TRAJNIMI I RADHËS PËR PLANIFIKIMIN DHE
IMPLEMENTIMIN E MËSIMDHËNIES NË ARSIMIN E LARTË

28/01/2022

Në kuadër të aktiviteteve të planifikuara për zhvillimin e cilësisë në UIBM, me
mbështetjen e Qendrës për përsosmëri në mësimdhënie të Universitetti të Prishtinës

“Hasan Prishtina”, në datat 24-27 Janar po zhvillohet trajnimi i radhës për stafin
akademik nga njësitë akademike të UIBM, me temën: Planifikimi dhe implementimi i
mësimdhënies në Arsimin e Lartë.

Profesorët dhe asistentët nga njësitë akademike të UIBM, së bashku me trajnerët
zhvilluan temat për hulumtimin në veprim, mësimin problemor dhe mësimdhënia

universitare aktive dhe ndërvepruese. Këto trajnime janë vazhdimësi e zhvillimit
professional të stafit akademik, që synojnë zhvillimin e cilësisë.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
UIBM RENDITET I DYTI NË KOSOVË NGA WEBOMETRICS
SIPAS CITIMEVE NË GOOGLE SCHOLAR

28/01/2022

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është renditur i dyti në mesin e
universiteteve publike në Kosovë, sa i përket kriterit të citimeve në profilet e Google

Scholar në ranglistën e webometrics të shpallur në janar 2022. Në këtë rangim, UIBM ka
dalur i dyti pas Universitetit të Prishtinës, me 1044 citime.

Rangimi është bazuar në të dhënat e mbledhura gjatë periudhës 10-20 janar 2022, dhe
në versionin e publikuar në webometrics, radhiten vetëm universitetet me mbi 1000

citime. Në mesin e 4800 universiteteve botërore, UP-ja dhe UIBM- i janë të vetmet
universitete publike në Kosovë që ndodhen në versionin aktual të publikuar.

Sipas webometrics, janë mbledhur citimet nga 210 top profilet – profilet kryesore të

secilit universitet ashtu që të lejohen krahasime të pavarura nga madhësia. Njëzet

profilet e para të listës janë përjashtuar për përmirësimin të përfaqësimit., ndërsa pjesës
tjetër të top profileve i është shtuar numri i citimeve dhe institucionet renditen në rend
zbritës sipas këtij treguesi.

Profilet joindividuale që ndodhen në krye të profileve më të cituara (revista,
departamente, grupe, konferenca) të përfshira në 210 rezultatet kryesore janë

penalizuar si profile jashtë institucionit dhe numri i citimeve të tyre është i barabartë me
zero.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
U MBAJT LIGJËRATA: “TË DREJTAT E NJERIUT,
INSTITUCIONET DHE SISTEMI I DREJTËSISË NË KOSOVË”

31/01/2022

Me mbështetje të Qendrës për Zhvillim në Karrierë (QZHK) në Universitetin “Isa
Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është mbajtur ligjërata: “Të drejtat e njeriut, institucionet
dhe sistemi i drejtësisë në Kosovë”. Ky aktivitet është mbajtur në kuadër të projektit “Të
rinjtë për drejtësi”, të mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe të
implementuar nga Iniciativa Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS).

Zyrtari i lartë i QZHK-së, Alban Fazliu, tha se ky projekt ka për qëllim fuqizimin e të

rinjve për të kërkuar drejtësi dhe për t’u bërë pjesëmarrës aktiv në sektorin e drejtësisë

në Kosovë. Ligjërata të tilla do të mbahen në rajonin e Prishtinës, Ferizajt, Gjakovës,
Pejës, Mitrovicës, Gjilanit dhe Prizrenit.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
PËRMBYLLET ME SUKSES PROJEKTI PËR HIGJINENËN
KIBERNITIKE (CYBER HYGIENE)

31/01/2022

Në kuadër të projektit për Higjienën Kibernitike (Cyber Hygiene), të realizuar me
mbështetjen e Departamentit të Shtetit Amerikan, 338 studentë, gjysma prej tyre nga

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK), e kanë përfunduar me
sukses kursin e ofruar falas për këtë fushë. Ky kurs për rregullat themelore të sigurisë së
informacionit është implementuar në platformën e ofruar nga organizata CRDF Global,
në kuadër të një marrëveshjeje bashkëpunimi me Universitetin “Isa Boletini” në
Mitrovicë.

Udhëheqësi i këtij projekti në UIBM, profesori, Berat Ujkani, tha se kursi që ka filluar në

muajin korrik 2021 ka përfunduar në dhjetor me një diskutim për të parë ndikimin dhe
rezultatet e arritura.

Ai theksoi se studentëve u ka pëlqyer përmbajtja e kursit, mënyra se si u përfaqësua dhe
fakti që morën certifikata në fund. “Kur u pyetën për komentet e tyre të përgjithshme në

lidhje me përmbajtjen e kursit, zbatueshmërinë e tij dhe momentet teknike të punës në

platformë, më shumë se 80 për qind e pjesëmarrësve u përgjigjën me rezultate të
shkëlqyera dhe shumë të mira”, tha ai.

Profesori Ujkani, theksoi se studentët treguan interesim të madh për të gjitha modulet e

lëndës, megjithatë, duke marrë parasysh raportin përfundimtar të vlerësimit, rezultatet
tregojnë se studentët e konsideruan përdorimin e sigurt të telefonave celularë si modulin
më tërheqës të kursit. “Për më tepër, modulet e vlerësuara mirë ishin përdorimi i sigurt
i postës elektronike dhe modulet Fake News”.
UIBM
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
UIBM RENDITET I DYTI NGA WEBOMETRICS NË MESIN E
UNIVERSITETEVE PUBLIKE NË KOSOVË

01/02/2022

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është renditur i dyti në mesin e
universiteteve publike në Kosovë në ranglistën e publikuar nga webometrics në janar
2022. Në mesin e 31 mijë universiteteve nga e gjithë bota, UIBM në ranglistë është
renditur në vendin e 12 909, duke shënuar ngritje për 38 vende në krahasim me vitin e
kaluar.
Ka disa vite që UIBM vazhdon të ngritët në këtë ranglistë ndërkombëtare që freskohet
dy herë në vit. Sipas sqarimeve nga webometrics, indikatorë matës për rangimin e
universiteteve merren: Visibiliteti i webit, transparenca ( studiuesit më të cituar) dhe
ekselenca (punimet më të cituara).
Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, tha se ngritja e vazhdueshme në ranglistën e
webometris është tregues i punës së mirë që po bëhet në këtë institucion të arsimit të
lartë në Kosovë. “Jemi jashtëzakonisht të inkurajuar me vlerësimin, duke pasur parasysh
rëndësinë që kanë për një universitet indikatorët matës që përdoren nga webometris”,
theksoi ai.
UIBM ka dalur në vend të dytë në nivel vendi edhe në ranglistën e webometrics që ka
pasur si indikator matës citimet e bazuara në google schoolar të publikuar para disa
ditësh.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
FAKULTETI EKONOMIK PRANON 200 LIBRA DHURATË NGA
PROJEKTI “ECONOMICS FUNDAMENTALS INITIATIVE”

10/02/2022

Fakulteti Ekonomik në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) ka pranuar një
donacion prej 200 librash nga projekti “Economics Fundamentals Initiative” me bazë në
Amerikë. Qëllimi i këtij projekti është promovimi i librit të ekonomisë “Ekonomiksi i
Mendimit Praktik”, në kuadër të rrjetit të partnerëve lokal në Evropë dhe Azi.

Asistentja e këtij projekti, Argjenta Plakolli, tha se libri në gjuhën shqipe është i

përkthyer nga anglishtja dhe shkruar nga profesorë universitar amerikanë. “Qëllimi i
librit është t’ju ndihmojë studentëve të ekonomisë, të rinjve dhe audiencës në përgjithësi
të bëjnë vendim-marrje të shëndoshë ekonomike, zhvillim profesional të suksesshëm
dhe prosperitet personal e kombëtar”, tha ajo.

Ndërsa, dekani i Fakultetit Ekonomik, prof. asoc.dr. Qazim Tmava, falënderoi
asistenten, Plakolli për këtë fond librash. “Jemi mirënjohës për mbështetjen tuaj me këtë

fond librash që do ta pasuroj bibliotekën e Fakultetit Ekonomik dhe do të rrisë mundësitë
e zgjerimit të dijes për studentët tanë”, tha ai.

Deri më tani libri është përkthyer në 6 gjuhë të ndryshme.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
DREJTUESIT E UIBM DHE HERAS+ DAKORDOHEN PËR TEMAT
E ARDHSHME TË BASHKËPUNIMIT

10/02/2022

Drejtuesit e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe ata të Heras+, në një
takim të përbashkët të zhvilluar të enjten në UIBM, janë dakorduar për temat e
ardhshme të bashkëpunimit. Në këtë kontekst, u përmend mbështetja për hartimin dhe
rishikimin e rregulloreve të nevojshme, standardin e laboratorëve dhe rishikimin e
Planit strategjik të UIBM.
Rektori prof.dr. Alush Musaj, falënderoi drejtuesit e Heras+ për mbështetjen e
vazhdueshme që kanë ofruar për UIBM. “Jemi shumë të kënaqur me bashkëpunimin dhe
mbështetjen që keni ofruar për UIBM. Jemi dëshmitar të rezultateve të prekshme dhe
inkurajuese, prandaj jemi shumë mirënjohës”, theksoi ai.
Ndërsa, udhëheqësi i Heras+, Aqim Emurli, u shpreh i kënaqur me qasjen
bashkëpunuese nga ana e drejtuesve të UIBM, që ka lehtësuar arritjen e objektivave. “Ka
shumë tema me rëndësi që na presin për çka jemi ta gatshëm për të ndihmuar me
ekspertët dhe përvojën tonë”, tha ai.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
UIBM TASH E TUTJE MË TË DREJTË VOTE KËSHILLUESE NË
AGJENCINË UNIVERSITARE FRANKOFONE

11/02/2022

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) ka kaluar nga anëtar vëzhgues në anëtar
të asocuar në Agjencinë Universitare Frankofone (AUF). Si rrjedhojë tash e tutje UIBM ka
të drejtë për votë këshilluese në Ansamblenë e Përgjithshme të AUF.

Në njoftimin e AUF për këtë avancim të statusit të UIBM në këtë organizatë, gjithashtu

shprehet besimi për forcimin e bashkëpunimit të mëtejmë. Po ashtu drejtuesit e AUF
falënderojnë ata të UIBM për besimin e treguar sa i përket bashkëpunimit.

Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, ka shprehur kënaqësinë e tij për këtë lajm të mirë

nga AUF. Ai gjithashtu është shprehur mirënjohës për gatishmërinë dhe qasjen
bashkëpunuese nga AUF.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
ORGANIZOHET TRAJNIMI I RADHËS PËR PLANIFIKIMIN DHE
IMPLEMENTIMIN E MËSIMDHËNIES NË ARSIMIN E LARTË

14/02/2022

Në kuadër të aktiviteteve të planifikuara për zhvillimin e cilësisë në UIBM, me
mbështetjen e Qendrës për përsosmëri në mësimdhënie të Universitetti të Prishtinës

“Hasan Prishtina”, në datat 24-27 Janar po zhvillohet trajnimi i radhës për stafin
akademik nga njësitë akademike të UIBM, me temën: Planifikimi dhe implementimi i
mësimdhënies në Arsimin e Lartë.

Profesorët dhe asistentët nga njësitë akademike të UIBM, së bashku me trajnerët
zhvilluan temat për hulumtimin në veprim, mësimin problemor dhe mësimdhënia

universitare aktive dhe ndërvepruese. Këto trajnime janë vazhdimësi e zhvillimit
professional të stafit akademik, që synojnë zhvillimin e cilësisë.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
PROJEKT PËR STANDARDIZIMIN E “SHTOJCËS SË DIPLOMËS”
NË UNIVERSITETET PUBLIKE

16/02/2022

Me mbështetjen e “Alled 2” (Harmonizimi i Arsimit dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut
të Punës) ka nisur realizimi i një projekti të përbashkët nga universitetet publike në
Kosovë për standardizimin e “Shtojcës së diplomës”. Një gjë e tillë tashmë është e
rregulluar edhe me norma ligjore, ndërkohë që vlerësohet edhe si kriter në procesin e
akreditimit të universiteteve.
Për të diskutuar për detajet e këtij projekti, rektori i Universitetit “Isa Boletini” në
Mitrovicë, prof.dr. Alush Musaj së bashku me bashkëpunëtorë, ka pritur në takim
Koordinatorin për Cilësi dhe Arsim të Lartë në “Alled 2”, Anton Gojanin si dhe eksperten
e angazhuar, prof.dr. Ferdije Zhushi. Projekti për standardizimin e “Shtojcës së
diplomës”, u vlerësua i një rëndësie të veçantë për universitetet publike dhe për arsimin
e lartë në përgjithësi në Kosovë.
Koordinatori i “Alled” 2, Anton Gojani, tha se gjatë procesit të punës për krijimin e një
standardi për “Shtojcën e diplomës”, do të kalohet nëpër tre hapa: 1. Analiza e
praktikave, 2. Zhvillimi i kapaciteteve dhe 3. Adaptimi i formatit për të paktën tri
programe. “Ideja është që të mbështesim të gjitha universitetet për të krijuar një
standard për “Shtojcën e diplomës” që ndahet krahas diplomës”, tha ai, sipas të cilit kjo
planifikohet të fillojë prej vitit të ardhshëm akademik.
Rektori Musaj, shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e ofruar sa i përket këtij
projekti për universitetet publike. Ai theksoi se në UIBM tashmë ofrohet në mënyrë
elektronike “Shtojca e diplomës”, përderisa do të punohet bashkërisht me universitetet
tjera që të krijohet një standard i përbashkët.
Profesoresha Ferdije Zhushi, në cilësinë e ekspertes, foli për rëndësinë e implementimit
të “Shtojcës se diplomës”. “Ideja është që arsimi të ndërlidhet me treg të punës. Shtojca e
diplomës do të jetë ndihmesë për studentët”, tha ajo.

UIBM
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
QATEK – PRANIMI I TEKSTEVE UNIVERSITARE QË PASUROJNË
BIBLIOTEKËN E FAKULTETIT TË EDUKIMIT

18/02/2022

Në kuadër të aktiviteteve të projektit 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 16 shkurt 2022, Prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kërkime

shkencore Prof.dr. Behxhet Shala dhe Prodekania e Fakultetit të Edukimit Prof.ass.dr.
Samire Bllaca Balaj, morën pjesë në pranimin e pakretws sw librave universitarw për
pasurimin e bibliotekës sw Fakultetit tw Edukimit.

Ky aktivitet i projektit, ka synuar blerjen e teksteve moderne për modelimin e ofrimit të

arsimimit cilësor të studentëve mësimdhënës të ardhshëm të Fakultetit të Edukimit.

Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës, si koordinator i projektit, ua ka
dorëzuar tekstet e blera përfaqësuesve të Universitetit “Isa Boletini” të Mitrovicës dhe
partnerëve të tjerë.

Në këtë eveniment ceremonial, Rektori i Universitetit të Prishtinës, Prof. dr. Naser Sahiti

përgëzoi iniciativën e projektit QATEK duke diskutuar për rëndësinë e letërsisë në
përmirësimin e cilësisë së arsimimit të mësimdhënësve të ardhshëm. Përfaqësuesit e

partnerëve treguan mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë marrë nga projekti i
QATEK-ut në përpjekjet për zhvillimin e profesionalizmit të mësimdhënësve të rinj.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
PROREKTORJA SHALA, PËRFAQËSOI FAKULTETIN E
EDUKIMIT NË KOMITETIN KËSHILLDHËNËS PËR
EDUKIMIN NË FËMIJËRINË E HERSHME-MASHTI

18/02/2022

Më 16 shkurt me organizim të MASHTI, u mbajt takimi i parë i Komitetit Këshilldhënës
për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme, i cili është një trup këshillëdhënës i MASHTI-t.
KKEFH është krijuar me vendim të Ministres Arbërie Nagavci për të ofruar një forum

gjithëpërfshirës dhe multisektorial të Edukimit dhe Kujdesit në Fëmijërinë e Hershme.
Ky komitet përbëhet nga anëtarë të deleguar nga Fakultetet e Edukimit të Universiteteve
të ndryshme publike, nga përfaqësues të institucioneve dhe organizatave vendore dhe
ndërkombëtare që punojnë në fushën e edukimit, mbrojtjes së fëmijëve, shëndetësisë
dhe mirëqenies.

KKEFH kryesohet nga zëvendësministrja e Arsimit, Shkencës,

Teknologjisë dhe Inovacionit, Edona Maloku Bërdyna. Qëllimi i këtij takimi ishte

prezantimi dhe koordinimi i angazhimeve të institucioneve e organizatave kyçe që

punojnë në këtë nivel edukimi. Prorektorja Shala, prezantoi sukseset dhe sfidat në
përgatitjen e edukatoreve parashkollore në UIBM, duke e vendosur theksin në

mundësitë qoftë infrastrukturore që ofron Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë, si dhe
në gatishmërinë dhe përgatitjen e stafit akademik. Prorektorja vlerësoi qasjen
bashkëpunuese dhe zhvillimore që përshkoi këtë takim ditor nga të gjithë anëtarët e
sidomos nga zëvendësministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit,

kryesuesja e KKEFH, Edona Maloku Bërdyna. Kontributi në vazhdim i këtij Komiteti

këshillëdhënës do të jetë në harmoni me prioritetet e politikave të MASHTI për këtë
segment të edukimit.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
TRE STUDENTË TË FTU-SË DO TË QËNDROJNË NJË SEMESTËR
NË UNIVERSITETIN “VAN HALL LARENSTEIN”

18/02/2022

Në kuadër të programit Erasmus+, përkatësisht bashkëpunimit me Universitetin e

Shkencave të Aplikuara “Van Hall Larenstein” në Leeuwarden të Holandës, tre studentë
nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në Universitetin “Isa Boletini”, do qëndrojnë për

një semestër në Holandë. Kursin e teknologjisë ushqimore janë duke ndjekur studentët:

Shqipe Gashi dhe Albin Aliu, ndërsa kursin për trajtimin e ujërave shkarkuese, Endrit
Kelmendi.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET FTU-SË DHE
KOMPANISË “KONDITORIA”

18/02/2022

Me qëllim të krijimit të kushteve më të mira të studimit për studentë përkatësisht për
realizimin e punës praktike në industrinë ushqimore, Fakulteti i Teknologjisë

Ushqimore ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë “Konditoria” në

Mitrovicë. Në emër të FTU marrëveshjen e ka nënshkruar dekani, Prof. Asoc. Dr. Milaim
Sadiku, ndërsa në emër të kompanisë MSc. Arife Gashi, inxhiniere e inxhinierisë
ushqimore.

Marrëveshja u mundëson studentëve jo vetëm vizita të shkurtra, por studentët mund të

kyçen në proces prodhimi dhe produktin që ata e gatuajnë mund ta marrin me vete.
Ndërsa FTU do ta ndihmoj kompaninë në aspektin profesional me këshilla,
rekomandime dhe analiza laboratorike.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
U MBAJT “DITA INFORMUESE” PËR PROGRAMIN “HORIZON
EUROPE”

24/02/2022

Me qëllim të promovimit të programit “Horzon Europe dhe Asociacionin COST”, në

Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) u mbajt të enjten “Ditë informuese”, ku
ishin të pranishëm prorektorë, mësimdhënës, asistentë, studentë etj. Aktivitetin e ka
hapur prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr.

Behxhet Shala, i cili ka shprehur kënaqësinë për organizimin e një ngjarje të tillë për të

gjithë ata që janë të interesuar të mësojnë më shumë për mundësitë që ofron program
“Horizon Europe”.

Andi Batusha, zyrtar i Lartë për Asistencë Zhvillimore në Zyrën e Bashkëpunimit për
Zhvillim nga Zyra e Kryeministrit, foli ciklin e ri të bashkëpunimit me BE-në, ku janë

nënshkruar marrëveshje dhe janë bërë aktivitete të shtuara që edhe komuniteti

shkencor të jetë përfitues në programet e BE-së. Ai tha se përkundër faktit që Kosova
është rishtas në programet e BE-së për projektet shkencore, ideja është që të krijohen
mundësi që të transferohen përvojat e mira.

Ndërsa, Qamile Sinanaj, koordinatore Nacionale për programin “Horizon Europe”, u

fokusua në politikat e këtyre programeve. Ajo theksoi se Kosova është relativisht mirë
krahasuar me rajonin. “Prej 105 aplikimeve në këtë program në vitin 2020, kanë
përfituar 21 projekte”, tha ajo.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
STAFI AKADEMIK I FAKULTETIT EKONOMIK LIGJËROJNË NË
FILLOI PUNËTORIA E DYTË NDËRKOMBËTARE “DUAL
CURRICULA – STUDY AND WORK PRACTICE IN
AGRICULTURE AND FOOD SAFETY”

01/03/2022

Ka filluar të martën në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), punëtoria e dytë
ndërkombëtare me titull: “Dual Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and

Food Safety”, në kuadër të projektit “DualAFS”. Pjesëmarrës në këtë projekt, përveç
atyre nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në UIBM, janë edhe përfaqësues të
universiteteve partnere në këtë projekt: Universiteti “Nuertingen-Geiingen” nga

Gjermania, i cili është partner udhëheqës, Universiteti “Savonia” nga Finlanda,

Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës, nga Shqipëria,
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, para fillimit të punëtorisë, i shoqëruar nga dekani
i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, prof.dr. Milam Sadiku, ka pritur në takim

profesoreshën, Ardita Jahja – Hoxha, nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në
Finlandë, e cila është edhe pjesë e këtij projekti. Musaj vlerësoi punën e mirë që po bëhet

në kuadër të projektit “DualAFS”, duke pasur parasysh edhe shkëmbimin e përvojave
ndërmjet universiteteve publike.

Në hapje të punëtorisë, një fjalë rasti e mbajti prorektori për Bashkëpunim
Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr. Behxhet Shala, i cili ju uroi sukses

pjesëmarrësve të punëtorisë. Ai tha se UIBM po zhvillon politika dhe mekanizma për
avancimin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, duke përfshirë nxitjen e
bashkëpunimit me partnerë të ndryshëm vendas dhe ndërkombëtarë.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
U ZHVILLUAN TAKIMET VIRTUALE ME EKSPERTËT
NDËRKOMBËTARË PËR RIAKREDITIMIN E PROGRAMIT
BIZNES DHE MENAXHMENT NË FAKULTETIN EKONOMIK

01/03/2022

Në kuadër të procesit të riakreditimit të programeve, kanë filluar të martën takimet e
grupeve profesionale të Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Isa Boletini” me ekspertët
ndërkombëtarë. Për vitin akademik 2022 – 2023 Fakulteti Ekonomik aplikon me një
program studimi: Biznes dhe Menaxhment, me specializime: 1. Banka, Financa dhe
Kontabilitet dhe 2. Menaxhment dhe Ndërmarrësi.
Takimet me ekspertët ndërkombëtarë janë zhvilluar online dhe janë monitoruar nga

zyrtarët e Agjencionit të Kosovës për Akreditim (AKA). Dekani i Fakultetit Ekonomik,
prof.dr. Qazim Tmava, tha se procesi po shkon mirë fal përgatitjeve që janë bërë me kohë.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
DY EKSPERTË TË “TREPÇËS” MBAJTËN LIGJËRATA NË FIMK

03/03/2022

Dy ekspertë të ndërmarrjes “Trepça”: Prof. Hamit Beqiri dhe Prof. Bajram Mustafa, kanë
mbajtur të enjten nga një ligjëratë para studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

dhe Kompjuterike (FIMK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Prof.

Beqiri ka folur për “Humbjen e plumbit me zgjyrën në procesin e shkrirjes reduktuese”,
ndërsa prof. Bajram Mustafa, e ka bërë një prezantim për ndërmarrjen “Trepça”.

Përveç studentëve dhe stafit akademik të pranishëm ishin edhe drejtuesit e FIMK-ut.
Dekani prof.dr. Hakif Zeqiri, falënderoi ekspertët për gatishmërinë e tyre që të ndajnë

me studentët e FIMK-ut përvojën e tyre. “Ky është një rast i mirë që studentët të zgjerojnë
më tepër njohuritë në fushat me interes”, tha ai.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
ME “DITËN E HAPUR” U SHËNUA 9 -VJETORI I THEMELIMIT
TË UIBM

04/03/2022

Me rastin e 9 – vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM),

Qendra për Zhvillim të Karrierës dhe Parlamenti Studentor, kanë organizuar të premten

“Ditën e hapur”, ku përveç kolektivit të UIBM kanë pjesë edhe nxënës të shkollave të
mesme nga Komuna e Mitrovicës. Me këtë rast Këshillat e Studentëve nga njësitë

akademike kanë prezantuar për të pranishmit punën që bëhet në UIBM si dhe mundësitë
që ofrohen për të rinjtë që duan të studiojnë në këtë universitet.

Paraprakisht është mbajtur edhe një ceremoni solemne, ku përveç menaxhmentit të
UIBM, studentëve dhe nxënësve të shkollave të mesme, ishin të pranishëm edhe

nënkryetari i Komunës së Mitrovicës, Arian Tahiri dhe kryesuesja e Kuvendit të
Komunës, Vesa Broja. Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, u ka uruar mirëseardhje të
pranishmëve dhe ka shprehur urimet për 9-vjetorin e themelimit të UIBM.

Ai tha se nëpërmjet këtij aktiviteti, njëkohësisht shënohen përvjetorët e themelimit dhe

shpaloset puna dhe mundësitë që ofron Universiteti “Isa Boletini” për të rinjtë që duan
të bëhen pjesë e këtij institucioni akademik. “Kampusi universitar që kemi tani në

Mitrovicë, para 9 vjetësh dukej vetëm një ëndërr e mirë. Tashmë është realitet dhe për
këtë i jemi mirënjohës të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e rrugëtimit tonë të përbashkët”.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
U MBAJT KONFERENCA E REKTORËVE: “UNIVERSITETET
PUBLIKE DHE PROFILIZIMI I STUDIMEVE TË LARTA”

04/03/2022

Me rastin e 9 -vjetorit të themelimit të tri universiteteve publike: Universitetit “Isa
Boletini” në Mitrovicë (UIBM), Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan (UKZ) dhe
Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë (UFAGJ), u mbajt të premten në UIBM
Konferenca e Rektorëve “Universitetet publike dhe profilizimi i studimeve të larta”.
Përveç rektorëve, prorektorëve, anëtarëve të Këshillave Drejtuese etj, të pranishëm ishin
edhe zëvendësministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Dukagjin
Pupovci dhe drejtori i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Naim Gashi.
Të pranishmëve në cilësinë e nikoqirit dhe kryesuesit të Konferencës së Rektorëve, ju
drejtua fillimisht rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj. Ai uroi për përvjetorin e 9 të
themelimit të këtyre tri universiteteve dhe shprehu kënaqësinë për organizimin e
Konferencës së Rektorëve në UIBM, si një ngjarje e shënuar.
Musaj, falënderoi rektorët, të cilët me punën dhe angazhimin e tyre në kuadër të
Konferencës së Rektorëve, kanë kontribuuar në konsolidimin e universiteteve, si
parakusht për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë. “Bashkëpunimi dhe qasja
konstruktive në raport me institucionet që ndërlidhen me arsimin e lartë, ka prodhuar
rezultate të prekshme”, tha ai.
Në këtë kontekst, ai përmendi miratimin nga Kuvendi i Kosovës, të statuteve të disa nga

universitetet, të cilat deri vonë kanë funksionuar me statute të përkohshme. Një tjetër
synim i madh, sipas tij, mbetet ndarja e universiteteve si njësi të pavarura buxhetore, me
çka do të lehtësoheshin jashtëzakonisht procedurat nëpër këto institucione.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
PËRFUNDOI PUNËTORIA E DYTË NDËRKOMBËTARE “DUAL
CURRICULA – STUDY AND WORK PRACTICE IN
AGRICULTURE AND FOOD SAFETY”

04/03/2022

Në ditën e tretë dhe të fundit të “2nd International Workshop” në kuadër të projektit
DualAFS, që u mbajt në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, pjesëmarrësit vizituan
verarinë “Stone Castle” në Rahovec. Në këtë vizitë studimore u vizituan laboratori,

procesi i filtrimit dhe linja teknologjike e mbushjes dhe paketimit të verës. Për
historikun, procesin e prodhimit, eksportin dhe investimet që janë bërë në kompani,
pjesëmarrësit i njoftoi inxhinieri, Fejzullah Berisha.

Një aktivitet tjetër ishte edhe punëtoria për zhvillimin dhe avancimin e kurrikulave të

orientuara drejt praktikës në universitetet partnerë nga Shqipëria dhe Kosova.
Kurrikula duale janë hartuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin “Fan
Noli” Korçë, ndërsa Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë dhe Universiteti i Prishtinë
“Hasan Prishtina” kanë avansuar pjesën praktike të kurrikulave aktuale.

Pjesëmarrës në këtë punëtori, përveç atyre nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në

UIBM, kanë qenë edhe përfaqësues të universiteteve partnere në këtë projekt:
Universiteti “Nuertingen-Geiingen” nga Gjermania, i cili është partner udhëheqës,

Universiteti “Savonia” nga Finlanda, Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universiteti
“Fan S. Noli” i Korçës, nga Shqipëria, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
STUDENTËT NDAJNË PËRVOJAT ME KOLEGËT PËR
MOBILITETIN E TYRE

07/03/2022

Me rastin e shënimit të 9 – vjetorit të themelimit të Universitetit “Isa Boletini” në

Mitrovicë (UIBM), Parlamenti Studentor ka organizuar një takim me studentë për të
ndarë përvojat e atyre që kanë qenë pjesë e mobilitetit në vende të ndryshme. Përveç
studentëve, të pranishëm ishin edhe menaxhmenti i UMIB dhe dekanë të njësive
akademike.

Rektori, prof.dr. Alush Musaj, i cili shoqërohej nga prorektorët, falënderoi Parlamentin

Studentor për këtë organizim. Ai inkurajoi studentët që të shfrytëzojnë sa më shumë
mundësitë që ofrohen për mobilitet në universitete të ndryshme.

Sipas tij, këto përvoja janë të jashtëzakonshme dhe ndihmojnë studentët që të zgjerojnë
dijen e tyre jo vetëm në fushën që studiojnë. “Ka shumë mundësi që ofrohen, ju duhet të
jeni sa më insistues dhe të bëheni pjesë e këtyre projekteve”, tha ai.

Ndërsa, tre studentë e Fakultetit Ekonomik, Ariona Rushiti, e cila është edhe kryetare e

Parlamentit Studentor, mandej Arlinda Sherifi dhe Rrezon Haziri, i kanë ndarë me të
pranishmit përvojat e tyre për semestrin që e kanë kryer në “West Pomeranian

University of Teknology” në Poloni. Ata sqaruan se kjo mundësi ka ardhur si rezultat i
bashkëpunimit ndëruniversitar në kuadër të projektit Erasmus+.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
KONFERENCA E KATËRT NDËRKOMBËTARE
MULTIDICIPLINARE PËR GJEOSHKENCË (IMGC2022) DO TË
MBAHET MË 13 DHE 14 TETOR 2022

07/03/2022

Këshilli Organizativ për Konferencën Ndërkombëtare Multidiciplinare për Gjeoshkencë

(IMGC2022) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), në mbledhjen e
mbajtur më 7 mars 2022 në UIBM, vendosi që edicioni i katërt i kësaj konference të

mbahet më 13 dh 14 tetor 2022. Këshilli Organizativ, përveç përfaqësuesve nga Fakulteti

i Gjeoshkencave në UIBM, ku kryesues është profesori Sabri Avdullahi, ka në përbërje:
Gani Kastratin e Gani Maliqin nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
(KPMM), Luan Morinën nga Shërbimi Gjeologjik i Kosovës dhe Skender Sallahun nga
Departamenti i Minierave në Ministrinë Ekonomisë.

Të pranishëm në mbledhjen e parë të KO ishin edhe rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj
dhe prorektorët. Musaj vlerësoi punën e mirë që është bërë në kuadër të kësaj konference

në tri edicionet e mëparshme dhe shprehu besimin për suksesin e saj edhe në edicionin
e katërt.

Ai ofroi mbështetjen e plotë të UIBM sa i përket organizimit dhe aspekteve të tjera që

ndërlidhen me këtë konferencë. “Jam shumë mirënjohës për krejt ata që kanë qenë pjesë
e organizmit dhe pjesëmarrësit në tri edicionet e para dhe po ashtu edhe për ju që sot
jeni pjesë e këtij projekti shkencor, që tejkalon kufijtë e universitetit tonë”, tha ai.

Të pranishmit kanë shprehur gatishmërinë për të kontribuuar që organizimi i edicionit
të katërt të shkojë sa më mirë.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
U MBAJT TAKIMI VIRTUAL ME EKSPERTËT NDËRKOMBËTARË
PËR RIAKREDITIMIN E PROGRAMIT “XEHETARI”

14/03/2022

Në kuadër të procesit të riakreditimit të programeve në Universitetin “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM), të hënën është mbajtur takimi virtual me ekspertët ndërkombëtarë
për programin “Xehetari” të nivelit bachelor në Fakultetin e Gjeoshkencave. Takimi
është përcjellur edhe nga zyrtarët e Agjencisë së Kosovës për Akreditim në cilësinë e
vëzhguesit.
Procesit të riakreditimit nga ky fakultet do t’i nënshtrohen edhe dy programe:
“Vendburime minerale (bachelor) më 5 prill dhe programi “Xehetari” (master), më 27
prill.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN E
SAPINENZËS NË ROMË

14/03/2022

Studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të kenë mundësi të
përfitojnë nga një Marrëveshje Bashkëpunimi për shkëmbime të studentëve me
Universitetin e Sapienzës në Romë. Marrëveshja ku janë definuar kushtet e
shkëmbimeve studentore është nënshkruar nga rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj
dhe rektorja e Universitetit të Sapienzës, prof.dr. Antonella Polimeni.
Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, është përcaktuar që brenda një vitit akademik numri
maksimal i studentëve që mund të bëhen pjesë e shkëmbimit nuk mund të jetë më shumë
se 5 sish. Ndërsa sa i përket kohës së qëndrimit, është përcaktuar që nuk mund të jetë më
pak se tre muaj.
Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, tha se kjo marrëveshje është edhe një mundësi më

shumë për studentët që të përfitojnë nga shkëmbimi me një universitet të shquar, siç
është Universiteti i Sapinenzës në Romë. Ai u shpreh mirënjohës ndaj rektores, prof.dr
Antonella Polimeni, për gatishmërinë sa i përket bashkëpunimit me UIBM.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
U MBAJT SESIONI INFORMUES PËR TRAJNIMET IT ESSENTIALS
DHE SOFT SKILLS

17/03/2022

Në kuadër të përgatitjeve për fillimin e trajnimeve IT Essentials dhe Soft Skills, Prishtina
REA në bashkëpunim me Qendrën për Inovacion dhe Ndërmarrësi në Universitetin “Isa
Boletini” në Mitrovicë, kanë mbajtur të enjten një sesion informues me studentët e
UIBM. Gjatë sesionit janë dhënë informata të detajuara për organizimin, aplikimin dhe
përmbajtjen e trajnimeve.
Trajnimet do të mbahen me prezencë fizike, janë falas dhe do të zgjasin 5 muaj. Afati i
fundit për aplikim është data 25.03.2022. Këto trajnime në kuadër të Programit Youth
Online and Upward (YOU) – KODE Project, implementohen nga Ministria e Ekonomisë
dhe mbështeten nga Banka Botërore.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
PËRMIRËSIMI I KAPACITETEVE TË STAFIT AKADEMIK NË
KËRKIMIN SHKENCOR

18/03/2022

Në datat 16-17 mars, projekti QATEK organizoi sesionin e tretë të programit për ngritjen
e kapaciteteve në modulin kërkimor në përgatitjen e stafi akademik me temën “Testet
statistikor dhe asociacionet statistikore duke përdorur SPSS”.
Objektivi kryesor i punëtorisë ishte përfshirja e pjesëmarrësve në angazhimin praktik
me analizën e të dhënave përmes SPSS. Seminari mbuloi tema se si të llogariten
statistikat përshkruese (dhe çfarë kuptimi kanë ato) si dhe teste statistikore bazë si Ttest, ANOVA, test joparametrik, korrelacion dhe chi-square. Për më tepër, pjesëmarrësit
mësuan se si të zgjidhnin një test të përshtatshëm statistikor dhe të merrnin udhëzime
se si të interpretonin dhe shkruanin rezultatet. Në këtë punëtori morën pjesë personeli
akadmeik nga Fakulteti i Edukimit.
Punëtoria u drejtua nga profesorët e Universitetit të Lubjanës, Prof. Dr. Janez Vogrinc
dhe Ass. Miha Matjašič.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME KOMISIONIN E PAVARUR
PËR MINIERA DHE MINERALE

24/03/2022

Me qëllim të promovimit dhe zhvillimit të të dy institucioneve, Universiteti “Isa
Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunoj me Komisionin e Pavarur për Miniera
dhe Minerale (KPMM). Për të përcaktuar fushat dhe specifikat e bashkëpunimit, të
enjten u nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi nga rektori i UIBM,
prof.dr.Alush Musaj dhe Selvete Grajqevci Pllana, kryesuese e Bordit të KPMM-së.
Marrëveshja për bashkëpunim ndërmjet këtyre dy institucioneve u vlerësua si mundësi
përfitimi reciprok. Rektori Musaj, theksoi se nga kjo marrëveshje mund të përfitojnë
edhe mësimdhënësit dhe studentët e UIBM.
Në kuadër të saj parashihet që dy institucionet të organizojnë aktivitete të përbashkëta
me karakter shkencor, si konferenca, seminare, trajnime etj. Po ashtu UIBM dhe KPMM
do të shkëmbejnë materiale akademike, hulumtime shkencore etj.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
FILLON PROCESI I RISHIKIMIT TË SHTOJCËS SË DIPLOMËS

28/03/2022

Prorektorja për mësimdhënie, cështje të studentëve dhe zhvillim të cilësisë Prof.ass.dr.
Merita Shala dhe Drejtori i Zyrës për Shërbime të Studentëve Kastriot Xhema, morën
pjesë në punëtorinë me temë: Analiza e zbatimit aktual të Shtojcws së Diplomës në
universitetet publike në Kosovë. Në punëtori u diskutuan modelet e shtojcës së diplomës
që ofrohen nga institucionet e ndryshme të arsimit të lartë si dhe u shqyrtuan
përmbajtjet e ofruara duke vënë në pah nevojën e rishikimit dhe unifikimit të këtij
dokumenti të rëndësishëm për studentët dhe jo vetwm.
Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues të të gjitha institucioneve publike të arsimit të
lartë në Kosovë, si dhe përfaqësuesit nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë
dhe Inovacionit dhe Agjencia e Kosovës për Akreditim.
Punëtoria u organizua nga ALLED2 në kuadër të përmirësimit të përmbajtjes së shtojcës
së diplomës.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
UIBM PJESË E PUNËTORISË “AVANCIMI I KULTURËS SË
KËRKIMEVE NË IAL TË KOSOVËS”

28/03/2022

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr. Alush Musaj, prorektori për
Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr. Behxhet Shala dhe
dekani i Fakultetit të Edukimit, prof.dr. Besim Gollopeni, po marrin pjesë në punëtorinë
“Avancimi i kulturës së kërkimeve në IAL të Kosovës”, që ka filluar të hënën në
Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore në Sofje. Pjesë e kësaj punëtorie disa
ditore janë të gjitha universitetet publike të Kosovës, Universiteti i Sapienzës nga Italia
etj.
Në kuadër të punëtorisë, do të diskutohet për aspekte të ndryshme që ndërlidhen me
kërkimet shkencore. Sipas agjendës, planifikohet të diskutohet për zhvillimin e etikës

në kërkime dhe standarde të integritetit, rolin e instituteve shkencore universitare në

mbështetjen financiare të punës kërkimore, revistat shkencore dhe përkrahja e
publikimeve të indeksuara në Scopus dhe WoS.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
UIBM FITUES I PROJEKTIT TË HERAS PLUS NË THIRRJEN
“SOCIAL DIMENSION SMALL GRANT”

29/03/2022

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovice ka arritur të fitoj një projekt lidhur me thirrjen e
HERAS Plus për Social Dimension Small Grant. Projekti synon që të ofroj universitetin
sa më afër shërbimit në komunitet, përmes edukimit ligjor për të drejtat e personave me
aftësi te kufizuara.
Shërbimi në komunitet mbetet njëra ndër komponentet kryesore të UIBM-së, dhe këtë e
ka dëshmuar me një seri aktivitetesh, e ndër to edhe ky projekt.
I tërë projekti do të implementohet nga ana e grupit punues të projektit, që të gjithe
anëtarë të stafit akademik dhe studentë te UIBM-së“.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
REKTORI MUSAJ PO MERR PJESË NË PUNËTORINË PËR
“NDËRTIMIN E BASHKËPUNIMIT RAJONAL NË ARSIMIN E
LARTË”, QË PO MBAHET NË SOFJE

29/03/2022

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr. Alush Musaj, po merr pjesë në
punëtorinë për “Ndërtimin e bashkëpunimit rajonal në arsimin e lartë”, që po mbahet në
Universitetin Teknik të Sofjes, në kuadër të projektit QUADIC. Pjesë e kësaj punëtorie
janë universitetet publike të Kosovës, Universiteti Teknik i Sofjes. Universiteti i
Sapienzës etj.
Gjatë tri ditëve sa do të zgjas kjo punëtori, do të prezantohet një draft për një
Marrëveshje Mirëkuptimi sa i përket krijimit të një rrjeti rajonal të bashkëpunimit,
mandej do të realizohen vizita në hapësirat universitare si dhe do të diskutohet për një
platformë të përbashkët softverike.
Rektori Musaj, theksoi se në kuadër të këtij projekti po ofrohen mundësi për shkëmbime
përvojash dhe rritjen e bashkëpunimit universitar në rajon.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
U MBAJT WEBINARI: “VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
NGA SEKTORI I MINIERAVE NË KANADA”

29/03/2022

Në kuadër të bashkëpunimit të Fakultetit të Gjeoshkencave, përkatësisht Departamentit
të Xehetarisë me Universitetin Calgary – Kanada dhe ambasadën Kandeze, u mbajt
Webinar lidhur me vlerësimin e ndikimit në mjeds të aktiviteteve minerare.
Vec, profesorëve dhe studentëve të FGJ-së, në këtë takim morrën pjesë edhe perfaqësues
tjerë nga institucionet minerare: Ministria e Ekonomisë, Komisioni i Pavarur për
Miniera dhe Minierale, Shërbimi Gjeologjik, Trepca, KEK si dhe perfaqësues të
kompanive private minerare.
Ky takim u moderua nga znj. Syntia Dodig (Komisionere për Tregti, Ambasada Kanadeze
në Kroaci dhe Kosovë), e cila potencoi rendësinë e këtij takimi dhe bashkëpunimin e
ndërsjellë për zhvillimin e sektorit minerar në Kosovë. Kurse, prof. Kemajl Zeqiri (FGJ),
gjatë fjalës së tij, theksoi rëndesinë që ka shkëmbimi i përvojave në mes të Universitetit
Calgary dhe Fakuletit të Gjeoshkencave, jo vetëm në aspektin akademik por edhe në
zhvillimin e qëndrueshëm të industriesë minerare.
Zv. Ministri i Ekonomisë z. Mentor Arifaj, në fjalën e tij përshëndetëse, falënderoi
organizatorët e këtij takimi, duke e vlerësuar takimin të rendesisë së veqantë për
zhvillimin e industrisë minerare në përputhje me parimet miqësore ndaj mjedisit.
Në fund të takimit Dekani i FGj-së, falënderoi organizatorët dhe të gjithë pjesëmarrësit,
duke theksuar se FGJ do të punoj në thellimin e bashkëpunimit me institucionet
relevante, në funksion të zhvillimit të përbashkët.
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NEWSLETTER JANAR-MARS 2022
REKTORI MUSAJ TAKOI AMBASADORIN E KOSOVËS NË
BULLGARI

31/03/2022

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr. Alush Musaj, gjatë qëndrimit
në Sofje ku po mbahen dy punëtori për arsimin e lartë: “Ndërtimi i bashkëpunimit
rajonal në arsimin e lartë” dhe “Avancimi i kulturës së kërkimeve në IAL të Kosovës”,
bashkë me drejtues të tjerë të universiteteve publike, ka takuar ambasadorin e Kosovës
në Bullgari, Delfin Pllana. Në takim u bisedua për mundësitë e bashkëpunimit me
universitetet bullgare.
Në këtë kontekst, rektorët kanë marrë mbështetjen e ambasadorit Pllana, i cili u shpreh
i gatshëm për të ndihmuar universitetet kosovare për rritjen e bashkëpunimit me
universitetet në Bullgari. U potencua shkëmbimi i praktikave të mira ndërmjet
universiteteve.
Ndryshe të enjten kanë përfunduar dy punëtoritë për arsimin e lartë, ku përveç
universiteteve dhe kolegjeve kosovare, pjesëmarrës ishin edhe Universiteti Teknik i
Sofjes dhe Universiteti i Sapienzës më Itali.
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