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Profesori i Fakultetit Juridik Përparim Gruda ka përmbyllur fazën e
hulumtimeve të post-doktoratës në Universitetin e Gracit, Fakultetin
Juridik, Instituti i së Drejtës dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, në
Austri.
Përgjatë periudhës të hulumtimeve atje, Profesor Gruda ka punuar
në projektin “The Constitutional Relevance of the ECHR in Domestic
Law: The Kosovo Perspective”.

PROFESORI PËRPARIM GRUDA PËRFUNDOI
HULUMTIMIN E POST-DOKTORATËS NË

UNIVERSITETIN E GRACIT
 

Newsletter Tetor Dhjetor 2022

03/10/2022

UIBM



Më datë 29 dhe 30 shtator janë mbajtur dy workshope me stafin
akademik të 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 stafin akademik 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
stafin akademik, ku ka dëgjuar idetë dhe rekomandimet e tyre në
lidhje me pozitën e Personave me aftësi të kufizuar.

JANË MBAJTUR WORKSHOPET ME STAFIN
AKADEMIK NË KUADËR TË PROJEKTIT ‘EQUALITY
THROUGH EDUCATION – RAISING AWARENESS OF

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES’
 03/10/2022
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Me rastin e fillimit të vitit akademik 2022/23, Parlamenti Studentor
në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), ka organizuar një
ceremoni pritjeje për studentët e rinj. Pjesë e ceremonisë ishte edhe
rektori, prof.dr. Alush Musaj, i shoqëruar nga prorektorët, dekanët,
prodekanët, mësimdhënësit, drejtuesit e Parlamentit Studentor etj.
Rektori Musaj, ju uroi mirëseardhje studentëve të rinj në
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë. Ai shprehu mbështetjen e tij
dhe të menaxhmentit, për studentët, në mënyrë që ata të jenë të
suksesshëm. “Suksesi juaj është edhe suksesi ynë, është edhe
suksesi i familjeve tuaja, të cilat presin t’i bëni krenarë me të
arriturat tuaja”.

VITI AKADEMIK 2022/23 NISI ME CEREMONI PËR
PRITJEN E STUDENTËVE TË RINJ
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe “Zonguldak Bolent
Ecevit University” (ZBEU) do të bashkëpunojnë në planin
ndërkombëtar në fushën e edukimit, hulumtimeve dhe
shkëmbimeve kulturore. Për të saktësuar obligimet dhe
përgjegjësitë sa i përket bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy
institucioneve u nënshkrua edhe një Memorandum Mirëkuptimi
ndërmjet rektorit të UIBM, prof.dr. Alush Musaj dhe rektorit të ZBEU,
prof.dr. Ismail Hakki Ozoçler.
Të dyja palët janë zotuar për të diskutuar dhe përmbushur të gjitha
pikat e e marrëveshjes që janë me interes reciprok. Megjithatë
programet dhe aktivitetet e bashkëpunimit mund të zgjerohen edhe
përtej pikave të cekura.

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ME “ZONGULDAK
BULENT ECEVIT UNIVERSITY”
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Në kuadër të projektit të fituar Fulbright Specialist Program, në
Fakultetin Ekonomik të Universitetit Isa Boletini në Mitrovicë ka
filluar angazhimin John McArdle – Profesori i Asocuar në Salem State
University (SSU) in Massachusetts,SHBA. Fakulteti Ekonomik nga ky
projekt fiton shërbime të konsulencës për rishikimin e programit
ekzistues si dhe hartimin e programit të e ri të studimit.
Eksperti u mirëprit nga Rektori dhe Prorektorët, si dhe Dekani dhe
stafi akademik i Fakultetit Ekonomik, UIBM.

PROGRAMI FULBRIGHT SPECIALIST PËR
FAKULTETIN EKONOMIK, UIBM
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Me rastin e fillimit të vitit akademik 2022/23, rektori i Universitetit
“Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr. Alush Musaj, i shoqëruar
nga prorektorët: Prof.ass. dr. Merita Shala, Prof. ass. dr. Ajtene
Avdullahu dhe Prof.dr. Behxhet Shala dhe kryetarja e Parlamentit
Studentor, Ariona Rushiti, kanë vizituar të gjitha njësitë akademike.
Në takim me dekanët dhe prodekanët e fakulteteve, ai i ka uruar ata
për fillimin e vitit të ri akademik dhe është interesuar lidhur me
përgatitjet që janë bërë për semestrin dimëror.
Dekanët e kanë falënderuar rektorin dhe prorektorët për
mbështetjen sa i përket nevojave që kanë njësitë akademike. Ata i
kanë vënë në dijeni drejtuesit e UIBM se përgatitjet për vitin e ri
akademik janë bërë me kohë.

REKTORI MUSAJ, I SHOQËRUAR NGA PROREKTORËT
DHE KRYETARJA E PARLAMENTIT STUDENTOR, KA

VIZITUAR NJËSITË AKADEMIKE
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Ka filluar të hënën trajnimi për rritjen e aftësive komunikuese me
studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), që është
organizuar nga Qendra për Zhvillim në Karrierë dhe GIZ-i. Ky trajnim
mëton të ndihmojë studentët në rritjen aftësive komunikuese dhe
prezantuese, si parakusht për vetëprezantim më të mirë në ngjarjet
që ofrojnë mundësi punësimi, përfshirë Panairin Kombëtar të Punës
dhe Karrierës.
Përmbajtja e punëtorisë është konceptuar për të rritur aftësitë e
vetë-prezantimit efektiv të pjesëmarrësve, duke përdorur “Elevator’s
pitch” dhe teknika të ngjashme të rëndësishme për prezantim të
shkurtër dhe efikas, si dhe seanca praktike përmes Role-play. 

TRAJNIM PËR RRITJEN E AFTËSIVE KOMUNIKUESE
TË STUDENTËVE
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Fakulteti i Edukimit në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë
(UIBM) dhe Seksioni i Diplomacisë Publike (PDS) i Ambasadës së
SHBA-së në Prishtinë do të bashkëpunojnë si partner për të
mbështetur punën e Asistentit Fulbright për mësimin e anglishtes
(“ETA”) në Kosovë, nga 1 tetor 2022 deri më 15 qershor 2023. Për
këtë qëllim është nënshkruar edhe një Memorandum Mirëkuptimi
ndërmjet këtyre dy institucioneve të përfaqësuara nga dekani i
Fakultetit të Edukimit, prof.dr. Besim Gollopeni dhe Zyrtari për
Çështjeve Publike në PDS, Wendy K. Barton.
Në kuadër të këtij partneriteti do të punohet për të mbështetur ETA-
n që të promovojë mësimin e gjuhës angleze në komunitet. 

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDËRMJET
FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE SEKSIONIT TË

DIPLOMACISË PUBLIKE NË AMBASADËN E SHBA –
SË
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Ka filluar të enjten “Konferenca IV Ndërkombëtare Multidisiplinare
për Gjeoshkencat (IMGC 2022)” në Universitetin “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM), e cila zgjat dy ditë. Në këtë edicion që
tradicionalisht organizohet nga Fakulteti i Gjeoshkencave në
bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë (Departamenti i Minierave
dhe Shërbimi Gjeologjik i Kosovës) dhe Komisionin e Pavarur për
Miniera dhe Minerale, janë planifikuar të paraqitën me kumtesa 38
referues.
Në mesin e atyre që do të paraqiten me kumtesat e tyre në
Konferencë, përveç nga vendi dhe rajoni, ka edhe nga shtete të
ndryshme evropiane, Kanadaja dhe Turqia. Në ditën e parë punimet
do të zhvillohen në sesione të ndara, ndërsa në ditën e dytë
pjesëmarrësit do të vizitojnë vende të ndryshme të Kosovës.

FILLOI “KONFERENCA IV NDËRKOMBËTARE
MULTIDISIPLINARE PËR GJEOSHKENCAT (IMGC

2022)”
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Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr.
Alush Musaj, dhe dekani i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore,
prof.asoc.dr. Milaim Sadiku, kanë pritur në takim nënkryetarin e
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, prof.dr. Neki Frashëri,
akademikun, Ilirjan Malollari dhe profesoreshën, Lorina Liqi.
Mysafirët nga Shqipëria ishin pjesë e “Konferencës IV
Ndërkombëtare Multidisiplinare për Gjeoshkencat (IMGC 2022)” që
ka filluar të enjten në UIBM.
Rektori Musaj, i falënderoi mysafirët për pjesëmarrjen e tyre në këtë
ngjarje të shënuar në UIBM, duke pasur parasysh karakterin e saj
ndërkombëtar. Në anën tjetër, ata vlerësuan organizimin dhe punën
e mirë që po bëhet në UIBM.

REKTORI MUSAJ, PRITI NË TAKIM NËNKRYETARIN E
AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË,

PROF.DR. NEKI FRASHËRI
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Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), prof.dr.
Alush Musaj dhe dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, prof.dr. Naser
Peci, kanë pritur në takim profesorin, Guven Onal nga Turqia,
president i Fondacionit për Zhvillim Minerar të Turqisë, i cili
shoqërohej nga profesori, Habib Basholli. Takimi u zhvillua në
kuadër të aktiviteteve të Konferencës IV Ndërkombëtare
Multidisiplinare për Gjeoshkencë (IMGC2022) që po mbahet në
UIBM.
Konferenca për gjeoshkencë, u vlerësua si një aktivitet tradicional që
tashmë ka bërë emër edhe në qarqet shkencore jashtë Kosovës.
Profesori Onal, vlerësoi organizimin e mirë dhe mbarëvajtjen e kësaj
Konference, që ka mbledhur studiues nga vende të ndryshme.

PROFESORI, GUVEN ONAL NGA TURQIA VLERËSON
ORGANIZIMIN E MIRË TË KONFERENCËS PËR

GJEOSHKENCË
 

14/10/2022
 

UIBMNewsletter Tetor Dhjetor 2022



Burim Istrefi, ka plotësuar amanetin e ish-profesorit të tij tashmë të
ndjerë, prof.dr. Shyqiri Kelmendi, që të dhurojë 10 ekzemplarë të
librit të tij të fundit për Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë
(UIBM), ku kishte punuar kohë të gjatë. Istrefi ka dorëzuar në
Bibliotekën Universitare 10 libra të profesor Kelmendit, “Flotimi i
xeheroreve të Pb dhe Zn”.
Ish – studenti ruan edhe një mesazh të profesorit Kelmendi në
mobil, i cili kishte kërkuar që të dorëzonte 10 libra për Biliotekën
Universitare. Ai i kishte treguar për gjendjen e vështirë
shëndetësore dhe pamundësinë që të bëhej pjesë e një ceremonie
për dorëzimin e librave.

10 EKZEMPLARË TË LIBRIT TË FUNDIT TË
PROFESORIT TË NDJERË, SHYQIRI KELMENDI,
DHUROHEN PËR BIBLIOTEKËN UNIVERSITARE
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Pasi ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së “Konferencës IV
Ndërkombëtare Multidisiplinare për Gjeoshkencat (IMGC 2022)”,
zëvendësministri i Zhvillimit Ekonomik, Getoar Mjeku, ka vizituar
hapësirat e kampusit universitar. I shoqëruar nga rektori, prof.dr.
Alush Musaj me bashkëpunëtorë, zëvendësministri ka vizituar edhe
panelet solare të vendosura mbi objektin I, ku prodhohet energji për
nevoja të UIBM.
Rektori Musaj e ka informuar zëvendësministrin për investimet në
kampusin universitar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, me çka
janë krijuar kushte të jashtëzakonshme pune. Gjithashtu ai e ka
njoftuar Mjekun edhe për projektin e paneleve solare në UIBM, ku
nëpërmjet tyre mbulohet një pjesë e shpenzimeve për energji.

ZV.MINISTRI I ZHVILLIMIT EKONOMIK, GETOAR
MJEKU, VIZITOI PROJEKTIN E PANELEVE SOLARE

NË UIBM
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“Konferenca IV Ndërkombëtare Multidisiplinare për Gjeoshkencat
(IMGC 2022)”, që u mbajtë me 13 dhe 14 tetor 2022 në Universitetin
“Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), u vlerësua shumë e suksesshme
nga ana e pjesëmarrësve. Pas ditës së parë ku u mbajtën sesionet e
ndara sipas fushave të caktuara, në ditën e dytë pjesëmarrësit
vizituan vende të ndryshme në Kosovë, si: “Punishtja e vjetër e
minierës së Stan Tërgut”, “Muzeu i kristaleve të Trepçës” në Stan
Tërg, “Shpella e mermerit” në Gadime dhe “Bifurkacioni i lumit
Nerodime” në Ferizaj.
Në të gjitha këto vizita pjesëmarrësit u njoftuan edhe për
karakteristikat dhe veçoritë e atyre vendeve. Aktiviteti zgjoi
interesimin dhe kërshërinë e pjesëmarrësve, që pos nga vendi dhe
rajoni ishin edhe nga shtete të ndryshme evropiane etj.

MBYLLET “KONFERENCA IV NDËRKOMBËTARE
MULTIDISIPLINARE PËR GJEOSHKENCAT (IMGC

2022)”
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Dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, prof.dr. Naser Peci dhe shefi i
Departamentit të Xehetarisë, prof.asoc.dr. Kemajl Zeqiri, kanë marrë
pjesë në “Konferencën VIII shkencore PODEK- POVEKS”, në Ohër të
Maqedonisë Veriore. Profesori Kemajl Zeqiri, prezantoi punimin e
paraqitur paraprakisht, si dhe mori pjesë në njërin nga panelet e
sesionit.
Ndërsa në margjina të Konferencës, dekani Peci dhe profesori
Zeqiri, zhvilluan takime me rektorin e Universitetit të Shtipit “Goce
Dolcev”, prof.dr. Dejan Mirakovski si dhe dekanin e Fakultetit e
Shkencave të Natyrës dhe Teknikës, prof. dr. George Dimov. Në
takim u diskutua për thellimin e bashkëpunimit reciprok dhe të dyja
palët u pajtuan që në një ardhme të formalizojnë bashkëpunimin
nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit.

DEKANI PECI DHE PROFESORI ZEQIRI MORËN
PJESË NË “KONFERENCËN VIII SHKENCORE

PODEK- POVEKS”
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është model sa i
përket krijimit të kushteve dhe trajtimit të personave me aftësi të
kufizuara. Kështu u vlerësua të martën në një tryezë të
rrumbullakët, që u mbajt në kuadër të projektit “Equality through
education – raising awareness of the rights of persons with
disabilities”, që mbështetet nga HERAS+ dhe që realizohet nga
UIBM.
Në këtë tryezë ku u diskutua për të drejtat ligjore të personave më
aftësi të kufizuara, përveç drejtuesve të UIBM, kishte edhe
përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe
Inovacionit (MASHTI), Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA),
shoqërisë civile etj. 

UIBM VLERËSOHET SI MODEL PËR KUSHTET QË KA
KRIJUAR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
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Drejtuesit e Parlamentit Studentor të Universitetit “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM) të shoqëruar nga 35 studentë kanë realizuar një
vizitë në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren (UKZ). Gjatë kësaj
vizite ata kanë takuar kolegët e tyre në UKZ, mandej sekretarin e
Përgjithshëm, Nexhmedin Krasniqi, prorektorin për Bashkëpunim
Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë, prof.ass.dr. Arsim Susuri si
dhe udhëheqësin e Qendrës për Zhvillim në Karrierë, Nehat Gashi.
Gjatë këtyre takimeve studentët e UIBM janë njoftuar me kushtet e
punës, sfidat dhe të arriturat e UKZ – së. Gjithashtu është biseduar
për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet Parlamenteve Studentore
të të dyjave universiteteve.
Drejtuesit e PS -së kanë falënderuar studentët, drejtuesit dhe
zyrtarët e UKZ – së për pritjen dhe gatishmërinë e bashkëpunimit.

NJË GRUP STUDENTËSH TË PRIRË NGA DREJTUESIT
E PARLAMENTIT STUDENTOR KANË VIZITUAR

UNIVERSITETIN “UKSHIN HOTI” NË PRIZREN 
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Stafi i Ambasadës Amerikane në Kosovë i prirur nga Zonjat Remzije
Potoku dhe Nora Nimani-Musa vizituan sot Universitetin Isa Boletini
në Mitrovicë.
Ata takuan Rektorin Alush Musaj, Dekanin e Fakultetit Ekonomik
Qazim Tmava, stafin akademik të Fakultetit Ekonomik në UIBM, si
dhe ekspertin John McArdle Profesor në Salem State University (SSU)
në Massachusetts,SHBA i cili po qëndron në Universitetin Isa Boletini
në Mitrovicë.
Me këtë rast Rektori Musaj theksoi që kjo është hera e dytë që
Universiteti Isa Boletini përfiton shërbime të konsulencës për
rishikimin e programeve ekzistuese si dhe hartimin e programeve të
reja të studimit nga Programi Fulbright Specialist.

VIZITË NGA PJESËTARET E KËSHILLIT AMERIKAN
DHE TË AMBASADËS AMERIKANE NË KOSOVË
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Në kuadër të objektivave të Universitetit “Isa Boletini”- Mitrovicë
(UIBM) dhe Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë (UV) për vijim të
bashkëpunimeve cilësore me institucione të arsimit të lartë, këtë të
enjte, Rektori i UV-së, Prof. Dr. Roland Zisi, shoqëruar nga Zv.
Rektorja Akademike, Prof. Asc, Frosina Londo, nga Zv. Rektori për
Kërkimin Shkencor dhe Zhvillim Institucional, Prof. Enkelejd Mëhillaj,
Drejtorja e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore, Eloina Tozaj dhe
Drejtorja e Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm dhe Cilësisë së
Projekteve, Rezarta Sinanaliaj, priti në zyrën e tij Rektorin e
universitetit “Isa Boletini”, Mitrovicë, Prof. Dr. Alush Musaj,
shoqëruar nga Zv. Rektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe
Kërkime Shkencore, Prof. Dr. Behxhet Shala dhe nga Prof. Ahmet
Jashari, Drejtori i Zyrës për Informim dhe Komunikim me Publikun
në universitetin “Isa Boletini”, Mitrovicë.

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN
“ISMAIL QEMALI” NË VLORË
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Prof.ass.dr. Ilir Mazreku është zgjedhur kryesues i Këshillit Drejtues
në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, në mbledhjen e mbajtur
më 20 tetor 2022. Për një vit këtë pozitë e ka mbajtur prof.dr. Salem
Lepaja.
Ndërsa për detyrën e zëvendëskryesuesit të KD-së, besimin e ka
marrë edhe për një vit, prof.asoc.dr. Gazmend Kaçaniku.

PROF.ASS.DR. ILIR MAZREKU U ZGJODH KRYESUES
I KËSHILLIT DREJTUES
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Një grup studentësh nga Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë
(UIBM), të prirë nga kryetarja e Parlamentit Studentor, Ariona
Rushiti, kanë vizituar Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës.
Gjatë vizitës në Durrës, studentët mitrovicas janë shoqëruar edhe
nga zyrtari i lartë i Qendrës për Zhvillim në Karrierë, Alban Fazliu
dhe sekretari i Fakultetit Juridik, Abdyl Beqiri.
Studentët janë pritur nga kolegët e tyre në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” si dhe nga drejtori i Administrimit dhe Shërbimit Akademik,
Xhafer Rakipllari. Në takimet e zhvilluara është biseduar për
bashkëpunimin si dhe shkëmbimin e përvojave të mira ndërmjet
studentëve të të dy universiteteve.
Në grupin e vizitorëve nga UIBM ka pasur studentë nga të gjitha
njësitë akademike.

STUDENTËT MITROVICAS VIZITUAN UNIVERSITETIN
“ALEKSANDËR MOISIU” NË DURRËS
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Parlamenti Studentor në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë ka
organizuar të hënën një aktivitet simbolik për shënimin e “Tetorit
Rozë” – muaji i ndërgjegjësimit për kancer të gjirit. Në këtë aktivitet
që është mbajtur në hyrje të objektit 1, përveç studentëve ka marrë
pjesë edhe rektori, prof.dr. Alush Musaj si dhe prorektorët, disa
dekanë, mësimdhënës etj.
Kryetarja e Parlamentit Studentor, Ariona Rushiti, tha se nëpërmjet
këtij aktiviteti kanë dashur që të bëhen pjesë e fushatës
ndërgjegjësuese për kancerin e gjirit. “Kemi dashur gjithashtu që të
senzibilizojmë edhe komunitetin universitar për “Tetorin Rozë” dhe
me këtë rast falënderoj të gjithë ata që kanë marrë pjesë”, theksoi
ajo.

PARLAMENTI STUDENTOR ORGANIZOI AKTIVITET
PËR SHËNIMIN E “TETORIT ROZË” – MUAJI I
NDËRGJEGJËSIMIT PËR KANCER TË GJIRIT
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John McArdle, profesor i asocuar në Salem State University (SSU) in
Massachusetts, SHBA, i angazhuar në kuadër të projektit “Fulbright
Specialist Program”, ka vazhduar takimet me drejtuesit e njësive
akademike në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Të
hënën ka qëndruar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe
Kompjuterike, ku është takuar me prodekanin për Zhvillim të
Cilësisë, prof.ass.dr. Muzafer Shala, shefin e Departamentit;
Inxhinieri Ekonomike, prof.dr. Florin Peci dhe shefin e
Departamentit; Makineri Prodhuese, prof.dr. Fatmir Azemi.
Profesori McArdle, do të mbështesë njësitë akademike si ekspert i
konsulencës për rishikimin e programeve si dhe hartimin e
programeve të reja të studimit.

EKSPERTI I ANGAZHUAR NË KUADËR TË PROJEKTIT
“FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM”, VIZITOI

FIMK – UN
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Në 25 Tetor, në ambientet e fakultetit të Edukimit të Universitetit të
Prishtinës, u zhvillua simpoziumi: Zhvillimi i mësimdhënësve të rinj:
Sfidat dhe e ardhmja.
Në këtë simpozium, morën pjesë Prorektorja për mësimdhënie,
cështje të studentëve dhe zhvillim të cilësisë prof.asoc.dr. Merita
Shala, dekani i fakultetit të Edukimit prof.asoc.dr. Besim Gollopeni
dhe prodekania e fakultetit të Edukimit prof.ass.dr. Samire Bllaca
Balaj.

ZHVILLOHET SIMPOZIUMI: “ZHVILLIMI I
MËSIMDHËNËSVE TË RINJ: SFIDAT DHE E

ARDHMJA”
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Trupa Industriale në kuadër të Fakultetit Ekonomik, së bashku me
perfaqësues të bizneseve nga rajoni i Mitrovicës, mbajti takimin e
radhës ku prezent ishte edhe  Prof. John McArdle, profesor i asocuar
në Salem State University (SSU) në Massachusetts, SHBA, i
angazhuar në kuadër të projektit “Fulbright Specialist Program”.
Takimin e udhehoqi z-nja Vesa Broja, kryesuese e Trupës Industriale,
e cila e falenderoi profesorin McArdle, lidhur me mbështetjen e
njësisë akademike si ekspert i konsulencës për rishikimin e
programeve, si dhe hartimin e programeve të reja të studimit.

TRUPI INDUSTRIAL I FAKULTETIT EKONOMIK
TAKOHET ME “SPECIALISTIN E PROGRAMIT

FULBRIGHT” PROF MCARDLE
 

27/10/2022

UIBMNewsletter Tetor Dhjetor 2022



Në Universitetin “Isa Boletini” Mitrovicë është mbajtur punëtoria për
qasjet e reja ndaj ndërkombëtarizimit dhe implikimet e tyre në
strategjitë e universiteteve.
Qëllimi i projektit ERASMUS+ QUADIC është të kontribuoj në
ndërkombëtarizimin e universiteteve në Kosovë dhe Shqiperi.
Përveq UIBM-së, në këtë projekt si partner nga Kosova jane edhe
UKZ, UP, UPZ, UGJFA, UMIB, IBCM, HEIMERER dhe UBT. Partnere nga
Shqiperia jane UET, UNIKO, UGJK, UAMD dhe UMT.
partnere të Unionit Evropian siq: UNISTRAPG, Universiteti COTE D’E
AZUR dhe Universiteti Teknik i Sofjes.

NË UIBM MBAHET PUNËTORIA PËR QASJET E REJA
NDAJ NDËRKOMBËTARIZIMIT DHE IMPLIKIMET E

TYRE NË STRATEGJITË E UNIVERSITETEVE- QUADIC
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Nxënësit e Shkollës së Mesme Teknike “Arkitekt Sinani”- drejtimi
Telekomunikacion, të shoqëruar nga profesorët e tyre, Ajet Musa
dhe Nedime Dobreva, kanë vizituar divizionin eTI-së në UIBM, që
udhëhiqet nga drejtori Lulzim Bunjaku. Nën demonstrimin e
drejtorit Bunjaku dhe zyrtarit të lartë të TI-së Bardhyl Miftar,
nxënësit patën mundësinë të njihen me pajisjet dhe aparaturat
teknologjike që UIBM përdor për konferenca dhe organizime të
ndryshme, menaxhimin dhe administrimin e rrjetit, serverëve dhe
aparaturave tjera që kanë digjitalizuar universitetin dhe kanë
lehtësuar qasjen e studentëve në shërbime elektronike. Ata poashtu
patën rastin ta vizitojnë edhe bibliotekën universitare që është a
pajisur me kompjuterë, literaturë online si dhe WiFi.

NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME TEKNIKE “ARKITEKT SINANI”-
DREJTIMI TELEKOMUNIKACION, VIZITOJNË DIVIZIONIN E

TEKNOLOGJISË INFORMATIVE NË UIBM
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Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr. Alush
Musaj, i shoqëruar nga prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar,
prof.dr. Behxhet Shala, ka marrë pjesë në shënimin 65-vjetorit të
Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Fillimisht delegacioni nga
Mitrovica është pritur në takim nga rektorja e USHLG, prof.dr.
Suzana Golemi.
Në takim u bisedua për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit
ndërmjet dy universiteteve. Në këtë kontekst, u vlerësua e
rëndësishme shkëmbimi i stafit akademik dhe studentēve.

REKTORI MUSAJ DHE PROREKTORI SHALA MORËN PJESË NË
SHËNIMIN E 65-VJETORIT TË UNIVERSITETIT TË SHKODRËS “LUIGJ

GURAKUQI”
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Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike Prof.
Asoc. Dr Faton Merovci së bashku me prodekanin e këtij Fakulteti
prof.ass dr Muzafer Shala, po qëndrojnë në Czech Technical
University në Republiken Çeke. Vizita është në kuadër të takimit final
rreth projektit iTEM – Innovative Teaching Education in Mathematics,
project i financuar nga Erasmus+. Koordinatori lokal i këtij projekti
Faton Merovci ka deklaruar se takimet janë zhvilluar me datën 26
dhe 27 tetor, ku ky është takimi përfundimtar rreth këtij projekti ku
janë trajtuar përveç përmbylljes se këtij projekti, raportimi dhe
auditimi i tij si dhe mundësisë se bashkëpunimit me tutje per
aplikime ne projekte te përbashkëta. Pjese e këtij projekti
katërvjeçar kane qene universiteti te ndryshme nga shtetet si
Greqia, Kosova, Danimarka, Suedia, Austria, Maqedonia e Veriut dhe
Uzbekistani.

DEKANI DHE PRODEKANI I FIMK-UT PO MARRIN PJESË
NË TAKIMIN FINAL RRETH PROJEKTIT ITEM NË CZECH

TECHNICAL UNIVERSITY
 

28/10/2022

UIBMNewsletter Tetor Dhjetor 2022



Në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore (FTU) qëndruan zyrtarët për
bashkëpunim ndërkombëtar nga Universiteti i Shkencave të
Aplikuara “Van Hall Larenstein” nga Holanda. Delegacioni përbëhej
nga: Ingrid de Vries, koordinatore e Erasmus-it dhe udhëheqëse e
projektit për projektin aktual KA107, Johan de Velde, lektor i
Menaxhimit të Zhvillimit Ndërkombëtar (IDM) dhe drejtues projekti,
Arno de Snoo, menaxher Programi (IDM) dhe z. Koos de Vries,
koordinator për Teknologji të Qumështit.
Ata u pritën në takim nga dekani i FTU -së, prof. asoc. dr. Milaim
Sadiku, prodekani për Cilësi dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar, prof.
asoc. dr. Mehush Aliu si dhe prof. ass. dr. Faruk Hajrizi dhe ass. mSc.
Arbër Hyseni. Në takim u bisedua për planin e ri institucional dhe
fokusin e Universitetit “Van Hall Lareinsten”, prezantimin e
strukturës së re drejtuese dhe organizative, përfshirjen e UIBM në
projektin KA 107 si dhe statusin e projektit aktual KA107.

NJË DELEGACION NGA UNIVERSITETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA
“VAN HALL LARENSTEIN” NGA HOLANDA QËNDROI NË FTU
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Tetori Rozë – është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit.
Kanceri i gjirit nuk zgjedh & Diagnostikimi i hershëm shpëton jetë!
Quhet “Tetori Rozë’ pasi njerëzit në mbarë botën shfaqin një fjongo
rozë për të rritur ndërgjegjësimin për shëndetin e gjirit dhe
rëndësinë e shqyrtimit për diagnostikimin e hershëm të kancerit të
gjirit, tani kanceri më i diagnostikuar në mbarë botën.
Për të senzibilizuar dhe edukuar gratë dhe vajzat për rëndësinë e
zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, në amfiteatrin e madh në
Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, u organizua një tryezë
informuese.

NË UIBM “TETORI ROZË” PËRMBYLLET ME NJË
TRYEZË INFORMUESE
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Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FMIK) do të
bashkëpunojë me Kompaninë Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” (KRU)
me qëllim të ngritjes profesionale të studentëve. Për të përcaktuar
fushat e bashkëpunimit është nënshkruar edhe një Memorandum
Bashkëpunimi nga dekani i FIMK-ut, prof.asoc.dr. Faton Merovci dhe
kryeshefi Ekzekutiv i KRU -së, Bashkim Kurti.
Memorandumi mbështetet në interesat e përbashkëta të FMIK-ut
dhe KRU -së “Mitrovica”, që kanë për qëllim avancimin dhe ngritjen e
arritjeve profesionale në arsimimin e lartë, bashkëpunimit shkencor,
arsimor dhe akademik në mes të institucioneve, hapjen e
mundësive të reja të bashkëpunimit për studentët, stafin akademik
dhe administrativ. Me rëndësi të veçantë në kuadër të kësaj
marrëveshje bashkëpunimi është krijimi i mundësive për
mësimdhënësit dhe studentët.

FIMK BASHKËPUNON ME KOMPANINË RAJONALE
UJËSJELLËSI “MITROVICA”
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Organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK),
përfaqësues të “ProCredit Bank” kanë mbajtur një sesion informues
në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Ata kanë
informuar studentët për mundësitë e punësimit dhe punës praktike
me pagesë që ofrohet në këtë bankë.
Gjatë qëndrimit në UIBM përfaqësuesit e “ProCredit Bank”, janë
shoqëruar nga zyrtari i Lartë i QZHK – së, Alban Fazliu. Gjithashtu ata
janë pritur në takim edhe nga rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj.

“PROCREDIT BANK” MBAJTI SESION INFORMUES
PËR MUNDËSITË E PUNËSIMIT DHE PUNËS

PRAKTIKE ME PAGESË
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Të premten me datën 04.11.2022, rektori i UIBM-së prof. dr. Alush
Musaj priti në takim drejtoreshën Rajonale të Policisë së Kosovës në
Mitrovicë znj. Afërdita Mikullovci dhe Komandantin e Policisë së
Stacionit Jugor z. Ahmet Xhosha. Në këtë takim ku morrën pjesë
edhe prorektorët e UIBM-së, është diskutuar lidhur me mundësitë e
një bashkëpunimi ndërinstitucional.

DREJTORESHA RAJONALE E POLICISË SË KOSOVËS NË MITROVICË,
AFËRDITA MIKULLOVCI, SË BASHKU ME KOMANDANTIN E POLICISË SË

STACIONIT TË JUGUT, AHMET XHOSHA, JANË PRITUR NË TAKIM NGA
REKTORI I UIBM-SË, PROF. DR. ALUSH MUSAJ
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Menaxhmenti i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë në përbërje të
prof. dr. Alush Musaj – Rektor, prof. asoc. dr. Merita Shala –
prorektore për mësimdhënie, çështje të studentëve dhe zhvillim të
cilësisë, prof. dr. Behxhet Shala – prorektor për bashkëpunim
ndërkombëtar dhe kërkime shkencore, prof. asoc. dr. Bashkim
Bellaqa – anëtar i Këshillit Drejtues të UIBM-së, pritën në takim
drejtuesit e Agjencisë të Statistikave të Kosovës z. Ibrahim Rrustemi
– drejtor për bashkëpunim me jashtë, znj. Gillian Green, eksperte
ndërkombëtare për mbështetje të statistikave të Kosovës, z. Bajrush
Qevani – drejtor për statistika të bujqësisë. 
Z. Ibrahim Rrustemi, fillimisht shprehu falënderime dhe mirënjohje
për pritjen e ngrohtë nga UIBM, duke njoftuar më për së afërmi me
punën që bënë ASK-ja.

TAKIMI I MENAXHMENTIT TË UNIVERSITETIT “ISA BOLETINI” NË
MITROVICË ME AGJENCINË STATISTIKORE TË KOSOVËS
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Me datën 04.11.2022, rektori i UIBMsë nënshkroi marrëveshje ndër-
institucionale me Universitetin Teknik të Rigas, në kuadër të
projektit Erasmus+ për mobilitet të stafit akademik dhe studentëve
të këtyre dy universiteteve.
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë, është duke krijuar një përvojë
të mirë bashkëpunimi me universitete të ndryshme nëpër botë,
duke ofruar mundësi të mëdha për studentët dhe mësimdhënësit.

UIBM NËNSHKRUAN MARRËVESHJE NDËR-INSTITUCIONALE ME
UNIVERSITETIN TEKNIK TË RIGAS, PËR SHKËMBIM TË STAFIT

AKADEMIK DHE STUDENTËVE
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Në prani të rektorit të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë,
prof.dr. Alush Musaj si dhe prorektorëve, prof.ass.dr. Merita Shala,
prof.ass.dr. Ajtene Avdullahi dhe prof.dr. Behxhet Shala, u mbajt të
hënën mbledhja e Kolegjiumit të Dekanëve. Në mbledhje, ku u
diskutua për Raportin e Vetëvlerësimit (RVV), ishin të pranishëm të
gjithë dekanët e gjashtë njësive akademike në UIBM.
Përveç kësaj, u diskutua edhe për çështje të tjera që ndërlidhen me
procesin e riakreditimit institucional, përgatitjet dhe koordinimin e
të gjitha mekanizmave universitar. Rektori Musaj, kërkoi përkushtim
nga të gjithë në mënyrë që procesi i riakreditimit të shkojë sa më
mirë.

U MBAJT MBLEDHJA E KOLEGJIUMIT TË DEKANËVE
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë
me “Leoben University” në Austri për shkëmbimin e stafit akademik
dhe studentëve në periudhën 2022 -2025. Për këtë qëllim u
nënshkrua edhe një Marrëveshje ndërinstitucionale ndërmjet këtyre
dy universiteteve që janë partnere në kuadër të programit
Erasmus+.
Në marrëveshje e cila u nënshkrua nga rektori i UIBM, prof.dr. Alush
Musaj dhe Susanne Feiel, udhëheqëse e Zyrës për Bashkëpunim
Ndërkombëtar në “Leoben University”, janë përcaktuar modalitetet
e shkëmbimit si dhe përgjegjësitë dhe obligimet e palëve. Në radhë
të parë është definuar respektimi i kritereve të programit Erasmus+,
duke përfshirë organizimin dhe menaxhimin e mobilitetit si dhe
njohjen e vlerës së kredive për studentët nga universitetet
respektive.

MARRËVESHJE PËR SHKËMBIMIN E MËSIMDHËNËSVE DHE
STUDENTËVE ME “LEOBEN UNIVERSITY” NË AUSTRI
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Në ambientet e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, në kuadër të
bashkëpunimit me Misionin e OSBE-së, u organizua seminari për
përmirësimin e shkrim-leximit mediatik.
Seminaret, të cilët do të vazhdojnë, u ofrojnë studentëve
pjesëmarrës aftësi kyçe të shkrim-leximit mediatik, duke u thelluar
në tema specifike si zbulimi i lajmeve të rreme, roli i reklamës në
ndërtimin e identiteteve, fëmijët si audiencë e veçantë mediatike,
argëtimi në media dhe çështjet e privatësisë. Në seminarin e parë
morën pjesë mbi 100 studentë nga fakultete të ndryshme të UIBM-
së, veçanërisht nga Fakulteti i Edukimit.
Më tutje është paraparë që prodhimi i një kurrikule
gjithëpërfshirëse të arsimimit mediatik për arsimin e lartë që është
zhvilluar në vitin 2019 së bashku me Departamentin e Gazetarisë të
UP-së, të integrohet si lëndë bazë, dhe Misioni i OSBE-së do të
vazhdojë mbështetjen e arsimit të lartë në Kosovë.

ORGANIZOHET MODULI I PARË I TRAJNIMIT PËR STUDENTËT
“EDUKIMI MEDIATIK”
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Dy fusha të hapura sportive, njëra e ndarë për futboll dhe tenis dhe
tjetra për basketboll dhe volejboll, kanë nisur të ndërtohen në
hapësirat e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Sipas
projektit, fushat sportive do të ndërtohen me asfalt dhe do të kenë
të gjitha pajisjet e nevojshme.
Ky projekt do të realizohet në dy faza. Për fazën e parë që
planifikohet të kryhet këtë vit janë ndarë 80 mijë euro nga kategoria
e investimeve kapitale, ndërsa për fazën e dytë që do të vazhdojë në
vitin tjetër do të ndahen edhe 80 mijë euro të tjera.

NIS NDËRTIMI I FUSHAVE SPORTIVE NË KAMPUSIN UNIVERSITAR
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Këshilli i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
(FIMK), ka marrë vendim që të themelojë Trupin Këshillëdhënës për
këtë njësi akademike. Kjo trupë përveç menaxhmentit të njësisë
akademike ka në përbëje edhe përfaqësues nga institucionet tjera si
dhe bota e biznesit.
Në ditët në vazhdim do të mbahet mbledhja konstituive, ku do të
zgjedhet kryetari dhe organet tjera drejtuese. Në këtë kontekst,
përbërja mund të pasurohet edhe më anëtarë të rinj.
Dekani i FIMK, prof.asoc.dr. Faton Mervoci, theksoi se kjo trupë do të
jetë një mekanizëm mbështetës për fakultetin, për përshtatjen e
programeve të studimit me nevojat e tregut të punës etj.

U THEMELUA TRUPI KËSHILLËDHËNËS I FIMK
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Biblioteka Universitare në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë
(UIBM) është pasuruar me tre ekzemplarë të librit “Punimet me
plasje në trashetë e autostradës Morinë – Merdare”. Ky libër i
autorëve Frashër Brahimaj e Shukrte Shyti – Brahimaj është botuar
nga Instituti i Sigurisë për Materie të Rrezikshme dhe Mbrojtje nga
Zjarri.
Ekzemplarët, të cilët do të jenë në dispozicion të studentëve dhe të
interesuarve të tjerë, janë dorëzuar nga Frashër Brahimaj.

TRE EKZEMPLARË TË LIBRIT: “PUNIMET ME PLASJE NË TRASHETË E
AUTOSTRADËS MORINË – MERDARE”, DHUROHEN PËR BIBLIOTEKËN

UNIVERSITARE
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Më 11 dhe 12 nëntor 2022 në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në
Gjilan, janë mbajtur punimet nga Konferenca e 17-të
Ndërkombëtare Ndërdisiplinore “Roli i teknologjisë në formësimin e
shoqërisë”. Bashkëorganizatorë të kësaj konference janë rreth 20
institucione vendore dhe ndërkombëtare, ndërsa bashkëorganizator
është edhe Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë, ku përgjegjës dhe
kontribuues tash e disa vite është Dekani i Fakultetit të Edukimit,
Prof. Assoc. Dr. Besim Gollopeni. Konferenca po i zhvillon punimet
në seancë plenare, në sesione të veçanta dhe sesione të
përbashkëta, ku janë paraqitur për prezantim 162 kumtesa me
gjithsej 264 autorë, bashkautorë dhe kontribues të tjerë shkencorë
dhe profesionistë nga 22 vende të ndryshme të rajonit dhe botë.

MBAHEN PUNIMET NGA KONFERENCA E 17-TË NDËRKOMBËTARE
NDËRDISIPLINORE “ROLI I TEKNOLOGJISË NË FORMËSIMIN E

SHOQËRISË”
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Si vazhdimësi e zbatimit të aktiviteteve të Planit Strategjik të
Universitetit “Isa Boletini” të Mitrovicës me objektiv strategjik
ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe zhvillimit profesional, më
14-17 nëntor 2022, UIBM organizon trajnimin bazë në fushën e
Mësimdhënies në Arsimin e Lartë.
Trajnimi realizohet nga Qendra për Ekselencë në Mësimdhënie në
Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Trajnimin e hapi Prof.
dr. Eda Vula, udhëheqëse e kësaj qendre dhe prof.asoc.dr Merita
Shala, prorektore për mësimdhënie, çështje studentore dhe zhvillim
cilësor.
Temat e përfshira në trajnim kanë të bëjnë me teoritë e të nxënit,
aftësitë e prezantimit, dizajnimin e rezultateve të të nxënit, teknikat
ndërvepruese, vlerësimin, etj.

UIBM ORGANIZON NJË TRAJNIM PËR MËSIMDHËNIE NË ARSIMIN E
LARTË
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Komisioni i Vlerësimit të Kontributeve Akademike (AIS/ALBSA), me
kryetar akademik Servet Pëllumbi (Tiranë), ka vlerësuar dhe ndarë
ÇMIMIN e Ekselencës për Kërkim dhe Angazhim për Monografinë
“Popullsia dhe migrimet në Kosovë – Rast studimi Suhareka” me
autor Prof. Asoc. Dr. Besim Gollopeni, Dekan i Fakultetit të Edukimit
pranë Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë dhe për kontributin e
spikatur institucional. Çmimin është dorëzuar nga Prof. Lekë Sokoli
dhe Prof. Dukagjin Pupovci, zv. Ministër i Arsimit, Shkencës,
Teknologjisë dhe Inovacionit (Kosovë) në Konferencën
Ndërdisiplinore Ndërkombëtare “Roli i teknologjisë në formësimin e
shoqërisë” e cila u organizua me datat 11 dhe 12 nëntor 2022 në
Universitetin Publik Kadri Zeka në Gjilan.

AIS/ALBSA NDAN ÇMIMIN E EKSELENCËS PËR DEKANIN E FAKULTETIT
TË EDUKIMIT, PROF. ASOC. DR. BESIM GOLLOPENI
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Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është mbajtur të
mërkurën një sesion informues në lidhje me thirrjen që do të hapet
për bursa për studimet e nivelit master në shtetet e Bashkimit
Evropian për vitin akademik 2022/23. Thirrja do të hapet në kuadër
të projektit “Young Cell Scheme” – raundi XIII.
“Young Cell Scheme”, e nisur në vitin 2004 është kthyer dhe do të
vazhdojë të ofrojë një mundësi për studentët e rinj në Kosovë për të
studiuar në universitetet më të mira në shtetet anëtare të BE-së,
duke ofruar një bursë njëvjeçare, dyvjeçare dhe mundësinë për
përfituesin të punojë për shërbimin civil të Kosovës, pas përfundimit
të programit.

U MBAJT SESIONI INFORMUES PËR THIRRJEN PËR BURSA (MASTER)
NË BE
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Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) u mbajt të enjten
një tryezë e rrumbullakët ku u diskutua për nevojat e tregut të
punës që ndikojnë në fuqizimin e lidhjes midis zhvillimit akademik
dhe profesional për studentët e Fakultetit Ekonomik. Të pranishëm
në këtë aktivitet ishin edhe përfaqësues nga institucionet lokale dhe
qendrore, organizata të ndryshme, biznese etj.
Dekani i Fakultetit Ekonomik, prof.dr. Qazim Tmava, ka falënderuar
të pranishmit që kanë treguar interesim dhe kanë gjetur kohë për të
marrë pjesë në këtë organizim. Ndërsa duke folur për temën e
tryezës, ai theksoi se tashmë ndërlidhja ndërmjet universitetit –
industrisë dhe qeverisë është imperativ i kohës që ndikon edhe në
vetë zhvillimin shoqëror.

U MBAJT TRYEZA PËR NEVOJAT E TREGUT TË PUNËS QË NDIKOJNË NË
FUQIZIMIN E LIDHJES MIDIS ZHVILLIMIT AKADEMIK DHE
PROFESIONAL PËR STUDENTËT E FAKULTETIT EKONOMIK
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Rektori Musaj dhe Prorektorët e Universitetit Isa Boletini në
Mitrovicë morën pjesë në seminarin për bashkëpunim në programin
Erasmus+ ndërmjet Institucioneve të Arsimit të Lartë të Francës dhe
atyre të Ballkanit Perëndimor, i cili u mbajt më 22-23 Nëntor 2022,
në Tiranë, Shqipëri.
Ky seminar u organizua nga Agjencia Nacionale e Erasmus+ në
Francë, në bashkëpunim me zyrat Erasmus+ të Ballkanit Perëndimor
përfshirë këtu edhe Zyrën Eramus+ në Kosovë. Ideja kryesore e këtij
seminari ishte rritja e bashkëpunimit në Arsimin e Lartë në mes të
vendeve pjesëmarrëse në program.
Pjesëmarrës në këtë seminar ishin institucionet e Arsimit të Lartë
nga Franca si dhe përfaqësues të institucioneve të Arsimit të Lartë
nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

REKTORI DHE PROREKTORËT E UNIVERSITETIT “ISA
BOLETINI”MARRIN PJESË NË SEMINARIN PËR BASHKËPUNIM NË

PROGRAMIN ERASMUS+
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Me qëllim të krijimit të mundësive më të mëdha për studentë sa i
përket përcaktimit në karrierë dhe çështje të tjera me interes,
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë
me OJQ “Premisa”. Për të përcaktuar fushat e bashkëpunimit
ndërmjet UIBM dhe OJQ “Premisa”, të enjten u nënshkrua edhe një
Memorandum Bashkëpunimi nga rektori, prof.dr. Alush Musaj dhe
drejtori i OJQ, mr.sc. Ramadan Beshiri.
Memorandumi synon të promovojë përpjekjet e përbashkëta të dy
UIBM dhe OJQ “Premisa” në sferën e avancimit të çështjeve me
interes reciprok. Palët do të bashkërendojnë aktivitetet për
afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit të jetës
akademike dhe profesionale.

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME OJQ “PREMISA”
 

24/11/2022

UIBMNewsletter Tetor Dhjetor 2022



Këshilli i Fakultetit Juridik në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë
në mbledhjen e mbajtur më 25.11.2022, në mënyrë unanime ka
zgjedhur prof.asoc.dr. Islam Qerimin dekan të kësaj njësie
akademike. Sipas procedurave të rregullta, ky propozim i Këshillit të
Fakultetit Juridik, i dërgohet për miratim Senatit të UIBM.
Zgjedhja e dekanit pason zgjedhjen e anëtarëve dhe mbledhjen
konstituive të Këshillit të Fakultetit Juridik. Ndërsa zgjedhjet për
Këshill të Fakultetit Juridik janë mbajtur më 18.11.2022, me vendim
të Këshillit Drejtues të UIBM.

PROF.ASOC.DR. ISLAM QERIMI ZGJEDHET DEKAN I FAKULTETIT
JURIDIK
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Në bashkëpunim me Fakultetin e Gjeoshkencave dhe kompaninë
NetCAD Mining Solutions është mbajtur trajnimi 3 ditor (23.11.2022
– 25.11.2022) për aplikueshmërinë e programit në fushën e
Planifikimit dhe Projektimit Minerar. Trajnimi është udhëhequr nga
eksperti i kompanisë së NetCAD, Emre Gokyer.
Profesori Gzim Ibishi, tha se qëllimi i trajnimit është t’iu mundësoj
stafit akademik të kenë çasje bashkëkohore në fushën e Planifikimit
dhe Projektimit. Vlenë të thekësohet se falë bashkëpunimit të arritur
në mes të Universiteti Isa Boletini në Mitrovicë dhe Universitetit
“Zonguldak Bulent Ecevit University” në Turqi, është mundësuar
përmes personelit akademik nga Turqia që edhe Fakulteti i
Gjeoshkencave të pajiset me licensë të plotë mbi përdorimin dhe
aplikimin e programit NetCAD (Academic License Package) në
kuadër të projekteve hulumtuese në Kosovë.

U MBAJT TRAJNIMI PËR PLANIFIKIM DHE PROJEKTIM NË MINIERA
NGA KOMPANIA NETCAD MINING SOLUTIONS
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Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) ka filluar të enjten
punimet konferenca shkencore ndërkombëtare: “Mbingarkesa
kurrikulare – ndikimi në arritshmërinë dhe mirëqenien e nxënësve
dhe mësimdhënësve”. Në këtë konferencë dyditore të organizuar
nga Instituti Pedagogjik i Kosovës (IPK) dhe UIBM do të prezantohen
21 kumtesa, 3 prej tyre nga shtetet e rajonit.
Në hapje të konferencës, të pranishmëve me nga një fjalë
përshëndetëse ju drejtuan drejtori i IPK-së, Nezir Çoçaj dhe rektori i
UIBM, prof.dr. Alush Musaj. Ata shprehën kënaqësinë e tyre për këtë
organizim në UIBM që ka mbledhur ekspertë të fushës,
mësimdhënës, studentë etj.

KA FILLUAR PUNIMET KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE:
“MBINGARKESA KURRIKULARE – NDIKIMI NË ARRITSHMËRINË DHE

MIRËQENIEN E NXËNËSVE DHE MËSIMDHËNËSVE”
 

01/12/2022

UIBMNewsletter Tetor Dhjetor 2022



Në kuadër të projektit ResearchCULT, ERASMUS+, financuar nga
Bashkimi Evropian, u realizu një vizitë dy ditore në Universitetin
Sapienza të Romës, Itali. Pjesëmarrës në këtë vizitë studimore ishin
përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë vendor dhe
ndërkombëtar, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
nga Kosova, duke përfshirë edhe Universitetin “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM), si institucion partner i përfaqësuar nga
koordinatori lokal i projektit si dhe dekani i Fakultetit të Edukimit,
prof. assoc. dr. Besim Gollopeni dhe prorektori për Bashkëpunim
Ndërkombëtar, prof. dr. Behxhet Shala.

VIZITË STUDIMORE NË UNIVERSITETIN SAPIENZA TË ROMËS
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Ka përmbyllur punimet Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
“Mbingarkesa kurrikulare – ndikimi në arritshmërinë dhe
mirëqenien e nxënësve dhe mësimdhënësve” që është mbajtur për
dy ditë në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Dita e dytë
ka filluar me një përmbledhje dhe konkluzione nga punimet e ditës
së parë.
Ndërsa, në vazhdim janë prezantuar kumtesat nga profesorët e
Fakultetit të Edukimit në UIBM dhe fakulteteve tjera të edukimit që
përgatisin mësimdhënësit e rinj si dhe hulumtues nga Instituti
Pedagogjik i Kosovës. Për dy ditë janë prezantuar gjithsej 21
kumtesa, 3 prej tyre nga vendet e rajonit.

PËRMBYLLET KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE:
“MBINGARKESA KURRIKULARE – NDIKIMI NË ARRITSHMËRINË DHE

MIRËQENIEN E NXËNËSVE DHE MËSIMDHËNËSVE”
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Fakulteti i Gjeoshkencave në mbledhjen Këshillit Fakultetit të
mbajtur më 01.12.2022 në bazë të Rregullorës për Themelimin dhe
Parimet e Funksionimit të Instituteve në Universitetin “Isa Boletini”
të Mitrovicës, ka emëruar Këshillin e Institutit të përbërë nga 5 pesë
anëtarë.
Dekani i FGJ, prof dr. Naser Peci, tha se menaxhnenti i Universitetit
“Isa Boletini’ të Mitrovicës ka përpiluar bazën ligjore për themelimin
e instituteve të njësivë akademike . “Duke pas parasysh rolin e
instituteve për krijimin e kushteve organizative dhe teknike për
aktivitetet kërkimore dhe mësimore dhe me qëllim të promovimit
dhe bashkëpunimin brenda dhe jashtë Universitetit, themelohet
Instituti i Fakultetit të Gjeoshkencave dhe emërohet Këshilli i
Institutit”.

FUNKSIONALIZOHET INSTITUTI I GJEOSHKENCAVE
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Në mbledhjen e Këshilli Drejtues të Universitetit “Isa Boletini” në
Mitrovicë (UIBM), të mbajtur më 02.12.2022, është marrë vendim
për themelimin e Institutit të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe
Kompjuterike (FIMK). Ky vendim është marrë sipas propozimit të
drejtuesve të FMIK.
Gjithashtu në të njëjtën mbledhje është aprovuar edhe Rregullorja
për punën e Institutit. Institute të tilla janë krijuar edhe në shumicën
e njësive tjera akademike në UIBM, të cilat pritet të krijojnë mundësi
më të mëdha për punën kërkimore dhe shkencore.

U THEMELUA INSTITUTI I FAKULTETIT TË INXHINIERISË MEKANIKE DHE
KOMPJUTERIKE
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Në kuadër të përgatitjeve për procesin e riakreditimit institucional të
Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), më 9 dhe 10 dhjetor
është mbajtur një punëtori e mbështetur nga “Heras Plus”. Pjesë e
punëtorisë përveç rektorit, prof.dr. Alush Musaj dhe prorektorëve,
kanë qenë edhe anëtarë të Këshillit Drejtues, dekanë, drejtorë dhe
zyrtarë të administratës si dhe përfaqësues të studentëve dhe
Alumnit.
Rektori Musaj, në hapje të punëtorisë ka falënderuar “Heras Plus”
për mbështetjen e vazhdueshme për UIBM. Ai gjithashtu ka
vlerësuar punën dhe angazhimin e të gjitha strukturave të
Universitetit sa i përket procesit të riakreditimit insitucional.

PUNËTORI DYDITORE NË KUADËR TË PËRGATITJEVE PËR RIAKREDITIM
INSTITUCIONAL
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Prodekanja e Fakultetit Ekonomik – UIBM, Prof.Ass.Dr. Filloreta
Kunoviku Demiri përfundoi studimet e dyta të doktoratës në
“University Cote D’Azur” në Nicë të Francës, në Graduate School of
Management.
Profesoresha e nderuar ka arritur të mbrojë me vlerësim të lartë
punimin e doktoratës me titull “The Role of the Banking System in
the Development of SMEs and Determinants Influencing Access to
Bank Loans for SMEs in Kosovo and North Macedonia” para
komisionit në përbërje të: Emeritus Prof.Dr. Bernard Olivero –
Kryetar Komisioni, Prof.Dr. Nadine Tournois – Mentore dhe
Prof.Dr.Dragica Odzaklieska – Anëtare e Komisionit, duke e marrë
kështu titullin e dytë të doktoratës “Doctor of Business
Administration”.

PRODEKANJA E FAKULTETIT EKONOMIK – UIBM, PROF.ASS.DR.
FILLORETA KUNOVIKU DEMIRI PËRFUNDOI STUDIMET E DYTA TË

DOKTORATËS NË “UNIVERSITY COTE D’AZUR” NË NICË TË FRANCËS
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Studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, falë rezultateve
të arritura në procesin mësimor janë duke arritur të përfitojnë bursa
edhe nga institucionet tjera, sikur Komuna e Mitrovicës dhe
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI).
Për vitin akademik 2022/23 janë 51 studentë të UIBM që kanë
përfituar bursën elitare në vlerë prej 700 eurosh nga MASHTI si dhe
2 të tjerë kanë përfitues bursën STEM.
Rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj, ka përgëzuar përfituesit dhe ju
ka uruar sukses atyre në rrugën e dijes. “Sukseset dhe rezultatet
tuaja janë dëshmi e punës së mirë që bëhet në UIBM”, tha ai.

51 STUDENTË TË UIBM PËRFITOJNË BURSËN ELITARE DHE 2 BURSËN
STEM NGA MASHTI
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Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, është mbajtur takimi në
mes të menaxhmentit të UIBM-së, Përfaqësuesit nga Këshilli
Drejtues, Zyrës për Sigurim të Cilësisë dhe Parlamentit të
Studentëve për Raportet e Vlerësimeve. Rektori, prof.dr. Alush
Musaj, tregoi gatishmërinë e menaxhmentit për të përfshirë sa më
shumë akterë në procesin e vlerësimit të cilësisë dhe përmirësimit
të vazhdueshëm të Universitetit.

Shpat Musliu, nga Zyra për Sigurim të Cilësisë, prezantoi një
përmbledhje të rekomandimeve nga raportet e vlerësimit, që disa
prej tyre tashmë veç janë implementuar nga menaxhmenti, ndersa
disa të tjera janë në proces të implementimit. Përfaqësuesit e
Parlamentit Studentoru dakorduan të zhvillojnë takime me dekanët
e fakulteteve rreth rezultateve të vlerësimit të studentëve, për
personelin akademik.

PREZANTOHEN REKOMANDIMET KRYESORE TE NXJERRURA NGA
RAPORTET E VLERËSIMEVE TË VITIT 2022

 

15/12/2022

UIBMNewsletter Tetor Dhjetor 2022



Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) u mbajt të
premten një Akademi Përkujtimore për prof.dr. Shefqet Rashanin, i
cili u nda nga jeta më 14.12.2022. Të pranishëm në këtë akademi
ishin drejtuesit e UIBM, mësimdhënës, miq, kolegë, ish – studentë
dhe familjarë të të ndjerit.
Në emër të UIBM familjarët dhe të pranishmit e profesorit Rashani, i
ka ngushëlluar rektori prof.dr. Alush Musaj. “Jemi mbledhur sot këtu
për të nderuar dhe përkujtuar jetën dhe veprën e një personaliteti
të shquar të qytetit tonë, të vendit tonë, një profesori e intelektuali
të jashtëzakonshëm. Profesor Rashani, ka qenë një prej shtyllave të
jetës akademike në qytetin e minatorëve, prandaj si i tillë meriton
respektin dhe nderimin e të gjithëve pa përjashtim”.

U MBAJT AKADEMIA PËRKUJTIMORE PËR PROF.DR. SHEFQET
RASHANIN
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Bashkëpunimi i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore me Shoqatën e
Industrisë së Qumështoreve të Kosovës (SHIQK) po rezulton gjithnjë
e më i sukseshëm. Nga takimet e rregullta që mbahen në mes të
Dekanit të FTU, Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku dhe Kryetarit të SHIQK,
z. Gani Durmishaj, është biseduar dhe për nivelin profesional të
kandidatëve të cilët i kanë përfunduar studimet në FTU përkatësisht
profesionalizmin që e trgojnë në qumështoret ku janë punësuar. Në
kontekst të kësaj janë diskutuar edhe planprogramet e studimeve si
bazë e përgatitjes profesionale. Nga këto takime, ishte kërkesë e
SHIQK që lëndët, “Teknologjia e përpunimit të qumështit” në nivelin
e studimeve Bachelor dhe “Kimia dhe teknologjia e qumështit dhe
produkteve të tij”, në nivelin e studimeve Master, që ishin lëndë
zgjedhore të bëhen lëndë obligative.

BASHKËPUNIM I FRYTSHËM I FTU ME SHOQATËN E INDUSTRISË SË
QUMËSHTOREVE TË KOSOVËS
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Dekani i Fakultetit të Gjeoshkencave, prof. dr. Naser Peci, mori pjesë
ne “17th International Mineral Processing Symposium IPMS 2022”,
që u mbajt më 15-17 dhjetor 2022 në Stanboll, Turqi
(www.imps2022.org ). Dekani ishte i ftuar nga organizatorët nën
cilësinë e folësit kyq në seanca plenare.
Në të njejtën kohë është mbajtur edhe “10th International Mining,
Tunneling, Machinery Equipment and Heavy Duty Vehicles Fair”
(www.madenturkiyefuari.com ). Në këtë panair janë paraqitur pajisje
për sektorin minerar nga kompani prestigjioze nga Turqia dhe bota.

DEKANI I FGJ -SË, PROF.DR. NASER PECI MORI PJESË NË “17TH
INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM”
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë
me Shukos /PRU-K (Profesionistëve të rinj të ujit në Kosovë) në
përgatitjen, organizimin dhe zbatimin e aktiviteteve të përbashkëta,
që do të kontribuojnë në ndërtimin e kapaciteteve për
profesionistët e rinj të ujit. Për të specifikuar përgjegjësitë dhe
obligimet ndërmjet palëve, të premten u nënshkrua një
Memorandum Mirëkuptimi nga rektori i UIBM, prof.dr. Alush Musaj,
drejtori ekzekutiv i Shukos, Abdullah Dërguti dhe kryesuesi i PRU-K,
Albert Salltakaj.

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI ME SHUKOS/PRU- K
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Në një ceremoni të organizuar në kampusin e Universitetit “Isa
Boletini” në Mitrovicë (UIBM), u zbulua të martën skulptura “Poshtë –
Lartë”, e autorit, Butrint Morina. Skulptura e cila është zgjedhur
fituese në kuadër të projektit “Vizionimi i hapësirave industriale të
Mitrovicës”, mbështetur nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në
Kosovë, u zbulua nga rektori, prof.dr. Alush Musaj, drejtori i “7 Arte”,
Lulzim Hoti, autori, Butrint Morina si dhe kryetarja e Parlamentit
Studentor, Ariona Rushiti.

NË KAMPUSIN UNIVERSITAR U ZBULUA SKULPTURA “POSHTË –
LARTË”
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Në mbledhjen e parë konstituive të Këshillit të Institutit të Fakultetit
të Gjeoshkencave (IFGJ), prof.ass.dr. Gzim Ibishi, u zgjodh drejtor i
Institutit të Fakultetit të Gjeoshkencave. Në këtë mbledhje të thirrur
nga dekani, prof.dr. Naser Peci, u prezantuan edhe anëtarët e
Këshillit të IFGJ të zgjedhur nga Këshilli i Fakultetit të Gjeoshkencave:
Prof.dr. Ahmet Tmava, prof.asoc.dr Muhamedin Hetemi,
prof.asoc.dr. Muharrem Zabeli, prof.asoc.dr. Nazmi Hasi nga UIBM –
FGJ dhe dr.sc. Ali Bunjaku nga Kompania Boliden, Finlandë, i cili mori
pjesë në takim përmes lidhjes online.
Dekani, Peci shprehu kënaqësinë e tij për funksionalizimin e
Institutit të Fakultetit Gjeoshkencave (IFGJ) dhe iu uroj zgjedhjen
anëtarë të Këshillit të IFGJ.

PROF.ASS.DR. GZIM IBISHI U ZGJODH DREJTOR I INSTITUTIT TË
FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE
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Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë
me Shoqatën Kosovare të Shurdhërve (SHKSH) me qëllim të
zhvillimit të aktiviteteve me interes të përbashkët edukativ dhe
kulturor. Për të specifikuar fushat me interes reciprok u nënshkrua
edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy
institucioneve nga rektori, prof.dr. Alush Musaj dhe përfaqësuesi i
SHKSH -së, Nebih Cakaj.
Bashkëpunimi do të mbështetet mbi bazën e parimeve demokratike
dhe në pajtim me autonominë dhe lirinë e veprimtarisë të të dyja
palëve. Palët zotohen që të marrin në shqyrtim nevojat e
përbashkëta gjatë bashkëpunimit të tyre, me qëllim për të përfituar
nga zhvillimi i aktiviteteve me interes te përbashkët edukativ dhe
kulturor.

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME SHOQATËN KOSOVARE TË
SHURDHËRVE
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Këshilli Drejtues i Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë ka marrë
vendim për themelimin e Institutit të Fakultetit të Teknologjisë
Ushqimore. Vendimi është marrë pas propozimit nga FTU-ja, me
arsyetimin për rëndësinë e themelimit të një instituti të tillë.
Instituti i FTU -së, përveç që do të krijojë mundësi më të mëdha për
studentë dhe mësimdhënës, vlerësohet të jetë një urë lidhëse e
bashkëpunimit ndërmjet pjesës akademike dhe industrisë. Institute
të tilla janë themeluar edhe në njësitë tjera akademike në UIBM.

U THEMELUA INSTITUTI I FAKULTETIT TË TEKNOLOGJISË USHQIMORE
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