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REKTORI MUSAJ, PRITI NË TAKIM DREJTUESIT E ERASMUS+ 

 
Mundësitë që ofron programi Erasmus+ vlerësohen shumë të rëndësishme për 
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Për këto dhe çështje të tjera që 
ndërlidhen me projektet e Erasmus+ u bisedua të premten në një takim të përbashkët që 
u zhvillua në UIBM ndërmjet rektorit, prof.dr. Alush Musaj dhe koordinatores së re të 
Zyrës Erasmus+ në Kosovë, Mimika Dobroshi dhe  përfaqësueses së zyrës, Blerinë Zjaça. 
 
Rektori Musaj, i cili në takim shoqërohej edhe nga prorektorja për Mësimdhënie, Çështje 
të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë, prof. ass. dr. Merita Shala dhe prorektori për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr. Behxhet Shala, uroi 
koordinatoren e Erasmus+ për detyrën e re dhe vlerësoi mbështetjen për intensifikimin e 
bashkëpunimit. “Jemi shumë të kënaqur me mundësitë dhe qasjen tuaj korrekte sa i 
përket bashkëpunimit”, tha ai. 
 
Në anën tjetër, koordinatorja e Zyrës së Erasmus+, Mimika Dobroshi, tha se përveç 
mundësive për projekte nga universitetet, prej tetorit do të fillojnë edhe programe të reja 
që do të mbulojnë inovacionin, sportin rininë etj. “Shpresojmë se në bazë të programeve 
të reja do të shohim edhe rritje të interesimit për të përfituar prej tyre”.. 
 
Në këtë kontekst, u shtrua nevoja për trajnime të stafit nga universitetet sa i përket 
përgatitjes së projekteve. Lidhur me këtë u theksua se ka mundësi dhe bashkërisht do të 
gjenden modalitetet më të mira për të ndihmuar universitetet. 

01/07/2022 
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RIAKREDITOHEN TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT NË UIBM QË 
KANË QENË NË PROCES 

 

Të gjitha programet e  Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM),  që sivjet ju kanë 
nënshtruar procesit janë riakredituar në një periudhë 3 – vjeçare.  Kjo është vendosur nga  
Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC) i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), në 
mbledhjen e 101-të, të mbajtur më 30.06.2022, që ka shqyrtuar dhe aprovuar raportet e 
ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit për programet e UIBM-së. 
 
Kanë qenë gjithsej 7 programe nga UIBM që këtë vit kanë kaluar nëpër procesin e 
riakreditimit: Biznes dhe Menaxhment (Bsc), Xehetari (Bsc), Teknologji (Bsc), 
Vendburimet Minerale (Msc), Xehetari (Msc), Teknologji dhe Inxhinieri (Msc) dhe 
Teknologji Ushqimore (Bsc). Prej tyre 4 programe kanë qenë në nivelin bachelor dhe 3 në 
atë master. 
 
Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, ka shprehur kënaqësinë e tij për suksesin e arritur sa 
i përket procesit të riakreditimit të programeve. “Dua të përgëzoj stafin menaxhues, 
mësimdhënësit, administratën, studentët dhe të gjithë që kanë qenë pjesë dhe kanë 
ndihmuar këtë proces”, tha ai. 
 
Për vitin akademik 2022/23 UMIB ofron gjithsej 23 programe të akredituara në 6 fakultete. 
 

04/07/2022 
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Ekipi moniturues nga HERAS+ vlerëson lartë progresin në projektin e 
UIBM-së ‘Equality through education – raising awareness of the rights 

of persons with disabilities’ 

 

Sot është mbajtur takimi mes ekipit implementues të projektit ‘Equality through 
education – raising awareness of the rights of persons with disabilities’, projekt i realizuar 
nga UIBM dhe mbeshtetur nga HERAS+, me ekipin moniturues të  HERAS+ në përbërje 
nga znj.  Louise Spel, z.Nehat Dervishi dhe znj.Jeta Rexha dhe ekipit implementues të 
projektit. 
 
Ekipi nga HERAS+ në takimin e vlerësimit të progresit të projektit është takuar me 
anëtarët e ekpit implementues të tij në përbërje: Prof.ass.dr. Zahir Çerkini – koordinator i 
projektit, Prof.ass.dr. Filloreta Demiri – asistent koordinatore e projektit, Prof.asoc.dr. 
Ajtene Avdullahi anëtare në projekt dhe znj. Hiljmnijeta Apuk – si Drejtoresh – si 
Drejtoreshë e organizatës partnere në projekt. Ekipi nga UIBM ka njoftuar zyrtarët nga 
HERAS+ me ecurinë e deri tanishme të projektit, si dhe me hapat tutje nëpër të cilat do të 
kalohet. 
 
Nga ana e HERAS+ është cmuar lartë gatishmëria e UIBM-së për të kontribuar në 
komunitet përmes këtij projekti dhe projekteve të ngjashme. Sipas tyre, deri më tani 
progresi i arritur në projekt është i dukshëm dhe se me përfundimin e këtij projekti palët 
që do të përfitojnë tejklalojnë përmasat e universitetit. 

05/07/2022 
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Studentja e Juridikut, Florijana Beka, fiton çmimin e oratorisë “Best 
speaker” 

 
 
 
Studentja Florijana Beka nga Fakulteti Juridik i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë 
është fituese e çmimit të oratorisë “Best Speaker” në kuadër të garës mbarëkombëtare 
“University Law Competition 2022” të organizuar në Tiranë. Në këtë garë morën pjesë 16 
universitete në seanca verbale, të cilat do të transmetohen në Euronews Albania . Gara 
është mbështetur nga Këshilli i Europës dhe Bashkimi Europian, dhe 5 studentët më të 
mirë do të bëhen pjesë e një vizite studimore në Gjykatën Europiane të të Drejtave të 
Njeriut, ndërkohë që studentë të tjerë të dalluar do të marrin pjesë në një vizitë 
studimore në vendet e Ballkanit. 

13/07/2022 
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Memorandum bashkëpunimi me organizatën “ 7 arte” 

 
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe organizata “7 arte” do 
bashkëpunojnë me qëllim të bashkërendimit t aktiviteteve t ndryshme me interes 
reciprok. Memorandumi i bashkëpunimit që u nënshkrua të enjten nga rektori, prof.dr. 
Alush Musaj dhe drejtori i “7 arte”, Lulzim Hoti, synon të promovojë përpjekjet e 
përbashkëta të dy institucioneve. 
 
Në dokumentin e nënshkruar janë përcaktuar fushat e bashkëpunimit që kanë të bëjnë 
me afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit të jetës akademike dhe 
profesionale. Ndër të tjera, parashihet mundësia e realizimit të punës praktike në “7 
arte” për studentët e UIBM-së, mandej realizimi i aktivitete vullnetare të përbashkëta për 
festivalin tradicional ”Green Fest”, aplikimi në projekte të përbashkëta për zhvillimin e 
inovacionit/kreativitetit si dhe ngritjes së vetëdijes mbi çështjet mjedisore, promovimi i 
ndërsjellët etj. 
 
Rektori Musaj, tha se UIBM është i hapur për bashkëpunim me qëllim të rritjes së 
mundësive të ndryshme për studentët dhe për komunitetin në përgjithësi.  Ai vlerësoi 
punën e mirë dhe aktivitetet e organizatës “7 arte“, që e ka dinamizuar jetën kulturore në 
Mitrovicë. 
Ndërsa, drejtori i “7 arte”, Lulzim Hoti, shprehu mirënjohjen e tij për mundësinë e 
bashkëpunimit me Universitetin. Ai tha se bashkërisht mund të realizohen aktivitete dhe 
projekte me interes për rininë dhe gjithë qytetin. 

14/07/2022 
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U mbajt tryeza për të tashmen dhe të ardhmen e sektorit minerar në 
Kosovë 

 
Investimet e huaja direkte janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e industrisë minerare 
në Kosovë. Kështu u vlerësua në tryezën: “E tashmja dhe e ardhmja e sektorit të 
minierave në Kosovë – analizë e investimeve të huaja direkte (IHD)”, që u mbajt të enjten 
në Fakultetin e Gjeoshkencave në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). 
 
Ndër rekomandimet që dolën në fund, ishte edhe ai për drejtuesit e institucioneve, prej 
të cilëve u kërkua krijimi i konsensusit politik, zhbllokimi i të gjitha zonave për hulumtime, 
politika tatimore dhe ndarja e të ardhurave ndërmjet niveleve të ndryshme të qeverisjes. 
Gjithashtu u vlerësua shumë e nevojshme  që  të mblidhen të gjithë ata që vendosin për 
politikat minerare në vend për t’i dhënë udhë zhvillimit të mëtutjeshëm të sektorit 
minerar dhe tërheqjen e investimeve të huaja direkte. 
 
Tryezën e hapi rektori i UIBM – së, prof.dr. Alush Musaj, i cili përgëzoi drejtuesit e 
Fakultetit të Gjeoshkencave për këtë organizim. Ai potencoi rëndësinë e zhvillimit të 
sektorit minerar në Kosovë, për duhet të shfrytëzohet ekspertiza akademike. 
 
Dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, prof.dr. Naser Peci, tha se strategjia zhvillimore e 
sektorit minerar paraqet edhe sfidë ekonomike.  

01/07/2022 
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Një delegacion nga Universiteti i Krakovës vizitoi Fakultetin e  
Gjeoshkencave 

 
Një delegacion nga AGH Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë, Krakovë, Poloni 
(Fakulteti i Gjeologjisë, Gjeofizikës dhe Mbrojtjes së Mjedisit), i prirë nga prof. asoc. dr. 
Jaroslav Prsek, ka qëndruar për vizitë në Fakultetin e Gjeoshkencave (FGJ) në 
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Vizita është realizuar në kuadër të 
bashkëpunimit të këtyre dy fakulteteve nga Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë  dhe 
Universiteti i Krakovës. 
 
Delegacioni u prit në takim nga dekani i FGJ-së, prof. dr. Naser Peci i shoqëruar nga prof. 
dr. Gani Maliqi, ku u diskutua për mundësitë e avancimit të bashkëpunimit, me theks të 
veçantë në projekte të përbashkëta si dhe mundësinë e mobilitetit të stafit dhe 
studentëve. Kolegët nga Polonia i dorëzuan FGJ -së  edhe disa mostra nga vendburimet e 
Polonisë që mund të përdorin studentët dhe stafi për njohjen me të mirë të 
vendburimeve. 
 
Delegacioni nga Polonia, pjesë e të cilit ishin edhe 5 studentë të nivelit master të 
Programit Gjeologjia Ekonomike, po zhvillon vizita studimore nëpër vendburime dhe 
zona gjeologjike të caktuara të Kosovës. 

18/07/2022 
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Në UIBM planifikohet organizimi i një seminari për edukim medial 

 
Studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të mund të ndjekin 
seminarin për edukim medial që planifikohet të organizohet nga OSBE – ja në fillim të vitit 
akademik 2022/23. Për këtë u bisedua të martën në një takim në UIBM, ndërmjet rektorit, 
prof.dr. Alush Musaj dhe Lekë Berishës nga Seksioni i Mediave në Departamentin e 
Demokratizimit në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE/OSCE). 
 
Rektori Musaj, i cili në takim shoqërohej edhe nga prorektorja për Mësimdhënie, Çështje 
të Studentëve dhe Zhvillim të Cilësisë, prof.ass.dr. Merita Shala si dhe prorektori për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore, prof.dr. Behxhet Shala, vlerësoi se 
seminari për edukim medial është një mundësi shumë e mirë për studentët, por edhe për 
stafin akademik. Ai theksoi se UIBM do të krijojë të gjitha kushtet që ky seminar të 
zhvillohet sa më mirë që është e mundshme në mënyrë që edhe interesimi i studentëve 
të jeta sa më i madh. 
 
Në anën tjetër, zyrtari i OSBE-së, Lekë Berisha, falënderoi drejtuesit e UIBM për 
gatishmërinë sa i përket bashkëpunimit dhe në këtë rast edhe organizimit të seminarit 
për edukim medial.  

19/07/2022 
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Rektori Musaj, shpreh ngushëllime për vdekjen e prof.dr. Shyqri 
Kelmendit 

 
Lajmi për vdekjen  e profesorit universitar, prof. dr. Shyqri Kelmendi, një personaliteti të 
shquar mitrovicas, na pikëlloi të gjithëve që e kemi njohur dhe kemi punuar me të. Me 
këtë rast, dua të shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjarët, miqtë dhe kolegët e 
të ndjerit, në emrin tim personal dhe në emër të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë 
(UIBM). 
 
Vdekja e tij nuk është humbje vetëm për familjen, por edhe për shoqërinë tonë në 
përgjithësi, meqë ai ka qenë një emër i përveçëm si njeri dhe si ekspert i xehetarisë. 
Profesori i ndjerë përveç pozitave drejtuese në kombinatin “Trepça”, në “Ferronikel” si 
dhe në institucione lokale e qendror, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm si 
mësimdhënës në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë. 
 
Prof. dr. Shyqri Kelmendi la pas vetes një veprimtari të begatë shkencore, si autor dhe 
bashkautor i shumë teksteve universitare, mbi 30 punimeve shkencore dhe profesionale 
të publikuara dhe rreth 20 projekteve te ndryshme. Gjithashtu ai ishte anëtar i disa 
forumeve dhe organeve profesionale ndërkombëtare; Anëtar i Këshillit Organizativ të 
Kongresit Botëror të Xehetarisë dhe anëtar i Grupit Profesional për Automatizimin e 
Proceseve të Flotacionit, pranë SEV-it etj. 

20/07/2022 
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Nderohen me mirënjohje studentët dhe profesorët që e kanë 
prezantuar UIBM në garën “University Law Competition 2022”   

 
Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr. Alush Musaj, ka 
nderuar me mirënjohje një grup studentësh dhe profesorësh nga Fakulteti Juridik, të cilët 
marrë pjesë në garën “University Law Competition 2022” që është mbajtur në Tiranë.  Ai 
ka uruar studenten Florijana Beka, e ka cila ka dalur fituese e çmimit të oratorisë “Best 
Speaker” dhe gjithë grupin që e ka prezantuar UIBM në garën mbarëkombëtare 
“University Law Competition 2022”, ku kanë marrë pjesë 16 universitete. 
 
Rektori Musaj, tha se kjo është një arritje e jashtëzakonshme për studentët, stafin 
akademik, Fakultetin Juridik në veçanti dhe Universitetin “Isa Boletini” në përgjithësi. 
“Prezantimi i suksesshëm dhe rezultati i arritur në këtë garë prestigjioze, në mesin e 16 
universiteteve nga të gjitha trevat shqiptare, dëshmojnë përkushtimin tuaj si studentë në 
radhë të parë dhe mbështetjes dhe punës profesionale nga stafi akademik”, tha ai. 
 
Gara është mbështetur nga Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian. Pesë studentët më 
të mirë do të bëhen pjesë e një vizite studimore në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, ndërkohë që studentë të tjerë të dalluar do të marrin pjesë në një vizitë 
studimore në vendet e Ballkanit. 

20/07/2022 
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U mbajtën provimet pranuese në UIBM 

 
Janë mbajtur të mërkurën provimet pranuese për kandidatët që kanë aplikuar në 
konkursin e shpallur për pranimin e studentëve në vitin e parë (bachelor) në Universitetin 
“Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) për vitin akademik 2022/23. Në 11 programe të 
akredituara në kuadër të 6 fakulteteve, kanë aplikuar gjithsej 625 kandidatë. 
 
Interesimi më i madh si zakonisht ka qenë për programet shoqërore: Edukim, Juridik dhe 
Ekonomik, por edhe për programet në kuadër të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe 
Kompjuterike, përderisa më pak për Teknologji Ushqimore dhe Gjeoshkenca. Për vendet 
që nuk do të plotësohen do të hapet afati i dytë i konkursit pranues. 
 
Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, ka vizituar sallat ku janë zhvilluar provimet pranuese 
dhe ka uruar kandidatët që ju kanë nënshtruar provimeve. Ai ka theksuar se UMIB ofron 
programe atraktive që janë të kërkuara në tregun e punës si dhe një kampus modern. 
 
 

20/07/2022 
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë nënshkruan marrëveshje 
bashkëpunimi në nivel rektorësh me University of Agribusiness and 

Rural Development në Plovdiv, Bullgari 

 

Në kuadër të objektivave të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë për rritjen e numrit 
të bashkëpunimeve me institucione të arsimit të lartë, Rektori i UIBM-së Prof.Dr. Alush 
Musaj ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Rektoren Prof.Dr. Mariana Ivanova e 
University of Agribusiness and Rural Development nga Plovdiv, Bullgari. 
 
UIBM dhe UARD përmes marrëveshjes së nënshkruar kanë rënë dakord për objektivat 
dhe aktivitetet e mëposhtme: 
 

• Shkëmbim ndërmjet institucioneve të: 
• Stafit akademik për qëllime të nxitjes së bashkëpunimeve kërkimore në lidhje 

me planet dhe programet arsimore; 
• Stafit akademik për qëllime të shkëmbimit të ekspertizës mësimore; 
• Stafit akademik për qëllime të ligjëratave/vizitave afatshkurtra; 
• Stafit administrativ me qëllim të transferimit të njohurive të praktikave 

administrative veçanërisht në fushën e Ekonomisë, Marketingut, Menaxhimit, 
Turizmit, Financave, Bankave, Ekologjisë, Mbrojtjes së Mjedisit, Teknologjisë së 
Informacionit etj. 

• Studentëve në programet “studim jashtë vendit” dhe/ose “shkëmbim 
studentësh”; 

• Studentëve pasuniversitarë që ndjekin programe kërkimore, të cilët do të 
përfitojnë nga aksesi në ekspertizën ose burimet e disponueshme në 
institucionin pritës; 

21/07/2022 
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Marrëveshje partneriteti me “Montanuniversitat Leoben” në Austri 

 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me 
“Montanuniversitat Leoben” në Austri me qëllim të realizimit të projektit të HERAS-it: 
“Zhvillimi profesional i inxhinierëve të së nesërmes”.  Për këtë u nënshkrua një 
marrëveshje partneriteti ndërmjet këtyre dy institucioneve nga rektori i UIBM, prof.dr. 
Alush Musaj dhe zëvendësrektori i  “Montanuniversitat Leoben”, prof.dr. Peter Moser. 
 
Në marrëveshjen e partneritet janë përcaktuar përgjegjësitë dhe obligimet për secilin 
universitet që ka të bëj me projektin: “Zhvillimi profesional i inxhinierëve të së 
nesërmes”. Gjithashtu janë sqaruar procedurat për aktivitetet, për buxhetin dhe aspekte 
të tjera që ndërlidhen me këtë partneritet. 
 
Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, vlerësoi se marrëveshja e partneritetit me   
“Montanuniversitat Leoben” në Austri, do të ndihmojë UIBM  si përfitues i projektit të 
HERAS-it. “Jemi të kënaqur që do të mund të përfitojmë nga përvoja e mirë e 
“Montanuniversitat Leoben”, sa i përket fushës së bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në 
këtë rast të një projekti konkret siç është ky i HERAS-it”. 
 
 

27/07/2022 
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Profesori Bahtir Hyseni, pjesë e punëtorisë për hapjen e programit 
Fulbright për zhvillim të Fakulteteve 

 
Profesori Bahtir Hyseni, aktualisht profesor në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore në 
UIBM, ishte në mesin e stafit të arsimit të lartë universitar nga Kosova që përfunduan 
punëtorinë e hapjes së programit Fulbright për zhvillim të fakulteteve. Punëtoria u 
organizuar në New York dhe në muajt e ardhshëm stafi akademik do të mësojnë qasjet 
më të mira praktike dhe teorike në zhvillimin e kurrikulës në universitetet nikoqire në 
SHBA. 
 
Gjatë këtij programi stafi akademik do të hulumtoj dhe zhvilloj plane mësimore, syllabuse 
dhe strategji specifike të mësimdhënies që do implementohen në Kosovë. 
 
Programi në fjalë është një program i përbashkët i Departamentit Amerikan të Shtetit 
dhe Qeverisë së Kosovës dhe vazhdon të jetë i hapur edhe për pjesëmarrës tjerë nga stafi 
akademik të interesuar për shkëmbime akademike deri më datën 17.10.2022. 

25/08/2022 
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Profesori, Gzim Ibishi, vijon studimet e post doktoratës në 
Universitetin Bülent Ecevit 

 

Profesori i Fakultetit të Gjeoshkencave në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë 
(UIBM),  prof. ass. dr. Gzim Ibishi, ka filluar studimet e post- doktoratës në Universitetin 
Bülent Ecevit, në Zonguldak të Turqisë. Profesori Ibishi, i cili ligjëron në Departamentin e 
Xehetarisë, ka zgjedhur një fushë specifike të “Projektimit dhe Shfrytëzimit Nëntokësor”. 
Ai hulumtimin do ta realizojë në kuadër të projektit “Underground rock excavation 
support design for static and dynamic loading conditions in different rock masses” nën 
udhëheqejn e Profesorit Melih Geniş, ekspert i njohur në lëmin e Gjeomekanikës së 
aplikuar dhe hapësirave  nëntokësore. Brenda projektit të Post- doktoratës, do të 
realizohen punë në terren, punë laboratorike dhe aplikimi i softuerëve me të avancuar të 
fushës përkatëse për modelim dhe simulim. 
Studimet janë të financuara nga Turkiye Burslari Program, ky program është i krijuar për 
të inkurajuar studiuesit dhe akademikët ndërkombëtarë që të bashkëpunojnë me 
akademikët turq në universitetet më prestigjioze të Turqisë. Gjithashtu, edhe Universiteti 
“Isa Boletini” Mitrovice, e ka mbeshtetur profesorin Ibishi  per periudhen pesëmujore të 
qëndrimit të tij në Turqi.. 

01/09/2022 
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Takim i përbashkët i prorektorëve me përfaqësues të Parlamentit 
studentor të UIBM 

 
Në kuadër të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri akademik në UIBM, prorektorja për 
mësimdhënie, cështje të studentëve dhe zhvillim të cilësisë Merita Shala, prorektori për 
bashkëpunim ndërkombëtar dhe kërkime shkencore Behxhet Shala dhe  prorektorja për 
buxhet dhe financa Ajtene Avdullahi u takuan me përfaqësuesit e parlamentit studentor, 
respektivisht kryetaren Ariona Rushiti dhe studentët Festim Murati dhe Arber Zeqiri. 
  
 
Në takim u diskutuan cështje të lidhura me  finalizimin e akreditimit të programeve për 
këtë vit akademik dhe përgatitjet e përbashkëta për procesin e riakreditimit institucional 
dhe të programeve për vitin e ardhshëm akademik. Aktivitetet e Parlamentit studentor, 
përgatitjet për fillimvitin e ri akademik, konkurset pranuese dhe studentët e rinj, si  dhe 
cështje të tjera të lidhura me mësimdhënien, cilësinë, kërkimet, bashkëpunimin etj, ishin 
në fokus të diskutimeve dhe dakordimeve të përbashkëta për të rritur mundësitë që jeta 
akademike në universitetin tonë të jetë sa më e pasur dhe sa më në shërbim të 
studentëve tanë të ardhshëm dhe studentëve aktualë. 

01/09/2022 
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IT Essentials and Soft Skills- Ceremonia e ndarjes së çmimeve të 
certifikimit 

 

Në “Universitetin Isa Boletini” në Mitrovicë, u organizua ceremonia e ndarjes së 
certifikimit për 31 praktikantët që kaluan testin certifikues, pas një kursi trajnimi intensiv 
pesë mujor. 
Projekti i trajnimit IT Essentials and Soft Skills financohet nga KODE/Ministria e 
Ekonomisë dhe zbatohet nga Prishtina REA në partneritet me UIBM dhe IEC 
Në të njëjtën kohë u lansua thirrja e re për grupin e radhës të Trajnimit për trajnimin IT 
Essentials and Soft Skills 
Ngjarjen e nderuan pjesëmarrja e koordinatores së projct KODE, znj. Fjolla Restelica 
Ahmeti, prorektori, Prof. Dr. Behxhet Shala, diektor i IEC prof. Besart Hajrizi dhe 
drejtoreshën komunale për Kulturë, Rini dhe Sport, znj. Valdete Idrizi. 

02/09/2022 
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Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare “Roli i 
teknologjisë në formësimin e shoqërisë” 

 
 
FTESË për pjesëmarrje në Konferencën ndërkombëtare “Roli i teknologjisë në formësimin 
e shoqërisë” e cila do të mbahet në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, në nëntor të vitit 
2022. Bashkëorganizatorë të konferencës janë dhjetëra institucione vendore dhe 
ndërkombëtare ku partnerë i barabartë është edhe Universiteti “Isa Boletini” në 
Mitrovicë. Konferenca zhvillon punimet e saj në 14 sesione, me prezantime të gjetjeve të 
studiuesve nga vendi, rajoni dhe bota. Konferenca ka edhe të ftuar special (folës 
kryesor). Kjo është konferenca e 17-të vjetore që organizohet nga AIS/ALBSA dhe 
partnerë të tjerë dhe konferenca e 5-të vjetore ku UIBM është bashkë-partner. Më 
poshtë mund të gjeni detaje të tjera; 

15/09/2022 
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Poeti, Mirsad Kuteli, dhuron 300 libra për Bibliotekën Universitare 

 
Poeti, Mirsad Kuteli, i ka dhuruar 300 libra për Bibliotekën Universitare në Universitetin 
“Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Në mesin e tyre janë gjashtë tituj, ku përfshihen libra 
me poezi, aforizma dhe drama. 
 
Kuteli shprehu kënaqësinë për mundësitë e krijuara për studentët në UIBM, duke pasur 
parasysh kampusin modern, bibliotekën dhe kushtet e përgjithshme që janë krijuar. “Jam 
i lumtur që këtë fond librash ta dhuroj për bibliotekën universitare, që do të jetë në 
dispozicion të studentëve dhe gjithë dashamirësve të librit”, tha ai. 
 
Ndërsa, drejtori për Informim dhe Komunikim me Publikun, Ahmet Jashari, i cili e pranoi 
këtë fond librash, e çmoi vullnetin e mirë të poetit, Mirsad Kuteli. “Ky fond librash 
pasuron edhe më tepër Bibliotekën Universitare në UIBM, për çka jemi shumë mirënjohes 
dhe shprehim falënderimin më të sinqertë për autorin e tyre”. 

16/09/2022 
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Punëtori tre ditore për finalizimin e Raportit të Vetëvlerësimit në 
UIBM 

 
Ka filluar të martën punëtoria tre-ditore për finalizimin e Raportit të Vetëvlerësimit (RVV) 
në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Pjesë e kësaj punëtorie janë të gjitha 
hallkat e UIBM -së, duke filluar nga rektori, prorektorët, dekanët, administrata dhe 
studentët. 
 
Gjatë tri ditëve do punohet në kapituj të ndarë veç e veç të RVV-së në mënyrë që të merr 
formën finale dhe të jetë i gatshëm për procesin e riakreditimit institucional që do të 
zhvillohet vitin e ardhshëm. Rektori, prof.dr. Alush Musaj, ka përgëzuar grupet që kanë 
punuar që disa muaj me radhë për këtë dokument të rëndësishëm për Universitetin. 

20/09/2022 
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Një profesor nga Finlanda ofron përvojën e tij për e-mësim në UIBM 

 
Profesori, Hannu Viitala nga Universiteti Savonia në Finlandë do të mbajë një program 
trajnimi për e-mësimin në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM).  Gjatë 
qëndrimit në UIBM ai do të mbajë kurse për  Learning Management Systems (Moodle), 
Micro-courses: Online courses for lifelearning, E-learning tools and equipments dhe 
Game-based learning (Kahoot). 
 
Profesor Viitala është pritur të mërkurën në takim nga rektori i UIBM, prof.dr.Alush 
Musaj, dekani i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, prof.dr.Milaim Sadiku dhe asistenti, 
Arbër Hyseni. Ata i uruan mirëseardhje dhe e falënderuan profesorin nga Finlanda për  
pjesëmarrje në këtë kurs, ku do të ndaj përvojat më të mira sa i përket e-mësimit. 

21/09/2022 
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Fuqizimi i partneritetit me bizneset, prioritet në UIBM 

 

Në kuadër të aktiviteteve që zhvillon UIBM në shqyrtimin, analizimin, vlerësimin dhe 
përmirësimin e cilësisë, një hapësirë të posaçme zënë edhe takimet me përfaqësuesit e 
partnerëve dhe bashkëpunëtorëve tanë. Duke i konsideruar si mjaft të vlefshme inputet 
nga eksperiencat e përbashkëta të bashkëpunimit qoftë në nivel të mundësive që ju 
krijohen studentëve tanë për zhvillimin e praktikës profesionale gjatë studimeve të tyre, 
apo ideve që synojnë përmirësim të përmbajtjes së programeve, takime të tilla si ky i 
radhës me z. Gani Durmishi, pronar i qumështores Aldi  dhe Kryetari i shoqatës së 
industrisë së qumështoreve të Kosovës, synojnë zhvillimin e përbashkët meqenëse cilësia 
e studimeve dhe kompetencat me të cilat përgatiten studentët tanë përkthehen në 
angazhime cilësore kur ata punësohen nga bizneset. 

23/09/2022 
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Workshop on Horizon Europe Project Proposal Writing 

 

On September 22nd, the Workshop on Horizon Europe Project Proposal Writing 
concluded successful proceedings.  A group from UIBM participated in this workshop. 
 
Alongside the support provided to the capacity building of the Kosovo NCP structure, 
training of young professionals on Horizon Europe, and incentivizing applications 
through the Horizon Europe Proposal Application Grant, HERAS Plus is also enhancing 
Kosovo’s participation in Horizon Europe through tailor-made training on collaborative 
projects under Horizon Europe. 
 
The Workshop on Horizon Europe Project Proposal Writing attracted a wide range of 
professionals from public and private Higher Education Institutions and civil society 
organizations. The training offered an overview of the Horizon Europe collaborative 
project actions and practical guidance on the application process. 
 
HERAS Plus will continue to support participants with individual consultations to upgrade 
the project concepts/ideas developed during the training through feedback and guidance 
for application to Horizon Europe calls. 
 
HERAS Plus is funded by Austrian Development Agency and co-financed by MESTI and 
implemented by WUS Austria, Zentrum für Soziale Innovation – ZSI and OeAD. 

23/09/2022 
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Janë mbajtur Workshopet me studentët në kuadër të projektit 
‘Equality through education – raising awareness of the rights of 

persons with disabilities’ 

 

Më datë 23 dhe 26 shtator janë mbajtur dy workshope me studentët e UIBM-së për të 
drejtat ligjore për Personat me aftësi të kufizuar në kuadër të projektit ‘Equality through 
education – raising awareness of the rights of persons with disabilities’, projekt i 
implementuar nga UIBM dhe financuar nga HERAS+. 
 
Temë diskutimi për dy ditë workshop me studentët ishin çështjet si: të drejtat 
kushtetuese dhe ligjore të personave me aftësi të kufizuar, sfidat e arsimimit të kësaj 
kategorie të shoqërisë, UIBM dhe qasja inkluzive ne edukim e personave me aftësi të 
kufizuar, dhe jo vetëm. Ekipi i projektit ka pasur diskutime të frytshme me studentët, ku 
ka dëgjuar idetë dhe rekomandimet e tyre në lidhje me pozitën e Personave me aftësi të 
kufizuar. 
 
Ditëve në vazhdim, projekti do të vazhdoj me aktivitetet e planifikuara deri në përfundim 
të tij. 

27/09/2022 
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U mbajt Ceremonia e Diplomimit për studentët që kanë diplomuar në 
vitin akademik 2021/22 

 
Ish – studentë, studentë, drejtues të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM),  
mësimdhënës, familjarë etj, kanë marrë pjesë të mërkurën në Ceremoninë e Diplomimit 
për studentët që kanë diplomuar në vitin akademik 2021/22.  Në UIBM është bërë traditë 
që nëpërmjet këtyre ceremonive për çdo vit akademik të festohet bashkërisht diplomimi i 
studentëve. 
 
Duke ju drejtuar të pranishmëve, rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, uroi të diplomuarit 
dhe njëkohësisht shprehu kënaqësinë që bashkërisht me familjarë po festojnë suksesin e 
tyre. “Sigurisht që ky është një moment i veçantë për të diplomuarit, por gjithsesi është 
edhe një ndjenjë dhe përjetim emocional edhe për familjet dhe mësimdhënësit, me të 
cilët keni rrugëtuar së bashku gjatë viteve që keni studiuar këtu”. 
 
Rektori Musaj, theksoi se kjo është vetëm një etapë në jetën e të diplomuarve, por 
gjithsesi tepër e rëndësishme për të ardhmen. “Ju tashmë e dini rrugën tuaj dhe kjo i bën 
gjërat shumë më të lehta. Ne si Universitet jemi shumë krenar me sukseset tuaja si 
gjeneratë dhe si individë veç e veç. Duke parë të arriturat tuaja, ne shohim praktikisht 
edhe punën dhe përkushtimin e mësimdhënësve dhe asaj që ofrohet për studentë në 
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë”, tha ai. 

28/09/2022 
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Fillon implementimi i projektit “Strengthening links between 
academic and professional development for students of the Faculty of 

Economics – UIBM” 

 

Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë ka filluar implementimi i projektit 
“Strengthening links between academic and professional development for students of 
the Faculty of Economics – UIBM”, i cili financohet nga HERAS+. Ekipi i projektit është 
duke punuar në mënyrë të vazhdueshme për të siguruar një implementim të suksesshëm 
të projektit. 
 
Përmes këtij projekti synohet fuqizimi i lidhjes ndërmjet zhvillimit akademik dhe atij 
profesional për studentët e Fakultetit Ekonomik. Ideja e projektit është e bazuar në 
njohuri dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin e bashkëpunimit ndërmjet IAL dhe 
përfaqësuesëve nga tregu i punës. Për më tepër, ai synon të identifikojë nevojat e tregut 
të punës për fuqinë punëtore me qëllim përfshirjen e tyre në kurrikulat e programeve 
tona të studimit. 
 
 

30/09/2022 
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