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Krahas botimeve të tjera, Universiteti për
Biznes dhe Teknologji ka menduar edhe për
një botim ndryshe, dedikuar kësaj here jo
studentëve aktualë e mësimdhënësve, por
ish-studentëve, Alumnit, që është gjithnjë i
ndërlidhur dhe pjesë e pandashme e UBT-
së.
Alumni i UBT-së është një nga elementet
kryesore të dëshmimit të rritës dhe
kualitetit të UBT-së. Ata janë përcaktuar
vite më parë për studime në UBT, kanë
kaluar një nga përvojat më mira dhe më
kualitative të studimeve, jo vetëm në vend
por edhe në rajon dhe më gjerë, kanë diplo-
muar në UBT dhe sot japin kontributin e
tyre në shumë institucioneve shtetërore, në
shumë kompani publike e private, në shumë
organizime të tjera.
Programet e studimit, profesorët e përzgjed-
hur vendorë dhe sidomos profesorët
ndërkombëtarë, të angazhuar nga institu-
cionet më prestigjioze universitare nga

Evropa dhe SHBA, kanë bërë që studentët e
UBT-së të fitojnë njohuri të barasvlershme
me kolegët e tyre nga universitetet më të
përparuara dhe me traditë të gjatë.
Po kështu, kanë qenë vizitat studimore, të
organizuara në institucione e ndërmarrje të
ndryshme në vend, por sidomos vizitat
studimore në Austri, Belgjikë, Francë,
SHBA etj., ato që janë çmuar më së shumti
nga studentët dhe që u kanë mundësuar
atyre të shohin zbatimin në praktikë të njo-
hurive të tyre të përfituara gjatë studimeve.
Dhe, se ia ka vlejtur shumë i tërë mundi, i
tërë angazhimi, dëshmon përqindja shumë e
lartë e punësimit të Alumnit, një përqindje
për t’u admiruar jo vetëm për shkallën e
punësimit, por gjithsesi, që është edhe ele-
menti kryesor, për pozitat e larta, me
rëndësi dhe përgjegjësi të madhe që gëzon
Alumni i UBT-së kudo ku ai ka gjetur ras-
tin të tregojë dijen dhe performansën e tij.

Prishtinë, mars 2009

UBT Alumni Journal
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Vizita studimore në Austri - një përvojë e papërsëritshme
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Çka thonë Alumni i
UBT-së

Sfida për të studiuar në një universitet
privat, me mësimdhënës profesorë emi-
nentë nga universitete të famshme
botërore, ishin shtysa për Advan Duatin
për të studiuar në UBT.
Mundësia për të përcjellë ligjëratat nga
profesorë nga Vjena, Brukseli, Oaklandi,
etj. çmohet nga ai si e një rëndësie shumë
të veçantë, ndërsa një faktor i rëndësish-
ëm për mbarëvajtjen e studimeve ka qenë
edhe bashkëpunimi mes studentëve.
Dauti pas përfundimit të studimeve një
vit e gjysmë ka punuar në ndërmarrjen
familjare, ndërsa nga data 10 nëntor
2008 është punësuar në bankën TEB në
Kosovë, ku vazhdon të punojë edhe më
tej.
“Gjatë gjithë punës dhe situatave të

ndryshme që ballafaqohemi deri tani së
paku disa zgjidhje vijnë nga studimet e
mia në UBT. Është e pashmangshme që
mos të ndërlidhet diçka me studime
tona”, shprehet Dauti.
Më tej ai jep një vlerësim për UBT-në:
“Para se të fillonin studimet dhe në fil-
limin e hershëm nuk mund të besonim se
diçka e tillë mund të ndodhte në Kosovë
dhe se dikush mund të realizonte një pro-
jekt të përmasave të tilla, por me durim-
in tonë dhe vazhdimin e përpjekjeve për
t’ia arritur këtij qëllimi, ne së bashku me
udhëheqësit e Universitetit, gjithnjë duke
menduar në Presidentin e UBT-së, Prof.
Edmond Hajrizin, kemi arritur që UBT-
në ta ngrinim në një nivel të lartë, dhe
tash mund të krahasoheshim me univer-
sitetet më të mëdha botërore”.

Advan Dauti: UBT në shkallë me uni-
versitetet e njohura botërore

“Duke u nisur nga fakti se përpos fakul-
tetit në të cilin kam studiuar, si edhe nga
rrethanat ekonomike në të cilat ndodhe-
mi, kam menduar se vetëm fakulteti nuk
mjafton dhe kam vazhduar me studime
në UBT në drejtimin “Internacional
Engineering Management”, për të cilin
universitet edhe atëherë edhe tani men-

doj se është një ndër universitetet private
që ofron një kualitet të lartë në studime,
pasi që në periudhën e pas studimeve të
hapen horizonte të reja në fushën e biz-
nesit”, shprehet Afrim Mehmetaj, i cili
pas studimeve në UP ka vazhduar
studimet master në UBT.
“Ajo që më së shumti më ka lënë për-

Afrim Mehmetaj: Në UBT profesorët
janë të një niveli profesional jashtëza-

konisht të lartë
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shtypje gjatë studimeve në UBT - vijon
z.Mehmetaj - është fakti se përpos profe-
sorëve të nderuar të cilët ka ligjëruar si
ata vendorë edhe ata ndërkombëtarë
kanë qenë të një niveli profesional
jashtëzakonisht të lartë, më ka fascinuar
thjeshtësia e tyre karshi nesh, ata
asnjëherë nuk kanë tentuar që ta
paraqesin veten superior edhe për vetë
faktin që kanë qenë të tillë. Gjithashtu
më ka lënë përshtypje të mirë kole-
gialiteti i cili ka ekzistuar në mesin e stu-
dentëve, pasi shumica prej nesh kemi
qenë të profesioneve të ndryshme”.
Z.Mehmetaj shprehet edhe për vizitat që
janë organizuar gjatë kohës së studimeve
në UBT: “Gjithsesi se çdo vizitë jashtë
vendit, e sidomos vizita në institucione
dhe ndërmarrje me renome të cilat i kemi
vizituar, na kanë ndihmuar dhe na ndih-
mojnë që t’i sjellim përvojat e tyre dhe t’i
inkorporojmë në punën tonë të përdit-
shme”.
Por, sa i ka ndihmuar atij përvoja e fitu-
ar në UBT. “Si inxhinier kam punuar
disa vite në Fabrikën e Amortizatorëve
në Prishtinë, mandej gjatë kohës së
studimeve kam filluar të punoj në një
ndërmarrje private, ku kam punuar si
menaxher për regjionin e Prishtinës për

dy vite e gjysmë. Në vitin 2005 kam
themeluar ndërmarrjen time me emrin
N.T.SH.”Joni” me seli në Prishtinë dhe
punojmë me mjaft sukses dhe kemi një
ngritje të vazhdueshme si në kualitet
ashtu edhe në afarizëm”, shprehet
Mehmetaj.
Më tutje lidhur me përfitimet që ka
pasur në fushën profesionale nga
studimet në UBT, z.Mehmetaj shprehet:
“Po ju jap një thënie të një profesori tim
të nderuar, i cili thoshte se ne shqiptarët
nuk kemi nevojë të zbulojmë asgjë, sepse
të gjitha gjërat që na duhen neve janë të
zbuluara, por duhet të dimë si t’i për-
dorim dhe kur t’i përdorim. Mendoj se
UBT ka arritur të na tregojë rrugën se si
t’i përdorim dhe kur t’i përdorim ato që i
kemi mësuar, gjithmonë po flas për veten
time, për çka i jam mirënjohës themelue-
sit të këtij universiteti, z.Edmond Hajrizi.
“Të gjithë ata që mendojnë të kenë një
karrierë të suksesshme si në sektorin
publik ashtu edhe në atë privat do të
duhej që, nëse hezitojnë të studiojnë në
UBT, të kontaktojnë disa prej atyre që i
kanë kryer studimet më herët në UBT
dhe të mësojnë pse ia vlen të studiosh në
këtë Universitet”, thekson në fund Afrim
Mehmetaj.

Albert Krasniqi: Nga studimet, në
detyrë drejtuese dhe me shumë

përgjegjësi
Rregullat e
universitetit,
marrja e përvo-
jës së univer-
siteteve
Amerikane dhe
Europiane
kanë qenë
shtytja krye-

sore e Albert Krasniqit për të studiuar në
UBT.
“Pothuajse 99.9 për qind e profesorëve
kanë qenë shumë të kualifikuar dhe me
një përvojë të madhe në lëndët në të cilat
kanë ligjëruar. Kanë qenë shumë të afërt
me studentët dhe kanë qenë në dispozi-
cion edhe pas largimit nga Kosova
përmes emailave, telefonave etj.”, shpre-
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het Krasniqi në vijim duke folur për pro-
fesorët ndërkombëtarë të angazhuar në
UBT.
Ai po kështu thekson edhe ndihmesën e
madhe që atyre i kanë dhënë vizitat e
ndryshme studimore, gjatë të cilave ata
kanë pasur mundësi të njihen me përvoja
të reja dhe me biznese të ndryshme.
Edhe atij, pas diplomimit në UBT i janë
hapur rrugë të reja në zhvillimin e karri-
erës:
“Tash punoj në njërën nga kompanitë më
të mëdha në Kosovë, Maqedoni e
Shqipëri, që merret kryesisht me dyshe-
menë e drurit (parket, laminat, ngjitës,

llajsne etj), dyer dhe dritare etj.
Udhëheq pjesën e shitjes dhe të mar-
ketingut të kësaj kompanie. Pas
diplomimit unë kam një vizion më të
gjerë. Për secilin vit veprimet dhe njohu-
ritë e mia vlerësohen lart nga pronarët e
kompanisë”.
Duke u shprehur se përvoja që e ka fitu-
ar gjatë studimeve i ndihmon që prob-
lemet e biznesit t’i zgjidhë më lehtë dhe
më shpejt, z.. Krasniqi porosit të gjithë
studentët që duan të fitojnë një përvojë si
në asnjë universitet në vend apo rajon,
përvojë amerikane apo europiane, që ta
zgjedhin UBT-në për studimet e tyre.

Armend Merovci: Kurrikula e mirë-
filltë, në trend me universitetet tjera

botërore
I lindur në Mitrovicë dhe me vendbanim
në Prishtinë, Armend Merovci ka diplo-
muar në drejtimi Business
Administration në UBT, ndërsa tani
është duke përfunduar Msc Finance and
Investments ne Queen Mary University
of London në Londer. “Arsyeja kryesore
që më ka shtyrë të studioj në UBT ka
qenë kurrikula e universitetit. Po ashtu,
edhe profesorët kanë qenë shumë të mirë
dhe me përgatitje të lartë profesionale

dhe shkencore”, thotë z.Merovci.
Ndërsa, gjatë studimeve atij më shumti i
kanë lënë mbresa mënyra e ligjërimit dhe
kërkesa për të punuar në grupe në pro-
jekte të ndryshme.
Z.Merovci çmon lart angazhimin e profe-
sorëve ndërkombëtarë në UBT dhe
ndihmesën e madhe që kanë dhënë ata
për studentët.
“Vetë fakti që UBT ka kurrikulë të mirë-
filltë në trend me universitetet tjera

botërore dhe po ashtu profe-
sorët me nivel të lartë shkencor
ka bërë që unë të pranohem në
njërin ndër universitetet më të
mira, në mesin e dhjetë më të
mirëve, në Angli, pra Queen
Mary University of London”,
thotë ai.
“Ju uroj punë të mbarë dhe
UBT-së suksese në të ardhmen.
Shpresoj që UBT do të vazhdojë
të ofrojë cilësi edhe më të mirë,
duke e pasur parasysh poten-
cialin shkencor”, përfundon
z.Merovci.Një pamje nga vizita studimore në Vjenë
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- Z. Celina, a mund të na jepni një
përshkrim të shkurtër të autobi-
ografisë suaj: Vendlindja, shkolli-
mi paraprak etj.
Celina: Jam i lindur ne Prizren, më
1975. Kam të përfunduar Fakultetin
Ekonomik në Prishtinë, në drejtimin
Menaxhment dhe Informatikë, më
2002, shkallën e magjistraturës në
UBT në edicionin e parë të programit
IEM më 2004, ndërsa momentalisht
kam të regjistruar studimet në nivel të
doktoratës në “Swiss Management
Center” në Zvicër, në drejtimin
Doctorate of Business Administration.
- Si keni vendosur të studioni në
UBT. Çka ka qenë shtytja juaj
kryesore për të studiuar në këtë
universitet?
Celina: Programi IEM që e ofron UBT
është një program adekuat për një stu-
dent, i cili dëshiron t’i përvetësojë
praktikat më të mira euro-amerikane
nga profesorët më eminentë të univer-
siteteve perëndimore. Nevoja për njo-
huri të reja nga bota e teknologjisë dhe
biznesit të cilat do të jenë të zbat-

ueshme edhe në Kosovë si dhe në
përditshmërinë tonë personale ka qenë
shtytja kryesore për regjistrimin në
këtë program.
- A mund të na rrëfeni diçka nga
studimet tuaja në UBT. Çka ju ka
lënë më së shumti përshtypje?
Celina: Përshtypjet kanë qenë nga më
të ndryshmet, duke filluar nga një
atmosferë e mirë studimore në mes të
anëtarëve të grupit e deri tek pervojat
e paharruara nga vizitat në kompanitë
më të mëdha austriake që i kemi pasur
gjatë kohës së studimit. Mendoj që të
gjithë kemi pasur mundësi të krijojmë
një perceptim pak më ndryshe të zhvil-
limit të biznesit modern nga ajo që e
kemi pasur para studimeve në UBT.
- UBT njihet si institucion që ka
sjellë dhe vazhdon të sjellë në
Kosovë profesorë eminentë nga e
gjithë bota. Si e keni vlerësuar këtë
fakt dhe sa konkretisht ju kanë
ndihmuar ata?
Celina: Duke e konsideruar veten si
pjesë e themelimit të UBT-së, unë
besoj që UBT është një entitet unik në

Arton Celina: UBT është një entitet
unik në ambientin e shkollimit të lartë

në Kosovë dhe rajon
“UBT është një entitet unik në ambientin e shkollimit të lartë në
Kosovë dhe rajon, jo vetëm për cilësinë e profesorëve, por edhe për

aplikimin e kurikulave unike dhe interdisiplinare. Në anën tjetër, pro-
fesorët e kalibrit të z.Kopacek, z.Bazaz apo z. Bargava i japin një argu-
ment të fortë asaj që e ceka më lart. Kjo edhe është një ndër arsyet më
të forta pse ia vlen të studiosh në UBT”, thotë Arton Celina, menaxher

regjional në TEB Bankë
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ambientin e shkollimit të lartë në
Kosovë dhe rajon, jo vetëm për cilësinë
e profesorëve, por edhe për aplikimin e
kurikulave unike dhe interdisiplinare.
Në anën tjetër, profesorët e kalibrit të
z.Kopacek, z.Bazaz apo z. Bargava i
japin një argument të fortë asaj që e
ceka më lart.
Kjo edhe është një ndër arsyet më të
forta pse ia vlen të studiosh në UBT.
- Po kështu, UBT ofron edhe
mundësinë e udhëtimeve studimore
në institucione prestigjioze
ndërkombëtare me të cilat ka
bashkëpunim, apo edhe vizita
studimore në ndërmarrje e institu-
cione të rëndësishme në vend. Sa
ju kana ndihmuar Juve
konkretisht këto vizita?
Celina: Si e përmenda edhe më herët,
vizitat studimore janë elemente të
pandashme në studimet bashkëkohore
në cilindo universitet të njohur në
botë. Teoria dhe praktika formësojnë
një tërësi perfekte, e cila vetëm si e
tillë mund të implementohet në prak-
tikë.
Mendoj që elementi më i fuqishëm që i
jep studimeve në UBT një kahe mod-
erne është pikërisht mundësia që një
studenti i jipet gjatë studimeve për
bashkëpunim me botën e zhvilluar.
- Pas diplomimit, Ju tani po zhvil-
loni karrierë të suksesshme. A
mund të na thoni konkretisht ku
jeni duke punuar, cili është pozi-
cioni Juaj dhe sa në të vërtetë keni
arritur në karrierë deri tash?
Celina: Sot mbaj pozitën e
Menaxherit Regjional në TEB Bankë.
Sa i përket arritjeve të mia në karri-
erë, mund të them që kryesisht kam
mbajtur pozita menaxheriale bankiere
të përfshira në sektorin e shitjes dhe

mbikëqyrjes së përgjithshme, ndërsa
po ashtu, pas përfundimit të magjis-
traturës në UBT kam një karrierë
aktive akademike në rolin e asistentit
ligjërues në UBT.
- Në profesionin Tuaj dhe në
detyrat e përditshme të punës,
takoheni me probleme e situata të
ndryshme. Sa mendoni se ju ndih-
mon në zgjidhjen e detyrave të
punës apo çështjeve të biznesit a
çështjeve të ndryshme përvoja që
keni fituar gjatë studimeve në
UBT?
Celina: Përvojat e fituara gjatë
studimeve kanë një rol të veçantë në
punën time të përditshme. Mund të
veçoj rolin e drejtpërdrejtë, ku përvo-
jat e shkëmbyera me profesorë dhe
anëtarë të grupit shërbejnë për gjetjen
e alternativave të ndryshme më se të
nevojshme për zgjidhjen e çështjeve
preokupuese, si dhe rolin indirekt ku
do të specifikoja networkingun që na
është mundësua gjatë studimit, me
anë të së cilës ne i kemi horizontet
shumë të gjera për hulumtimin e
praktikave të ndryshme si nga liter-
atura ashtu edhe përvojat praktike të
kolegëve.
- Ju lutem, mund t’i shtoni kësaj
bisede edhe ndonjë element tjetër
që juve ju duket më rëndësi.
Celina: Do t’ju kisha falënderuar për
iniciativën e marrë për zhvillimin e
mëtutjeshëm të Alumnit, sepse besoj
që Alumni është një bazament i fortë i
zhvillimit të universiteteve por edhe
universiteti është shumë i nevojshëm
për zhvillimin e mëtutjeshëm të stu-
dentëve të diplomuar në karrierën e
tyre të mëtutjeshme. Kështu që ky
gërshetim i interesave sjell një fryt
nga i cili të gjithë do të kenë dobi.
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Bedri F. Obërtinca: UBT, institucioni i
vetëm ku mund të fitojmë njohuri të

reja nga prokurimi publik
“UBT është i vetmi universitet ku
mund të fitojmë njohuri të reja nga
Prokurimi Publik”, shprehet Bedri F.
Obërtinca, aktualisht menaxher i
prokurimit në Kuvendin Komunal në
Fushë-Kosovë. Ai punon në këtë detyrë
që nga viti 2004, ndërsa në vitin 2007
është regjistruar në UBT dhe ka fituar
titullin ekspert ndërkombëtar për
prokurim publik.
“Më së tepërmi përshtypje më ka lënë
disiplina në punë, puna shumë serioze
me studentë dhe me shumë përkush-
tim nga ana e stafit punues e veçanër-
isht profesorët në ligjërimin e tyre. Po

ashtu, kemi hasur edhe në një formë
tjetër të punës nga profesorët, puna ka
qenë e organizuar ashtu që ne kemi
përcjellë ligjëratat e tyre por kemi
qenë të angazhuar edhe në ushtrime
praktike nga lëmi i caktuar, duke
punuar në grupe”, tregon Obërtinca
përvojat nga studimet në UBT.
Më tej ai flet edhe për profesorët e
huaj të angazhuar në UBT: “Profesorët
të cilët kanë një përvojë të madhe në
universitetet e Evropës e disa edhe në
universitetet e SHBA na kanë sjellë
përvojat e veta nga ato vende, veçanër-
isht në lëmin e prokurimit pasi që kjo
te ne është një lëmi e re”.

Bekim Marmullaku: Studimet në
UBT një përvojë e jashtëzakonshme

“Kontaktet e mia me UBT kanë filluar
edhe më herët, kur ka funksionuar
vetëm instituti IEM. Përmes tij kam
vijuar një trajnim në Vjenë, i cili ka
qenë një përvojë e mirë për mua, gjë që
ishte edhe vendimtare për tëe vazhd-
uar bashkëpunimin me UBT-në”,
shprehet Bekim Marmullaku, që pas
mbarimit të Fakultetit Elektroteknik
ka vazhduar studimet master në UBT
(2004-2005).
“Studimet në UBT kanë qenë një për-
vojë e jashtëzakonshme për mua, -
thotë ai. Ishin një gërshetim i mirë
mes përvojës time në biznes dhe pjesës
teorike që na ligjërohej aty. Mënyra e

studimit me ”bllok sistem” ishte risi
dhe mjaft e përshtatshme për mua.
Gjithashtu shoqërimi dhe bashkëpuni-
mi me kolegët ishte një pervojë dhe
kënaqësi e veçantë”.
Po profesorët e huaj? Marmullaku
shprehet: “Ardhja e profesorëve emi-
nentë nga e gjithë bota ka qenë “qer-
shia mbi tortë” e gjithë këtij organizi-
mi. Ishte një rast shumë i mirë që nga
ekspertët dhe shkencëtarët eminentë
botërorë, drejtpërdrejt, të njihemi me
metodat dhe të arriturat bashkëkohore
në administrimin e biznesit, si dhe me
përvojat tjera nga vendet më të zhvil-
luara të botës”.
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Po sa ju kanë ndihmuar studentëve
vizitat studimore jashtë vendit? “Për
mua si pronar i një biznesi privat,
udhëtimi jashtë vendit dhe vizita në
institucionet dhe ndërmarrjet pres-
tigjioze ndërkombëtare ka qenë një
përvojë e pazëvendësueshme. Aty pata
mundësinë që drejtpërdrejtë, nga dora
e parë, të shoh dhe të marrë informa-
cione se si organizohet suksesshëm
puna dhe menaxhimi i një ndërmarrje-
je. Ato këshilla dhe përvoja të mira
përpiqem çdo ditë t’i aplikoj në prak-
tikë”.

“Kemi marrë përvoja të mira dhe kemi
mësuar metoda dhe teknika të
ndryshme se si përballohen sfidat në
biznes në vende të ndryshme të botës,
dhe duke ia shtuar komponentin ven-
dor këtyre sfidave, mendoj që po e kri-
jojmë një pasqyrë më të qartë për
ambientin afarist këtu”, thekson
z.Marmullaku, duke përfunduar se
pret që UBT në të ardhmen të organi-
zojë programe të tjera dhe ne të vazh-
dojmë të profesionalizohemi edhe me
tutje, si në aspektin teorik ashtu edhe
në atë praktik.

Binak Beqaj: Sjellja nga UBT e
profesorëve ndërkombëtarë në
Kosovë një praktikë e mirë

Binak Beqaj është aktualisht bashkë-
drejtues i Departamentit të
Arkitekturës dhe Planifikimit
Hapësinor në UBT dhe ligjërues në
këtë departament. Ai ka kryer
Fakultetin e Arkitekturës në
Universitetin e Prishtinës, ndërsa ka
marrë titullin Master në UBT.
“Emri i UBT-së në opinion dhe përm-
bajtja e programit të studimeve si dhe
personeli akademik”, shpjegon Beqaj
arsyet pse ka vendosur të studiojë në
UBT, duke shtuar se ajo që i ka lënë
më së shumti përshtypje gjatë
studimeve në UBT është “niveli i mirë
i organizimit, niveli i lartë dhe përvoja
e stafit akademik dhe kushtet e mira
në objektin e UBT-së për studim”.
Beqaj më tej thekson se sjellja nga
UBT e profesorëve ndërkombëtarë në
Kosovë është një praktikë e mirë dhe
një ndihmesë e madhe për studentët
për të kompletuar njohuritë profesion-

ale.
UBT
organi-
zon edhe
vizita të
shumta
studi-
more në
univer-
sitetet
partnere
në
Evropë dhe në SHBA. Sipas z.Beqaj,
këto vizita ndihmojnë për të material-
izuar njohuritë teorike, por edhe për të
vlerësuar indeksin në mes ofertës dhe
kërkesës në tregun e punës gjithmonë
në lidhje me kuadrot që dalin nga
UBT-ja.
“Suksesi ka matje reale vetëm kur
arrihet në ambient të suksesshëm. Le
të shpresojmë këtë edhe në relacionin
UBT-Kosovë”, përfundon Beqaj.
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Bujar Gosalci: Studimet në UBT i
hapin rrugën e suksesit

“Gjate studimeve në UBT unë kam qenë
duke punuar në KFOR HQ si asistent për
financa e buxhet. Pas studimeve e kam
lënë punën atje dhe kam themeluar kom-
paninë time me të cilën punët kanë ecur
edhe më mirë se që kisha besuar ndon-
jëherë”, thotë Bujar Gosalci.
Ai thekson se ka vendosur të studiojë në
UBT në bazë të preferencave të studen-
tëve të mëhershëm në UBT, ndërsa gjatë
studimeve më së shumti përshtypje i
kanë lënë profesorët.
“Unë e vlerësoj lart sjelljen e profesorëve
të huaj në UBT. Ata më kanë ndihmuar
që ta zgjeroj horizontin e të menduarit,
duke mos u përkufizuar vetëm në
Kosovë”, vijon Gosalci, duke folur për
profesorët e angazhuar në UBT.
Ai gjithashtu çmon shumë vizitat studi-

more, si një veçanti e UBT-së. ”Vizitat në
universitetet e huaja dhe ndërmarrjet
atje më kanë ndihmuar, ashtu që e kam
parë teorinë në praktikë”, shprehet ai,
duke shtuar se përvoja e fituar gjatë
studimeve në UBT si dhe përvojat tjera
gjatë karrierës janë elemente të rëndë-
sishme në zgjidhjen e problemeve ditore
me të cilat ballafaqohet gjatë punës.
“Në kushtet në të cilat ne jetojmë sot, me
një dinamikë marramendëse, unë mendoj
që është shumë e nevojshme për të arrit-
ur sukses që secili prej nesh të ketë një
rrjet të zhvilluar të njerëzve të suk-
sesshëm që i njeh dhe e njohin (network-
ing), prandaj Alumni i UBT-së është një
mundësi më e madhe per secilin prej
nesh që të jemi më afër suksesit”, thotë
Gosalci.

Bujar Kuçi: Kosova ka nevojë për insti-
tucione si UBT

“Lidhjet e mia me UBT apo me drejtuesit
e këtij institucioni kanë qenë të hershme
si në trajnime, kurse apo takime të
ndryshme dhe kam vlerësuar si institu-
cionin më të mirë në të cilin unë mund të
ngrisë aftësitë e mia. Po ashtu një nga
arsyet ka qenë edhe risitë që ka sjellur
UBT në Kosovë, siç ka qenë ofrimi i
studimeve master për një drejtim krejt të
ri në Kosovës siç është Diplomacia”,
thotë Bujar Kuçi, i cili ka përfunduar
programin Master në Diplomaci dhe mar-
rëdhënie ndërkombëtare në UBT, ndërsa
aktualisht punon si drejtor i
Departamentit të Turizmit në MTI, i cili
është përgjegjës për zhvillimin e turizmit,
politikave turistike dhe promovimin e
turizmit në Republikën e Kosovës.

Konsideroj se periudha e studimeve në
UBT është njëra nga periudhat që ka
sjellur anagazhimet më të mëdha deri më
tani, por normalisht që ka sjellur edhe
përshtypjet nga kjo kohë, thotë ai.
“UBT vlerësoj se është univerisiteti i cili
më së shumti punon me profesorë të huaj
dhe eminentë në Kosovë, dhe për vet fak-
tin se unë kam zgjedhur të jem pjesë e
këtij programi kam vlerësuar se mund të
jetë një ndihmesë e madhe, e që në fakt
ka qenë ndihmë e madhe. Kjo për arsye
të eksperiencës që këta profesorë kanë në
drejtimet e tyre, e vlen të ceket eksperi-
enca e profesorin Ernst Vinter ne
Diplomaci”, thekson Kuçi.
Ai po kështu flet edhe për vizitat studi-
more të organizuara gjatë studimeve në
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UBT: “Vizitat që UBT ka organizuar, si
në Akademinë Diplomatike të Vjenës, në
ENA-Paris, në Këshillin e Evropës në
Bruksel etj., janë një ndihmesë e madhe
që një student mund t’i ketë. Kjo për
shkak se janë të ralla rastet kur ofrohet
një mundësi e tillë dhe një kombinim i
qëlluar për të vizituar dhe përfituar nga
vizitat në këto institucione të rëndë-
sishme. Përvoja e fituar gjatë këtyre viz-

itave në radhë të parë është diçka e re
për secilin student, e aq më shumë për ne
që ishim pjesë e një grupi i cili vinte nga
një shtet i cili ishte në formim e sipër”.
“Është me rëndësi që UBT të vazhdojë të
sjellë risi në Kosovë, sepse vlerësoj që ne
kemi nevojë për institucione të tilla si
UBT dhe shpresoj në një sukses të mëte-
jmë të këtij universiteti”, përfundon
Bujar Kuçi.

Dren Fetiu: Vizitat e organizuara në
universitetet partnere në Vjenë dhe
Oakland për t’u mbajtur mend gjatë

“Në kohën kur unë kam regjistruar
studimet master, ka qenë ndër ofertat e
rralla për master dhe e vemja e këtij lloji,
ndoshta edhe sot e kësaj dite. Shtytja
kryesore mendoj të ketë qenë nevoja për
të plotësuar profilin tim inxhinierik me
njohuri për menaxhimin e biznesit në
rrethina komplekse dhe me ndryshime të
shpeshta”, thotë Dren Fetiu.
“Përshtypjet më të thella edhe sot e kësaj
dite mbeten të lidhura sidomos me
grupin e jashtëzakonshëm të studentëve,
si dhe me përzgjedhjen, angazhimin dhe
përvojën tepër të çmuar të stafit mësimd-

hënës. Gjithashtu, vizitat e organizuara
në universitetet partnere në Vjenë dhe
Oakland janë për t’u mbajtur mend
gjatë”, shton ai.
Profesorët e huaj për z.Fetiu paraqesin
një prej vlerave më të çmueshme të UBT-
së. “Jemi ndjerë shumë me fat duke
prezantuar pothuajse në secilën ligjëratë
të programit. Përvojat dhe informatat e
transmetuara mendoj se kanë pasur një
ndikim të rëndësishëm në zhvillimin tim
personal”, thotë ai.
Më tej ai shprehet edhe për udhëtimet
studimore. “Të paharrueshme! Vizitat e
organizuara mirë, në kuadër të pro-
gramit të studimeve, kanë plotësuar
dhe konkretizuar tutje objektivat e ven-
dosura. Për mua personalisht ka qenë
përvojë krejtësisht e re dhe shumë
interesante njëkohësisht”, thotë Fetiu,
që tash është menaxher i roamingut
ndërkombëtar në PTK/Vala.
Ideja për revistën është shumë e mirë
dhe do plotësohej në përmbajtje, men-
doj, përmes takimeve konkrete mes
studenteve të gjeneratave të ndryshme.
Më pëlqen përcaktimi i UBT-së për të
mbajtur gjallë lidhjet mes studentëve,
dhe do te inkurajoja çdo formë më të
avancuar të komunikimit, tha në fund
Dren Fetiu.Një objekt i vizituar në Vjenë
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Driton Shala: Përvoja e fituar në UBT
ndihmesë e madhe për karrierë të suk-

sesshme

- Si keni vendosur të studioni në
UBT. Çka ka qenë shtytja juaj krye-
sore për të studiuar në këtë univer-
sitet?
Shala: Pas disa hulumtimeve të cilat i
bëra në disa universitete private si dhe
ato shtetërore vendosa që studimit t’i
vazhdoj në UBT. Ishin disa arsye që më
shtynë për të marrë këtë vendim, por
arsyeja kryesore ishte stafi ligjërues në
këtë universitet. Ishte një gërshetim i
profesorëve evropianë dhe atyre
amerikanë në një universitet që të jepte
mundësi që të marrësh dhe të përfitosh
nga dy praktikat më të njohura në sis-
temin e arsimimit të lartë.
- A mund të na rrëfeni diçka nga
studimet tuaja në UBT. Çka ju ka
lënë më së shumti përshtypje?
Shala: Përveç përgatitjeve superiore që
e kishin profesorët që ligjëronin në UBT
ata ishin të pajisur edhe me një bagazh
mjaft të madh në aspektin praktik gjë
që neve na mundësonte që pjesën e
ligjëruar nga ata ta kuptonim edhe më
mirë.
- UBT njihet si institucion që ka sjel-
lë dhe vazhdon të sjellë në Kosovë
profesorë eminentë nga e gjithë bota.
Si e keni vlerësuar këtë fakt dhe sa
konkretisht ju kanë ndihmuar ata?
Shala: Ky është një fakt i pamo-
hueshëm. Ashtu edhe si e ceka më lart,
jo vetëm që kishim të bënim me një staf
me përgatitje akademike superiore, por
në të njëjtën kohë ata vinin drejtpërsë-
drejti nga industria, gjë që na lehtësonte
edhe kuptimin e shumë proceseve deri

atëherë të panjohura për ne.
- Po kështu, UBT ofron edhe mundës-
inë e udhëtimeve studimore në insti-
tucione prestigjioze ndërkombëtare
me të cilat ka bashkëpunim, apo
edhe vizita studimore në ndërmarrje
e institucio-ne të rëndësishme në
vend. Sa ju kana ndihmuar Juve
konkretisht këto vizita?
Shala: Nëse do të kufizoheshim vetëm
në aspektin teorik, atëherë nuk do të
ishte ajo që ne prisnim, sepse kjo ishte
ajo që ofrohej edhe nga universitetet
tjera. Por, mu këtu UBT-ja dallon nga
universitet tjera që operojnë në Kosovë.
Vizitat e shumta të cilat u organizuan
nga ana e universitetit na mundësuan
që ne “t’i preknim dhe në të njëjtën
kohë edhe t’i shihnim” shumë procese
të cilat për në ishin të parealizueshme.
- Në profesionin Tuaj dhe në detyrat
e përditshme të punës, takoheni me
probleme e situata të ndryshme. Sa
mendoni se ju ndihmon në zgjid-
hjen e detyrave të punës apo çësht-
jeve të biznesit a çështjeve të
ndryshme përvoja që keni fituar
gjatë studimeve në UBT?
Shala: Kam pasur fatin që të punoj në
të dy sektorët, si në atë shtetëror po
ashtu edhe në sektorin privat.
Momentalisht jam duke punuar në
bankën TEB, që është një investim i dy
bankave më të suksesshme në sektorin
bankar botëror. Një ndërrim i tillë nga
sektori publik në atë privat do të ishte
një mision i parealizueshëm pa njohu-
ritë dhe përvojën të cilën e kam marrë
gjatë studimeve të mia në UBT.
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Ermal Lubishtani: Nga UBT në
Staffordshire University

- Si keni vendosur të studioni në UBT.
Çka ka qenë shtytja juaj kryesore për
të studiuar në këtë universitet?
Lubishtani: “Një nga arsyet kryesore që
më shtyu të studioj në UBT ishte alterna-
tiva që UBT po sillte në sektorin e arsimit
të lartë, duke ofruar kështu një qasje
shumë moderne dhe një mundësi unike.
Në krahasim me institucionet tjera të
arsimit të lartë, UBT ofronte mundësinë e
marrjes së njohurive nga një personel
akademik ndërkombëtar, duke sjellë kësh-
tu një risi shumë të rëndësishme në tërë
sistemin e arsimit të lartë, ofronte plan-
programe akademike të cilat ishin të
akredituara dhe të përpiluara në
bashkëpunim me partnerët e shumtë
ndërkombëtar dhe vendorë, ofronte vizita
me karakter studimor në universitetet dhe
institucionet partnere, ofronte diploma
ndërkombëtarisht të njohura, ofronte një
ambient shoqëror për zhvillimin e mësim-
nxënies si dhe infrastrukturë bashkëko-
hore.
- A mund të na rrëfeni diçka nga
studimet tuaja në UBT. Çka ju ka lënë
më së shumti përshtypje?
Lubishtani: Mund te them se këto tri vite
studime në UBT kanë qenë shumë të
rëndësishme në aspektin profesional ngase
më kanë përgatitur që me sukses të bal-
lafaqohem me sfidat dhe mundësitë që
tregu global sjell në vazhdimësi. Njohuritë
dhe ekspertiza që kam arritur të thith nga
UBT ka bërë që unë me sukses t’i

përvishem punës në kompanitë kosovare
dhe më gjerë. Nga UBT-ja unë arrita të
nxjerr atë që çdo student e ka objektiv, pra
marrjen e njohurive profesionale dhe
aplikimin e tyre në praktikë.
- UBT njihet si institucion që ka sjellë
dhe vazhdon të sjellë në Kosovë profe-
sorë eminentë nga e gjithë bota. Si e
keni vlerësuar këtë fakt dhe sa
konkretisht ju kanë ndihmuar ata?
Lubishtani: Sjellja dhe ofrimi i know-how
nga UBT respektivisht nga personeli
akademik ndërkombëtar është një
mundësi unike që duhet shfrytëzuar nga të
rinjtë kosovarë. Unë e kam pasur shumë të
lehtë të adaptohem në sistemin anglo-
saxon të edukimit këtu në Mbretërinë e
Bashkuar pikërisht ngase kisha mundës-
inë që qysh në studimet themelore të bal-
lafaqohem me këtë sistem që praktikohej
nga profesorët tanë në UBT.

Në krahasim me institucionet tjera të arsimit të lartë, UBT ofronte mundës-
inë e marrjes së njohurive nga një personel akademik ndërkombëtar, ofronte
planprograme akademike të akredituara dhe të përpiluara në bashkëpunim
me partnerët e shumtë ndërkombëtar dhe vendorë, ofronte vizita me karakter

studimor në universitetet dhe institucionet partnere, ofronte diploma
ndërkombëtarisht të njohura, ofronte një ambient shoqëror për zhvillimin e

mësimnxënies si dhe infrastrukturë bashkëkohore, thekson Ermal
Lubishtani, i cili pas diplomimit në UBT vazhdon studimet e nivelit Master

në Staffordshire University në Mbretërinë e Bashkuar.
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- Po kështu, UBT ofron edhe mundës-
inë e udhëtimeve studimore në institu-
cione prestigjioze ndërkombëtare me të
cilat ka bashkëpunim, apo edhe vizita
studimore në ndërmarrje e institu-
cione të rëndësishme në vend. Sa ju
kanë ndihmuar Juve konkretisht këto
vizita?
Lubishtani: Këto vizita janë shumë të
rëndësishme për zhvillimin dhe krijimin e
një studenti që në të ardhmen do të bal-
lafaqohet me tregun e punës. Unë person-
alisht kam përfituar shume nga këto vizita
studimore. Vlen të përmendet pjesëmarrja
e suksesshme në Universitetin veror në
Wirtschaft Univestät në Vjenë të Austrisë,
pastaj kam përfituar mjaft shumë nga viz-
itat që ne i kemi bërë kompanive kosovare
duke pasur mundësinë që për së afërmi të
shohim organizimin e punës, të prodhimit
etj.
- Pas diplomimit, Ju tani po zhvilloni
karrierë të suksesshme. A mund të na
thoni konkretisht ku jeni duke
punuar, cili është pozicioni Juaj dhe
sa në të vërtetë keni arritur në karri-

erë deri tash?
Lubishtani: Gjatë studimeve unë isha i
punësuar në UBT, ku kisha mundësinë të
bëja hapat e parë në karrierën time profe-
sionale dhe njëherit më duhet të them që
kjo vërteton përkushtimin e UBT-së për
studentët dhe për të ardhmen e tyre.
Pastaj, karriera ime vazhdoi në kompaninë
“Valvolub” për të kulmuar me fitimin e
bursës për studimet e nivelit Master.
- Në profesionin Tuaj dhe në detyrat e
përditshme të punës, takoheni me
probleme e situata të ndryshme. Sa
mendoni se ju ndihmon në zgjidhjen e
detyrave të punës apo çështjeve të biz-
nesit a çështjeve të ndryshme përvoja
që keni fituar gjatë studimeve në UBT?
Lubishtani: Qasja pragmatike e UBT-së,
njohuritë si dhe ekspertiza që kanë sjellë
personeli akademik dhe ai vendor medoe-
mos që më kanë ndihmuar dhe vazhdojnë
të më ndihmojnë edhe tani. Studimet në
UBT më kanë mundësuar që me lehtësi të
tejkaloj shumicën e vështirësive që kam
hasur në punë praktike dhe tani gjatë
studimeve.

Duke marre parasysh që Prokurimi pub-
lik në Kosovë ishte pas lufte një lëmi e re
dhe pak e njohur për publikun dhe
meqenëse isha i angazhuar prej vitit
2001 nevoja për përvoja të vendeve
europiane ishte imediate për të ngritur
edhe më tutje njohuritë në lëmin e
Prokurimit dhe Menaxhmentit. UBT
organizoi një program për studime në
Prokurim dhe Menaxhment dhe duke
bashkëpunuar me kolegë të cilët studion-
in në UBT informohesha se ky institucion
sillte në Kosovë profesorë me një karrierë
të suksesshme dhe me një përvojë të
madhe, thotë Fadil Buçaj.
Ai shton se duke marrë parasysh që shu-
mica e mësimdhënësve vinin nga univer-
sitetet europiane, kjo ishte një përvojë e

mirë për ne pasi të gjitha ligjërimet të
cilat na ofroheshin ishin të bazuara në
shembuj praktikë.
Përvoja e profesorëve nga jashtë për ne
ishte një zhvillim i njohurive për të plotë-
suar edhe më shumë diapazonin në
fushën e menaxhimit dhe prokurimit me
theks të veçantë në E-Prokurim,
Logjistikë, Menaxhment, Ekonomi,
Kontabilitet, praktikat më të mira të
Prokurimit etj., shton më tej Buçaj.
Buçaj që tani punon si koordinator për
Buxhet dhe Planifikim në Telekomin e
Kosovës, thotë se studimet që i ka
ndjekur në UBT i kanë ndihmuar në
zhvillimin e njohurive në lëmin e menax-
himit dhe në kryerjen e detyrave të
punës.

Fadil Buçaj: Përvoja e fituar nga profesorët
ndërkombëtarë gjen zbatim në Kosovë
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Faton Çitaku: I qëndrojmë afër UBT-
së, ashtu sikur që UBT ka qenë pranë

nesh gjatë studimeve
Përvoja e disa miqve të mi të afërt nga
viti paraprak ka bërë që të mendoj për
UBT-në si zgjidhje reale. Pas vizitës që i
bëra këtij institucioni dhe mikpritjes nga
ana e stafit u binda se serioziteti dhe pro-
fesionlizmi përputhen me atë që pata
dëgjuar më herët andaj edhe vendosa të
vazhdoj studimet për master në UBT,
thotë Faton Çitaku, i cili nga studimet në
UBT, veç të tjerash, veçon kolegët e
jashtëzakonshëm dhe sidomos profesorët
shumë të përgatitur.
Për profesorët ai shprehet: “Absolutisht
është i padiskutueshëm roli i profesorëve
si dhe influenca e tyre në përgatitjet tona
profesionale. Ky është një ndër elementet
kyçe që këtë program e ka bërë shumë
më të suksesshëm, më praktik dhe më
domethënës”.
“Unë jam në marrëdhënie pune me kom-
paninë farmaceutike “Jona med” me seli
në Prishtinë në cilësinë e Drejtorit
Ekzekutiv të kompanisë. Kompania jonë
numëron 15 punëtorë dhe ka degët e saj
në Maqedoni dhe në Shqipëri. Jam i
bindur se eksperienca nga UBT ka bërë

që edhe sukseset e mia të jenë të paresh-
tura në drejtim të krijimit dhe menax-
himit të një kompanie drejt misionit dhe
vizionit të dakorduar me bordin e drej-
torëve”, thotë ai.
Por sa i ka ndihmuar atij përvoja e fituar
në UBT në karrierën e tij të mëtut-
jeshme? “Problemet apo më mirë të them
obligimet ditore janë sfida që kërkojnë
nevojën e reflektimit të teorisë dhe prak-
tikës dhe padyshim këtë refleksion e
mbështet përvoja nga UBT. Programi
Master në të vërtet shumë më tepër të
ndihmon mbi rrjedhat e menaxhimit të
biznesit në përgjithësi duke synuar të të
formësoj si nje lider andaj edhe këtu
është çelësi i suksesit”, thekson Çitaku.
Në fund ai shprehet: “Dëshiroj t’ju uroj
për iniciativën e mbajtjes së kontakteve
me gjeneratat e mëhershme, pasi që ndi-
hemi moralisht në obligim për UBT-në
për të ofruar mbështetjen tonë ashtu
sikur që UBT ka qenë pranë nesh gjatë
studimeve. Suksese edhe juve dhe UBT-
së në përgjithësi”.

Fatos Bakalli: Njohuritë e fituara në
UBT ndryshuan qasjen ndaj punës

Përvoja të cilën e kanë sjellë mësimd-
hënësit nga vendet prej nga vinin ishte
diçka e veçantë, duke qenë se edhe
mësimdhënësit ishin me përvoja të
shumta. Kështu shprehet për mësimd-
hënësit nga universitetet prestigjioze të
angazhuar në UBT Fatos Bakalli. Ai në
vitin akademik 2004/2005 është regjistru-
ar në Programin Master “International
Engineering Management”, në kuadër të
UBT-së, të cilin e ka përfunduar në nën-

tor 2005, kurse disertacionin e Magjistra-
turës e ka përfunduar në qershor 2007.
“Është qenësore që në Kosovë të sillen
përvojat nga vendet shumë të zhvilluara
të botës (Amerikë, Gjermani, Austri).
Këtë gjë UBT e ka arritur duke mundë-
suar që këta profesorë eminentë edhe të
vijnë dhe përmes ligjërimit të sjellin këto
përvoja. Personalisht ndiej se kam përfi-
tuar shumë duke qenë se që nga ai
moment unë gjatë punës sime ditore
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aplikoj metodat shkencore që ata kanë
prezantuar”, vijon ai.
Po vizitat studimore sa kanë ndihmuar
gjatë studimeve? Bakalli thekson: “Gjatë
kohës së programit na është mundësuar
që të vizitojmë Austrinë dhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Në të dyja këto
vizita kemi parë shumë gjëra të reja dhe
interesante, si nga aspekti i ligjërimit
gjithashtu edhe me vizita në kompani
shumë të njohura, edhe mënyrën e punës

dhe të menaxhimit që ata e aplikojnë”.
“Njohuritë e fituara gjatë ndjekjes së pro-
gramit të studimeve më kanë ndryshuar
qasjen ndaj të kuptuarit dhe tejkalimit të
problemeve që i hasi gjatë punës sime,
duke qenë se tashmë në analizën e prob-
lemeve dhe zgjidhjen e tyre kam qasje
shkencore”, thotë më tej Bakalli, i cili
aktualisht në VALA, në si menaxher i
Departamentit të Menaxhimit të
Produkteve.

Fisnik Dragusha: Pas UBT-së,
studimet post-diplomike në Britani të

Madhe
“Edhe pse kur kam dëgjuar për UBT-në
isha i pranuar në një universitet tjetër
mjaft prestigjioz, takimi im i parë me
programet e UBT-së më ka bindur në
kualitetin që ofronte, për arsye të shum-
ta”, shprehet Fisnik Dragusha
Më tej ai vijon: ”Kam qenë pjesë e UBT-
së në të gjitha aspektet (student mjaft
aktiv, përfaqësues universiteti dhe më në
fund edhe pjesë e ekipit të UBT-së për
një vit). Mirëpo ajo që më ka lënë më së
shumti përshtypje është gatishmëria e
profesorëve në UBT si dhe sistemi i
studimeve në grupe gjatë projekteve dhe
hulumtimeve të ndryshme shkencore. Për
të mos harruar, një ndër vlerat më të
rëndësishme që UBT më ka ofruar është
lidhja me tregje, persona dhe institucione
të ndryshme botërore, të cilat më kanë
shërbyer gjatë tërë kohës”.
Profesorët nga universitetet prestigjioze
botërore që ligjërojnë në UBT janë një
mundësi shumë e mirë për studentët.
Dragusha shprehet për këtë element:
“UBT ka ofruar diçka ndryshe dhe një
elitë ndryshe sa i përket aspektit të një
morie të tërë të profesorëve eminentë
ndërkombëtarë të cilët, përkundër kohës
së tyre shumë të ngjeshur dhe të vlef-

shme, kanë qenë shumë përgjegjës në
ofrimin e çdo ndihmë që është kërkuar
nga studentët apo UBT. Unë personalisht
tani edhe pas më shumë se një viti nga
përfundimi i studimeve, gëzoj mbështet-
jen e tyre kohë pas kohe dhe kam mar-
rëdhënie kolegjialiteti me shumicën prej
tyre dhe këshillohem me ta”.
Dragusha flet edhe për vizitat studimore
të organizuara gjatë studimeve në UBT.
“Ky ishte një hap shumë i madh për mua
sa i përket zhvillimit të kontakteve dhe
njohurive edhe ne suaza ndërkombëtare.
Pjesëmarrja në universitetin “Wirschaft
Universitat” WU 17 nga Vjena, Austri,
ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme
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dhe një kontribut i shkëlqyer në zhvillim-
in profesional, duke marrë parasysh
ligjëratat që i mbajtëm atje për tre javë
rresht. Në kuadër të këtij programi
patëm mundësinë të vizitojmë shumë
kompani dhe institucione të ndryshme
evropiane, p.sh. ndërtesën e “UN” në
Vjenë, Odën Ekonomike në Vjenë, kom-
paninë “Otakringer” etj. Ishte një ekspe-
riencë e mirë edhe nga këndi social, sepse
aty patëm rastin të takonim kolegë të
nacionaliteteve dhe kulturave të
ndryshme botërore dhe të shkëmbenim
përvoja të ndryshme mes vete”, thotë ai.
Pas diplomimit, Dragusha ka vazhduar
studimet post-diplomike në Britani të
Madhe dhe atje ka arritur të pranohet në
programin MBA-Master in Business
Administration në universitetin
“Greenwich University” në Londër. “Tani
jam në Kosovë duke punuar në një pro-
jekt multimilionësh ($17mil) të USAID-it,

“Kosovo Private Enterprise Programe”
dhe aty pozita ime është
“Competitiveness Project Coordinator”, që
nënkupton koordinimin e të gjitha
aktiviteteve dhe projekteve që shkojnë
brenda gjashtë prej sektorëve me të cilët
merret ky projekt (Riciklimi, Metale të
fabrikuara, Turizëm, TIK, Gurët
Dekorativë dhe Pylltari e përpunim
druri). Qëllimi kryesor i projektit është
stimulimi i ekonomisë së vendit dhe
ngritja e konkurrencës ndërmjet sek-
torëve të ndryshëm kosovarë me ata të
rajonit. Kjo është vetëm permanente,
sepse ajo që UBT ka arritur të mbjellë
ose të zhvillojë në profesionalitetin tonë
është ndjenja e ndërmarrësisë dhe ky
pasion shumë shpejt do të pëlcasë dhe ne
do gjendemi në pozita konkurruese me
rajonin sa i përket udhëheqjes së bizne-
seve tona personale”, thotë ai.

Nga vizita në Austri
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Florina Mehaj-Kosumi: Aplikimi i për-
vojave ndërkombëtare në Kosovë, për-

parësia e madhe që ofron UBT
Florina Mehaj-Kosumi në vitin akademik
2005/2006, në Universitetin për Biznes
dhe Teknologji ka vijuar Programin
Ekzekutiv të Edukimit MBA dhe MSC,
në Menaxhimin Inxhinierik
Internacional, të cilin e ka përfunduar
me sukses më 19 dhjetor 2008, me
Mbrojtjen e Temës së Masterit me titull
”Rritja e Efikasitetit të Institucioneve
Qendrore të Administratës Publike të
Republikës së Kosovës”.
Ka përfunduar edhe një varg trajnimeve
të ndryshme në fushën e administratës
së përgjithshme, konkretisht në fushën e
menaxhimit të resurseve njerëzore etj.
Aktualisht punon në Ministrinë e
Energjisë dhe Minierave, në pozitën e
menaxherit të personelit.
- Si keni vendosur të studioni në
UBT. Çka ka qenë shtytja juaj krye-
sore për të studiuar në këtë univer-
sitet?
Mehaj-Kosumi: Mendoj se njeriu çdo
herë ka nevojë që gjatë tërë jetës të mëso-
jë gjëra të reja. Duke pasur parasysh atë
filozofinë “mësim gjatë tërë jetës” si dhe
ambiciet e mia për avancim të vazh-
dueshëm profesional, vendosa të
regjistrohem në UBT, po gjithnjë edhe
duke pasur parasysh fjalët e mira që
kisha dëgjuar për UBT si një ndër uni-
versitetet me një qasje bashkëkohore.
Metoda e ndërlidhjes së përvojave
ndërkombëtare dhe mundësia e aplikimit
të atyre metodave në vendin ku punon,
duke pas parasysh specifikat e Kosovës,
ishin shtytësit kryesorë në vendimin tim
për të studiuar në këtë universitet.
- A mund të na rrëfeni diçka nga
studimet tuaja në UBT. Çka ju ka
lënë më së shumti përshtypje?
Mehaj-Kosumi: Ajo çka më ka lënë më
së shumti përshtypje gjatë studimeve në

UBT, është ajo se aty gjatë ligjëratave ke
mundur të përfitosh dituri dhe përvoja të
ndryshme evropiane dhe amerikane, e që
pastaj këto përvoja të merren parasysh
gjatë punës sonë këtu në Kosovë duke i
pasur parasysh specifikat e vendit tonë –
Kosovës.
- UBT njihet si institucion që ka sjel-
lë dhe vazhdon të sjellë në Kosovë
profesorë eminentë nga e gjithë bota.
Si e keni vlerësuar këtë fakt dhe sa
konkretisht ju kanë ndihmuar ata?
Mehaj-Kosumi: Fakti që gjatë
studimeve të mia kam pasur profesorë
eminentë nga e gjithë bota kjo tregon atë
punën dhe përkushtimin e UBT-së, që të
pajisë studentët me të gjitha njohuritë
dhe përvojat e ndryshme evropiane dhe
amerikane, të kenë të njohur bal-
lafaqimin e këtyre shteteve me sfidat dhe
peripecitë e tyre gjatë punës së tyre si
dhe kalimi me sukses i këtyre barrierave.
- Po kështu, UBT ofron edhe mundësinë e
udhëtimeve studimore në institucione
prestigjioze ndërkombëtare me të cilat ka
bashkëpunim, apo edhe vizita studimore
në ndërmarrje e institucione të rëndë-



UBT Alumni Journal 20

sishme në vend. Sa ju kanë ndihmuar
Juve konkretisht këto vizita?
Mehaj-Kosumi: Po gjatë vizitës studimore
që kemi realizuar në Austri, kemi përfi-
tuar mjaft shumë. Aty i kemi bërë disa
vizita kompanive të ndryshme në Austri,
kryesisht atyre që kishin mjaft sukses,
prej fillimit të nisjes së procesit deri te
krijimi i produktit.
- Pas diplomimit, Ju tani po zhvilloni
karrierë të suksesshme. A mund të na
thoni konkretisht ku jeni duke
punuar, cili është pozicioni Juaj dhe
sa në të vërtetë keni arritur në karri-
erë deri tash?
Mehaj-Kosumi: Punoj në Ministrinë e
Energjisë dhe Minierave prej janarit të
vitit 2005 e deri më tani në pozitën
Udhëheqëse e divizionit për administratë
dhe personel. Më pëlqen puna që bëj aty,
ku në kuadër të detyrave dhe përgjegjë-
sive kryesore mund të ceku menaxhimin
e përditshëm të praktikave dhe procedu-
rave të personelit të ministrisë,
këshillimin dhe udhëzimin e menaxhe-
rëve të tjerë për të gjitha aspektet e
menaxhimit të personelit, si dhe përgatit-
jen dhe udhëheqjen e kryerjes së proce-

durave për përzgjedhjen dhe punësimin e
personelit të kualifikuar të nevojshëm
për Ministrinë në përputhje me ligjin ne
fuqi.
- Në profesionin Tuaj dhe në detyrat
e përditshme të punës, takoheni me
probleme e situata të ndryshme. Sa
mendoni se ju ndihmon në zgjidhjen
e detyrave të punës apo çështjeve të
biznesit a çështjeve të ndryshme për-
voja që keni fituar gjatë studimeve në
UBT?
Mehaj-Kosumi: Përvoja ime gjatë
studimeve në UBT më ndihmon shumë
në kalimin e sfidave dhe vështirësive që
hasi gjatë realizimit të detyrave të
përditshme.
- Ju lutem, mund t’i shtoni kësaj
bisede edhe ndonjë element tjetër që
juve ju duket më rëndësi.
Mehaj-Kosumi: Dua t’i përgëzoj gjithë
stafin e UBT dhe menaxhmentin për
punën dhe kontributin e tyre të suk-
sesshëm në edukimin e brezave të rinj të
Kosovës, duke pasur parasysh se të rinjtë
e edukuar dhe të shëndosh janë
ardhmëria e një vendi. Suksese edhe në
të ardhmen.

Nga vizita e studentëve të UBT-së në Bruksel



UBT Alumni Journal 21

Jeton Bajramaj: Literatura bashkëko-
hore, një ndihmesë e madhe në

studime
- Si keni vendosur të studioni në
UBT. Çka ka qenë shtytja juaj krye-
sore për të studiuar në këtë univer-
sitet?
Bajramaj: Para se të regjistrohesha në
UBT, kam bërë një analizë të të gjitha
programeve postdiplomike që ofronin uni-
versitetet në Kosovë, qoftë ai shtetëror
apo ata privatë dhe si përfundim kam
vendosur që të regjistrohem në UBT dhe
shtytje kryesore ka qenë programi mod-
ern i studimeve me module bashkëko-
hore, literaturë nga autorët më me zë të
fushave përkatëse dhe të ligjëruara nga
profesorë dhe ndërmarrës eminentë nga
SHBA-ja dhe Evropa.
- A mund të na rrëfeni diçka nga
studimet tuaja në UBT. Çka ju ka
lënë më së shumti përshtypje?
Bajramaj: Gjatë studimeve në UBT më
kanë lënë përshtypje literatura
bashkëkohore e përdorur, studimet e
rasteve, ligjëruesit dhe praktikat që ata i
kanë zbatuar qoftë gjatë ligjërimit ashtu
edhe evaluimit tonë. Studimet e bëra në
UBT janë përcejllur me një përvojë prak-
tike me realizimin e vizitave studimore
në institucionet prestigjioze ndërkom-
bëtare të edukimit të përcjelluara me
ligjërata dhe me vizitat studimore
(studime të rasteve në kompani) të bëra
në kompanitë e rëndësishme ndërkom-
bëtare ku për së afërmi kemi parë të
gjitha aspektet moderne organizative dhe
zingjirin e proceseve që zbatojnë këto
kompani gjatë ushtrimit të aktivitetit të
tyre të biznesit.
- UBT njihet si institucion që ka sjel-
lë dhe vazhdon të sjellë në Kosovë
profesorë eminentë nga e gjithë bota.
Si e keni vlerësuar këtë fakt dhe sa
konkretisht ju kanë ndihmuar ata?
Bajramaj: Në fakt, çelësi i suksesit dhe

kualitetit që ofron UBT-ja, ështe i lidhur
ngushtë me profesorët dhe ndërmarrësit
më eminentë nga SHBA-ja dhe Evropa,
të cilët kanë bartuar përvojat e tyre tek
ne, dhe rrjedhimisht kjo na ka ndihmuar
që suksesi ynë të jetë evident duke u
shoqëruar me zbatimin e praktikave
bashkëkohore të menaxhimit të cilat i
kemi mësuar gjatë studimeve post-
diplomike.
- Po kështu, UBT ofron edhe mundës-
inë e udhëtimeve studimore në insti-
tucione prestigjioze ndërkombëtare
me të cilat ka bashkëpunim, apo
edhe vizita studimore në ndërmarrje
e institucione të rëndësishme në
vend. Sa ju kanë ndihmuar Juve
konkretisht këto vizita?
Bajramaj: Gjatë këtyre udhëtimeve në
institucionet prestigjioze ndërkombëtare
të edukimit dhe kompani të sukseshme
kemi marrë shumë njohuri për të arritu-
rat më të fundit të shkencës së menax-
himit dhe respektivisht për së afërmi
kemi parë të gjitha aspektet moderne të
menaxhimit integral të kompanisë (pro-
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cesi i prodhimit, marketingu, financat,
kontabiliteti, menaxhimi i projekteve, sis-
temet informative të menaxhimit,
teknologjia informative, zinxhiri i
furnizimit, burimet njerezore etj. e deri te
aspektet ligjore ndërkombëtare) që zbato-
hen gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre
afarist.
- Pas diplomimit, Ju tani po zhvilloni
karrierë të suksesshme. A mund të na
thoni konkretisht ku jeni duke
punuar, cili është pozicioni Juaj dhe
sa në të vërtetë keni arritur në karri-
erë deri tash?
Bajramaj: Që nga marsi i vitit 2002 jam
i punësuar në Bankën Qendrore të
Republikës së Kosovës (ish Autoriteti
Bankar i Pagesave të Kosovës dhe
Autoriteti Qendror Bankar i Kosovë), ku
kam kryer disa funksione, në qershor të
vitit 2007 jam promovuar si Ushtrues
Detyre i Drejtorit të Drejtoratit për
Operacione me Para të Gatshme dhe
Pagesa dhe duke filluar nga 1 janari
2008 si Drejtor i Drejtoratit për
Operacione me Para të Gatshme dhe
Pagesa (Drejtorati).
- Në profesionin Tuaj dhe në detyrat
e përditshme të punës, takoheni me

probleme e situata të ndryshme. Sa
mendoni se ju ndihmon në zgjidhjen
e detyrave të punës apo çështjeve të
biznesit a çështjeve të ndryshme për-
voja që keni fituar gjatë studimeve në
UBT?
Bajramaj: Detyrat dhe përgjegjësitë që
ushtroj si drejtor i drejtoratit në
përgjithësi kanë të bëjnë me formulimin
e strategjise së Drejtoratit në kuadër të
strategjisë së përgjithshme të BQK-së,
zhvillimi dhe azhurnimi i rregulloreve të
brendshme, politikave dhe procedurave
relevante të njesive të drejtoratit, drejti-
mi i operacioneve për arritjen dhe kryer-
jen e objektivave të përcaktuara/të
pranueshme në bazë të standardeve,
monitorimi i proceseve dhe çeshtje të
tjera që kanë të bëjnë me mbikeqyrje,
bashkerendim dhe komunikim me stafin.
Përvoja e fituar në UBT, në fakt ndihmon
çdo ditë në zgjidhjen e detyrave, siç janë
ato që kanë të bëjnë me marrjen e
vendimeve, analizën e proceseve, për-
mirësimin dhe monitorimin e zbatimit te
tyre. Në përgjithësi përvoja e fituar në
UBT më ka ndihmuar shumë në udhëhe-
qjen me ndryshime në të gjitha aspektet
organizative.

Mërgim Prishtina: Studenti i UBT-së
udhëheq projektin e fabrikës për prod-

himin e barnave
“Për studimet në UBT-IEM jam infor-
muar nga disa kolegë që i kanë përfund-
uar paraprakisht këto studime. Pas viz-
itës në UBT dhe njohjes me programin që
ishte shumë interesant, mora vendimin
që t’i bashkëngjitem këtij institucioni.
Gjithashtu ky program ishte pikërisht në
lëmin për punën që unë isha i angazhuar
dhe më nevojitej për ngritje profesionale”,
thekson Mërgim Prishtina, për të cilin
më mbresëlënëse nga studimet në UBT
kanë qenë programi mësimor, puna në
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grupe, afërsia dhe thjeshtësia e profe-
sorëve, që kanë qenë në nivel të lartë pro-
fesional.
“Profesorët nga jashtë kanë sjellë një
freski, duke implementuar metodologjitë
perëndimore në vend. Puna me ta ka
qenë një eksperiencë shumë e mirë prej
së cilës kam përfituar si në nivelin profe-
sional ashtu edhe në atë personal.
Kontaktet me ta i vazhdoj edhe sot”,
thotë më tej z.Prishtina, i cili gjithashtu i
vlerëson si shumë të rëndësishme vizitat
studimore jashtë vendit. “Vizitat e orga-
nizuara në TU-Vjenë dhe në SHBA kanë
qenë eksperiencë shumë pozitive.
Gjithashtu, me vizitat në biznese është

plotësuar aspekti i mësimit teorik”.
Pas përfundimit të studimeve, deri në
mars ai ka vazhduar të punojë në kom-
paninë “Tregtia”, ndërsa tani udhëheq
projektin e fabrikës për prodhimin e bar-
nave “Trepharm”. “Njohuritë dhe përvoja
e fituar gjatë studimeve më kanë ndih-
muar në zhvillimin e karrierës profesion-
ale dhe sidomos në hartimin dhe ekzeku-
timin e projektit aktual”, thotë ai.
“ Studimet më kanë dhënë njohuri dhe
përvojë për zhvillimin e kontakteve me
kompani ndërkombëtare, si dhe në arrit-
jen e marrëveshjeve me to, pasi që pro-
jekti “Trepharm” ka karakter ndërkom-
bëtar”, përfundon ai.

Petrit Dushi: Mundësia që ofron UBT
duhet të shfrytëzohet gjithsesi

“Ambiciet e mia te profilizohem në mar-
rëdhënie ndërkombëtare dhe sidomos
diplomaci”, kështu shprehet për arsyen e
ndjekjes së studimeve në UBT juristi
Petrit Dushi, ndërsa thekson se ajo që i
ka lënë më së shumti përshtypje ka qenë
“niveli akademik ndërkombëtar, perspek-
tiva pas diplomimit, praktika në institu-
cionet më relevante evropiane”
Dushi shton se ka qenë fakti i njohur i
angazhimit të profe-
sorëve ndërkombëtarë
në UBT ndër ele-
mentet shtesë
motivuese që të jem
anëtarë i gjeneratës
së parë të studimeve
në UBT.
Ai po kështu shprehet
për ndihmesën e
madhe që u kanë
dhënë vizitat studi-
more duke mundësuar
jetësimin e pjesës
teorike të kaluar në
orët e mësimit.
Pas diplomimit si MA
në fushën e diplo-

macisë, Dushi është pranuar si asistent
në UBT, prej ku beson se shtigjet e suk-
sesit janë edhe më të hapura.
“Do të ishte mëkat që gjeneratat që vijnë
të mos e shfrytëzojnë mundësinë e shkol-
limit amerikano/evropian që u mundëso-
het në vet vendin e tyre, në UBT”, jep
porosinë për gjithë studentët e ardhshëm
z.Dushi.

Nga vizita studimore në Universitetin e Nicës
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Uranik Begu: Diplomimi në UBT më
hapi dyer dhe mundësi të reja

Uranik Begu, i lindur dhe i shkolluar në
Prishtinë, në fund të shkollimit të
mesëm shkon në Amerikë, ku përfun-
don shkollën e mesme dhe kolegjin në
drejtimin e Administratës së Biznesit.
Pas luftës ai kthehet të punojë në
Kosovë në ish-Zyrën Britanike si Asitent
Politik i Kryesuesit të Zyrës. Studimet
master ishin primare për Uranikun.
“Ideja për të vazhduar magjistraturën
ishte një nga planet dhe ëndrrat e mia
dhe kjo që ofroi UBT në atë kohë ishte
ideale. Unë punoja në vendin tim dhe
studioja me standardet botërore, me pro-
fesorë klasi botërorë dhe isha gjenerata e
parë e këtij institucioni”, thotë ai.
“Ishim një grup heterogjen nga të gjitha
aspektet, edhe ato profesionale,
demografike, gjinore. Mirëpo, ne si gjen-
eratë e parë dolëm mjaft e suksesshme.
Mirëpo do të veçoja edhe profesorët e
shkëlqyer dhe udhëtimin mësimor në
Austri”, thotë Begu.
“Prej këtyre profesorëve kemi mësuar
shumëçka dhe me këta profesorë ende
kam shumë kontakte. Janë persona që
çdo ditë dëshmohen në profesionet dhe
lëmitë e tyre. Pasi vij nga profesioni i
marketingut do të veçoja prof. Mukesh
Bhargava nga Oakland Universtiy, me të
cilin ende jemi në kontakt të vazh-
dueshëm”, thekson ai.
UBT ofron edhe mundësinë e udhëtimeve
studimore në institucione prestigjioze
ndërkombëtare me të cilat ka
bashkëpunim, apo edhe vizita studimore

në ndërmarrje e institucione të rëndë-
sishme në vend. I pyetur sa kanë ndih-
muar konkretisht këto vizita, z.Begu
përgjigjet: “Vizita grupore në Austri është
një ndër përjetimet më të mira jetësore.
Përpos faktit që ishim një grup shumë i
mirë, në këtë udhëtim na u dhanë
mundësi të shumta që për së afërmi t’i
vëzhgojmë disa procese dhe ambiente të
cilat ne si gjeneratë e re do të duhej t’i
sjellim këtu. Besoj që ky udhëtim kë
shërbyer mjaft jo vetëm për ne, por edhe
vendit tonë, sepse shumë afaristë nga
grupi e di që kanë sjellë me vete përvojat
dhe shembujt e mirë të marrë nga atje”.
Në vijim të rrëfimit të tij, z.Begu shton:
“Pas diplomimit u hapën dyer dhe
mundësi të reja. Fillimisht isha ligjërues
në Kolegjin Amerikan këtu në Prishtinë,
kurse tani jam Menaxher i Marketingut
në Postëtelekomin e Kosovës.
Njëkohësisht jam edhe ligjërues në UBT,
në lëndën e Marketingut dhe Consumer
Behavior. Vlerësoj që tani është fillimi i

“Vizita grupore në Austri është një ndër përjetimet më të mira jetësore.
Përpos faktit që ishim një grup shumë i mirë, në këtë udhëtim na u dhanë
mundësi të shumta që për së afërmi t’i vëzhgojmë disa procese dhe ambiente
të cilat ne si gjeneratë e re do të duhej t’i sjellim këtu. Besoj që ky udhëtim kë
shërbyer mjaft jo vetëm për ne, por edhe vendit tonë, sepse shumë afaristë
nga grupi e di që kanë sjellë me vete përvojat dhe shembujt e mirë të marrë

nga atje”



karrierës sime, dhe si Menaxher i
Marketingut është një pozitë prej së cilës
hapen mundësi të reja. Vlerësoj që ka
rrugë të gjatë për të arritur krejt atë që
dëshiroj në jetë, mirëpo po ashtu vlerësoj
që ky është një fillim i mbarë”.
Sa mendoni se ju ndihmon në zgjidhjen e
detyrave të punës apo çështjeve të bizne-
sit a çështjeve të ndryshme përvoja që
keni fituar gjatë studimeve në UBT,
është pyetja e radhës për z.Begu, i cili
përgjigjet: “Tema e magjistraturës, të
cilën e kisha gjatë studimeve, është
pikërisht puna ime që unë sot e bëj, në
marketing. Kuptohet që puna i ka speci-

fikat e veta, mirëpo studimet e mia
domosdoshmërisht e përmirësojnë perfo-
mansën time në punë. Këtu do të veçoja
edhe kontaktet që kam përfituar në
studimet në UBT, sepse me disa prej tyre
jemi në raporte të afërta profesionale”.
Në fund, z.Begu shton: “Unë shfrytëzoj
rastin që të përshëndes të gjithë studen-
tët e UBT-së dhe alumnin, dhe shpresoj
që kjo familje e madhe të rritet dhe këto
raporte/kontakte të kësaj ‘familjeje’ të
jenë më të shpeshtuara dhe të jemi më
afër njëri-tjetrit duke ndarë përvojat
tona, e pse jo edhe për të ndihmuar njëri-
tjetrin nëse është nevoja.

Valon Murtezaj: Nga UBT në shumë
projekte ndërkombëtare dhe qeveritare

në Kosovë dhe jashtë saj
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- Si keni vendosur të studioni në
UBT. Çka ka qenë shtytja juaj krye-
sore për të studiuar në këtë univer-
sitet?
Murtezaj: UBT ka paraqitur një
mundësi te përshtatshme për të studiuar
duke ofruar një ambient të klasit botëror,
por kësaj radhe afër shtëpisë. Kjo ka bërë
të mundur që duke mos ndërprerë
aktivitetet e tjera të punës të kem qasje
në proces të edukimit të vazhdueshëm
dhe të praktikoj në baza ditore njohuritë
e reja të fituara.
- A mund të na rrëfeni diçka nga
studimet tuaja në UBT. Çka ju ka
lënë më së shumti përshtypje?
Murtezaj: UBT ka ofruar programin dhe
ekspertët/profesorët e nivelit evropian
dhe botëror, dhe kjo ka bërë të mundur
që të pranohen njohuritë dhe përvojat më

të mira,
që vijnë
nga uni-
versitete
pres-
tigjioze
evropi-
ane dhe
botërore
përmes
profe-
sorëve
eminen-
të të
fushave
të ndrysh-me.
- UBT njihet si institucion që ka sjel-
lë dhe vazhdon të sjellë në Kosovë
profesorë eminentë nga e gjithë bota.
Si e keni vlerësuar këtë fakt dhe sa

Si rezultat i njohurive ta fituara nga programet e UBT kam vazhduar me
sukses ta jem pjesa e proceseve zhvillimore ta shoqërisë së Kosovës dhe kam
qenë aktiv në shumë projekte ndërkombëtare dhe qeveritare këtu brenda në
Kosovë dhe jashtë saj, duke shërbyer si ekspert i profilit të lartë dhe duke

ofruar njohuritë dhe eksperiencat më të mira për mbarëvajtjen dhe zbatimin
e projekteve dhe planifikimeve të ndryshme strategjike
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konkretisht ju kanë ndihmuar ata?
Murtezaj: Kjo është një nga pikat më të
forta të UBT-së. Duke sjellë eksperiencën
dhe përvojën e profesorëve, unë kam
pasur mundësinë të mësoj për zhvillimet
më të reja që ndodhin nëpër vende të
ndryshme të botës dhe të jem pjesë e pro-
ceseve shkencore dhe hulumtuese që
ndodhin kudo nëpër vendet e përparuara
të shkencës dhe të edukimit.
- Po kështu, UBT ofron edhe mundës-
inë e udhëtimeve studimore në insti-
tucione prestigjioze ndërkombëtare
me të cilat ka bashkëpunim, apo
edhe vizita studimore në ndërmarrje
e institucione të rëndësishme në
vend. Sa ju kana ndihmuar Juve
konkretisht këto vizita?
Murtezaj: Kjo ka bërë të mundur që
drejtpërdrejt të shkëmbej përvojat dhe
njohuritë me institucione ndërkombëtare
dhe të vizitoj shumë institucione të suk-
sesshme jashtë Kosovës. Ky mobilitet të
ofron mundësinë të shohësh dhe të pra-
nosh nga dora e parë përvojat dhe infor-
matat të cilat të bëjnë të forcosh njohu-
ritë aktuale dhe t’i implementosh ato
shumë shpejt në punën apo vendin ku

jeton.
- Pas diplomimit, Ju tani po zhvilloni
karrierë të suksesshme. A mund të na
thoni konkretisht ku jeni duke
punuar, cili është pozicioni Juaj dhe
sa në të vërtetë keni arritur në karri-
erë deri tash?
Murtezaj: Si rezultat i njohurive ta fitu-
ara nga programet e UBT kam vazhduar
me sukses ta jem pjesa e proceseve zhvil-
limore ta shoqërisë së Kosovës dhe kam
qenë aktiv në shumë projekte ndërkom-
bëtare dhe qeveritare këtu brenda në
Kosovë dhe jashtë saj, duke shërbyer si
ekspert i profilit të lartë dhe duke ofruar
njohuritë dhe eksperiencat më të mira
për mbarëvajtjen dhe zbatimin e projek-
teve dhe planifikimeve të ndryshme
strategjike.
- Në profesionin Tuaj dhe në detyrat
e përditshme të punës, takoheni me
probleme e situata të ndryshme. Sa
mendoni se ju ndihmon në zgjidhjen
e detyrave të punës apo çështjeve të
biznesit a çështjeve të ndryshme për-
voja që keni fituar gjatë studimeve në
UBT?
Murtezaj: Qasja pozitive ndaj çështjeve

problematike si dhe
sfidave që mund të
takohen çdo ditë si
në pune apo në
jetën e përditshme,
është mënyra më e
mirë për t’i zgjidhur
dhe për të dhënë
kontributin për për-
mirësimin e këtyre
situatave. UBT me
programet e tij të
ofron këtë mundësi
të ndërtimit të
kapaciteteve për të
qene në gjendje për
t’u përballur me
efektivitet ne këto
situata dhe për të
gjetur zgjidhjen më
të mirë.Vizita në Universitetin e Nicës


