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Për herë të parë në Kosovë, UBT 
ka organizuar festivalin më të 
madh akademik e shkencor, 
Global UBT Fest 2020, festival 
ky me një qasje ndërdisiplinore, 
i organizuar në formën online. 
Ky festival mori vëmendjen e 
rreth 15 mijë pjesëmarrësve 
nga vendi, rajoni dhe Evropa, 
të cilët përgjatë një muaji ndo-
qën akademi të shumta online, 
forume, aktivitete kulturoro-ar-
tistike, hackings, etj. Në hapje 
të këtij festivali rektori i UBT-
së, prof. dr. Edmond Hajrizi u 
shpreh i lumtur që UBT po i ka 
ofruar Kosovës festivalin ak-
ademik me përmasa globale. 
“Kosova tashmë ka festivalin më 
të madh akademik me përmasa 
globale, që lidhet me zhvillimin 
ekonomik, ndërmarrësisë, ino-
vacionin dhe politikën, ku pritet 
të marrin pjesë mbi 15 mijë 
pjesëmarrës që është numër 
rekord në këtë kohë pandemie. 
Festivali nuk do të mbahet në 
mënyrë fizike si shkak i pan-
demisë, kësaj here Kosovën do 
ta bëjmë të njohur përmes fes-
tivalit më të madh në Evropë 
në mënyrë virtuale”, tha rek-
tori Hajrizi. Në këtë festival u 
shpërfaq një qasje ndërdisipli-
nore, teksa u prezantuan prak-
tikat më të mira në 31 fusha të 
jetës. U prezantuan ligjërata e 
u mbajtën kurse nga fusha të 
ndryshme, nga rreth 500 profe-
sorë, ekspertë, artistë, studentë 
vendor dhe ndërkombëtarë, 
që ishin pjesë e aktiviteteve të 
larmishme, nga më shumë se 
150 vende të botës. Ky festival 
që filloi me 6 korrik dhe mbaroi 
me 6 gusht, organizoi nën om-
brellën e saj 30 Akademi Ndër-
kombëtare Verore, 25 forume, 
25 ngjarje/aktivitete, gara hack-
ings, aktivitete kulturore e artis-
tike. Akademia verore këtë vit 
organizoi edicionin e nëntë të 
saj, me ligjërues e ekspertë ven-
dor e ndërkombëtarë në 31 aka-
demi verore, me emra eminent 
të fushave përkatëse. Aktiviteti i 
Akademisë Verore është shtrirë 
në fusha të ndryshme duke përf-
shirë: Art dhe Media Digjitale, 
Mekatronikë, App Fair, Arkitek-

turë dhe Planifikim Hapësinor, 
VR Academy, 
Në ceremoninë përmbyllëse të 
ngjarjes më të madhe akade-
mike në rajon, “Global UBT Fest 
2020”, rektori i UBT-së, prof.
dr Edmond Hajrizi, potencoi se 
festivali ishte i ndërlidhur me 
të gjitha resurset e UBT-së, si 
i tillë mori edhe formën e një 
festivali ndërkombëtarë. Rek-
tori Hajrizi tha se “Global UBT 
Fest 2020” zgjoi interesimin 
e pjesëmarrësve nga shumë 
shtete ndërkombëtare, teksa në 
fokus kishe inovacionin, zhvil-
limin e qëndrueshëm, njëherësh 
pati këndvështrim akademik. 
“Festivali që është organizuar 
nga UBT, pati formën e një fes-
tivali global, ngaqë zgjoi in-
teresimin e pjesëmarrëse nga 
shumë shtete të botës. Fokusi 

i festivalit ka qenë rezilienca, 
inovacioni, zhvillimi i qëndrue-
shëm, pati këndvështrime ak-
ademike, u prezantuan shumë 
tema që prekin aspekte të jetës, 
dhe gjitha kjo krijoi një ekspe-
riencë të re. Ky festival doli si 
rezultat i punës së Akademisë 
Verore Ndërkombëtare për të 
nëntin vit me radhë, por këtë 
vit kemi shtuar forumet, konfer-
encat, ekspozitat e ndryshme, 
si dhe këto e kanë formuar në 
festival të dijës”, theksoi Hajrizi. 
Ndërkaq zyrtarët e Qendrës 
për Bashkëpunim dhe Zhvil-
lim Ndërkombëtar në UBT, Li-
rigzona Morina, Ensar Bajrami 
dhe Erëza Mehmeti, treguan se 
institucioni përgjatë një muaji 
zhvilloi aktivitete dhe ngjarje 
me karakter ndërkombëtar, tek-
sa thanë se festivali ka tejkalu-

ar pritshmërisë për sa i përket 
pjesëmarrësve. “Festivali u cilë-
sua si ngjarja më inovative në 
kohën më të vështirë në të cilën 
po kalon bota, pandemia. Konk-
retisht UBT Fest ka përcjellë 500 
folës vendor e ndërkombëtarë. 
Një falënderim i veçantë shkon 
edhe për Media Group-in, të cilët 
në mënyrë profesionale kanë 
raportuar lidhur me ngjarjet 
që ndodhën përgjatë një muaji, 
njëherësh edhe grupin e IT-së. 
Po ashtu, edhe sponsorët që 
na përkrahen, RTK-në, Portalin 
Telegrafi, Ekonomia online”, tha 
Lirgzona Morina. “Kemi pasur 
në total 31 akademi verore, 25 
forume, 25 ngjarje, 15 hacking, 
Expo and start-Ups Zones, kjo i 
ka tejkaluar parashikimet dhe 
pritshmërinë tonë. Ka qenë ek-
speriencë e jashtëzakonshme”, 

potencoi Ensar Bajrami. “Global 
UBT Fest ka qenë një prej ngjar-
jeve me më së shumti pjesëmar-
rës, ku kemi pasur mbi 10 mijë 
pjesëmarrës nga vendi rajoni, 
dhe vendet tjera botërore. 
Pjesëmarrës kanë qenë shumë 
të kënaqur, fillimisht për festi-
valin, për ligjëruesit, për inter-
aktivitetin, teksa janë falënderu-
ar që në këto kohë pandemie 
u janë ofruar më të rejat nga 
31 fusha të jetës”, tregoi Erëza 
Mehmeti. Nga Qendra Këshil-
luese në UBT, ka folur Vjollca 
Pllana, e cila theksoi se në akti-
vitetet e akademisë verore u zh-
villuan aktivitete dhe u prezan-
tuan hulumtime shkencore, 
ku morën pjesë profesionistë 
shëndetësor. “Qendra këshil-
luese edhe këtë vit ka mbajtur 
aktivitete në kuadër të festivalit, 
si dhe ka tejkaluar pritshmëritë 
tona si organizatorë, dhe kjo na 
ka motivuar. Virtualisht gjithç-
ka ka shkuar shumë mirë, si në 
aspektin teknik, si në aspektin 
e pjesëmarrës dhe sesioneve. 
Kanë marrë pjesë shumë profe-
sionistë shëndetësor, pjesëmar-
rës vendor e ndërkombëtare, 
e janë prezantuar hulumtime 
shkencore. Janë mbajtur aktivi-
tete të ndryshme, punëtori”, tha 
Pllana. Ndërkohë drejtori i Qen-
drës për Shërbime Profesionale 
dhe Produkte, Besnik Skenderi, 
tha se në kuadër të këtij festivali 
u mbajt akademia për Shkolla 
Profesionale, e para e këtij lloji 
në Kosovë. “Në kuadër të UBT-
së, departamenti për Shërbime 
Profesionale dhe Produkte, ka 
organizuar edhe akademinë 
profesionale, e para e këtij llo-
ji në Kosovë, që u organizua 
për të promovuar produkte 
profesionale. Me pjesëmarrës 
të shumtë, kjo akademi është 
karakterizuar më pjesëmarrës 
të fushave të ndryshme dhe jo 
vetëm të fushës teknike. Folës të 
jashtëzakonshëm, ku kanë për-
mendur trendët e teknologjisë, 
etj., njohuri që janë praktikuar 
përgjatë akademisë”, theksoi 
Skenderi. 

Global UBT Fest 2020

UBT organizoi festivalin më të madh 
akademik në Kosovë
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UBT është angazhuar që nga 
dita e parë që të mbështes 
me kapacitetet ekzistuese, si 
dhe kontribuoi drejtpërdrejt 
në parandalimin e pandemisë 
botërore të shkaktuar nga Coro-
navirusi (COVID-19), duke mo-
bilizuar për këtë qëllim burimet 
njerëzore dhe tërë infrastruk-
turën teknologjike.

Menjëherë pas vendimit të 
Qeverisë së Kosovës për ndër-
prerjen e procesit edukati-
vo-arsimor në institucioneve 
arsimore publike dhe private, si 
masë parandaluese për mbrojt-
je nga coronavirusi,  UBT mobi-
lizoi të gjithë stafin dhe falë te-
knologjisë që posedon, planet, 
mësimin dhe gjithçka i zhven-
dosi shpejtë e suksesshëm në 
platformat online.

Shkaku i masave parandaluese 
me qëllim të mos përhapjes së 
virusit në vendin tonë, ishim të 
detyruar të qëndrojmë jashtë 
amfiteatrove, laboratorëve, 
klinikave, studiove dhe të re-
duktojmë prezencën në zyrat 
tona, mirëpo UBT qëndroi 
aktiv duke mos u pasivizuar, 

duke vlerësuar që edukimi nuk 
ndalet as në kohët më të vështi-
ra, pra jeta akademike vazhdoi 
fuqishëm me moton “universi-
ties never sleep”.

Për këtë qëllim, stafi i UBT-së 
dizajnoi një sistem të integruar 
për të ndihmuar studentët dhe 
stafin që të jenë aktiv, të vepro-
jnë edhe në kohë krize dhe të 
qëndrojnë së bashku përmes 
teknologjisë së internetit, on-
line dhe në mënyrë virtuale, nga 
secili vend dhe në secilën kohë. 

Duke qenë kështu, mbi 10 mijë 
studentë e rreth 1 mijë profe-
sorë të UBT-së, menjëherë pas 
masave të kufizimit filluan më-
simin online, përvetësimin e 
aftësive teorike dhe praktike 
përmes mësimit të avancuar 
online.

UBT përveç iniciativave që mori 
për zhvendosjen e mësimit on-
line në edukim, bëri një kalim 
tjetër të rëndësishëm inovativ 
duke instaluar sistemin e Re-
alitetit Virtual në edukim. Përg-
jatë kohës së pandemisë, UBT 
arriti që të ndryshoj standardet 
arsimore tradicionale duke in-
staluar procesin e mësimit në 
CLASSROOM 3.0 si një formë e 
të ardhmes në edukim. 

Me këtë mënyrë të mësimit 
tejet inovativ morën pjesë 10 
mijë studentë, u krijuan 54 mijë 
mësime, në 141 kurse universi-
tare, e që përfshijnë mbi 20 pro-
grame të ndryshme. 

Këtë fakt e ka vlerësuar lartë 
edhe kompania më e madhe 

botërore për teknologji virtuale, 
“EON Reality”, ku potencoi 
rëndësinë se si një institucion 
nga Kosova përgjatë kohës së 
pandemisë ka bërë revolucion 
në sistemin e edukimit përmes 
platformave Virtual Reality. 

UBT, institucioni që bëri revolucion në edukimin 
virtual në kohë pandemie
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Me qëllim për të dhënë kon-
tribut në zhvillimin e shkencës 
dhe të hulumtimit, si dhe për 
të mundësuar prezantimin e 
rezultateve të punës shken-
core të profesionistëve të 
fushave të ndryshme, UBT 
me sukses ka organizuar edi-
cionin e nëntë të Konferencës 
Ndërkombëtare për Shkencë, 
Teknologji, Biznes dhe Ino-
vacion. Edicioni i sivjetmë 
mblodhi mbi 1000 pjesëmar-
rës, 700 hulumtues shken-
corë, prej të cilëve rreth 300 
ndërkombëtarë. Punimet 
morën vlerësime të larta, pasi 
që ishin profesionale, inova-
tive dhe shumë të nevojshme 
për fushat në të cilat konfer-
enca shtriu aktivitetin e saj. 
Përmes organizimit të ngjar-
jeve të tilla të mëdha shken-
core, UBT po bashkon komu-
nitetin e shkencëtarëve, dhe 
po jep kontribut në zhvillimin 
e shkencës, duke u mundësu-
ar profesorëve, studentëve e 
hulumtuesve shkencorë që të 
prezantojnë të gjeturat dhe 
hulumtimet e tyre në fus-
ha të ndryshme. Konferenca 
Ndërkombëtare e UBT-së për 
Shkencë, Teknologji, Biznes 
dhe Inovacion, këtë vit aktivi-
tetin e saj e shtriu në 26 fus-
ha të ndryshme që u mbajtën 
njëkohësisht, përmes plat-
formës online, duke përfshirë 
fushat: Shkenca Kompjuterike 
dhe Inxhinieri e Komunikim-
it, Menaxhment, Biznes dhe 
Ekonomi, Mekatronikë, Inx-
hinieri e Sistemeve dhe Ro-
botikë, Inxhinieri e Energjisë 
Efiçiente, Sisteme të Infor-

macionit dhe Siguri, Arkitek-
turë – Planifikim Hapësinor, 
Inxhinieri Ndërtimore, Infra-
strukturë dhe Ambient, Juri-
dik, Shkenca Politike, Gazetari, 
Media dhe Komunikim, Shken-
ca të Ushqimit dhe Teknolog-
ji, Shkenca Farmaceutike dhe 
Natyrore, Dizajn, Psikologji, 
Edukim dhe Zhvillim, Modë, 
Muzikë, Art dhe Media Digji-
tale, Stomatologji dhe Mjekësi 
e Aplikuar. Rektori i UBT-së, 
prof. dr. Edmond Hajrizi, ka 
potencuar se konferenca po 
ndihmon në rrjetëzimin e in-
stitucioneve nga shumë vende 
të botës, teksa ka falënderu-
ar secilin student dhe studi-
ues që kanë dhënë kontribut 
në bërjen e kësaj konference 
madhështore. Sipas tij, kjo 
ngjarje shkencore mundëson 
shkëmbimin e njohurive dhe 
shkathtësive në mes të hu-
lumtuesve, profesorëve, stu-
dentëve të doktoratës dhe 
ekspertëve të ndryshëm nga 
industria. “Kosova përmes 
UBT-së ka sjellë një frymë ev-
ropiane dhe digjitale të akti-
viteteve, sidomos aktivitetet 
me karakter shkencor. Në këtë 
kohë pandemie është hera e 
parë që mbahet virtualisht një 
ngjarje e tillë shkencore më e 
madhja në Evropën Juglindore, 
por këtë vit në këtë edicion, të 
nëntin me radhë, UBT ka ar-
ritur jo vetëm të organizojë, 
por të pranojë hiç më pak se 
rreth 600 punime shkencore, 
me rreth 1 mijë autorë, nga 
shumë shtete të botës”, ka 
thënë rektori Hajrizi. Sikurse 
edhe viteve të kaluara, edhe 

këtë vit, konferenca u pasurua 
me pjesëmarrjen virtuale të 
ekspertëve dhe profesorëve 
ndërkombëtarë. Moshe Lands-
man, Philip Ubertini, Paolo 
Parisi, Andrew Goodspeed 
dhe Erzsebet Kaponyi nderu-
an punimet e këtij edicioni me 
fjalë rasti, të cilët thanë se kjo 
konferencë shërben si mundë-
si dhe indikatorë në zhvillimin 
e inovacioneve edhe në vend.

Ndër të tjerë pjesë e konfer-
encës ishin: 

Në Arkitekturë: Vladimíra 
Šilhánková, Bekim Ceko, Zeke 
Islamaj, Besa Jagxhiu, Hazir 
Çadraku, Kujtim Elezi, Nuran 
Saliu, Pajazit Hajzeri, Michael 
Pondělíče, W. Verleure, Nora 
Cimili, Petrit Ahmeti, Zejnulla 
Rexhepi, Safete Veliu, Lulzim 
Beqiri, prof. dr. Edmond Ha-
jrizi, Strahinja Trpevski, Dim-
itar Papasterevski, Nuran Sa-
liu, Andrea Maliqari, Kujtim 
Elezi, Ferhat Bejtullahu, Besa 
Jagxhiu, Venera Goxha, Nexhat 
Balaj, Strahinja Trpevski, Zak-
lina Angelovska, Nexhat Coçaj, 
Rrahim Sejdiu, Blertë Sylejma-
ni, Anduela Kasumaj, Kaltrina 
Spahiu, Kaltrinë Mjaku, Ba-
nush Shyqeriu, Zaklina An-
gelovska, Strahinja Trpevski, 
Binak Beqaj, Shqiprim Ahmeti, 
Iclal Kaya, Elvida Pallaska, Ajet 
Gashi, Drenushe Fidani, Viole-
ta Gesovska, Valentina Zileska 
Pancovska, Ylber Limani, Be-
linda Limani, Marjan Ivezaj, 
Skender Kosumi, Arber Sadiki, 
Ajhan Bajmaku, Enis Jakupi, 
Erda Besimi, Granit Haxhi-
mustafa, Rame Hamzaj, Bard 

Bajqinovci, Lulzim Beqiri, Ble-
rona Zymberi, Lulzim Beqiri, 
Jetesa Qerimi, Lulzim Beqiri, 
Era Krasniqi, Sadije Kelmen-
di, Dren Gojani, Petrit Ahmeti, 
Faton Spahiu, Visar Shllaku, 
Arsim Murseli, Besian Sinani, 
Serhat Çelikten, Mimoza Syle-
jmani, Lulzim Beqiri, Rineta 
Jashari dhe Zana Prelvukaj.

Në Art dhe Media Digjitale: 
Arben Arifi, Gazmend Eju-
pi, Nora Weller, Fitore Isufi, 
Gazmend Ejupi, Burim Ber-
isha, Blerim Gjinovci, Alban 
Muja dhe Laura  Ymeri.

Në Inxhinieri të Ndërtimit: 
Muhamet Ahmeti, Feti Sel-
mani, Filipo Ubertini, Stojan 
Kravanja, Tomaž Žula, Bledina 
Nela, Francesco Rucci, Ferit 
Gashi, Franco Bontempi, Ferit 
Gashi, Franco Bontempi, Egla 
Luca, Ilir Hetemi, Almedina 
Rapuca, Arsim Rapuca, Namik 
Kopliku, Naim Munishi, Besa 
Jagxhiu, Hazir Çadraku, Yase-
min Hodza, Erion Luga, Kresh-
nik Merxhan, Ermal Osaj, 
Mergim Thaçi, Anjeza Alaj, 
Agon Sadikaj, Ragip Behrami, 
Lekë Krasniqi, Driton Krye-
ziu, Blertë Retkoceri, Idaver 
Huseini, Fidaim Sahiti, Ahmet 
Bytyçi, Andrin Kërpaçi, Ilir 
Abdullahu, Skender Bublaku, 
Faruk Hajrizi, Bekim Selimi, 
Ermal Daka, Anjeza Alaj-Mura-
ti, Arbëresha Kastrati, Ferhat 
Bejtullahu, Ilir Mehmedi, Bler-
ton Çalaj, Seda Hatipoğlu, Beni 
Kizolli, Nol Dedaj, Afrim Syla, 
Ahmet Dokuyucu, Flaka Deda, 
Edon Maliqi, Ramë Hamzaj, 
Emine Daci, Marjan Ivezaj, Ko-

standin Kristo, Shemsi Musta-
fa, Febbie C. Verano, Emerson 
N. Lalamonan, Roselene Tabi-
lon-Tizon, Arberesha Kastrati, 
Hysnije Jashrai, Egla Luca, Hy-
sen Ahmeti dhe Visar Krelani.

Në SHKI: Edmond Jahjaga, 
Ramiz Hoxha, Arber Kadriu, 
Dijar Kadriu, Donjet Salihi, 
Olimpion Shurdi, Aleksander 
Biberaj, Igli Tafa, Genci Mesi, 
Edin Bula, Besnik Qehaja, Ines 
Bula, Muhamet Avdyli, Elhame 
Maloku, Kushtrim Pacaj, Kuj-
tim Hyseni, Donika Sfishta, Edi 
Hasaj, Samir Ajdarpasiç, Medi-
na Shamolli, Diellza Berisha, 
Qëndrim Muçolli, Shkëlqim 
Berisha, Era Kastrati, Mu-
hamet Avdyli, Mirlinda Reqi-
ca, Meriton Reqica, Bertan 
Karahoda, Besnik Qehaja, Be-
har Haxhismajli, Emin Emini, 
prof. dr. Edmond Hajrizi, Ar-
mend Salihu, Mërgim Hoti, Ar-
ber Hoti, Aleksander Biberaj, 
Olimpion Shurdi, Bledar Kazia, 
Renalda Kushe, Alban Rakipi, 
Ermira Daka, Bleron Klaiq, Ar-
ianit Mehana, Krenare Pireva 
Nuci, Arbër Perçuku, Erijona 
Gashi, Vehbi Neziri, Vesa Mo-
rina, Lumbardh Elshani, Eg-
zon Hasi, Emin Emini, Behar 
Haxhismajli, Shpetim Sadriu, 
Fëllanza Avdimetaj, Zhilbert 
Tafa, Xhafer Krasniqi, Xhafer 
Krasniqi, Besnik Qehaja, Boris 
Arsov, Zoran Aleksov, Vergim 
Sherifi, Nenad Popovic, Ana 
Savic, Goran Bjelobaba, Veseli-
novic Ceda, Hana Stefanovic, 
Besnik Zabergja, Agon Meh-
meti, Andrea Alberici, Kozeta 
Sevrani, Liza Berisha, Besnik 

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së mblodhi mbi 
700 hulumtues shkencorë

UBT organizoi edicionin e nëntë të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion
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Qehaja, Zoran Aleksov, Boris 
Arsov, Vergim Sherifi, Nenad 
Popovic, Agon Qorrolli, Ylli 
Ajvazi, Bleron Zherka, Amet 
Shabani, Kastriot Dermaku, 
Dionis Shabani, Hizer Leka 
dhe Faton Kabashi.

Në Muzikë: Liburn Jupolli, Ar-
trit Bytyqi, Astrit Stafai, Sadije 
Topojani, Tomor Kuçi, Leutri-
na Pireva, Egzon Bajraktari, 
Tomor Kuçi, Besa Luzha dhe 
Kristina Perkol.

Në Dizajn: Astrit Bytyçi, Sara 
Sylejmani, Serkan Bayraktaro-
glu, Ylber Limani, Drenusha 
Kryeziu, Fatmir Mustafa, Sara 
Sylejmani, Milot Gusia, Sebil 
Spat, Fatmir Mustafa, Aferdita 
Statovci, Hana Zeqa, Gentiana 
Nebihi, Dafina Kadriaj Tahiraj, 
Ariana Gjoni, Cennet Lika dhe 
Ardita Rizvanolli.

Në Agrikulturë dhe Shken-
ca të Ushqimit: Kastriot 
Pehlivani, Violeta Lajqi Ma-
kolli, Ardita Hoxha – Jahja, 
Uzma Ayaz, Ibrahim Mehmeti, 
Lorike Salihu, Imri Demelezi, 
Hyrije Koraqi, Flutura Ajazi, 
Xhavit Bytyçi, Nazmi Hasanaj, 
Maxhun Shehaj, Erzen Shehaj, 
Bekë Pepshi, Jeton Mazrrekaj, 
Elbasan Çekaj, Kastriot Peh-
livani, Arsim Elshani, Xheme 
Lajqi, Mybeshir Pajaziti, S. 
Makolli, H. Aliu, S. Kadiri, S. 
Dizman, L. Kastrati, B. Uka, H. 
Karaqi, G. Hodolli, Rreze M. Ge-
caj, Kemajl Kurteshi, Idriz Ve-
hapi, Maxhun Shehaj, Kujtim 
Lepaja, Lavdim Lepaja, Naim 
Krasniqi, Arianeta Nura, Veton 
Haziri, Rrona Resyli, Diellza 
Habibaj, Arleta Rifati-Nixha, 
Miribane Dërmaku-Sopja-
ni, Ismet Babaj, Naim Kras-
niqi, Berat Durmishi, Suza-
na Aliu, Agran Halimi, Fidan 
Feka, Valon Durguti, Arianeta 
Nura, Veton Haziri, Herolinda 
Halimi, Doruntina Çoçaj, Viole-
ta Lajqi Makolli, Mufail Salihaj, 
Diellon Salihaj, Xhavit Bytyqi, 
Ismet Babaj, Lumta Dida,  Em-
ine Daci-Zejnullahu, Elmedina 
Bajgora, Bashkim Misini, Imri 
Demelezi, Wolfhardt Freinbi-
chler, Laura Della Corte, Wolf-
gang Linert, Medin Zeqiri, Em-
ine Daci, Mërgim Mestani, Ylli 
Biçoku, Liridona Neziri, Hyrije 
Koraqi, Violeta Lajqi-Makolli, 
Valon Durguti, Fatjona Popaj, 
Fidan Feka, Agran Halimi Su-
zana Aliu, Diellza Azemi, Era 
Bruqi, Mirand Rrudhani, Erjeta 
Krasniqi, Janin Kadrija, Vlora 
Rama, Egzon Hasani, Hyrije 
Koraqi, Smajl Rizani, Jane M. 
Candelanza, MAEd1, Sheena 
Mae T. Comighud, EdD2, Pa-
jtim Bytyqi, Hazir Çadraku, 
Ferdije Zhushi-Etemi, Osman 
Fetoshi, Rushan Ceka, Berat 
Durmishi, Agran Halimi, Fidan 
Feka, Suzana Aliu, Etrit Beshti-
ca, Luljeta Ajdini, Mentor Ari-
fi, Lenda Ramadani, Donjeta 
Halimi, Mybeshir Pajaziti, Kas-
triot Pehlivani, Nexhat Balaj, 
Ilmije Vllasniku, Luziana Hox-
ha, Renata Kongoli, Anna Gi-
ertlová, Ibrahim Hoxha, Arsim 
Elshani, Shkumbin Shala, As-
trit Shala, Burim Asllani, Bahri 
Hyseni, Sami Gashi, Besa Vese-
li dhe Vehebi Sofiu.

Në Infermieri: Shqiptar 
Demaci, Abdullah Gruda, Ra-
madan Dacaj, Skender Dre-
shaj, Hamdi Ramadani, Samo-

ni Loxha, Ermira Adili, Linda 
Carkaxhiu, Zejnë Buja, Ha-
vushe Ramadani, Ideal Krekaj, 
Kushtrim Ahmeti, Djellza 
Bajrami, Irfan Halimi, Dafinë 
Ibrahimi-Kaçuri, Kushtrim Zh-
jeqi, Valon Krasniqi, Fëllënza 
Spahiu ,Yllka Krasniqi  .Besnik 
Elshani, Fatlume Arifaj, Lum-
turije Sadikaj-Arifaj, Gani Ba-
jraktari, Zarife Rexhaj, Shpend 
Elezi, Fjolla Zhubi-Bakija, Ar-
tan Bajraktari, Ibadete Bytyçi, 
Arlind Batalli, Michael Y. He-
nein, Besnik Elshani, Valdete 
Serreqi, Abdullah Gruda, Anita 
Sadikaj, Rexhep Gjyliqi ,Val-
mira Bajrami, Arieta Hasani 
Alidema,  Mirzade Alidema,  
Flakron Alidema, Fitim Alide-
ma, Doruntina Ismaili, Kaltri-
na Azizi, Ellsa Vuqetёrna, Du-
gagjin Sokoli, Sumera Kabashi, 
Dugagjin Sokoli, Eglantina 
Kraja Bardhi, Niman Bardhi, 
Emine Devolli Disha, Arieta 
Hasani Alidema, Hajrullah Fe-
jza, Ejona Icka, Haki Jashari, 
Ferat Sallahu, Isa Haxhiu, 
Emirjon Haxhiu, Lirije Grain-
ca, Kaltrina Azizi, Doruntina 
Ismaili, Naser Rugova, Rreze 
Dushullovci, Hajrullah Fejza, 
Shpend Abdushi, Sejran Ab-
dushi, Fadil Kryeziu, Skender 
Dreshaj, Syheda Latifi-Hoxha,  
Vlora Ademi-Ibishi,  Mynav-
ere Hoxha,  Natyra Obërtinca, 
Liridon Muqaku, Valbona Vok-
shi, Besnik Elshani, Fellenza 
Spahiu, Ilir Ahmetgjekaj, Nag-
ib Elshani, Antigona Kabashi, 
Salih Krasniqi, Zaim Gashi, Ar-
jeta Gashi, Fadil Sherifi, Aida 
Polloshka, Nafije Pajaziti, Gani 
Halilaj, Bujar Obërtinca, Salih 
Krasniqi, Besnik Elshani, Daf-
ina Krasniqi, Skender Telaku, 
Mimoza Telaku, Hajrullah Fe-
jza, Vlera Gashi, Emine Disha, 
Dia Balidemaj, Ariana Zenuni, 
Drita Berisha, Zafer Gashi, Af-
rim Zeqiraj, Fitore Gashi, Ilir 
Ahmetgjekaj, Nagib Elshani, 
Mirsad  Ukshini, Fitim Selimi, 
Salih Krasniqi,  Zejdush Tahiri, 
Driton Shabani, Genc Burazeri, 
Ardiana Hajdari, Ibadete Bu-
caliu Ismajli, Nagib Elshani, 
Ilir Ahmetgjekaj,Ferat Sallahu, 
Altin Sallahu, Fatjon Gjonba-
laj, Xhevat Kamberaj, Valdete 
Alidema-Serreqi, Xhemile 
Dashi, Shukrije Statovci dhe 
Ramadan Dacaj.

Në MBE: Prof. dr. Edmond 
Hajrizi, Naim Preniqi, Bash-
kim Nurboja and Florin Aliu, 
Arta Mulliqi, Nora Sadiku and 
Afërina Skeja, Plamen Iliev, 
Gonxhe Beqiri, Nazmi Zeqiri, 
Kanlaya, Muhamet Gërval-
la, Shpresim Vranovci, Faruk 
Ahmeti and Nazmi Zeqiri, 
Florin Aliu, Isa Mulaj, Besim 
Imeri, Shpetim Lajci, Naser La-
jci, Blerim Dragusha Saso Josi-
movski, Ngadhnjim Dragusha, 
Aleksander Biberaj, Bledar 
Kazia, Renalda Kushe, Olimpi-
on Shurdi, Osman Sejfijaj, Er-
mira Shehu, Besnik Skenderi, 
Diamanta Skenderi, Kaltrina 
Sylaj, Elinda Krasniqi, Yurdal 
Cakal Velagic, Sema Kazazi, 
Hasan Metin, Nehat Dobratiqi, 
Abgel L. Lalamonan, Sheena 
Mae T. Comighud, Skeja, Nora 
Sadiku Dushi, Besmire Aliu, 
Mentor Geci and Kaltrina Bun-
jaku Pasuli, Kostandin Kristo, 
Ermal Lubishtani, Iraj Hashi, 
Ian Jackson, Ermira Shehu, Os-
man Sejfijaj, Jeton Dragaqina, 

Hyrije Aliu Dragaqina, Enver 
Daci, Lirim Lani, Gresa Mjaku, 
Aferina Skeja, Enver Krasniqi, 
Dea Krasniqi, Arbiana Govo-
ri, Qemajl Sejdija, Besim Ab-
dullahi, Bashkim Nuredini, 
Leonita Braha Vokshi, Enis Ab-
durrahmani, Wiroon Boonon, 
Ranipa Hongmo, Tanakorn 
Chandramani, Siwat Kongth-
ing and Kanlaya Swangkong, 
Rajan Arapi, Malsore Gashi 
Kida, Flutra Jahiu, Mersiha Ka-
camakovic, Arta Mulliqi, Amir 
Imeri, Labeat Mustafa, Mirje-
ta Domniku, Albulena Jahja, 
Nick Adnett, Artane Rizvanol-
li, Ylber Limani, Zana Bashota 
Broja, Blerta Kodri, Bukurije 
Imeri Jusufi, Amir Imeri, Gresa 
Mjaku, Hamez Rama, Nurtene 
Rexhepi, Mirjeta Domniku, 
Lorik Elezkurtaj, Shaqir Elezaj, 
Mentor Shaqiri, Ismajl Meh-
meti, Arta Abdullahu, Bash-
kim Nurboja, Florin Aliu, Far-
ije Aliu, Driton Mehmeti, Genc 
Loxha, Iliriana Berisha, Lirim 
Lani, Aurora Mustafa, Nazmi 
Misini, Faton Kabashi, Mirje-
ta Domniku, Labeat Mustafa, 
Ejona Bajraktari, Dea Musta-
fa, Lirim Lani, Armira Fetoshi, 
Bukurie Imeri Jusufi, Blerina 
Jashari, Bukurie Imeri Jusufi, 
Ylber Limani, Gonxhe Beqi-
ri, Erza Ostrogllava, Shpresa 
Musliu, Dea Krasniqi, Enver 
Krasniqi, Nazmi Maksutaj, Ar-
dian Uka, Nazmi Misini, Faton 
Kabashi, Ramadan Limani, 
Mirgete Rama, Melania Gjocaj, 
Gonxhe Beqiri, Nehat Dobra-
tiqi, Fidane Spahija Gjikolli 
dhe Hana Gjurgji.

Në Juridik: Mensur Morina, 
Jorida Xhafaj, Olgun Deģir-
menci, Blerina Shkurti, Vesna 
Paunkoska Dodevska, Bash-
kim Nuredini, Blerim Halimi, 
Admir Belishta, Nehat Idrizi, 
Xhavit Shala, Isuf Jahmurataj, 
Altin Maliqi, Egzona Osmanaj, 
Mervete Shala, Xhavit Shala, 
Njomza Zejnullahu, Nexhat 
Balaj, Ina Petraj, Visar Hoxha, 
Sevdai Morina, Muhammet Ali 
Eren, Mensur Morina, Adrian 
Alidemaj, Behar Selimi, Fatos 
Haziri, Rezana Konomi, Elmi 
I. Kelmendi, Albulena U. Uki-
meraj, Diellza Muzlijaj, Zenel 
Hajrizi, Xhavit Shala, Mervete 
Shala, Dorina Gjipali dhe Tam-
ar Alpaidze.

Në Gjuhë dhe Kulturë: Tren-
deline Haliti, Feride Lohaj, 
Maja Muhic, Dervish Alimi, 
Drita Kelmendi, Xhyle Celiku, 
Arber Celiku, Rina Krasniqi, 
Abderrahim Bouderbane, 
Danny Singh, Halil Bashota, 
Laura Naka, Arta Toci, Der-
vish Alimi, Jetmire Aliu, Lau-
ra Naka, Mrika Hana Nagavci, 
Manuel A. Bejarano Bache, 
Drita Xhemaili, Manjola Bra-
haj Halili, Majlinda Ferati, Fat-
bardha Osmani, Zejnije Bytyqi, 
Mirsad Suhodolli, Alma Lama, 
Rozana Bela, Silvishah Miftari 
Goodspeed, Farooz Ahmad Ga-
nai dhe Vlera Bytyqi.

Në Farmaci: Arianit Jakupi, 
Agon Hoti, Gjose Stefkov, Bu-
jar Qazimi, Gjoshe Stefkov, 
Marija Karapandzova, Iva-
na Cvetkovikj-Karanfilova, 
Shpend Dragusha, Valon Eju-
pi, Svetlana Kulevanova, Flo-
ra Doko, Erda Aliu, Bujar Qa-
zimi, Shkëlzim Ukaj, Hyzer 
Rizani, Smajl Rizani, Duresa 

Ukaj, Behar Ukaj, Valon Eju-
pi, Shpend Dragusha, Ahmet 
Hajrizi , Kurt Kalcher, Agon 
Hoti, Eda Mehmeti, Gazmend 
Temaj, Kumrije Sopi-Xharra, 
Shefki Xharra, Angelika Mod-
er, Jasmin Nurkovic, Hilada 
Hefic, Rifat Hadziselimovic, 
Jeton Gutaj, Nora Rrahimi, Al-
ban Ademi, Shkëndije Halimi, 
Genzana Muqaj, Vigan Begolli, 
Hyzer Rizani, Shkelzim Ukaj, 
Shkumbin Shala, Magbule Ri-
zani, Naser Kamberi, Smajl 
Rizani, Shkëlzim Ukaj, Hyzer 
Rizani, Ahmet Dokuyucu, Ned-
im Özdemir, Dijar Latifi, Cen-
giz Cesko, Ejona Hoxhaj, Smajl 
Rizani,Shkumbin Shala, Mag-
bule Rizani, Naser Kamberi, 
Shkelzim Ukaj, Kimete Llu-
ga, Berat Durmishi, Gazmend 
Temaj, Kumrije Sopi-Xharra, 
Shefki Xharra, Angelika Moder, 
Jasmin Nurkovic, Hilada Hefic, 
Rifat Hadziselimovic dhe Be-
rat Durmishi.

Në Sistemet e Informacionit: 
Agon Memeti, Blerton Abazi, 
Ylber Limani, Mërgim H. Hoti, 
Armend Salihu, Arbër H. Hoti, 
Besmir Gashi, Gelina Maliqi, 
Zijadin Krasniqi, Behar Ver-
shevci, Teuta Gazideda, Dash-
mir Istrefi, Eftim Zdravevs-
ki, Ruzhdi Jashari, Muhamet 
Avdyli, Mentor Geci, Edrina 
Gashi, Preniqi, Muhamet Gër-
valla, Kaltrina Sylaj Shahini, 
Liping Chen, Junchao Ren, Ar-
bër Perçuku, prof. dr. Edmond 
Hajrizi dhe Larry Stapleton.

Në Stomatologji: Dukagjin 
Sokoli, Merita Barani, Ste-
fano Trasarti, Ehab Rashed, 
Amir Mamusha, Burim Kiseri, 
Ferijall Perjuci, Xhevdet Aliu, 
Nexhmije Ajeti, Agim Prok-
shaj, Aida Namani, Naser Kam-
beri, Vlora Berisha, Lumturie 
Asllani, Uran Halimi dhe Lirak 
Gjyliqi.

Në Edukim: Alma Lama, Eg-
lantina Bilalli, Kaponyi Erzseb-
et, Syzanë Merovci, Sheena 
Mae Trestiza Comighud, Melca 
Jamio Arevalo, Egzona Spahiu, 
Arjana Zhubi, Brikena Xhaferi, 
Gëzim Xhaferi, Irene A. Pillado, 
Maria Chona Z. Futalan, Shee-
na Mae T.Comighud, Limer N. 
Arevalo, Sheena Mae T. Comi-
ghud, Feride Lohaj, Andrew 
Goodspeed, Dugagjin Sokoli, 
Ylber Limani, prof. dr. Edmond 
Hajrizi, Moshe Sharabi, Gilad 
Cohen-Ynon, Marina Soskis, 
Bekim Marmullaku, Egzona 
Spahiu, Manjola Brahaj Halili, 
Vjosa Hashani, Halil Bashota, 
Bardha Gashi, Abdurrahman 
Pllana, Duli Pllana, Adelina Ra-
madani, Lejda Abazi, Sheena 
Mae T. Comighud, Maria Cho-
na Z. Futalan dhe Roullette P. 
Cordevilla.

Në Sport: Paolo Parisi, Har-
ald Tschan , Antonio Tessitore, 
Julia Powischer, Masar Gjaka, 
Abedin Bahtiri, Altin Erindit, 
Nagip Lenjani, Enver Tahiraj 
dhe Artan Kryeziu.

Në Shkenca Politike: Haj-
di Xhixha, Enver Hoxhaj, La-
binot Greiçevci, Henry Frank 
Carey, Blerim Reka, Eglantina 
Kalluçi-Xhaja, Ridvan Pesh-
kopia, Hajdi Xhixha, Kujtim 
Bytyqi, Artan Mustafa, Shqipe 
Mjekiqi, prof. dr. Edmond Ha-
jrizi, Marzena Żakowska, Eg-

lantina Kalluçi-Xhaja , Ridvan 
Peshkopia, Flora Kadriu, Agne-
sa Fejzullahu, Florentina Hajra 
Hajdari, Dritëro Arifi, Xhemail 
Cupi, Fisnik Muca, Ardian Uka, 
Ruzhdi Matoshi, Isa Mulaj, La-
binot Greiçevci, Arben Arifi, 
Alfred Marleku, Fjollë Nuhiu, 
Ruzhdi Jashari, Donika Hoti, 
Selami Syla, Shpresa Syla, Su-
zana Mehmedi, Shpendim 
Oxha dhe Fatos Rushiti.

Në Studime të Sigurisë: Al-
fred Marleku, Ahmet Nuredini, 
Lulzim Fushtica, Agim Shaqiri, 
Gjon Culaj, Elvin Blakaj, Besnik 
Aliu, Fatos Rushiti, Shpendim 
Oxha, Ruzhdi Jashari, Mu-
hamet Avdyli, Selim Ibraimi, 
Ruzhdi Matoshi, Gjon Culaj, 
Besnik Aliu, Sheqir Kutllovci 
dhe Arian Kadriu.

Në Psikologji: Violeta Zefi, De-
nis Celcima, Moshe Landsman, 
Vjollca Pllana Shahini, Luljeta 
Aliu, Arjeta Ahmedi Seferi, Di-
adora Cërmjani, Shkurtë Ba-
jgora, Mirlinde Bilalli, Nausika 
Hoxha, Behare Bojaxhiu Huçi, 
Flakë Ahmeti, Kaltrina Kel-
mendi, Denis Celcima, Maria 
Dojce, Besarta Sadriu, Elmer-
ina Sina, Djellza Dushullov-
ci, Vjollca Pllana Shahini dhe 
Tringa Lajqi.

Në Media dhe Komunikim: 
Gjylie Rexha, Musa Sabedini, 
Adelheid Feilcke, Ferid Selimi, 
Munib E. Noyan (Nojani), Daf-
ina Lata, Zenel Hajrizi, Liljana 
Siljanovska, Belul Beqaj, Adea 
Beqaj, Adnan Merovci, Lirie 
Aliu, Mimoza Hasani-Pllana, 
Faik Hoti, Votim Hanoli, Ilir 
Zylfiu, Liburn Mustafa, Gokhan 
Karakaya, Hasan Metin, Ejup 
Gojnovci, Anisa Rada, Blerim 
Shabani, Xhyla Çeliku, Arbër 
Çeliku, Lejda Abazi, Edona 
Jerliu, Nexhat Çoçaj, Jehona 
Kapllani-Ilazi, Velibor Covic, 
Safet Zejnullahu dhe Edonit 
Behluli.

Në Mekatronikë dhe En-
ergjisë Efiçiente: Kliton By-
lykbashi, Giuseppe Bonifazi, 
Giuseppe Bonifazi, Riccardo 
Gasbarrone, Silvia Serranti, 
Faton Maloku, Florent Dobro-
shi, Besa Veseli, Afete Mus-
liu, Djellza Prebreza, Nexhmi 
Krasniqi, Vehbi Sofiu, Visar 
Bejta, Ines Bula, Laura Nushi, 
Sami Makolli, Agron Millaku, 
Nexhmi Krasniqi, Hazir Çadra-
ku, Vehebi Sofiu, Nafije Shaba-
ni; Sami Gashi, Peter Kopacek, 
Fatmir Azemi, Goran Šimu-
nović, Roberto Lujić, Haya Al-
taleb, Betim Shabani, Vladimir 
Dukovski, Roni Kasemi, Bertan 
Karahoda, Fidan Smaili, Hajre-
din Ibishi, Xhemajl Mehmeti, 
Afrim Gjelaj, Florent Dobroshi, 
Faton Maloku, Krenar Dobro-
shi,  Shkumbin Shala, Men-
tor Shala, Hyzer Rizani, Beqir 
Gashi dhe Afrim Osmani.

Në Modë: Artrit Bytyçi, Sara 
Sylejmani, Serkan Bayraktaro-
glu, Ylber Limani, Drenusha 
Kryeziu, Fatmir Mustafa, Milot 
Gusia, Sebil Spat, Aferdita 
Statovci, Hana Zeqa, Gentiana 
Nebihi, Dafina Kadriaj Tahiraj, 
Ariana Gjoni, Cennet Lika dhe 
Ardita Rizvanolli.
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UBT mbajti 28 konferenca online 
në kohën e pandemisë

Duke gërshetuar teknologjinë, 

Për herë të parë në Kosovë 
dhe rajon, në një format duke 
ndërlidhur teknologjinë dhe 
duke përdorur edhe faqet 
zyrtare në platformat Face-
book, Instagram dhe Youtube, 
në televizionin “UBT” dhe në 
Radio “Campus”, UBT mbajti 
28 video-konferenca online.

Mbështetur nga Grupi i Me-
diave dhe Grupi i IT-së, konfer-
encat u organizuan me qëllim 
të informimit, vetëdijesimit 
dhe diskutimit për pande-
minë Covid-19 që ka kapluar 
botën, teksa u trajtuan tema 
të fushave të ndryshme. 

Temat që u trajtuan gjatë 
konferencave online janë: 
“Roli dhe rëndësia e stafit 
mjekësor në kohë pandemie”, 
“Siguria dhe shëndeti në 
punë në kohë pandemie”, 
“Ndikimi i pandemisë 
COVID-19 në ekonominë 
e Kosovës”, “Rëndësia e 
kujdesit për shëndetin 
mendor gjatë ballafaqimit 
me pandeminë”, “Siguria 
kibernetike dhe privatësia 
në kohë të pandemisë”, 
“Efektet e pandemisë në 
politikën ndërkombëtare”, 
“Bujqësia sot dhe pas 
pandemisë”, “Të drejtat mbi 
pronësinë intelektuale”, 
“Shkollimi, trajnimin dhe 
zhvillimi profesional online 
në kohë pandemie”, “Qasja 
e qytetarëve në shërbimet 
publike në kohë pandemie”, 
“Drejtësia Kushtetuese 

në Kosovë- zhvillimi dhe 
pritshmëritë”, “Ndikimi i 
mediave në sensibilizimin e 
pandemisë së coronavirusit në 
Kosovë”, “Edukimi online në 
kohë pandemisë”, “Aktiviteti 
fizik në kohën e coronavirusit 
COVID-19’’, “Roli i të 
ushqyerit shëndetshëm 
aplikimi i masave të mira 
higjienike në parandalimin 
e pandemive», “Bujqësia sot 
dhe pas pandemisë”, “5G 
Artificial Intelligence and 
Internet of Things”, “Roli i 
medias në sport”, “Pandemia 
dhe Ballkani: Si u ballafaquan 
shqiptarët me COVID-19”, 
“Shëndeti publik oral dhe 
COVID19”, “Roli i infermierit 
gjatë pandemisë COVID-19 
në vendin tonë”, “Perspektiva 
e Ballkanit Perëndimor  në 
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kontekst të sfidave në rritje në 
Bashkimin Evropian”, “Liria e 
shtypit dhe e shprehjes gjatë 
ushtrimit të profesionit të 
gazetarisë̈ në Kosovë”.

Në këto konferenca folën dhe 
dhanë ekspertizat e tyre pro-
fesionale shumë ekspertë të 
fushave nga vendi, rajoni dhe 
Evropa.

Pandemia COVID-19 ka prekur 
thuajse gjitha shtetet e botës, 
andaj, video-konferencat shër-
byen si arenë diskutimi rreth 
masave që shtetet për rreth 
kanë ndërmarrë dhe ndikimin 
e masave në numrin e të infek-
tuarve, ndikimin e kësaj pande-
mie në ekonomi, shëndet, si 
dhe menaxhimi i saj nga vendi 
dhe shtetet në përgjithësi.
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Jetësohet projekti për ndërtimin e Qendrës më të madhe të 
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë “UBT Smart City”

UBT  ricertifikohet për cilësi sipas standardit ndërkombëtar ISO 9001

UBT dhe UP institucionet 
e para për citime në 

Google Scholar

Në Kampusin Inovativ të UBT-së, në Lipjan

Me një hapësirë rreth 28 mijë 
metra katrorë, në Kampusin In-
ovativ të UBT-së, në Lipjan, po 
jetësohet Qendra e Shkencës, 
Teknologjisë dhe Inovacionit e 
ashtuquajtur “UBT Smart City”, 
e cila do të jetë qendra e parë 
e këtij lloji në Kosovë, që do të 
mundësojë rritjen e vendeve 
të punës, ndërmarrësisë, ino-
vacionit dhe zhvillimit të qën-
drueshëm në Kosovë.Qendra 
e Shkencës, Teknologjisë dhe 
Inovacionit do të jetë e vendo-
sur në Parkun Shkencor dhe Te-
knologjik të UBT-së, në të cilin 
do të bëhet zhvillimi i shkencës, 
do të kryhen eksperimente dhe 
do të zhvillohen produkte ino-
vative, ku me ndërtimin e këtij 
objekti, i gjashti brenda Kam-
pusit Inovativ të UBT-së, arrihet 
plotësimi i ekosistemit inovativ, 
dhe duke ia shtuar teknologjitë 
smart kjo hapësirë i plotëson 

kushtet për një Smart City dhe 
si e tillë kjo është qendra më 
unike në Ballkanin Perëndimor.

Me një arkitekturë të veçantë 
të bazuar në standarde të larta 
dhe me zbatimin e teknolog-

jisë të së ardhmes, kjo qendër 
përveç tjerash do të ketë  edhe 
vende për punë praktike, labo-

ratorët, konviktin, bibliotekën, 
kuzhinën, inkubator, industri 
të vogla, hapësira për biznese 
të reja,  qendrat kreative, hapë-
sira sportive dhe të gjitha el-
emente të tjera të nevojshme 
për të plotësuar një ekosistem 
inovativ.Përkundër vështirësive 
dhe ndikimit të COVID-19, UBT 
vazhdon t’i qëndrojë besnik 
strategjive dhe vizionit të saj. I 
tërë ky investim është bërë dhe 
po bëhet me qëllim që të kon-
tribuojmë në edukim cilësorë, 
rritjen e punësimit, zhvillimin e 
ndërmarrësive të reja inovative 
dhe bizneseve, si dhe ngritjen e 
kapaciteteve humane konform 
kërkesave të tregut të punës,  
kompetencave të së ardhmes, 
politikave publike dhe në përg-
jithësi zhvillimit të qëndrue-
shëm të Kosovës.

UBT është institucioni i parë 
dhe i vetëm që i plotëson stan-
dardet ndërkombëtare për 
menaxhimin e cilësisë i cer-
tifikuar nga ISO 9001: 2015, 
certifikim ky që specifikon 
termat dhe përkufizimet 
që zbatohen për të gjitha 
standardet e menaxhimit të 
cilësisë dhe sistemit të me-
naxhimit të cilësisë, të zh-
villuara nga ISO/TC 176, e 
që institucionet apo organi-
zatat e përdorin standardin 
për të dëshmuar se plotëso-
jnë kushtet dhe kriteret e 
kërkuara lidhur me menax-
himin e cilësisë.
Gjatë kësaj kohë, UBT i ka 
përmbushur të gjitha krit-
eret e standardit ISO 9001: 
2015, pas një auditimi të suk-
sesshëm dhe raportit pozi-
tiv të lëshuar nga zyrtarët e 
“The International Certifica-

tion Network” dhe “Quality 
Austria”.
UBT ka të themeluar Zyrën 
për Sigurimin e Cilësisë dhe 
Performancës, zyrë kjo që 
përcakton funksionet e të 
gjithë stafit në procesin e 
sigurimit të cilësisë dhe per-
formancës, si dhe harton një 
plan vjetor të zhvillimit, i cili 
parashikon indikatorët dhe 
kriteret për sigurimin e cilë-
sisë.
Ekspertët ndërkombëtarë 
kanë vlerësuar lartë UBT-në 
për nivelin e menaxhimit të 
cilësisë, kështu duke e cilësu-
ar UBT-në, si institucion me 
kulturë të fortë, me përkush-
tim të lartë ndaj nevojave të 
studentëve me një qasje etike 
për mënyrën në të cilën funk-
sionon institucioni.
UBT është lider në implemen-
timin e standardeve ndër-

kombëtare dhe evropiane për 
cilësi, dëshmuar dhe vlerësu-

ar nga The European Founda-
tion for Quality Management 

(EFQM) me  Çmimin e Eksel-
encës me Pesë Yje.

UBT është renditur insti-
tucioni i parë jopublik, në nivel 
kombëtar, në bazë të citimeve 
në raportin e fundit të mua-
jit korrik 2020, të titulluar: 
“TRANSPARENT RANKING: 
Top Universities by Citations 
in Top Google Scholar profiles”.

UBT ka hyrë në renditjen e 
ngushtë globale prej rreth 4 
mijë universiteteve prestig-
jioze të përzgjedhura nga 30 
mijë universitete, si një ndër 
top universitetet më të mira 
anembanë botës në bazë të bo-
timeve të studiuesve dhe pro-
fesorëve, citimit të tyre në Goo-
gle Scholar, teksa prej këtyre 
institucioneve vetëm gjashtë 
universitete nga trojet shqip-
tare kanë arritur të rangohen 
në këtë listë të ngushtë.

Me këtë rast, rektori i UBT-së, 
prof.dr. Edmond Hajrizi poten-

coi se numri i madh i stafit aka-
demik dhe hulumtues, përvoja, 
angazhimi dhe rezultatet e tyre 
hulumtuese, si dhe partnerite-
ti me institucione prestigjioze 
ndërkombëtare në fushën 
e hulumtimit dhe edukimit, 
kanë bërë që UBT të jetë pjesë 
e storjeve të suksesit në nivel 
global.

“Ky rezultat është edhe një 
indikator shtesë në kuadër të 
indikatorëve të tjerë të sukse-
seve të UBT-së që mundëson 
ngritjen dhe ruajtën e pozitave 
të larta ranguese në nivel ndër-
kombëtar”, tha rektori Hajrizi.

UBT tanimë me dhjetëra herë 
ka ngritur emrin e shtetit tonë 
në nivelet më të larta botërore 
në fushën e edukimit, shkencës 
dhe inovacionit dhe vazhdon të 
jetë një model për të tjerët në 
rajon dhe në Ballkan.

Sipas raportit nga zyrtarët e “The International Certification Network” dhe “Quality Austria”

UBT, institucioni lider që është 
shndërruar në Ekosistem të Dijes

UBT si institucion inovativ i arsimit 
të lartë tashmë është pjesë integrale 
e shoqërisë, që aktivisht merr pjesë 
në përmbushjen e misionit për përf-
shirjen në zhvillimin socio-ekono-
mik të vendit, ku ka krijuar bash-
këpunim midis qeverisë, industrisë 
dhe universitetit në mënyrë që të 
krijohet inovacion që nxitë edhe rrit-
jen ekonomike.
Tash e gati 20 vjet, UBT ka kontribuar 
gjithnjë në zgjidhjen e sfidave të 
mëdha të shoqërisë kosovare, duke 
përfshirë disiplina të ndryshme, 
përmes hulumtimit, edukimit dhe 
transferimit të teknologjisë.
Këto vlera bëjnë që UBT të shndër-
rohet në ‘Ekosistem të Dijes’, si dhe 
të ketë një pozicion të veçantë në 
shoqëri. Institucioni suksesshëm ka 
krijuar hapësirë organizative dhe 
fizike, madje është çelës për shkëm-
bimin e njohurive me institucionet e 
evropiane dhe botërore, me të cilët 
bashkërisht edhe punojnë në pro-
jekte madhore, shkëmbimin e stafit 

dhe studentëve, e studentët ndër-
kombëtarë dhe ata të UBT-së bash-
këpunojnë ngushtë mes vete.
Në Ekosistemin e Dijes, UBT një-
kohësisht kryen kërkime themelore 
në fusha mjaftë të gjera dhe me 
efektivitetin e duhur, por është edhe 
stimuluesi kryesor për krijimin e 
produkteve dhe sjelljen e teknolog-
jive të reja, siç ka sjellë në rajon Re-
alitetin Virtual dhe të Shtuar, ofron 
fuqi punëtore të kualifikuar falë pro-

grameve dhe specializimeve unike.
Ky institucion është burim i rëndë-
sishëm i ideve të reja në shkencë dhe 
teknologji që kontribuojnë në inova-
cionin në Kosovë, rajon dhe më gjerë, 
teksa UBT përgatit të diplomuar me 
kompetenca të larta, krijues të mo-
tivuar, të cilët ato ide i shndërrojnë 
në biznese, organizata joqeveritare, 
si dhe i jetësojnë falë ndihmës insti-
tucionale dhe shtetërore.
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UBT mbetet institucioni me më së shumti programe studimi të 
akredituara në Kosovë

UBT mbajti virtualisht ceremoninë e gradimit të studentëve

UBT, edhe njëherë ka 
dëshmuar se është numër 
një në vend për arsimin e 
lartë, sa i përket numrit të 
programeve të akredituara 
dhe specializimeve. Duke 
dëshmuar çdo herë vetën lid-
ere sa i përket cilësisë në ar-
simin e lartë në të gjitha fus-
hat e studimit, UBT mbetet 
zgjedhja e parë për të vazh-
duar studimet akademike 
për secilin studentë. Tashmë, 
UBT është institucioni i 
vetëm në rajon që po përdor 

metodën më të avancuar të 
realitetit virtual në CLASS-
ROOM 3.0
Bordi i Këshillit Shtetëror të 
Cilësisë(KShC), në kuadër 
të Agjencisë së Kosovës 
për Akreditim (AKA) ka 
vendosur që programeve 
ekzistuese, të cilave u skadon 
akreditimi gjatë këtij viti dhe 
nuk kanë qenë pjesë e pro-
cesit të vlerësimit nga ek-
spertët ndërkombëtarë, t’ju 
vazhdohet akreditimi edhe 
për një vit.

Këto janë programet e 
akredituara të studimit në 
UBT, në të cilat zyrtarisht 
mund të aplikojnë të gjithë të 
interesuarit:
Menaxhment, Biznes dhe 
Ekonomi
Shkenca Kompjuterike dhe 
Inxhinieri
Menaxhim i Mekatronikës
Sistemet e Informacionit
Arkitekturë dhe Planifikim 
Hapësinor, 
Inxhinieri e Ndërtimit (Ndër-
timtari) dhe Infrastrukturë

Shkenca Politike
Media dhe Komunikim
Juridik
Inxhinieri e Energjisë
Dizajn i Integruar
Shkenca të Ushqimit dhe 
Bioteknologji
Muzika Moderne,Prodhimi 
Digjital dhe Menaxhimi
Agrikultura dhe Inxhinieria e 
Mjedisit
Art dhe Media Digjitale
Teknik i Anesteziologjisë
Teknik i Radiologjisë
Infermieri

Farmaci
Stomatologji

Programet e studimit në UBT, 
në nivelin Master:
Menaxhment, Biznes dhe 
Ekonomi
Shkenca Kompjuterike dhe 
Inxhinieri
Inxhinieri Ndërtimore (Ndër-
timtari) dhe Infrastrukturë
Menaxhim i Mekatronikës
Arkitekturë dhe Planifikim 
Hapësinor
Media dhe Komunikim
Politika Publike dhe Menax-
him,
Shkencat e Ushqimit dhe Te-
knologjisë
E Drejta Civile dhe Pronës
Juridik, Kriminologji Komp-
juterike dhe Forenzikë
Energji Elektrike dhe Tregjet 
e Energjisë
Inxhinieri e Energjisë dhe 
Menaxhment
E Drejta Biznesore Ndërkom-
bëtare dhe Evropiane
Farmaci
Stomatologji
UBT për herë të parë në 
Kosovë ka zhvilluar praktikat 
më të mira të mësimit bash-
këkohor, që janë dëshmuar të 
suksesshme në universitetet 
më të mira botërore.
Rritja e numrit të studentëve 
dhe zgjerimi i institucionit 
nëpër qendrat më të mëdha 
të Kosovës, dëshmon që UBT, 
jo vetëm që është e përkush-
tuar në shkencë dhe inova-
cion, por vazhdon ta mbajë 
primatin si institucioni më 
serioz dhe më i përkushtuar 
për nga pikëpamja e sjelljes 
së kuadrove profesionale për 
tregun e punës.

Të emocionuar dhe krenarë 
që kurorëzuan suksesshëm 
arritjet gjatë studimeve, këtë 
vit rreth 1 mijë e 500 absol-
ventë të UBT-së përjetuan një 
ditë tejet të veçantë, patën 
një përvojë unike dhe të pa-
përsëritshme, pasi që virtu-
alisht mbyllën ciklin e studi-
meve në profesionet e tyre.
Këtë herë lumturinë në këtë 
ceremoni ata e shprehën on-
line, në ceremoninë e grad-
imit, që UBT e organizoi për 
ta në shenjë falënderimi.
Suksesi i ditës së sotme, sipas 
rektorit të UBT-së, prof.dr Ed-
mond Hajrizi, është rezultat i 
punës disavjeçare. Sipas tij, 
institucioni është përkushtu-
ar që studentët të përgatiten 
dhe të bëhen profesionistë, e 
mbi gjitha të jenë imazhi dhe 
krenaria më e madhe e këtij 
vendi.
“Do të doja që të shpreh res-
pektin tim dhe të shpreh besi-
min tek ju, sepse që nga sot ju 
jeni ambasadorë të UBT-së. 
Si institucion i klasit të lartë 
të arsimit në Kosovë që është 
UBT, u kemi ofruar dhe vazh-
dojmë të ofrojmë mbështetje 
të lartë për projekte kërki-

more dhe hulumtime të gjithë 
studentëve. Sfidat e këtij viti 
nga pandemia nuk na kanë 
dhënë shenja që ne të ndalim 
mësimin, pasi që për ne si 
institucion është e rëndë-
sishme të vazhdohet ëndrra 
juaj që keni filluar në rrugën 
akademike, andaj edhe më-
simin e kemi kaluar në formë 
digjitale.”, është shprehur në 
fjalën përshëndetëse të tij, 
Presidenti i UBT-së, prof. dr. 

Edmond Hajrizi.
Rektori Hajrizi, në fjalën e 
tij drejtuar studentëve, nga 
Kampusi Inovativ i UBT-së, në 
Lipjan, ka thënë se Kosova ka 
nevojë për njerëz kompetentë 
që kërkohen nga institucionet 
dhe kompanitë, e ne si UBT 
kemi ndërtuar personalitete 
të tilla, sepse ndërtimin e 
gjeneratave të fuqishme in-
telektualisht ia kemi borxh 
vendit dhe mijëra prindërve 

që ia besuan UBT-së shkollim-
in e fëmijëve të tyre.
Ish-studentët e UBT-së, Gëzim 
Selimi, Labinot Vuniqi, si dhe 
absolventja Erblina Ademi, 
kanë treguar për eksperien-
cat e tyre dhe sukseset që ata 
arritën gjatë dhe pas studi-
meve në UBT. Ata falënderuan 
rektorin prof. dr. Edmond Ha-
jrizi, profesorët dhe të gjithë 
stafin e UBT-së, për përku-
shtimin, bashkëpunimin dhe 

profesionalizmin e treguar.
Duke vlerësuar situatën me 
pandeminë Covid-19, stu-
dentët nuk ishin të pranishëm 
fizikisht, por virtualisht ata 
dhanë premtimin që do t’i 
shërbejnë shkencës, do të 
kontribuojnë me përgjegjësi 
në zgjidhjen e problemeve të 
shoqërisë dhe zhvillimit të ar-
dhshëm prosperues.

Me riakreditimin e programeve të studimit
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Kompania më e madhe botërore 
për teknologji virtuale, “EON 
Reality”, vlerëson lartë faktin se 
si një institucion nga Kosova, i 
vetmi në botë, përgjatë kohës së 
pandemisë ka bërë revolucion 
në sistemin e edukimit përmes 
platformave Virtual Reality, si 
dhe krijimin e 54 mijë mësi-
meve.
 Dan Lejerskar përmes Linke-
din, ka vlerësuar lartë punën që 
UBT është duke e bërë në ndry-
shimin e cilësisë së arsimit në 
vend dhe botë.
 “Një nga shkollat më të mëdha 
në shtetin më të ri në Evropë, 
është duke ndryshuar mënyrën 
se si instruktorët dhe studentët 
e shohin edukimin në XR gjatë 
pandemisë”, ka shkruar në 
Linkedin presidenti i gjigantit 
teknologjik “EON REALITY”, 
Dan Lejerskar.
 Rektori i UBT-së, prof. dr. Ed-
mond Hajrizi, ka thënë se ka 
pasur një përmirësim te duk-

shëm në rritjen e numrit të për-
doruesve që filluan të punojnë 
me platformën EON-XR.
 “Zgjerimi i përdorimit tonë të 
platformës EON-XR përtej ar-
ritjes fillestare ka qenë një suk-

ses për anëtarët e universitetit 
dhe studentët gjatë kësaj kohe. 
Aftësia për të dhënë mësim në 
një mënyrë gjithëpërfshirëse 
dhe interaktive pa pasur nevojë 
të takohemi personalisht ka sig-

uruar rezultate që ndryshojnë 
jetën për sallat tona të leksion-
eve dhe laboratorët në gjithë 
këtë kohë pandemie. Zgjerimi 
ka përfshirë me sukses të gjitha 
shkollat e universitetit dhe ne 

do të vazhdojmë të gjenerojmë 
më shumë përmbajtje arsimore 
dhe njohuri përmes përfshirjes 
së një numri më të madh stu-
dentësh, stafi akademik dhe 
anëtarëve të komunitetit. “, ka 
thënë rektori Hajrizi.
Rektori Hajrizi shtoi se brezi i 
ardhshëm do të jetë i gatshëm të 
përvetësojë këtë teknologji të re 
e cila do të përmirësojë cilësinë 
e mësimit në distancë.
 “Duke parë se si po zhvillohet 
tregu XR si për përdorimin ak-
ademik ashtu edhe për indus-
trinë, nuk ka dyshim se ai do 
të luajë një rol të madh duke 
shkuar përpara në UBT. Ne 
kemi qenë shumë të kënaqur 
me progresin që kemi bërë me 
EON-XR deri më tani, dhe do 
të dëshironim të vazhdonim 
të kultivonim dhe rritnim atë 
marrëdhënie sa më shumë që 
të ishte e mundur me kalimin 
e kohës”, ka theksuar rektori i 
UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi.

UBT ka qenë gjithmonë̈ prijatar 
në sjelljen e teknologjive të reja 
në Kosovë në dhe Ballkan, por 
tanimë  UBT është institucioni 
i parë në botë që tërë procesin 
arsimor e ka vendosur në plat-
formën e realitetit virtual, duke 
nxitur kështu zhvillimin dhe duke 
mundësuar krijimin e gjeneratave 
të ardhshme të shkencëtarëve, 
zhvilluesve dhe sipërmarrësve.
UBT nga tani po hynë në një 
epokë të re, duke ofruar zbatimin 
e plotë të CLASSROOM 3.0 dhe 
duke u bërë Institucioni i parë në 
botë, edhe para të gjitha universi-
teteve dhe shkollave prestigjioze, 
që e arrin këtë.
UBT është nismëtare në sjelljen e 
inovacioneve të fundit teknolog-
jike, ku së fundmi në partneritet 
me gjigandin teknologjik, EON Re-
ality, bënë investimin më të madh 
direkt në Kosovë që nga paslufta, 
fillimisht vitin e kaluar hapën 
Qendrën për Realitet Virtual dhe 

të Shtuar, teksa 30 milionë dollarë 
është shuma që po investojnë në 
jetësimin e tërësishëm të këtij 
projekti tejet inovativ.
Përveç që është i pari institucion 
në botë që bëri të mundur sjelljen 
e realitetit virtual, UBT këtë plat-
formë e implementoi suksesshëm 
në sistemin arsimor, madje stu-
dentët tanë tashmë kanë filluar 
të praktikojnë mësimet përmes 
kësaj teknologjie.
Realiteti virtual u ka krijuar 
mundësinë studentëve që falë, 
grafikës 3D, imazhet nga komp-
juteri të duken nga përdoruesi 
sikurse të ishin të vërteta, konk-
retisht simulohen objektet arti-
ficiale që shfaqen në ekran me 
përmbajtje virtuale.
Pra, teknologjia e VR-it u ka kri-
juar studentëve një botë bindëse 
dhe shumë aktraktive për mësim, 
ndërkohë ata po e shohin këtë 
si një mundësi të artë për të ek-
sploruar në fusha të ndryshme 

studimi. UBT, si qendra më e 
madhe teknologjisë virtuale në 
Ballkan, këtë platformë dëshiron 
ta instalojë në sistemin arsimor 

në Kosovë, me qëllim që gjithë 
studentët e gjitha institucioneve 
arsimore në vend, publike dhe 
private, të përjetojnë teknologjinë 

e shekullit 21, njëherësh edhe të 
përfitojnë aftësitë e duhura në 
përgatitjen profesionale duke 
përdorur të tilla teknologji.

Ministrja e Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës, Teknologjisë dhe Ino-
vacionit në Kosovë, Hykmete Ba-
jrami, ka përgëzuar UBT-në dhe 

gjitha shkollat që janë duke zhvil-
luar mësimin në distancë, duke 
thënë se kjo formë e mësimit do 
të vazhdojë deri sa të vlejë masa 

për ndërprerjen e mësimit në 
shkolla.
Këto komente ajo i ka bërë në 
video-konferencën e organizuar 
nga UBT, me temë: “Rëndësia e 
edukimit online në kohë pande-
mie”, transmetuar drejtpërdrejtë 
në UBT TV dhe Radio Campus.
Ministrja Bajrami në këtë konfer-
encë online tregoi se në arsimin 
parauniversitar tashmë janë përf-
shirë mbi 70 për qind e lëndëve, 
teksa tha se ministria që ajo dre-
jton ka përgatitur edhe udhëzues 
se si duhet të implementohet në 
tërësi mësimi online.
Tutje, ajo tha se sfida e parë që 
vendi do të përballet në fushën e 
arsimit është vlerësimi i nxënësve 
sepse ka laramani të platformave 
që përdoren, si dhe, sipas saj, do 
jetë sfidë mbajtja e testit të semi-
maturës dhe maturën, po që tani 
për tani ende nuk ka ndonjë ven-

dim në këtë drejtim.
“Nga informacionet që ne si min-
istri i kemi marrë, jemi informuar 
që UBT është një nga institucionet 
e arsimit të lartë, një ndër të parët 
që në ditët e para pas shpalljes së 
pandemisë ka filluar aplikimin e 
arsimit online. Gjithashtu, statis-
tikat tregojnë për ndjekjen e lig-
jëratave nga një numër i madh i 
studentëve të UBT-së në mësim 
në distancë, dhe ky fakt na gëzon 
e jemi mirënjohës për të gjithë 
ata që kanë vepruar njësoj në 
këtë drejtim”, potencoi ministrja 
Bajrami.
“Për MAShTI-n ka qenë jashtëza-
konisht sfiduese për dallim prej 
UBT-së, sepse në fakt ne kemi 
filluar çdo gjë nga zero. Si insti-
tucion UBT ka filluar më herët 
përdorimin e platformave on-
line për mësim në distancë, të 
cilat lehtësisht i keni adaptuar 

pas shpalljes së pandemisë nga 
OBSH-ja. Por, në nivelin parauni-
versitar vërtetë ka qenë sfiduese. 
Këtij projekti u janë bashkëng-
jitur të gjitha palët e interest në 
mënyrë që të jetë i suksesshëm”, 
theksoi ajo.
Rektori i UBT-së, prof.dr Ed-
mond Hajrizi ka theksuar që in-
sititucioni që ai drejton, falë te-
knologjisë së fjalës së fundit që 
posedon, ka implementuar suk-
sesshëm konceptin ndërveprues 
për mësim online në mënyrë vir-
tuale nga distanca.
Sipas rektorit Hajrizi ky plan 
strategjik është zhvilluar nga UBT 
me politika dhe udhëzime të për-
shtatshme për studentët e gjitha 
fakulteteve, teksa bëri të ditur që 
UBT ka vite që ka sjellë në Kosovë 
mësimin online, prandaj edhe 
lehtësisht e ka implementuar në 
praktikë.

UBT vlerësohet si institucioni që po bën revolucion në 
edukimin virtual në botë

UBT është institucioni i parë arsimor në botë që realizon tërë 
procesin edukativ në platformën e realitetit virtual

Ministrja Bajrami përgëzoi UBT-në dhe shkollat 
për zhvillimin e mësimit online 

Nga presidenti i gjigantit teknologjik “EON REALITY”, Dan Lejerskar
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UBT ka hyrë në rangun e universi-
tete prestigjioze dhe po shërben si 
institucion model në zhvillimin e in-
ovacioneve teknologjike, së fundmi 
është vlerësuar si qendra më e mad-
he ndërkombëtare në mbarë globin 
për transferimin e njohurive bazuar 
në realitetin virtual.
Në një artikull kushtuar konkretisht 
nismës së UBT-së për zhvillimin e 
kësaj kurrikule, e që është publikuar 
nga gjigandi teknologjik “EON Re-
ality”, vlerësohet lartë fakti se si një 
institucion nga Kosova, i vetmi në 
botë, arriti që për vetëm dy muaj të 
krijoj 20 mijë mësime, në 141 kurse 
universitare, që përfshijnë mbi 20 
programe të ndryshme akademike.
 Për herë të parë në botë, ishin mi-
jëra studentë të UBT-së që përfituan 
mësime bazuar në AVR (Augmented 
Virtual Reality), mësime që përf-
shijnë më shumë se 120 mijë gjëra 
të krijuara nga kjo platformë, duke 
filluar nga fusha e arkitekturës dhe 
inxhinierisë, deri tek matematika e 
përparuar, dhe madje shumë tema 
që lidhen me artin, si fotografia kon-
ceptuale dhe dizajnimi i studios.
 Në këtë artikull theksohet se për-
doruesit në mbarë botën, përfshirë 
edhe anëtarët e rrjetit global të EON 

Reality, kanë mundësinë të përfito-
jnë dhe të marrin rekomandime nga 
suksesi i një prej qendrave më të 
mira ndërkombëtare të realitetit vir-
tual, në këtë rast të Qendrës për Re-
alitet Virtual dhe të Shtuar në UBT.
Në këtë artikull, themeluesi i realite-

tit EON, Dan Lejerskar, citohet të 
ketë potencuar se ky sukses i UBT-
së përbënë një ndikim të madh në 
akademi, dhe se kjo platformë do të 
zgjerohet e implementohet edhe nga 
institucione tjera.
“Shtimi i fundit i këtyre kurseve fan-

tastike dëshmon se Platforma AVR 
ka qenë një sukses i madh për stu-
dentët dhe arsimtarët në të gjithë 
botën. Jam shumë i ngazëllyer kur 
shoh se ku mund të shkojmë me këtë 
në të ardhmen, dhe besoj se dobia e 
Platformës AVR vetëm do të zgjero-

het pasi bota bëhet më e rehatshme 
me mësimin dhe punën nga një dis-
tancë. Ky është vetëm fillimi, dhe ai 
tashmë po bën një ndikim të madh 
në akademi “, theksoi ai.
 Ndërkaq, rektori i UBT-së, prof.dr 
Edmond Hajrizi, tha se realiteti vir-
tual ka qenë evolucion botëror të 
cilin fillimisht UBT e ka sjellë si pro-
jekt, e më pas suksesshëm e ka im-
plementuar në mësim.
“Kemi arritur që përmes UBT-së, 
Kosova të luan një rol model dhe të 
këtë ndikim global në teknologjitë e 
së ardhmen në edukim. Jemi të lum-
tur që kemi realizuar një projekt të 
tillë me potencial që parashikohet 
të ketë rritje. Realitetin virtual kemi 
arritur ta integrojmë në të tashmen 
tonë, por edhe në vitet e ardhshme 
konsiderojë që do të ketë ende më 
shumë përparime teknologjike në 
kuadër të VR-it”, theksoi rektori Ha-
jrizi.
 UBT përveç që është prijatar në 
sjelljen e inovacioneve të fundit te-
knologjike, si institucion ka arritur 
që vitin e kaluar të lidh partneritet 
me gjigandin teknologjik, EON Real-
ity, ku janë duke investuar së bashku 
miliona dollarë në jetësimin e plotë 
të këtij projekti tejet inovativ.

Tash e gati 18 vjet, UBT ka sjell në 
Kosovë inovacionet e fundit botërore 
dhe një primat të tillë po e mban fuq-
ishëm përmes projekteve të shumta 
inovative, siç është hapja e qendrës 
më të madhe në ballkan për realitet 
virtual, investim 30 milion dollarë 
ku UBT po e implementon në bash-
këpunim me kompaninë gjigande të 
teknologjisë, EON Reality.
Duke qenë se UBT ka ndryshuar 
edhe qasjen e vendit ndaj arritjeve 
të reja teknologjike, rektori i UBT-
së, prof.dr Edmond Hajrizi, është 
ftuar të marrë pjesë në takim me 
ministren e Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës, Teknologjisë dhe Inova-
cionit (MAShTI), Hykmete Bajrami, 
për të ndarë përvojën e institucionit 
që ai drejton në arsimin e bazuar në 
internet.
Konkretisht, rektori Hajrizi ka 
ndarë ekspertizat e tij profesio-

nale lidhur me mësimin online në 
mënyrë virtuale, ku edhe ka shpre-
hur gatishmërinë për të mbështetur 
ministrinë në hartimin e platformës 
për mësim online për gjithë nx-
ënësit në vend.
Në këtë takim, rektori Hajrizi po-
tencoi që do të ndihmojë institucio-
net përkatëse në tejkalimin e situ-
atës së krijuar shkaku i pandemisë 

COVID-19, ndërkaq tha se do të japë 
kontribut profesional dhe akade-
mik për menaxhimim e situatës, 
sidomos në sistemin arsimor.
UBT vite më parë ka sjellë në 
Kosovë modelin e arsimit të bazuar 
në internet, ku po e implementon 
në institucion me praktikat më të 
mira inovative të marra nga univer-
sitetet botërore.

Presidenti i gjigandit teknolog-
jik “EON Reality”, Dan Lejerskar, 
ka  përgëzuar UBT-në për arrit-
jen suksesit për zhvillimit dhe 
fuqizimin e aplikimit të platformës 
së realitetit virtual. Ai në një pos-
tim të tij në Linkedin, ka vlerësuar 

se UBT për dy javë ka krijuar mbi 
7437 përdorues aktiv duke shtuar 
bashkërisht 54.4254 asete.
“Përgëzojmë Universitetin për 
Biznes dhe Teknologji (UBT) si 
fitues të çmimit: “AVR Platform 
Power User Prize”,  për arritjen e 

kësaj jave të 7437 përdorueseve 
aktivë që kanë krijuar bashkër-
isht 54.425 asete të shtuara të 
realitetit virtual. Wow!”,thuhet në 
postimin e presidentit të EON Re-
ality, Dan Lejerskar.

UBT si lider i arsimit të lartë në 
Kosovë, tanimë do të ofrojë plat-
formën e realitetit virtual për më-
sim online të gjithë nxënësve që 
ndjekin shkollat profesionale të 
profileve të ndryshme në Kosovë.
 Kjo platformë është implementu-
ar në kuadër të Qendrës për Re-
alitet Virtual dhe të Shtuar në UBT, 
qendër kjo më madhja dhe vetmja 
në Ballkan, falë përmes të cilës, ak-
tualisht në sistemin arsimor të
Kosovës është instaluar sistemi ar-
simor i së ardhmes, i cili zbatohet 
në bashkëpunim mes UBT-së dhe 
kompanisë më të madhe botërore 
për teknologji virtuale, EON Reality.
 Kjo u bë e ditur në një konferencë 
online të organizuar nga UBT dhe 
Ministria e Arsimit, Shkencës, Te-
knologjisë dhe Inovacionit (MASh-
TI), me ç’rast është prezantuar edhe 
platforma e realitetit virtual para 
drejtorëve komunalë të arsimit.

Prezantimin e platformës e bëri 
rektori i UBT-së, prof.dr Edmond 
Hajrizi, i cili tha  se bashkë me 
gjigandin teknologjik EON Real-
ity, synojnë që ti ofrojnë vendit 
teknologjinë e fjalës së fundit, 

në mënyrë që ta vendos Kosovën 
përkrahë shteteve më të zhvilluara 
të botës.
Sipas rektorit Hajrizi, UBT do ta 
ndajë këtë pjesë të teknologjisë me 
palët e interesit, në kuadër të ini-

ciativës globale për mbështetje në 
kohën e pandemisë, teksa shtoi se 
zhvillimi i mësimit online përmes 
platformës së realitetit virtual do të 
ishte më interaktive dhe do t’u sillte 
përfitime.
 “Është një platformë që krijon 
shumë mundësi të mira për të gjithë 
nxënësit duke i përdorur kompo-
nentët e ndryshme për realizimin 
e mësimit në distancë ku janë të 
përfshira të gjitha elementet. Qasja 
virtuale gjithashtu krijon mundësi 
që të bartim laboratorin në shtëpi 
dhe të mbështesim qasjen për një 
edukim të personalizuar i fokusu-
ar te interesimi personal. Ne do të 
ofrojmë edhe trajnime për të gjithë 
mësimdhënësit lidhur me për-
dorimin e platformës për realitet 
virtual”,  theksoi rektori Hajrizi.
 Udhëheqësja e Divizionit për Arsim 
dhe Aftësim Profesional në MAShTI, 
Valbona Fetiu-Mjeku tha se zbatimi 

i kësaj platforme do të ishte në 
të mirë të nxënësve dhe mësim-
dhënësve, pasi që, siç tha ajo, nx-
ënësit për shkak të pandemisë nuk 
po mund të ndjekin pjesën praktike.
 Sipas saj mësimdhënësit nuk do të 
kenë vështirësi në zbatimin e kësaj 
platforme tejet inovative.
 “Platforma e prezantuar  dhe e of-
ruar nga UBT do të na mundësojë 
që një botë reale të shohim edhe 
nga shtëpitë sidomos për nxënësit 
dhe mësimdhënësit  të cilët do të 
kyçen në këtë platformë dhe kjo 
do të sillte një përfitim shumë të 
madh”, tha Mjeku.
 UBT është institucioni i parë arsi-
mor në rajon që ka nisur mësimin 
online me këtë iniciativë të re, konk-
retisht duke integruar në mësimin 
në distancë edhe realitetin virtual 
dhe të shtuar.

UBT është institucioni arsimor në 
vend, ku përveç që është përku-
shtuar që të ofrojë mësim cilësor, 
gjithashtu në mësim ka inkuadru-
ar teknologjinë e fjalës së fundit në 
mënyrë që të ndihmojë studentëve 
në zhvillimin e tyre profesional.
Tashmë, UBT ka zhvilluar plat-
formën tejet inovative për vlerë-
simin e studentëve në distancë,  
duke u bërë kështu institucioni i 
parë arsimor në Kosovë që zbaton 
një platformë të tillë.
Sot mijëra studentë të të gjitha 
fakulteteve të UBT-së, patën rastin 
të vlerësohen online në afatin plotë-
sues, falë platformës që institucioni 
e ka zhvilluar enkas për provime.
Rektori i UBT-së, prof.dr. Edmond 

Hajrizi duke iu dëshiruar suksese të 
gjithë studentëve në provime tha se 
UBT ka zhvilluar një platforme dhe 
një proces të bazuar në praktikat e 
teknologjisë së fundit për të vlerësu-
ar studentët në distancë.
“Zbatimi i teknologjia të avancuar 
që gjendet në UBT, zhvillimi i plat-
formave shumë inovative, bëhet 
me qëllim që studenti të ndahet i 
kënaqur nga ne, sepse më shumë se 
gjithçka e duam që suksesin e stu-
dentëve tanë . Andaj UBT në kohë 
pandemie ka marrë masa konkrete 
që studentët të mos humbin asgjë 
nga procesi i realizimit të planeve 
akademikë, duke mundësuar që stu-
dentët të arrijnë sukseset e veta me 
kohë”, tha rektori Hajrizi.

UBT, institucioni i vetëm në botë që për dy muaj zhvilloi 20 mijë 
mësime me realitetin virtual

UBT ftohet nga MAShTI të japë ekspertizat profesionale 
lidhur me implementimin e mësimit online

UBT fitues i aplikimit të platformës së 
realitetit virtual

UBT ofron platformën për realitet virtual gjitha shkollave 
profesionale në Kosovë

UBT, institucioni i parë në Kosovë 
që fillon të mbajë provimet online
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UBT zgjeron rrjetin e 
partneriteteve në Pragë, 

lidh bashkëpunim me 
Universitetin “Ambis”

Ekipi i UBT-së, i përbërë nga studen-
tet Elita Hajrizi dhe Vlera Saraqi, si 
dhe nga Artin Ahmeti, është shpal-
lur fitues nga Certiadria në Kampi-
onatin Ballkanik të Microsoft Office 
Specialist 2020.
Ata, përmes UBT-së, do të për-
faqësojnë Kosovën në Kampionatin 
Botëror të Microsoft Office Special-
ist, që është planifikuar të zhvillo-
het në New York, ShBA, më 29 korr-
ik deri më 1 gusht 2021.
Në këtë garë botërore, kampionët 
e Kosovës do të demonstrojnë af-
tësitë e tyre në Microsoft Office, 
përfshirë Word, Excel dhe Power-
Point, në Adobe, përfshirë Photo-
shop, Illustrator dhe InDesing.
Me këtë rast, rektori i UBT-së, prof.
dr Edmond Hajrizi ka përgëzuar 
studentët për suksesin e arritur, 
teksa theksoi se institucioni që ai 
drejton do të mbështesë të rinjtë 
për pjesëmarrje aktive në gara të 
tilla.
“UBT e përfaqëson vazhdimisht 
Republikën e Kosovës në shumë 

mekanizma ndërkombëtarë, duke 
depërtuar edhe atje ku politika nuk 
ka mundur të depërtojë, kjo përmes 
shkencës, teknologjisë e inova-

cionit. Nuk është hera e parë që stu-
dentët tanë janë pjesë e fitoreve të 
mëdha në fusha të ndryshme, duke 
bërë kështu që studentët tanë të 

jenë të barabartë me ata ndërkom-
bëtarë”, potencoi Hajrizi.
Fituesit e Kampionatit Ballkan-
ik i ka uruar edhe drejtori i Cer-

tiadria, Marko Serafimovski, i cili ka 
thënë se gara në fjalë u mundëson 
pjesëmarrësve përvojë të paharru-
ar dhe aftësim profesional.
“Ne jemi veçanërisht krenarë për 
numrin në rritje të të rinjve që puno-
jnë për të përmirësuar njohuritë e 
tyre digjitale dhe të kuptojnë se njo-
huritë digjitale janë të kërkuara dhe 
mund të sjellin vetëm përfitime. 
Përveç kësaj, kriza shëndetësore 
globale vetëm ka theksuar nevojën 
për të përmirësuar shkrim-leximin 
digjital, i cili ka qenë qëllimi ynë 
kryesor që nga fillimi i operacione-
ve tona. Ne duam t’i përgëzojmë 
fituesit dhe t’u urojmë atyre fat në 
Kampionatin Botëror në 2021″, ci-
tohet të ketë thënë drejtori Serafi-
movski.
UBT çdo vit merr pjesë në garën e 
Microsoft Office Specialist “MOS”, 
ku fillimisht shpall fituesit në nivel 
vendi, e më pas i mbështet ata dhe 
i përgatit për garën në arenën ndër-
kombëtare.

Në mesin e 106 shteteve me 1305 
projeke dhe 1331 pjesëmarrës, 
për herë të parë edhe Kosova, 
falë UBT-së, po përfaqësohet në 
konkursin ndërkombëtar “IN-
SPIRELLI AWARDS”, e cila orga-
nizohet në Pragë.
Studentët e Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Planifikimit 
Hapësinor me 16 punime janë 
pjesë e kësaj gare. Studentët 
tanë do të prezantojnë punime 
të ndryshme inovative si: Com-
munity Library, A love affair be-
tween solid and motion, Memo-
rial Historical Complex – “Adem 
Jashari”, Africultural Campus, 
MomaKS, Second home – Dormi-
tory, Cooperation Tunel,  AGAVE, 
SPACE PAVILION – Exploring, 
Shaping, Experiencing etj.

 Ekspozita e punimeve të zg-
jedhura do të ofrohen online 
dhe në galeritë e partnerëve 
të përzgjedhur për popullatën 
dhe komunën e Ouagadougou, 
kryeqyteti i Burkina Faso dhe 
qendra administrative, komuni-
kuese, kulturore dhe ekonomike 
e kombit, për të eksploruar, për 
të mësuar, për t’u frymëzuar dhe 
për të përjetuar rehabilitimin e 
qëndrueshëm futuristik si një 
mjet elastik konstruktiv i qytetit.
 INSPIRELI AWARDS është 
konkursi më i madh botëror i 
studentëve në Arkitekturë, Diza-
jnit Urban të Peizazhit, dhe Diza-
jnit të Enterierit, i cili mundëson 
prezantimin dhe shfaqjen e tal-
entit të arkitektëve të së ardh-
mes nga mbarë globi.

UBT ka nënshkruar marrëvesh-
je bashkëpunimi me Universi-
tetin “Ambis”, në Pragë, i cili ka 
për qëllim bashkëpunimin në të 
gjitha fushat akademike, të pro-
jekteve dhe hulumtimeve me 
interes të përbashkët për të dy 
institucionet.
Bashkëpunimi, po ashtu 
përqendrohet në fushën e boti-
mit, shkëmbimit të botimeve, li-
brave shkencorë, organizimin e 
aktiviteteve të përbashkëta, etj.

Falë kësaj marrëveshjeje in-
stitucionet mund të bëjnë 
shkëmbim semestral dhe të stu-
dentëve, të organizojnë vizita 
studimore në shtetet përkatëse, 
të zhvillojnë konferenca shken-
core, apo edhe mund të har-
tojnë projekte të përbashkëta 
kërkimore në fushat me interes.
UBT tashmë ka rreth 500 bash-
këpunime të tilla me universi-
tete dhe institucione të shquara 
në botë.

Ekipi i UBT-së shpallet fitues në Kampionatin Ballkanik të MOS-it, 
vazhdon garën në nivel botëror

UBT e përfaqëson Kosovën në konkursin ndërkombëtar
 INSPIRELLI AWARDS

UBT dhe Universiteti teknik “Riga”, 
nga Letonia, kanë nënshkruar mar-
rëveshje bashkëpunimi, ku dy insti-
tucionet theksojnë qëllimin e tyre 
për të inkurajuar më tej shkëmbi-
min e studentëve dhe stafit përmes 
programit Eramus+, organizimin e 
aktiviteteve të përbashkëta kërki-
more, punëtori shkencore dhe kon-
ferenca me karakter ndërkombëtar.
Institucionet ranë dakord për 
shkëmbim të vazhdueshëm të njo-
hurive, përvojave dhe rezultateve 
të hulumtimeve shkencore, si dhe 
të mbështesin zhvillimin e më-
tutjeshëm të institucioneve për-
katëse.
Marrëveshja ndëruniversitare 
është nënshkruar për të bash-

këpunuar në fushën e Teknologjisë, 
Informacionit dhe Komunikimit, In-
xhinierisë, Administrimit të Bizne-
sit, dhe fusha tjera me interes.
UBT ka rreth 500 partnerë ndër-
kombëtarë nga pothuajse të gjitha 

vendet e botës, me të cilët, që nga 
themelimi e deri më sot, ka real-
izuar një varg aktivitetesh të për-
bashkëta, prej të cilave më së shum-
ti kanë përfituar stafi dhe studentët 
e UBT-së.

Me qëllim të zgjerimit të bashkëpun-
imit ndërkombëtar me universitete 
dhe institucione nga mbarë bota, 
rektori i UBT-së, prof.dr Edmond Ha-
jrizi, së fundmi ka nënshkruar mar-
rëveshje bashkëpunimi me rektorin 
e University of Algarve, nga Portuga-

lia, Paulo Aguas.
Kjo marrëveshje përkatësisht ka 
të bëjë në lidhje me shkëmbimin e 
studentëve, stafit akademik, bash-
këpunim në aspektin shkencor dhe 
teknik në fushat përkatëse, vizita 
studimore të përbashkëta, etj.

Tutje, marrëveshja e bashkëpunim-
it ndërinstitucional parasheh edhe 
pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit 
në konferenca, seminare ose takime 
me karakter studimor nga dyja palët.
University of Algarve, nga Portugalia, 
është themeluar në vitin 1979, dhe 
numëron një numër të konsiderue-
shëm të programeve të studimit në 
fusha të ndryshme. Ky universiteti 
u ofron studentëve mundësi për të 
eksploruar në karrierë, njëherësh 
u mundëson atyre përfitimin e af-
tësive të nevojshme për drejtimet 
përkatëse.

UBT zgjeron partneritetin në Letoni, nënshkruan 
marrëveshje me Universitetin “Riga”

UBT nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me 
University of Algarve, nga Portugalia
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UBT vazhdon të jetë lider në 
arsimin e lartë jopublik dhe të 
ketë rol aktiv në shërbim të sho-
qërisë, si dhe i vetmi institucion 
arsimor që përkrahë vazhdi-
misht zvogëlimin e papunësisë 
në vend.
Konkretisht, raporti i publikuar 
së fundmi nga Ministria e Ar-
simit, Shkencës dhe Teknolog-
jisë (MASHT) dhe Agjencia e 
Statistikave të Kosovës (ASK), 
sërish nxjerr UBT-në si insti-
tucioni numër një për nga num-
ri i stafit të punësuar.
Nga 750 sa kanë qenë të punë-
suar në vitin 2018, UBT vitin e 
kaluar ka rritur numrin në rreth 

1 mijë të punësuar, përfshirë 
staf akademik dhe administra-
tiv.
Në bazë të raportit të MASHT-it 
dhe ASK-së, stafi i rregullt pro-
fesional në UBT, përbëhet nga 
560 meshkuj dhe 225 femra, 
ndërkaq të angazhuar janë 24 
meshkuj dhe 44 femra. Teksa, 
sipas këtij raporti, stafi admin-
istrativ në UBT, përbëhet nga 33 
femra dhe 22 meshkuj.
Nga numri i përgjithshëm i stafit 
akademik të angazhuar, prej tyre 
62 profesorë janë nga rajoni dhe 
profesorë ndërkombëtarë.
Po ashtu, në Kolegjin “Dukagji-
ni” dhe Kolegjin “Arbëri”, insti-

tucione që janë nën ombrellën e 
UBT-së, janë të punësuar 58 staf 
akademik e administrativ.
Paralel me numrin e studentëve, 
edhe numri i stafit që punësohet 
në UBT vazhdon të rritet nga 
viti në vit, ku stafi i angazhuar 
ka grada të larta shkollimi dhe 
janë të përgatitur për të ndarë 
përvojat dhe ekspertizat e tyre 
profesionale me studentët.
Vlen të theksohet se numri i 
stafit që angazhohet në UBT, 
vazhdon të rritet nga viti në vit, 
sikurse edhe numri i studentëve 
që regjistrohen çdo vit të ri ak-
ademik.

Besnik Qehaja është njëri ndër 
akademikët e UBT-së, njëherësh 
studenti i parë kosovar që ka 
doktoruar në Universitetin 
shtetëror “Corvinus University” 
në Budapest, ku ka fituar gradën 
doktor i Sistemeve të Informa-
cionit dhe Informatikë.
Tema e tij kërkimore ishte e 
fokusuar në telemjekësi, ku si 
rezultat i punës Qehaja ka ard-
hur deri tek krijimi i një sistemi 
të informacioni për monitorim-
in e pacientëve në kohë reale.
Duke folur për rrugëtimin e tij 
gjatë studimeve të doktoratës, 
Qehaja bëri të ditur se gjend-
ja e shkaktuar nga pandemia 
Covid19 tashmë ka konfirmuar 
nevojën dhe rëndësinë e një 
sistemi të tillë inteligjentë, të ci-

lin ai e ka dizajnuar në përpikëri 
duke u bazuar në gjetjet/kërke-
sat  nga  intervistat me doktorët, 

infermierët, pacientët, ekspertë 
e shkencave kompjuterike.
“Një falënderim i veçantë i de-

dikohet UBT-së, veçanërisht 
Rektorit Edmond Hajziri që 
në vazhdimësi ka mbështetur 

avancimin tim akademik, si në 
nivelin master ashtu edhe në 
këtë të doktoratës”, potencoi ai.
Para 19 vitesh, kur edhe u 
themelua UBT, Kosovës dhe in-
stitucioneve arsimore i mun-
gonin në masë të madhe dok-
torantët që kishin përfunduar 
studimet jashtë vendit, por falë 
marrëveshjeve të shumta të 
UBT-së me institucione arsi-
more ndërkombëtare, ky numër 
është shumëfishuar, teksa secili 
prej tyre që ka kryer doktoratën 
falë UBT-së, është rikthyer në 
Kosovë për të ndarë përvojën e 
fituar dhe për të ngritur nivelin 
e arsimit në vendin tonë.

Me qëllim të vlerësimit të atrib-
uteve dhe ndihmës së dhënë 
Kosovës në aspektin akademik 
dhe jo vetëm, njëherësh respek-
timit të veprave të tij si profesor 
dhe si rektor, UBT ka vendosur 

ta nderojë rektorin e Universi-
tetit “Fan S. Noli”, nga Korça, Ali 
Jashari, me çmimin “Excellence 
Leadership Award”.
Çmimi është ndarë nga rektori 
i UBT-së, prof.dr Edmond Ha-

jrzi, me rastin e 12-vjetorit të 
Pavarësisë së Kosovës, ku UBT 
përgjatë një jave do të organizo-
jë aktivitete të ndryshme për 
nder të kësaj feste.
Ky çmim, sipas rektorit Hajrizi, u 
jepet personaliteteve të shquara 
vendore e ndërkombëtare për 
kontributin e tyre në sfera të 
ndryshme të jetës, sikurse edhe 
profesori, Ali Jashari.
Profesori Jashari theksoi se nd-
jehet i nderuar me këtë çmim, 
ndonëse sipas tij, respekti i 
shprehur ndaj tij do të jetë një 
shtysë që ta mbajë edhe më të 
fuqishëm bashkëpunimin me 
UBT-në dhe Kosovën.
Prof.dr Ali Jashari ka zhvilluar 
aktivitete të shumta në Kosovë, 
përfshirë edhe në aspektin 
shkencor, njëherësh ka kon-
tribuar dhe ndihmuar vendin 
aty ku gjithnjë ka pasur nevojë.

Për nder të 12-vjetorit të Pa-
varësisë së Kosovës, UBT ka 
shpërblyer me bursa studimi 
rreth 300 studentë të dalluar të 
të gjitha fakulteteve, të cilët kanë 
arritur notën mesatare mbi 9.0
Bursat janë ndarë nga rektori 
i UBT-së, prof.dr Edmond Ha-
jrizi, siç tha, për të motivuar dhe 
përkrahur studentët përgjatë 
gjithë viteve të studimit.
“Ne mburremi që studentët tanë 
kanë sukses në studime. Pra, 
nuk është pak sepse gjithë këta 
studentë kanë arritur notë të 
lartë mesatare. Këta të rinj janë 
talentët dhe inovatorët e së ar-
dhmes, prandaj gjejnë punë dhe 
janë më të kërkuarit në tregun 
e punës. Arritjet e këtyre stu-
dentëve na bëjnë shumë krenarë 
dhe gjithsesi janë motivi jonë si 
institucion i arsimit të lartë”, po-
tencoi rektori Hajrizi.

UBT çdo vit ndihmon dhe le-
htëson shkollimin e qindra të 
rinjve nga vendi dhe rajoni, ku 
ndan bursa në vlerë të 1 mil-
ion e 500 mijë eurove, bursa që 
ndahen me rregullohen e insti-
tucionit në kategori të parapara.
Pas ndarjes së bursave, rektori 
Hajrizi ka nderuar me çmimin 
“Excellence Leadership Award” 
pronarin e shtëpisë të shndër-
ruar në shkollë në kohën e ok-
upimit, Mehmet Aliu-Hertica.
Ky çmim iu dha për të vlerësuar 
kontributin e familjes së pro-
narit të kësaj shtëpie, në të cilën 
patën diplomuar gjenerata të 
gjimnazit “Sami Frashëri”.
Familja Hertica shtëpinë e vet e 
shndërroi në tempull të rezis-
tencës, duke shënuar një mo-
ment historik të mbrojtjes së 
arsimit shqip.

Listës së marrëveshjeve me 
institucione ndërkombëtare, i 
është shtuar edhe marrëveshja 
e bashkëpunimit me Universite-
tin Sapienza nga Roma, që është 
nënshkruar nga drejtori për 
Çështje Akademike në UBT, prof.
dr Muhamet Ahmeti, përkatë-
sisht Antonio D’Andrea, dekan i 
Fakultetit të Inxhinierisë Civile 
dhe Industriale.
Ky bashkëpunim do të shtri-
het në fushën e Inxhinierisë 
së Ndërtimit dhe Infrastruk-

turës, teksa udhëheqësit e in-
stitucioneve janë pajtuar për 
bashkëpunim ndërinstitucional, 
me qëllim për të shkëmbimit të 
studentëve dhe stafit.
Universiteti Sapienza nga Roma, 
është një universitet kërkimor 
me seli në Romë të Italisë, si dhe 
është një nga universitetet më të 
mëdha evropiane për nga numri 
i studentëve dhe një nga më të 
vjetrit në histori, i themeluar në 
vitin 1303.

UBT prin si punëdhënësi më i madh në arsimin e lartë 
privat, sipas raportit të MASHT-it dhe ASK-së

UBT përkrah stafin akademik për arritje profesionale

UBT e nderon me “Excellence Leadership 
Award” rektorin Ali Jashari

UBT u ndan rreth 300 bursa 
studentëve të dalluar

UBT zgjeron bashkëpunimin me Universitetin Sapienza, 
nënshkruhet marrëveshje në fushën e ndërtimtarisë



15UBT NEWSJANAR 2021 20 YEARS

Projekti i hartuar nga profe-
sorët në UBT, Fidan Feka, Berat 
Durmishi, Gjengiz Cesko, si dhe 
nga studentet e UBT-së, Fjolla 
Vllasaliu dhe Era Bruçi, i titul-
luar “Hulumtimi i Efekteve të 
Pesticideve mbi Aktivitetin e 
Enzimës Polifenol Oksidazë në 
Molla (Jonagold)”, është shpal-
lur fitues nga Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës (MASH).
Projekti fitoi në kuadër të “pro-
jekteve të vogla shkencore për 
vitin 2020, i cili ka të bëjë me 
përdorimin e pesticideve në 
rritjen e pemëve dhe efektin e 

pesticideve të përdorura zakon-
isht në aktivitetin e enzimave, 
që studimi do të vlerësojë për-
dorimin e polifenol oksidazës 
(PPO).
Ky eshtë projekti i dytë i profe-
sorëve dhe studentëve të UBT-
së që shpallet fitues nga Min-
istria e Arsimit dhe Shkencës 
në Kosovë, në kuadër të “Pro-
jekteve të Vogla shkencore për 
vitin 2020”. Projektet do të 
mbështeten financiarisht nga 
MASH-i muajt e ardhshëm.

UBT është institucioni i parë i 
arsimit të lartë në Kosovë që ka 
bërë investime në industrinë 
e aeronautikës dhe hapësirës 
ajrore përmes Fakultetit të Me-
katronikës, program që mesin 
e specializimet unike e ka edhe 
Inxhinierinë e Aeronautikës.
Përveç ofrimit të studimeve në 
një fushë tashmë të re në Ball-
kan, në UBT në kuadër të këtij 
fakulteti po punohet edhe në im-
plementimin e teknologjive tejet 
inovative në industri, sikurse 
është edhe teknologjia e dronit.
Përveç edukimit dhe zhvillimit 

të kësaj teknologjie, UBT ka zh-
villuar programin për “SMART 
CITY” dhe  “SMART MOBILITY”, 
program në të cilin po përdoren 
dronët në transportin e shër-
bimeve të ndryshme në komu-
nikim ndërmjet objekteve dhe 
kampuseve inovative të UBT-së.
Tashmë dronët janë vënë në 
funksion dhe është bërë lansi-
mi i parë i përdorimit të tyre, 
teknologji në të cilën përfshihen 
edhe elementet e inteligjencës 
artificiale, teknologjia aurodin-
amike e hapësirës,  teknologjia 
e shmangies së objekteve dhe 

të tjerët, sigurisë kibernetike, si 
dhe teknologji të tjera të ndërlid-
hura me këtë projekt.
Ky program ka për qëllim ngrit-
jen mobilitetit të qëndrueshëm 
duke zvogëluar ndotjen e am-
bientit, rritjen e efikasiteti dhe 
efiçiencës në punë.
UBT përpos kësaj teknologji e 
dini se ka impletuar edhe te-
knologjitë tjera të së ardhmes, 
siç janë: Robotika, 3D Printerët., 
Teknologjia 5G, Siguria Kiberne-
tike, etj.

Para objektit të UBT-së, në 
Gjilan, sot është shpalosur 
monumenti i djalit të ndjerë të 
presidentit të SHBA-ve, Joseph 
R. “Beau” Biden III, iniciativë 
kjo e ndërmarrë nga Komuna e 
Gjilanit.
Kryetari i Gjilanit, Lutfi Hazi-
ri e ka vlerësuar lartë veprën 
dhe figurën e tij, teksa e ka 
falënderuar atë për kontributin 
e tij si ushtar dhe në ndërtimin e 
një sistemi ligjor.
“Sot e replikojmë edhe mon-
umentin e Joseph R. “Beau” 
Biden III, të cilin e kemi ven-
dosur në rrugën Gjilan-Ferizaj. 
Ai në Kosovë la solidaritet dhe 
përkushtim, luftoi për lirinë në 
Kosovë dhe ndihmoi ndërtimin 

e shtetit”, është shprehur Haziri.
Ndërkaq, rektori i UBT-së, prof.
dr. Edmond Hajrizi, e ka vlerësu-
ar lartë kontributin e Joseph R. 
“Beau” Biden III, për mbështet-
jen e madhe që ai i dha Kosovës, 
gjithmonë në shërbim të drejtë-
sisë dhe lirisë.
“Vlerësojmë lartë kontributin 
dhe veprën e Beau Biden në fus-
hën e drejtësisë. Ai padyshim 
që është një prej amerikanëve 
që ka bërë shumë për Kosovën, 
sidomos në periudhën e pas 
luftës, duke na ndihmuar në 
ndërtimin e sistemit ligjor. An-
daj, vepra dhe kontributi i tij 
dhënë për Kosovën, nuk duhet 
harruar asnjëherë”, ka thënë 
rektori Hajrizi.

UBT ka qenë gjithmonë prijës 
në implementimin e cilësisë 
dhe standardeve, si institucioni 
më i madh i arsimit të lartë në 
vend, i vlerësuar me çmimin më 
të lartë nga Këshilli i Ekselencës 
botërore, konkretisht nga Orga-
nizata e njohur për Menaxhimin 
e Cilësisë (EFQM) me Çmimin e 
Ekselencës me Pesë Yje.
Gjatë gjithë kësaj kohe, UBT 
vazhdimisht ka kontribuar në 
zhvillimin e standardeve dhe 
cilësisë, ku edhe ka hartuar një 
sistem modern të sigurimit të 
cilësisë, i certifikuar në përputh-
je me kriteret e standardeve të 
sigurimit të cilësisë të ISO 9001: 
2000, si dhe është vlerësuar nga 
ekspertë të jashtëm dhe nga një 
institucion i akredituar evropi-
an dhe ndërkombëtar.
UBT vitin e kaluar ishte nikoqir 
i Asamblesë së Përgjithshme të 

Organizatës për Cilësi në Ev-
ropë, nën udhëheqjen e organi-
zatës “Quality Kosova”, që dre-
jtohet nga presidenti i UBT-së, 
prof.dr. Edmond Hajrizi. Aty u 
diskutua për mbështetjen dhe 
angazhimin shoqëror që duhet 
dhënë arsimit të lartë, teksa 
pjesëmarrësit shkëmbyen për-
vojat e tyre mbi mënyrën e sig-
urimit të cilësisë.
Se UBT i kushton vëmendje dhe 
rëndësi të veçantë sigurimit të 
cilësisë, dëshmon fakti se ajo ka 
të themeluar Zyrën për Sigurim-
in e Cilësisë dhe Performancës. 
Kjo zyrë përcakton funksionet 
e të gjithë stafit në procesin e 
sigurimit të cilësisë dhe per-
formancës, dhe harton një plan 
vjetor të zhvillimit, i cili parashi-
kon indikatorët dhe kriteret për 
sigurimin e cilësisë.

UBT do të përgatisë strategjinë 
“Kosova Smart City” për gjashtë 
komuna të Kosovës, përfshirë Pr-
ishtinën, Gjilanin, Pejën, Prizrenin, 
Vushtrrinë dhe Lipjanin, projekt që 
u siguron këtyre qyteteve qasje ino-
vative ndaj problemeve lokale.
Komunat në fjalë do të participojnë 
financimin dhe zbatimin e projektit, 
teksa do të trajtohen sektorët që që 
kanë nevojë për trajtim me prioritet.
Kështu u tha në takimin e zhvilluar 
online, ku pjesëmarrës ishin rekto-
ri i UBT-së, prof.dr Edmond Hajrizi, 
drejtori i Qendrës për Studime Ur-
bane në UBT, Shqiprim Ahmeti, për-
faqësues nga SDC-ja zviceriane në 
Kosovë, si dhe morën pjesë drejtorët 
e drejtorive të urbanizmit të gjashtë 
komunave të lartëpërmendura.
Gjatë këtij takimi virtual është bërë 

e ditur se UBT në këtë stategji tejet 
inovative ka përfshirë partnerë edhe 
universitete të njohura në botë, si 
Universitetin TU Wien, në Austri, 
ETH Zurich, në Zvicër, Universitetin 
HafenCity, në Gjermani, Universite-
tin Mimar Sinan Finë Arts, në Turqi.
Projekti “Kosova Smart City” do të 
mbledhë 20 ekspertë nga akdemia 
dhe ekspertë nga institucionet part-
nere, si dhe nga industria, të cilët do 
të hartojnë gjashtë strategjitë për 
gjashtë komunat, strategji që do t’u 
mundësojë këtyre qyteteve një zh-
villim të qendrueshëm urban.
 Projekti do të fillojë të implemento-
het në shtator të këtij viti, teksa në 
të do të punësohen edhe 18 profe-
sionistë të rinjë nga secila komunë, 
ku së bashku me ekipin punues do të 
përgatitin deri në 18 plane veprimi.

MASH-i shpall fitues projektin e profesorëve të 
UBT-së në fushën e Shkencave të Ushqimit dhe 

Agrikulturës

UBT ka filluar përdorimin e teknologjisë 
aeronautike, funksionalizohen dronët për 

transport të shërbimeve

Shpaloset monumenti i Joseph R. “Beau” Biden III, para 
objektit të UBT-së në Gjilan

UBT lider i implementimit të standardeve ndërkombëtare 
dhe evropiane në Kosovë 

UBT zhvillon strategjinë e 
projektit “Kosova Smart City”, 
përgatit planin për 6 komuna
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Ambasadori i Japonisë në 
Kosovë, Ogasawara Mitsu-
nori, ka vizituar UBT-në, in-
stitucionin lider dhe model 
në rajon për cilësi, lidership, 
inovacion.
Ambasadori Mitsunori u prit 
nga rektori i UBT-së, prof.dr 
Edmond Hajrizi, ku bashkër-
isht panë nga afër infrastruk-
turën tejet moderne, si dhe 
gjitha objektet që posedon 
institucioni në Kampusin In-
ovativ në Lipjan.
Ata panë rreth 100 labora-
torë inovativ të të gjitha fus-
have të studimit, sallat për 
pjesën teorike, bibliotekën 

me mbi 250 mijë tituj dhe li-
bra fizik, sallat e leximit, am-
bientet rekreative, sallat për 
pjesën praktike, etj.
Me këtë rast, rektori Hajrizi 
theksoi se UBT ka krijuar 
infrastrukturë me pajisje të 
fjalës së fundit të teknolog-
jisë, infrastrukturë që është 
e krahasueshme me atë të 
universiteteve prestigjioze 
botërore.
Rektori Hajrizi tregoi se 
praktikat dhe profesional-
izmin e e fituar, UBT i ka vënë 
në shërbim të popullit dhe 
shtetit të Kosovës.
Në anën tjetër, ambasadori 

Mitsunori u shpreh i lumtur 
me kushtet infrastrukturore 

që pa, duke potencuar se ky 
institucion vlerësohet të ketë 

krijuar një proces cilësor e të 
lehtësuar studimi.

Rektori i UBT-së, prof.dr. Ed-
mond Hajrizi është pritur në 
takim punime nga zyrtarë të 
Agjencisë Turke për Bash-
këpunim dhe Koordinim 
“TIKA”, zyra ndërlidhëse në 
Prishtinë.
 Bashkërisht ata diskutuan 
mundësitë e bashkëpunimit 
lidhur me implementimin 
dhe jetësimin e  projek-
teve kryesisht në fushën e 

shkencës dhe teknologjisë, 
zhvillimin e aktiviteteve të 
ndryshme me karakter stu-
dimor, etj.
 Përfaqësuesit të TIKA-s u 
shprehën të interesuar të 
përkrahin projekte të tilla 
inovative, teksa thanë se do 
të ndërtohet një bashkëpun-
im ndërinstitucional në të 
ardhmen.

Është mbajtur konferenca e 
dytë të rektorëve të univer-
siteteve shqiptare, me temë: 
“Universitetet Publike Shqip-
tare Përballë Sfidave të Hapë-
sirës Evropiane të Arsimit të 
Lartë”, në Korçë, ku mori pjesë 
edhe rektori i UBT-së, prof.dr. 
Edmond Hajrizi.
Konferenca u organizua nga 
Universiteti “Fan S. Noli”, 
teksa mobiliteti në universi-
tetet shqiptare ishte një nga 
parimet kryesore që u disku-
tua në këtë konferencë, me 
ç’rast u theksua nevoja për 
një bashkëpunim të tillë sepse 
më së shumti do të përfitonin 
studentët dhe stafi akademik.
Rektori i Hajrizi potencoi që 
institucioni që ai drejton është 
i gatshëm të bashkëpunojnë 
në hulumtime shkencore, do 
të kontribuojë në hapjen e 
programeve të përbashkë-
ta studimi, njëherësh do të 
ndihmojë në aspektin profe-

sional institucionet tjera në 
rritjen e cilësisë dhe ngritjen 

e kapaciteteve.
Në përgjithësi, rektorët në 

këtë konferencë u pajtuan që 
të mbështesin studentët në 

përfitimin e kompetencave të 
duhura në profesionin që ata 
zgjedhin, të nxjerrin kuadro 
që i përmbushin kërkesat e 
tregut të punës, ndërkaq si 
sfidë e theksuan uljen e num-
rin të studentëve si rezultat 
i emigracionit, rënies së na-
talitetit, apo edhe faktorëve 
tjerë.
Gjatë kësaj konference u di-
skutuan edhe temat si:  Dre-
jtimi i Universitetit Publik, 
Autonomia, Strukturat dhe 
Gjithëpërfshirja, Ndërkom-
bëtarizimi i Universiteteve 
Publike, Sfida dhe perspekti-
va, Potenciali i pashfrytëzuar 
i menaxhimit të cilësisë dhe 
Kurrikula Universitare dhe 
Punësimi.

Rektori i UBT-së, prof. dr. Ed-
mond Hajrizi, ka nënshkruar 
memorandum mirëkuptimi 
me ministrin në Ministrinë 
e Ekonomisë dhe Ambien-
tit, Blerim Kuqi, për projek-
tin e Ekonomisë Digjitale të 
Kosovës (KODE), në kuadër 
të Rrjetit për Hulumtim dhe 
Edukim i Kosovës.
Me nënshkrimin e këtij 
memorandumi nga UBT, si 
dhe institucione tjera, u jetë-
sua edhe Rrjeti për Hulum-
tim dhe Edukim i Kosovës, 
ngjarje kjo e cila u cilësua 

edhe si e rëndësishme që 
ndërlidhi bashkë arsimin 
dhe teknologjinë.
Memorandumi parasheh 
bashkëpunim në promovi-
min e zhvillimit ekonomik, 
rritjen e punësimit përmes 
fushës së teknologjisë së 
informimit dhe komunikim-
it, njëherësh edhe krijimi 
i qasjes së resurseve të te-
knologjisë dhe dijes për stu-
dentët dhe profesorë të të 
gjitha kolegjeve dhe univer-
siteteve në Kosovë.
Rrjeti për Hulumtim dhe 

Edukim i Kosovës po punon 
në zhvillimin e komunitetin 
e hulumtuesve, duke i sigu-
ruar këtij komuniteti qasje 
në resurse të ndryshme dig-
jitale, përfshirë qasjen në in-
frastrukturë moderne të te-
knologjisë së informacionit, 
shërbime të ndryshme dig-
jitale, qasje në literaturë, si 
edhe të ofrojë bashkëpunim 
në mes të institucioneve ar-
simore brenda dhe jashtë 
Kosovës.

Ambasadori i Japonisë në Kosovë, Ogasawara Mitsunori vizitoi UBT-në

Rektori Hajrizi pritet në takim 
nga zyrtarë të TIKA-s 

në Kosovë

UBT pjesë e Rrjetit për Hulumtim 
dhe Edukim i Kosovës, nënshkruan 

memorandum me MEA-në

Rektori Hajrizi mori pjesë në konferencën “Universitetet Publike 
Shqiptare Përballë Sfidave të Hapësirës Evropiane të Arsimit të Lartë”
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Rektori i UBT-së prof.dr. Ed-
mond Hajrizi, ka nënshkruar 
marrëveshje bashkëpunimi 
me rektorin e Universitetit të 
Sporteve të Tiranës, prof.dr. 
Agron Kasa.
Rektori Hajrizi, këtë bash-
këpunim e cilësoi shumë të 
rëndësishëm, që studentëve 
do t’u mundësoj shkëmbim 
të njohurive dhe do të shtyjë 
përpara projekte të përbash-
këta akademike e shkencore.
“Kjo marrëveshje bashkëpun-
imi është e rëndësishme, pasi 

që shtyn përpara projekte 
të përbashkëta akademike e 
kërkimore, si dhe zhvillim të 
programeve të përbashkëta 
akademike e shkencore, mes 
dy institucioneve.”, ka thënë 
rektori i UBT-së prof.dr. Ed-
mond Hajrizi.
Me këtë marrëveshje synohet 
shkëmbim i stafit akademik 
dhe studentëve, që do t’i hap 
rrugë dy universiteteve për 
punë të përbashkët në fushën 
shkencore dhe hulumtuese.

Në kuadër të vizitave zyrtare 
në Shqipëri, rektori i UBT-
së, prof.dr Edmond Hajrizi 
është pritur në takim pune 
nga kryetari i Bashkisë së 
Korçës, Sotiraq Filo.
Në këtë takim rektori Hajrizi 
dhe kryetari biseduan për 
tema që lidhen me zhvillim-
in e projekteve në fushën e 
digjitalizimit, inovacionit, 
punësimit të të rinjve dhe 
çështje tjera për zhvillim.

Bashkërisht ata diskutuan 
mundësitë e bashkëpunimit 
dhe implementimin e prak-
tikave më të mira që tani më 
ekzistojnë edhe në qytetin e 
Korçës.
Ata theksuan se përmes 
këtyre projekteve, dyja insti-
tucionet synojnë mundësinë 
unike për punësimin e të 
rinjve të Korçës, dhe në 
përgjithësi të rinjve nga 
Shqipëria dhe Kosova.

Është mbajtur konferenca 
e dytë e rektorëve të insti-
tucioneve të arsimit të lartë 
në Kosovë me temën: “Uni-
versiteti, Politika dhe Vlerat 
e Arsimit të lartë”, me ç’rast 
mori pjesë rektori i UBT-
së, prof.dr Edmond Hajrizi, 
si dhe udhëheqës tjerë të 
universiteteve publike, ud-
hëheqës institucional, shefja 
e zyrës së BE-së dhe am-
basadorë.
Me këtë rast rektori Hajrizi 
tha se ndërtimi i një shteti 

të fuqishëm ekonomikisht 
e ka bazën tek lidhja dhe 
bashkëpunimi i ngushtë mes 
arsimit të mirëfilltë dhe in-
dustrisë.
Si një model të tillë ai e 
paraqiti UBT-në, si insti-
tucion i cili tash e 17 vite ka 
përgatitur studentë që në të 
ardhmen të shndërrohesh-
in në ndërmarrës të suk-
sesshëm.
“UBT është prijës i ndry-
shimeve dhe inovacioneve 
në Kosovë, fusha në të cilat 

është dëshmuar ndër vite, 
pra konsideroj që ky insti-
tucion i arsimit të lartë shër-
ben si qendër që prodhon 
dije dhe vend që po përgati-
tin gjeneratat për zhvillim, 
model që duhej të përcillet 
nga institucione tjera”, tha 
rektori Hajrizi.
Ndërkaq, kryeministri i 
Kosovës, Albin Kurti poten-
coi se do të angazhohet mak-
simalisht që ti përmbush 
përgjegjësitë ndaj arsimit të 
lartë në Kosovë.
“Koha është tash dhe ky 
është momenti që kemi 
pritur. Kurrë nuk ka pasur 
qeveri më të interesuar, e 
më të përkushtuar për zh-
villimin e arsimit, që është 
parakusht për zhvillimin e 
vendit”, deklaroi kryeminis-
tri Kurti.
Në këtë konferencë u tha 
se institucionet përkatëse 
do të rrisin investimet në 
arsimin e lartë, njëherësh 
edhe të bëhen referoma që 
mundësojnë tejkalimin e 
sfidave në këtë proces.

Rektori i UBT-së, prof.dr. Ed-
mond Hajrizi ka marrë pjesë 
në Digital Weekend, në Korçë, 
aktivitet që promovoi vlerat e 
inovacionit, teknologjisë dhe 
njohurive digjitale.
Ai para mbi 200 pjesëmar-
rësve ka ndarë përvojat dhe ka 
rrëfyer suksesin e UBT-së, që 
tashmë është vlerësuar ndër-
kombëtarisht si institucion i 
suksesshëm dhe është modeli 
më i mirë për ndërmarrësit e 
ardhshëm kosovarë, që të kenë 
sukses sidomos në botën aka-
demike.
Rektori Hajrizi tha se ndër-
marrësia në institucione arsi-
more është mjaft komplekse 
dhe e vështirë sepse përveç se 
duhet të krijojnë një stabilitet 
për vetë ndërmarrjen, është 
e nevojshme që të krijojnë 
kompetenca dhe kuadro për 
kompani tjera duke përgatitur 
kuadrot të së ardhmes, gjë që 
UBT ka arritur ta realizojë.
“UBT si institucion i arsimit të 
lartë ka filluar nga zero në vitin 
2001, ndërsa tani është insti-
tucioni që numëron numrin 
më të madh të stafit dhe numër 

të madh të studentëve, rreth 
25 mijë studentë, si dhe num-
rin më të madh të programeve 
të akredituara. Universitetet 
kanë një përgjegjësi shumë të 
madhe sepse përveç edukimit 
të duhet të gjenerojnë dije të 
reja si dhe te sjellin inovacio-
net e fundit, siç ka sjell UBT 
teknologjitë e fjalës së fundit”, 
theksoi ai.
Tutje, ai potencoi se funksio-
net e dizajnuara dhe të im-
plementuara nga UBT janë të 
bazuara në taktikat më të mira 
në botë dhe kontribuojnë duk-
shëm në ngritjen e punësimit, 
vetëpunësimit, bashkëpun-
imit, edukimit dhe industrisë, 
duke krijuar kështu një eko-
sistem.
“Roli i universiteteve në kri-
jimin e ekosistemeve është i 
rëndësishëm, ky koncept edhe 
ma i rëndësishëm është lidhja 
e palëve të interesit dhe lidhja 
mes lidershipit dhe qytetit, ku 
bashkërisht i bashkojnë kon-
ceptet dhe krijojmë një trans-
formim në qasje inovative”, tha 
rektori Hajrizi.

Rektori i UBT-së prof. dr. Ed-
mond Hajrizi, u prit në një 
takim pune nga rektori i Uni-
versitetit të Sporteve të Ti-
ranës prof. dr. Agron Kasa.
Rektori i UBT-së prof. Dr. Ed-
mond Hajrizi, e cilësoi shumë 
të rëndësishëm këtë takim, 

që do t’i hap rrugë dy univer-
siteteve për punë të përbash-
këta në fushën shkencore 
dhe hulumtuese, që do të 
ndërlidh arsimin e lartë mes 
Prishtinës dhe Tiranës.
Rektori i Universitetit të 
Sporteve të Tiranës, prof. dr. 

Agron Kasa, e cilësoi këtë 
takim të rëndësishëm dhe 
premtues, duke shprehur 
gatishmërinë për të bash-
këpunuar me UBT-në, edhe 
më tutje përmes projekteve 
të ndryshme të bashkëpun-
imit.

UBT nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin 
e Sporteve të Tiranës

Rektori Hajrizi u prit në takim 
nga kryetari i Korçës, Sotiraq Filo

Rektori Hajrizi pritet në takim nga rektori i 
Universitetit të Sporteve të Tiranës

Rektori Hajrizi mori pjesë në konferencën 
e rektorëve “Universiteti, Politika dhe 

Vlerat e Arsimit të lartë”

Në cilësinë e ndërmarrësit 
të suksesshëm, rektori 

Hajrizi mori pjesë në 
Digital Weekend
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Rektori i UBT-së prof.dr. Ed-
mond Hajrizi dhe kryetari i Ko-
munës së Vushtrrisë, Xhafer Ta-
hiri, në emër të institucioneve 
që drejtojnë, kanë nënshkruar 
marrëveshje bashkëpunimi për 
zbatimin e projektit për hartimin 
e strategjisë “Smart City Kosova” 
në qytetin e Vushtrrisë.
Ky projekt synon që të për-
gatisë dhe komunikojë strategji 
gjithëpërfshirëse të qyteteve të 
mençura, të cilat do t’u sigurojnë 
qyteteve të Kosovës qasje inova-
tive ndaj problemeve të komu-
nitetit, si dhe do të ndihmojnë në 
promovimin e zhvillimit të qën-
drueshëm hapësinor dhe urban.
“ Kjo  marrëveshje  është  një  hap 
shumë     i    rëndësishëm     drejt   

zhvillimit të qytetit të mençur 
në Vushtrri, ndërsa UBT tashme 

ka filluar me implementimin e 
këtij koncepti në Kampusin Ino-

vativ në Lipjan, ku është krijuar 
një qendër e cila bashkon të rin-

jtë në zgjidhjen e problemeve të 
komunitetit të tyre.”, tha rektori i 
UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi.
Kryetari i Komunës së Vushtr-
risë, Xhafer Tahiri e ka mirëpri-
tur nënshkrimin e marrëveshjes 
së bashkëpunimit me rektorin e 
UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi. 
Ai ka përshëndetur projektin të 
cilin UBT po e zhvillon në bash-
këpunim me gjashtë komuna të 
Kosovës, produkt final i të cilit 
do të jetë hartimi i strategjive 
gjithëpërfshirës për zhvillim të 
mençur dhe të qëndrueshëm 
hapësinor, urban, socio-ekono-
mik dhe infrastrukturor për këto 
komuna.

Peja është komuna e radhës 
me të cilën UBT së shpejti do të 
nënshkruaj marrëveshje bash-
këpunimi për projektin “Smart 
City”, strategji që i mundëson 
këtij qyteti qasje inovative ndaj 
problemeve lokale.
Për të finalizuar synimet për këtë 
strategji inovative, rektori i UBT-
së, prof.dr Edmond Hajrizi dhe 
drejtori i Qendrës për Studime 
Urbane në UBT, Shqiprim Ahme-
ti, janë pritur në takim pune nga 
kryetari i Pejës, Gazmend Mu-
haxheri, drejtori i Urbanizmit në 
këtë komunë, Rejan Arapi, si dhe 
nga zyrtarë tjerë komunal.
Bashkërisht diskutuan çësht-
jet finale për ti hapur rrugë 

nënshkrimit të marrëveshjes 
së bashkëpunimit, teksa thanë 
se përmes këtij bashkëpun-
imi jetësohet projekti gjigant e 
shumëdimensional “Smart City”.
UBT do të përgatisë strategjinë 
“Smart City” edhe për komuna 
tjera të Kosovës, përfshirë Prisht-
inën, Gjilanin, Prizrenin, Vushtr-
rinë dhe Lipjanin, tashmë edhe 
për Pejën, projekt që mbledhë 
ekspertë nga akademia, insti-
tucionet partnere dhe industria, 
të cilët do të hartojnë strategji që 
do t’u mundësojë këtyre qytet-
eve një zhvillim të qëndrueshëm 
urban.

UBT dhe Komuna e Vushtrrisë nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi 
për fillimin e projektit  “Smart City Kosova”

Rektori Hajrizi pritet në takim pune nga kryetari i Pejës, finalizojnë 
synimet për projektin “Smart City”

Rektori i UBT-së prof.dr. 
Edmond Hajrizi dhe nënk-
ryetari i Komunës së Isto-
gut, Agim Ademaj, në emër 
të institucioneve që drejto-
jnë. kanë nënshkruar mar-
rëveshje bashkëpunimi.
Kjo marrëveshje siguron 
bashkëpunimin në hartim 
të projekteve për zhvillim 
ekonomik, urban dhe indus-
trial të kësaj komunë, pro-
jekte që do të gjejnë zbatim 
edhe në praktikë.
Gjithashtu, drejtuesit e dy 
institucioneve janë pajtu-

ar në organizimin e aktivi-
teteve që janë në interes të 
përbashkët, që kanë të bëjnë 
me shkencën, inovacionin 
dhe jo vetëm.
Ndërkaq, UBT do të ndihmoj 
Komunën e Istogut në 
dhënien e ekspertizave 
profesionale me qëllim të 
arritjes së një shkalle të 
suksesshme të ndërtimit të 
kapaciteteve institucionale 
dhe zhvillimore, veçmas në 
ide, projekte, pilot-projekte 
etj.

Rektori i UBT-së prof.dr. Ed-
mond Hajrizi dhe kryetari i 
Komunës së Junikut, Agron 
Kuçi, në emër të institucioneve 

që drejtojnë, kanë nënshkruar 
marrëveshje bashkëpunimi.
Gjatë këtij takimi, rektori Ha-
jrizi dhe kryetari Kuçi shprehen 

gatishmëri të bashkëpunojnë 
në hartim të projekteve që do të 
kenë ndikim pozitiv në zhvillim 
të qëndrueshëm lokal, e të cilat 
do të gjejnë zbatim në praktikë.
Kjo marrëveshje siguron bash-
këpunimin në hartim të projek-
teve për zhvillim të qëndrue-
shëm ekonomik, urban, arsim 
si dhe turizmin natyror të kësaj 
komune.
Gjithashtu, drejtuesit e dy in-
stitucioneve janë pajtuar në 
organizimin e aktiviteteve që 
janë në interes të përbashkët, 
që kanë të bëjnë me shkencën, 
inovacionin dhe jo vetëm.

Me qëllim të zhvillimit të një 
strategjie gjithëpërfshirëse e të 
qëndrueshme, UBT ka zgjeruar 
bashkëpunimin dhe ka nënsh-
kruar marrëveshje për hartimin 

e Planit Zhvillimor Komunal 
me Komunën e Vitisë, ku do të 
mbledhë ekspertë e profesion-
istë që do të mbështesin këtë 
projekt.

Projekti do të mbledhë ekspertë 
e profesionistë të fushës, staf 
akademik të UBT-së dhe zyrtarë 
të komunës, të cilët do të bash-
këpunojnë në hartimin e këtij 
plani profesional.
Grupi punues i projektit do të of-
rojë mbështetje profesionale dhe 
organizative, teksa do të mbajnë 
vizita në terren, si dhe do të mba-
jnë konferenca informative lid-
hur me projektin.
 Projekti ka për qëllim përmirë-
simin e menaxhimin hapësinor 
dhe urbanistik, si dhe të rregullo-
jë dhe forcojë strukturat organi-
zative të përshtatshme për plani-
fikim strategjik.

UBT nënshkruan marrëveshje 
bashkëpunimi me Komunën e 

Istogut

UBT nënshkruan marrëveshje 
bashkëpunimi me Komunën e Junikut

UBT do të hartojë Planin Zhvillimor 
Komunal për Komunën e Vitisë
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Prishtina është komuna e 
parë në Republikën e Kosovës 
dhe në rajon që ka lansuar  
sistemin “Aplikacioni online 
për leje ndërtimi”, aplikacion 
që është krijuar nga UBT, si 
institucioni më inovativ i ar-
simit të lartë në vend.
Përmes këtij sistemi është 
digjitalizuar edhe procedura 
për leje ndërtimi, sepse aplik-
acioni mundëson procedura 
digjitale të aplikimit dhe pro-
cesit të trajtimit të kërkesave 
që i adresohen Drejtorisë së 
Urbanizmit.
Ky sistem online do të për-

shpejtojë procesin e aplik-
imit dhe do të rritë transpar-
encën, njëherësh ndikon në 
uljen e kostos dhe ruajtjen e 
ambientit.
Kryetari i Prishtinës, Shpend 
Ahmeti ka falënderuar UBT-
në për mbështetjen e pak-
ursyer në digjitalizimin e 
procedurës për leje ndërtim-
it, duke shtuar se aplikacioni 
do të implementohet në faza.
“Aplikacioni online për leje 
ndërtimi” do të implentohet 
në faza, ku fillimisht do të 
do të mundësohet aplikimi 
dhe trajtimi i kërkesave për 

KUSHTE NDËRTIMI kate-
goria 1, ku në muajt në vi-
jim do të pasojë me çasje në 
sistem edhe për procedurat 
e trajtimit edhe të kërkesave 
tjera pasi që të njëjtat janë 
në fazën e testuese. Aplika-
cioni për disa ditë është në 
fazën testuese, ndërsa nga 
e hëna, 12.10.2020, mund 
të shfrytëzohet zyrtarisht. 
Falënderojmë Kolegjin UBT 
për mbështetje dhe për këtë 
donacion të rëndësishëm”, 
theksoi kryetari Ahmeti.

Rektori i UBT-së, prof.dr 
Edmond Hajrizi dhe koor-
dinatorja e Media Group në 
UBT, Jehonë Kapllani-Ilazi 
janë pritur në takim pune 
nga drejtuesit e portal-
it të lajmeve “Telegrafi”, 
të cilët kanë biseduar për 
mundësitë e bashkëpunim-
it.
Ata folën për angazhimin 
e studentëve të Fakultetit 
Media dhe Komunikim në 
punë praktike në këtë medi-
um me mundësi punësimi, 
organizimin e konferencave 
në fushën e medias dhe ko-
munikimit, njëherësh u 
pajtuan për organizimin e 
aktiviteteve të përbashkëta 

me karakter studimor.
Tanimë disa studentë të 
Fakultetit Media dhe Komu-
nikim në UBT, janë punë-
suar në këtë portal, falë 
bashkëpunimit që UBT dhe 
Telegrafi e kanë ndërtuar 
tash e disa vite.
Media dhe Komunikim 
është program i akreditu-
ar në UBT që u ofron stu-
dentëve dije teorike dhe 
praktike, në mënyrë që 
kuadrot e dala nga ky insti-
tucion të kryejnë me sukses 
punët në organizatat ku do 
të punojnë, kështu duke 
performuar suksesshëm në 
të gjitha fushat e komuni-
kimit.

Në kuadër të partneritetit që 
UBT ka me kompani të njo-
hura nga industria e ushqim-
it në mbarë vendin dhe më 
gjerë, rektori i UBT-së, prof. 

Edmond Hajrizi, ka vizituar 
kompaninë e lëngjeve “Flui-
di” dhe kompaninë e vajit “Fl-
oil”, njëherësh edhe qumësh-
toren “Kabi”, në Gjilan.

Rektori Hajrizi është sho-
qëruar nga profesori, Fidan 
Feka, dekani i Fakultetit 
Shkencat e Ushqimit dhe 
Fakultetit të Agrokulturës, 
Medin Zeqiri, u pritën dre-
jtuesit e kompanive në fjalë, 
teksa diskutuan për vazh-
dimin e bashkëpunimit me 
qëllim të ndërlidhjes së aka-
demisë me industrinë prod-
huese dhe përpunuese.
Drejtuesit e këtyre kom-
panive thanë se ky institucion 
i arsimit të lartë ka nxjerrë 
kuadro tejet profesionale, ku 
si rezultat një pjesë e stafit në 
këto industri ushqimore për-
behet nga studentë e ish-stu-
dentë të UBT-së, si teknologë, 
ekonomistë, juristë, inxhin-
ierë, etj.

Rektori i UBT-së, prof. dr. Ed-
mond Hajrizi, ishte i ftuar 
në emisionin “Metropol” që 
transmetohet në Radio Koso-
va, i cili gjerësisht ka folur për 
orientimin në karrierë, si dhe 
për të rinjtë si sivjet do të fillo-
jnë rrugëtimin akademik uni-
versitar.
Rektori Hajrizi potencoi se 
vendi dhe bota në përgjithë-
si ka nevojë për ekspertë dhe 
profesionistë, megjithatë, në 
raport me kërkesat ka mung-
esë të njerëzve të kualifikuar, 
prandaj sipas tij, është e rëndë-
sishme zgjedhja e profesionit.
Tutje, ai theksoi se investimi 
në shkollim cilësor është çelës 

kryesor për t’u shndërruar në 
profesionist.
“Edukimi nuk duhet të ndalet 
as në kohë lufte, sepse nëse 
ndalet atëherë humbet sho-
qëria, ndalet edhe zhvillimi.”, 
theksoi rektori Hajrizi.
Më pas, rektori Hajrizi foli 
edhe për organizimin e suk-
sesshëm të provimeve on-
line në UBT, rolin model që 
UBT e pati në kohën e pan-
demisë COVID-19, teksa në 
cilësinë e ekspertit në fushën 
e teknologjisë dhe inovacionit, 
përmendi edhe teknologjinë 
5G, si dhe mundësitë enorme 
që kjo teknologji i ka ofruar in-
stitucionit në kohë pandemie.

Rektori i UBT-së, prof.dr Ed-
mond Hajrizi është pritur në 
takim  nga  zëvendëskryemi-
nistri i parë i Kosovës, Besnik 
Tahiri, të cilët bashkërisht 
kanë biseduar për rolin e 
akademisë, konkretisht për 
kontributin që UBT ka dhënë 
si institucion në fuqizimin 
e emrit të shtetit tonë në 
nivelet më të larta të edukim-
it, shkencës dhe inovacionit.
Bashkërisht ata kanë folur 
për një sërë çështjesh të 
karakterit bilateral të bash-
këpunimit ndërinstitucional 
në fushën e arsimit të lartë, 

ku u theksua nevoja për 
mbështetjen institucionale 
për inovatorët e ardhshëm.
Me këtë rast, rektori Ha-
jrizi i ka dëshiruar suksese 
në punën institucionale 
zv.kryeministrit Tahiri, i cili 
njëherësh është edhe profe-
sor në UBT.
Rektori Hajrizi tha se ndje-
het i kënaqur që një profesor 
i UBT-së po jep kontributin 
e tij profesional, kontribut 
që është jashtëzakonisht i 
rëndësishëm në shtetndër-
timin e Kosovës.

Rektori Hajrizi pritet në takim nga zv.kryeministri 
i parë i Kosovës, Besnik Tahiri

Lansohet aplikacioni online për leje ndërtimi, 
donacion i UBT-së për Komunën e Prishtinës

Rektori Hajrizi pritet në 
takim pune nga drejtuesit e 

portalit “Telegrafi”

Rektori Hajrizi mori pjesë në 
emisionin “Metropol”, thekson 

rëndësinë e orientimit në 
karrierë 

Rektori Hajrizi vizitoi kompani të 
industrisë ushqimore në Gjilan 
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Mediat e UBT-së
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Për muaj me radhë, studentja 
e Fakultetit Inxhinieri e Energ-
jisë Efiçiente, në UBT, Laura 
Nushi ka hulumtuar në tregun 
e Kosovës, konkretisht në sek-
torin e gastronomisë, lidhur 
me sasinë dhe  gjendjen e vajit 
të mbetur të shfrytëzuar, e më 
pas ka studiuar mundësisë e 
riciklimit të kësaj lënde.
Këtë ajo e zhvilloi si hulumtim në 
laboratorin e kimisë në UBT, ku 
vajin e mbetur sidomos nga sek-
tori i gastronomisë, e shndërroi 
në biodizel, e që mund të për-
doret nga mjetet transportuese 
apo si burim i energjisë.
I gjithë hulumtimi u final-
izua nën mentorimin e profe-
sorit Sami Makolli, teksa gjeti 
mbështetje nga vetë rektori i 
UBT-së, prof.dr Edmond Ha-

jrizi, Fakulteti i Shkencave të 
Ushqimit dhe Bioteknologjisë 
në UBT, si dhe nga institucione 
vendore qeveritare.
Nga hulumtimi i studentes së 
UBT-së, Laura Nushi, doli se 
Kosova çdo vit mesatarisht 
humb 4.5 milionë litra vaj të 
shfrytëzuar, sasi nga e cila mund 
të prodhohen 3.5 milionë litra 
biodizel.
Ajo tha se shndërrimi i vajit të 
zakonshëm në biodizel mund 
të shfrytëzohej mjaft mirë 
për shërbime transporti, ku 
njëherësh do të mundësohej 
ulja e ndotjes së ajrit.
“Nëse kjo sasi vaji do të shndër-
rohej në energji elektrike 
(38890 MWh), i gjithë sektori 
i amvisërisë do të mbulohej, 
ndërkaq përdorimi i tij si karbu-

rant për qëllime transporti do të 
ulte dukshëm praninë e grim-
cave ndotëse në ajër. Me këto 
Kosova do të ishte një hap para 
arritjes së cakut të saj të caktuar 
për efiçiencë”, ka theksuar ajo.
Laura ka falënderuar UBT-në si 
institucion lider në arsimin e 
lartë, stafin akademik të UBT-së, 
për mbështetjen, njohuritë dhe 
praktikat profesionale të marra 
përgjatë studimeve universitare 
dhe rrugëtimit akademik.
Rezultatet e këtij hulumtimi 
janë prezantuar në Konferencën 
Ndërkombëtare të UBT-së, për 
Shkencë, Teknologji, Biznes dhe 
Inovacion, ku këtë vit i zhvilloi 
punimet edicioni i nëntë, me 
rreth një mijë studiues vendorë 
e ndërkombëtarë.

Studenti i Fakultetit Media dhe 
Komunikim në UBT, Aid Berkol-
li, është punësuar në Agjencinë 
për Patundshmëri “Pro Real Es-
tate” në cilësinë e kameramanit.
Ai punon edhe në cilësinë e 
videoeditorit në këtë kompani, 
teksa njëkohësisht është edhe 
kameraman në Televizionin 7 
(T7), aty ku bën xhirimin e emi-
sioneve të ndryshme televizive.
Duke marrë parasysh pasionin 

që Aidi e kishte për fotografinë 
dhe videon, ai kishte zgjedhur 
Fakultetin Media dhe Komu-
nikim në UBT, për të vazhduar 
studimet e tij në fushën e gaze-
tarisë.
Kushtet e mira infrastrukturore, 
si dhe mundësitë për të prakti-
kuar profesionin, i mundësuan 
atij që ai të marrë njohuritë e 
mjaftueshme për të nisur kar-
rierën e tij profesionale në këtë 

lëmi.
“Studimet në UBT më mundë-
suan që të përfitojë shumë njo-
huri, ashtu siç përfituan shumë 
studentë të tjerë, ngaqë aty lig-
jëronin profesorë eminent dhe 
asistentë adekuat, që na shp-
jegonin punën e mediave në 
vendin tonë, e njëkohësisht na 
mundësonin që të punojmë me 
video e fotografi, duke na dhënë 
hapësirë që të praktikonim 
montazhin me paketën e Ado-
bes”, ka thënë studenti Berkolli.
Aidi ka vlerësuar lartë vizitat 
studimore që i ka bërë bashkë 
me studentët e tjerë, organizuar 
nga Fakulteti Media dhe Komu-
nikim në UBT, nëpër mediume 
të ndryshme si në Kosovës ashtu 
edhe në Shqipëri, e që për të dhe 
studentët e tjerë ishin më se të 
nevojshme për të parë nga afër 
punën e të bërit gazetari.
Fakulteti Media dhe Komuni-
kim në UBT, vazhdimisht është 
duke i ofruar Kosovës gazetarë, 
kameramanë, videoeditor, e zyr-
tarë të mediave, të profesional-
izuar në fushën e medias dhe 
komunikimit, falë programit 
unik, të gërshetuar me elemente 
të shumta të gazetarisë, që pose-
don ky fakultet.

Studenti i Fakultetit Arkitekturë 
dhe Planifikim Hapësinor, Bard 
Bajçinovci është bërë pjesë e 
stafit akademik të UBT-së, në 
cilësinë e asistentit, i cili është 
i angazhuar në lëndët: “Kon-
struksione Arkitektonike 3” dhe 
“Banim”.

Bardi, gjatë kohës së studimeve 
ka përfituar njohuri shkencore 
e profesionale, me një bash-
këpunim të ngushtë me profe-
sorët dhe ekspertët e UBT-së, 
si dhe ishte një nga studentët e 
shumtë që vizituan universitete 
të ndryshme evropiane.

Ai ka thënë se mundësia e dhënë 
nga UBT për të qenë pjesë e 
stafit akademik është një priv-
ilegj për të, ndaj edhe është 
shprehur shumë falënderues 
ndaj të gjithë atyre që ndihmuan 
atë në rrugëtimin akademik.
“Jam falënderues dhe mirën-
johës të gjithë stafit akademik 
të Fakultetit të Arkitekturës 
dhe Planifikimit Hapësinor për 
mbështetjen profesionale përg-
jatë rrugëtimit 5 vjeçar të studi-
meve”, ka thënë Bardi.
Fakultetit Arkitekturë dhe Plan-
ifikim Hapësinor në UBT, vazh-
dimisht është duke përgatitur 
ekspertë të arkitekturës për 
identifikimin dhe analizën e 
problemeve arkitektonike, har-
timin dhe zhvillimin e tyre në 
arkitekturë, ndaj edhe studentët 
e këtij drejtimi sistemohen 
shpejtë në tregun e punës.

Shumë studentë të UBT-së janë 
shndërruar në ndërmarrës të 
rinj e të suksesshëm, disa prej 
tyre, si Enuri, madje filluan bi-
znese, themeluan kompani dhe 
krijuan vende të reja të punës.
Enur Pakashtica është student i 
Fakultetit Menaxhment, Biznes 
dhe Ekonomi, tashmë pronar 
i kompanisë së shërbimeve të 
postës së shpejtë “Posta Mik 
Mik”, që numëron rreth 54 
punëtorë, një prezantues me 

përvojë profesionale në indus-
trinë e medias, dhe një profe-
sionist i specializuar për Mar-
keting në UBT.
Duke folur për eksperiencat 
gjatë studimeve në UBT, ai inku-
rajoi studentët e rinj që të be-
sojnë në aftësitë e tyre dhe të 
vendosin qëllime në jetë, teksa 
potencoi se përkushtimi është 
qelës i suksesit në përpjekjet 
aktuale dhe të ardhshme.

Studentja e UBT-së shndërron vajin në biodizel që përdoret 
për shërbime transporti

Studenti i gazetarisë, Aid Berkolli pjesë 
e “Pro Real Estate”

Bard Bajçinovci pjesë e stafit akademik
 në UBT

Enur Pakashtica, student dhe 
ndërmarrës i suksesshëm 

Diploma e UBT-së është njohur 
në shtetin e Gjermanisë, fakt 
që tregon së UBT ka qenë dhe 
mbetet një institucion i cili nji-
het ndërkombëtarisht.
Ish-studentit të Fakultetit Me-
naxhim i Mekatronikës në UBT, 
Ilir Mahmutaj, i është barasv-
lerësuar diploma e UBT-së në 
Gjermani, me një shkollim të ng-
jashëm me atë që ka diplomuar 
në UBT.

Iliri, ka studiuar në nivelin 
bachelor në Menaxhim të 
Mekatronikës, në periudhën 
2016-2019, dhe është ndarë 
i kënaqur me profesorët dhe 
stafin e UBT-së. Sipas tij, ai 
në UBT ka përfituar ekspe-
rienca dhe udhërrëfime të 
pazëvendësueshme për karri-
erën e tij profesionale.
Ai e ka vlerësuar lartë qasjen 
perëndimore që UBT gjith-
monë e ka pasur si institucion i 
lartë i arsimit, ndaj edhe proce-
si i nostrifikimit sipas tij ishte 
proces relativisht i thjeshtë.
“Procesi ishte relativisht i 
thjeshtë, falënderojë adminis-
tratën e cila ka qenë gjithmonë 
e gatshme, e kuptueshme dhe 
shumë e shpejtë në shërbimet 
për studentët”, ka thënë Iliri.
Fakulteti Menaxhim i Meka-
tronikës në UBT, studentëve 
u ofron programin studimor 
në përputhje me standardet 
e Bashkimit Evropian, e që 
diploma e UBT-së ka vlerë të 
barabartë me të gjitha vendet 
e BE-së dhe më gjerë.

Ish-studentit të Fakultetit të 
Mekatronikës në UBT, i njihet 

diploma në Gjermani
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Baton Neziri është student i 
nivelit master në Fakultetin Me-
naxhment, Biznes dhe Ekonomi 
në UBT, i cili falë njohurive dhe 
përvojës së fituar të punës në 
fushën e teknologjisë informa-
tive, ka filluar karrierën si ndër-
marrës i pavarur.
Ai sapo ka themeluar kom-
paninë “Prishtina Tech Group”, 
ku ofron shërbime në fushën e 
IT-së për individ dhe instituci-
one, teksa Batoni është i an-
gazhuar edhe si uebmaster për 
projektin e financuar nga Bash-
kimi Evropian “Mbështetje për 
Kodin Civil të Kosovës”.
“Vlerësoj shumë UBT-në për 
njohuritë e fituara gjatë kohës 
së studimeve të magjistraturës. 
Këto njohuri më kanë shërbyer 
për ndërtimin dhe përgatitjen 

e së ardhmes në fushën e ndër-
marrësisë”, theksoi studenti Ba-
toni.
Batoni ka përvojë profesionale 
në fushën e teknologjisë infor-
mative, përfshinë organizatat 
e huaja në Kosovë: Agjencia 
Japoneze për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (JICA), Zyra e 
Bashkimit Evropian në Kosovë 
(European Union Office in 
Kosova), institucionet publike 
(Kuvendi i Kosovës, Instituti Al-
banologjik i Prishtinës), dhe në 
sektorin privat (MDA, UBO Con-
sulting, Cambridge School, Air 
Prishtina).
“Përveç punës si ndërmarrës, 
jam i angazhuar nga Giorgio Cini 
Foundation (Venedik, Itali) në 
bashkëpunim me Universitetin 
e Harvardit (Boston, Amerikë), 

për të promovuar trashëgiminë 
kulturore të shqiptarëve, Eposin 
e Kreshnikëve, në konferencën 
ndërkombëtare të mbajtur në 
Venedik, 2018. Gjatë viteve 
2011-2012 ka punuar në New 
Jersey, SHBA. Njëherësh jam i 
angazhuar si konsulent i IT-së 
përfshinë edhe vendet në rajon 
(Shqipëri, Mal i Zi, Maqedoni)”, 
tregoi ai.
Batoni është i certifikuar nga 
CISCO: IT Hardware & Soft-
ware dhe CISCO Certifited Net-
working Academy (CCNA 1-4), 
po ashtu është i certifikuar ne 
mirëmbajtjen e rrjeteve sociale, 
uebfaqeve, në dizajn grafik, 
sisteme operative dhe siguri të 
IT-së (cybersecurity).
Tutje, ai është i certifikuar 
nga Shoqata Ndërkombëtare e 

Transportit Ajror (IATA), dhe 
Federata Botërore e Agjentëve 
të Turizmit në fushën e indus-
trisë së udhëtimit dhe turizmit. 
Ka ndjekur trajnime për lider-
ship, menaxhment, trashëgimi 
kulturore dhe teknologji infor-
mative në Kroaci, Greqi, Holandë 
dhe Itali.
Batoni ka pasion edhe 
trashëgiminë kulturore. Ai është 
anëtar i dy organizatave në Itali 
dhe Holandë, The Life Beyond 
Tourism Travel to Dialogue 
Movement dhe The Future is 
Heritage Network, të cilat zba-
tojnë projekte në fushën e 
trashëgimisë kulturore në botë.

Ish-studentja e Fakultetit Arkitek-
turë dhe Planifikim Hapësinor, 
Drilona Berisha, është bërë pjesë 
e stafit të UBT-së, në cilësinë e 
asistentes në departamentin e 
Arkitekturës dhe të Dizajnit të In-
tegruar.
Dëshira dhe ëndrra e saj për të 
arritur në jetë dhe për të korrur 
suksese ka bërë që ajo të bëhet 
pjesë e UBT-së, dhe të marr ti-
tullin arkitekte. Kontributi i saj 
për komunitetin, angazhimet e 
shumta në fushën e arkitekturës, 

si dhe përvoja e fituar si e punësu-
ar në dy studio projektuese, kanë 
bërë që ajo të bëhet pjesë e insti-
tucionit më të madh të arsimit në 
rajon, UBT-së.
Drilona ishte përfituese edhe e 
bursës së mobilitetit në Anhalt 
University of Applied Sciences në 
Dessau të Gjermanisë, partneritet 
ky me UBT-në. Ajo studimet e saja 
i kishte shtrirë në fushën e “De-
sign Research”, fushë në të cilën 
kishte përfituar njohuri të reja në 
fushën e hulumtimit në aspektin 

e dizajnit.
Drilona, ka vlerësuar lartë cilësinë 
e studimeve në UBT, profesional-
izmin e ligjëruesve, si dhe punën 
e madhe që bëhet në këtë insti-
tucion arsimor.
“Përveç cilësisë së lartë në stu-
dime, ligjëruesve me shkollim të 
lartë akademik dhe eksperienca 
shumë profesionale, partner-
iteteve të shumta kombëtare dhe 
ndërkombëtare, UBT-në e bëjnë 
të veçantë dhe lider në treg ek-
sperienca dhe storie të shumta 
suksesi të studentëve të dalluar, 
të cilët lindën dhe u rritën brenda 
mureve të dijes që përbëjnë supet 
e forta të një institucioni tempull 
gjithmonë në rritje”, ka thënë ajo.
Fakulteti Arkitekturë dhe Planifi-
kim Hapësinor, në UBT, u ka dhënë 
studentëve hapësirën e nevo-
jshme, me të gjitha mundësitë 
për të studiuar në këtë fushë, me 
mundësi specializimi në Dizajn të 
qëndrueshëm, Menaxhim Urban, 
Mirëmbajtje dhe Restaurim në 
Arkitekturë, Dizajn Enterieri, si 
dhe Planifikim Urban.

Studimet në UBT, cilësia dhe për-
vojat e marra nga profesorë dhe 
ekspertë të fushës së Shkencave 
të Ushqimit dhe Bioteknologjisë, 
kanë bërë që studentja e nivelit 
master, Xheneta Luma, të plotëso-
jë të gjitha kriteret për t’u punësu-
ar në Ministrinë e Shëndetësisë.
Xheneta është duke punuar në 
cilësinë e inspektores sanitare, e 
cila tashmë me situatën e krijuar 
nga pandemia COVID-19, merret 

me zbatimin e ligjit për masat 
anticovid, në sektorin e gastron-
omisë.
Sipas saj, UBT i ka dhënë përkrah-
je të pakursyer, duke vënë në dis-
pozicion laboratorë të sofistikuar 
të pajisur me pajiset më të reja te-
knologjike, bibliotekën fizike dhe 
online.
“UBT-ja të ofron mundësi të 
shumta që hapin rrugë për punë-
sim. Studimet në UBT i bën të 
veçanta komunikimi me profe-
sorë dhe pajisja me laboratorë 
të kohës moderne, gjë që është 
shumë e rëndësishme për profe-
sionin që kam përzgjedhur”, tha 
Xheneta.
Fakulteti Shkencat e Ushqimit 
dhe Bioteknologji në UBT, ka bërë 
ndërlidhjen unike të industrisë 
ushqimore me teknologjinë dhe 
aplikimin e tyre në praktikë, an-
daj studentët e diplomuar nga ky 
drejtim sistemohen menjëherë në 
tregun vendor e ndërkombëtarë 
të punës.

Erlinda Ahmeti është në përfun-
dim të studimeve bachelor në 
Fakultetin Juridik, e cila tashmë 
është punësuar dhe është bërë 
pjesë e stafit të Qendrës së Karri-
erës në UBT.
Përveç që ndihmon në koordin-
imin e kësaj qendre, ajo merret 
edhe me studentët që synojnë ti 
përfundojnë kurset e gjuhëve të 
huaja në UBT.
Erlinda tha se studimet në UBT 
dhe puna e profesorëve kanë 
qenë shumë të frytshme në fillim-

in e zhvillimit të saj profesional.
“UBT ofron zgjidhje të shumta 
studimesh, ofron edukim cilësor 
si dhe kushte të mira në zhvillim-
in e mëtutjeshëm të njohurive”, 
vlerësoi ajo.
UBT si institucion i arsimimit të 
lartë rëndësi është duke ju dhënë 
edhe afrimit të stafit të ri e të tal-
entuar dhe po përgatit kuadro 
profesionale për tregun e punës 
ku çdo vit dalin qindra studentë 
të diplomuar e mbi 90% akomo-
dohen në tregun e punës.

Liridon Llozani është student i 
vitit të tretë në Fakultetin Me-
dia dhe Komunikim. Njohuritë e 
fituara përgjatë studimeve dhe 
puna e tij intensive, atij i janë 
shpërblyer me punësim në “Ra-
dio Televizionin Dukagjini”, pas 
më shumë se dy muajve të kalu-
ar si praktikant.
Ai aktualisht është i punësuar 
si gazetar në deskun informativ, 
me ç’rast po i mbulon ngjarjet 
politike, me fokus politikën e 
brendshme.
Liridoni theksoi se shndërrimi i 
pasionit në profesion është gjëja 
më e mirë që mund të ndodh në 
rrugëtimin tuaj drejt një karri-
erë të suksesshme.
“Studimet në Kolegjin UBT 

padyshim kanë ndikuar që pa-
sionin për gazetarinë ta kthej 
në profesion. Programi Media 
dhe Komunikim është i përg-
jithësuar por që për 3 vjet stu-
dime bachelor ju tashmë jeni të 
gatshëm të njihni secilën fazë, 
mënyrë e formë të prodhimit të 
lajmit. Prandaj profilizimi bëhet 
shumë më i lehtë”, vlerësoi ai.
Programi Media dhe Komuni-
kim në nivelin bachelor në UBT, 
synon të japë informacione të 
gjera mbi parimet dhe standar-
det akademike e praktike, duke 
u ndihmuar studentëve të foku-
sohen në qëllimet akademike, të 
sistemohen në tregun e punës si 
dhe të vlerësojnë eksperiencat e 
zhvilluara.

Studenti i Fakultetit Shken-
cat Kompjuterike dhe Inx-
hinieri, Egzon Hasi, është 
përfitues i bursës për vi-
jimin të studimeve në uni-
versitetin prestigjioz “Nova 

de Lisboa”, në Potugali.
Ai do të specializojë për 
Web Programming, ku tha 
se do të përfitojë njohuri 
profesionale, si dhe do të 
njoh kulturën e këtij vendi.

Egzoni është përzgjedhur 
përfitues i kësaj burse falë 
notës mesatare mbi 9.0 që 
e ka arritur gjatë studimeve 
në UBT.

Studenti i masterit, Baton Neziri ndërmarrës i ri në fushën e 
teknologjisë informative

Studentët e Arkitekturës në UBT qasen 
lehtësisht në tregun e punës

Studentja e Shkencave të 
Ushqimit, Xheneta Luma 

punësohet në Ministrinë e 
Shëndetësisë

Studentja e Juridikut, Erlinda 
Ahmeti punësohet në UBT

Liridon Llozani punësohet në Radio 
Televizionin “Dukagjini”

Studenti Egzon Hasi përfitues i bursës për 
vazhdim të studimeve në Portugali
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Ish-studentja e Fakultetit Me-
naxhim i Mekatronikës, Natyra 
Kabashi është punësuar në in-
stitucionin më të madh të ar-
simit të lartë në rajon, aty ku 

studioi dhe mori njohuri nga më 
të ndryshmet në fushën e meka-
tronikës, në UBT.
Ajo është duke punuar në 
cilësinë e koordinatores së 
Fakultetit Menaxhim i Meka-
tronikës, duke ndihmuar në 
mbarëvajtjen sa më të mirë të 
procesit akademik në këtë de-
partament.
Natyra, ndjehet e lumtur që ka 
zgjedhur UBT-në për të studiuar 
dhe zhvilluar vetën në mënyrë 
akademike, gjersa ka vlerësu-
ar lartë formën se si zhvillohet 
procesi mësimor dhe mundësitë 
që UBT u ofron studentëve.
“UBT-në e kam zgjedhur për 
cilësinë e studimeve, si dhe 
për mundësitë që u ofron stu-
dentëve për zhvillimin sa më të 

mirë të tyre, jo vetëm nga ana 
teorike por edhe nga ajo prak-
tike, gjë që ka qenë shumë e 
rëndësishme për mua si studen-
te e departamentit të Mekatron-
ikës”, ka thënë ajo.
Natyra, UBT-në e ka vlerësu-
ar si institucion i cili u siguron 
të ardhme të rinjve të Kosovës, 
përderisa u ndihmon atyre që 
përgjatë studimeve të përgatit-
en fuqishëm për tregun e punës.
UBT, vazhdon të jetë qendër e 
studimeve në fushën e mekat-
ronikës, e njohur si vatër e ino-
vacioneve në Kosovë, rajon dhe 
më gjerë. Studentët e UBT-së 
marrin pjesë çdo vit në garat e 
robotikës, duke u përgatitur në 
mënyrë profesionale në labora-
torët inovativë të mekatronikës.

Ish-studentja e Fakultetit 
Arkitekturë dhe Planifikim 
Hapësinor në UBT, Abetare Rex-
hepi, është bërë pjesë e stafit ak-
ademik, në cilësinë e asistentes 
në këtë fakultet.
Bindja e saj se UBT do t’i ndihmo-
jë në synimet e saj, në qëllimet 
që ajo i kishte vënë e vetës, dhe 
në atë se UBT qëllim parësor e 
ka zhvillimin e studentëve, ajo 
kishte zgjedhur UBT-në për të 
vazhduar rrugën akademike.

Studimet në UBT, asaj i kanë 
mundësuar që të marrë njo-
huritë e mjaftueshme për t’u 
bërë pjesë e stafit akademik, 
dhe përveç kësaj ajo është edhe 
zyrtare për Leje Ndërtimore në 
Departamentin për Planifikim, 
Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mje-
disit, në Komunën e Lipjanit.
Abetarja, periudhën e studimeve 
në UBT, e ka cilësuar të veçantë 
në formësimin e saj akademik, 
teksa UBT-në e ka vlerësuar si 
tempull të dijes.
“Vitet e studimeve bachelor në 
UBT janë vitet e mia vitale në 
formësimin e asaj që unë doja të 
arrija në subkoshiencën time. Në 
UBT  kuptova rrënjësisht se çfarë 
do të thotë  Arkitekturë. Përveç 
studimeve të mirëfillta në këtë 
fushë, kam përfituar edhe nga 
ofertat dhe mundësitë e shumta 
e simbolike të UBT-së, ku gjatë 
viteve të studimeve jam shpër-
blyer me bursë universitare si 
studente elitare e programit të 
Arkitekturës”, ka thënë ajo.

Edin Pula është student i 
Fakultetit Shkenca Politike në 
UBT, i cili jetësoi ëndrrën e tij 
për të vazhduar studimet në 
një universitet të njohur në 
botë.
Ai përmes UBT-së vijoi studi-
met për një semestër në uni-
versitetin shtetëror për shër-
bime publike, në Budapest 
të Hungarisë, saktësisht në 
National University of Public 
Service.
Edini është vetëm njëri nga 
qindra studentë të UBT-së që 
janë pranuar dhe kanë vijuar 
studimet nëpër universitete 
prestigjioze në botë. Pas për-

fundimit të studimeve me bur-
sa, studentët e UBT-së po kthe-
hen në Kosovë me dëshirën 
më të madhe për të dhënë 
kontribut ngaqë po përfitojnë 
kompetenca të larta, përvojë 
që synojnë ta ndajnë në ven-
din e tyre.
 
UBT ka marrëveshje bash-
këpunimi me 450 universi-
tete dhe institucione të njo-
hura ndërkombëtare, të cilat 
parashohin shkëmbimin e 
studentëve, stafit akademik, 
bashkëpunim në aspektin 
shkencor dhe teknik, vizita 
studimore, etj.

Studenti i vitit të tretë të Fakulte-
tit të Inxhinierisë së Energjisë, 
Albert Guri, është punësuar ne 
kompaninë e specializuar për 
projektimin dhe montimin e 
paneleve solare dhe paneleve 
termike “Muqa Solar Company”.
Pas më shumë se dy muaj prak-

tike, falë punës intensive dhe 
njohurive të fituar përgjatë 
studimeve, atij mundi i është 
shpërblyer me punësim në këtë 
kompani.
Alberti vlerësoi se studimet dhe 
bashkëpunimi i vazhdueshëm 
me profesorët ia ka mundësu-

ar ta fillojë karrierën ende pa 
diplomuar.
“Këtë vit e kam filluar praktikën 
time të parë. Përvoja ime disa 
mujore aty është përmbushur 
edhe më shumë duke i kombin-
uar teoritë e mësuara në UBT 
me punën praktike. Rëndësinë 
e këshillave të ligjëruesve e kup-
tova ditën e parë të punës, ku 
çdo gjë të mësuar më herët, aty 
po e zbatoja”, tha ai.
Ndërkaq, Alberti theksoi se një 
ndër institucionet që ofron cilë-
si të lartë gjatë studimeve dhe 
që i ka ndihmuar shumë në as-
pektin profesional dhe akade-
mik, ishte UBT.
“Gjatë studimeve kam parë se 
angazhimi i profesorëve në 
punë është për t’u marrë shem-
bull. Është universitet me cilë-
si dhe standarde të larta, ndaj 
shpresoj që në të ardhmen të 
jem pjesë e kuadrove të mira që 
kanë dalë nga këtu”, potencoi ai.

Ish-studenti i Fakultetit Arkitek-
turë dhe Planifikim Hapësinor 
në UBT, Blend Dema shkollimin 
e mëtutjeshëm dhe ngritjen e tij 
profesionale e vazhdoi në njërin 
ndër universitetet më të mira në 
Gjermani, Universitetin Anhalt 
Dessau.
Për pranim në këtë universitet, 
ai i është dashur të ndjek disa 
procedura, të cilat i ka kaluar me 
shumë sukses falë përgatitjes së 
tij profesionale, si dhe ndihmës së 
ofruar nga institucioni.
Blendi tashmë është kthyer në 
Kosovë, ku përvojën profesionale 
dhe praktikat e marra gjatë studi-

meve po i transmeton si asistent 
në Fakultetin e Arkitekturës në 
UBT, teksa mban pozitën edhe si 
arkitekt në kompaninë “Maden-
Group”.
“Studimet në UBT i dallon qa-
sja ndaj studentëve, atmosfera 
e punës përgatitja profesio-
nale, programe studimi që bën 
studentët kosovarë të jenë të 
barabartë me ata të Vjenës, Ber-
linit, etj., kurrikula të harmo-
nizuara me tregun e punës, e që 
të mundojnë vazhdimin e stu-
dimeve master me njohje të pa-
kontestueshme të diplomës. Po 
ashtu, bashkëpunimet e shumta 

me universitetet botërore dhe 
me programet evropiane e dal-
lojnë UBT-në në këtë pikë. Në 
UBT, studentët kanë mundësinë 
të zhvillohen profesionalisht falë 
workshopeve që organizohen me 
profesorë ndërkombëtarë, kon-
ferencave të ndryshme, ligjërat-
ave nga guest lecture”, tha ai.
Vlera që e kanë studimet dhe di-
ploma e UBT-së brenda Kosovës, 
tash e shumë vite i kanë kaluar 
kufijtë shtetërorë. Falë qindra 
partneriteteve që institucioni 
ka me universitetet prestigjioze 
në botë, diploma e UBT-së njihet 
ndërkombëtarisht.

Studentja e Fakultetit të In-
fermierisë, Leartë Mataj është 
punësuar në shkollën private 
amerikane “Prishtina High 
School”. Ajo është duke punuar 
në cilësinë e infermieres së 
shkollës duke u dhënë stu-
dentëve ndihmë psikologjike 
dhe fizike në mënyrë që stu-
dentët të përmirësojnë rezulta-
tet e tyre.
Ajo ka folur për mundësitë që 
UBT i ka ofruar për të studiuar 

dhe për t’u qasur në tregun e 
punës, aty ku edhe nisi karri-
erën akademike. Sipas Leartës, 
UBT i ka dhënë mbështetjen e 
nevojshme në studime me të 
gjitha kushtet infrastrukturore 
e laboratorike, për t’u zhvilluar 
si infermiere.
“Nga UBT kam përfituar shumë 
njohuri teorike por sidomos 
praktike, sepse kam pasur 
hapësirën e nevojshme nga pro-
fesorët, për t’i zhvilluar aftësitë 

profesionale në mënyrën më të 
mirë të mundshme”, ka thënë 
Learta.
Leartë Mataj, ka thënë se UBT 
dallohet nga cilësia që ofron tek 
studentët, e nga profesionalizmi 
që gjatë gjithë kohës e mbanë 
këtë institucion në nivelet më të 
larta.
“UBT veçohet me kualitetin 
arsimor në Kosovë dhe me in-
ovacionet më të përsosura, të 
cilat na mundësojnë që të jemi 

praktik duke aplikuar njohuritë 
e përfituara nga studimet, si 
dhe duke na mundësuar zhvil-
limin edhe në zhvillimin e per-
sonalitetit dhe të shprehisë së 
punës”, është shprehur ajo.
Studentët e UBT-së, menjëherë 
ose gjatë studimeve, fillojnë 
me punën nëpër institucione të 
ndryshme, falë punës profesio-
nale të profesorëve, studentëve 
dhe stafit të UBT-së.

Ish-studentja e Fakultetit të Mekatronikës 
punësohet në UBT

Ish-studentja e Arkitekturës, 
Abetare Rexhepi pjesë e stafit 

akademik

Studenti Edin Pula përfitoi 
bursë studimi në National 

University of Public Service

Studenti i Inxhinierisë së Energjisë punësohet 
në kompaninë “Muqa Solar Company”

Dikur student, tash asistent në UBT

Studentja Leartë Mataj punësohet në “Prishtina High School”
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Saranda Krasniqi është student-
ja e radhës e cila është punësuar 
në UBT. Saranda ka studiuar në 
Fakultetin Media dhe Komuni-
kim në UBT, ku nga aty ka marr 
praktikat më të mira nga ek-
spertë dhe profesionistë të fush-
ës së gazetarisë.
Talenti dhe dëshira e saj për 
fushën e gazetarisë bëri që ajo 

të zgjedhë Median dhe Komuni-
kim në UBT dhe sot ajo të bëhet 
pjesë e saj. Vlerësimet e larta që 
ajo kishte marrë nga të tjerët për 
UBT-në, i kishin ndihmuar asaj 
që të përzgjedhë institucionin që 
do t’i ndihmojë asaj në formimin 
akademik e profesional.
“Kam vendosur të studiojë në 
UBT, pasi kam dëgjuar shumë 

nga shoqëria duke e vlerësuar 
si një institucion të lartë të ar-
simit, ndër më të mirët në vend, 
e më pas duke hulumtuar sado 
pak mbi sukseset që kanë arritur 
personat në fushën që isha e in-
teresuar”, ka thënë Saranda.
Ajo tani është punësuar në Ra-
dio Campus, ku aty punon në 
cilësinë e gazetares, teksa është 
edhe prezantuese e emisionit të 
mëngjesit “Campus AM”. Saranda 
thotë se UBT i ka ofruar kushtet 
e nevojshme për të zhvilluar vep-
rimtarinë e saj në fushën e gaze-
tarisë.
“UBT më ka ofruar kushte dhe 
mundësi shumë të mira për 
punën praktike si dhe për zhvil-
limin e teorisë. Pajisjet teknike të 
kohës së fundit të cilat gjenden 
në UBT, na kanë dhënë një shtysë 
tjetër për t’u zhvilluar në fushën 
e masmedias”, ka thënë ajo.

Shtatë gjenerata kanë dalë në 
tregun e punës në fushën e Gaze-
tarisë, Medias dhe Komunikim-
it në UBT, të cilët paraprakisht 
u aftësuan profesionalisht në 
laboratorët  dhe morën njohu-

ri teorike e praktike nga profe-
sionistë të shquar nga vendi dhe 
rajoni. Vetëm përgjatë semestrit 
të fundit, mbi 10 studentë janë 
të punësuar nëpër media të 
ndryshme prestigjioze vendore.

Studentët dhe ish-studentët e 
këtij fakultetit, nëpër vendet 
e tyre të punës e të praktikës, 
po i shpalosin njohuritë dhe 
kompetencat e tyre si gazetarë, 
fotografë, kameramanë, mon-
tazherë, zyrtarë për informim 
dhe zyrtarë të PR-it.
Nisur nga statistikat e regjis-
trimit të vit pas viti studentët e 
Fakultetit Media dhe Komunikim 
kanë arritur që të tregojnë rezul-
tate në studime si dhe në gjetjen 
e tyre pas diplomimit. 90% e 
studentëve të gazetarisë janë të 
punësuar dhe po e dëshmojnë 
suksesin në tregun e punës.

Studenti i Fakultetit Dizajn i 
Integruar në UBT, Fatbardh Ka-
bashi synon të bëhet ambasa-
dor i ri i Evropës, falë nismës së 
BE-së për të bashkuar të rinjtë 
nga Evropa në garën “Become a 
Young European Ambassador”.
 Gara ka mbledhur kandidatë 
nga 6 vende të Ballkanit, tek-
sa Fatbardhi do të përfaqësojë 
Kosovën me qëllim të kontribuoj 
që zëri i të rinjve vendas të dëg-
johet nga vendet e Evropës.
 Fatbardhi theksoi se pjesë 

e garës do të jenë rreth 300 
kandidatë, ndërkaq do të për-
zgjidhen 30 ambasadorë dhe 
30 atashe, ku nëpërmjet kësaj 
nisme të përfaqësohen vlerat e 
Bashkimit Evropian, si dhe pro-
movohen mundësitë që ofron 
Bashkimi Evropian.
 “Përzgjedhja e ambasadorëve 
do të bëhet nga numri i votave, 
pra është një numër i kufizuar, 
por për ta parë edhe Kosovën të 
përfaqësuar në mënyrë sa më 
të fuqishme, nevojitet përkrah-

ja me numër sa më të madh të 
votave”, tha studenti i UBT-së, 
Fatbardh Kabashi.
 Stafi dhe studentët që duan 
të kontribuojnë që Fatbardhi 
të përfaqësojë Kosovën në BE, 
votimi bëhet online, në www.
webalkans .eu/voting/fat-
bardh-kabashi/, duhet të regjis-
troheni me e-mail, më pas bëhet 
verifikimi me anë të e-mail, tek-
sa në fund përzgjidhet kandida-
ti për t’u votuar.

Profesori i Shkencave Komp-
juterike dhe Inxhinieri i nivelit 
master prof.dr. Edmond Jajaga, 
në bashkëpunim me studentin 
e nivelit master të UBT-së, Arian 
Kaçiu, ka marrë pjesë në konfer-
encën ndërkombëtare “CLOUD 
COMPUTING 2020, The Elev-
enth International Conference 
on Cloud Computing, GRIDs, 
and Virtualization”, që është 
mbajtur në Nice të Francës.
Në edicionin e njëmbëdhjetë 
të kësaj konference, studenti 
Kaçiu e prezantoi online stu-
dimin e përbashkët me profe-
sorin, Edmond Jajaga, me titull 
“Migration of Data and Applica-

tions in the Cloud”.
Rëndësia e kësaj konference të 
përvitshme është e madhe, pasi 
që tërheqë një audiencë të mad-
he globale, që ngjallin diskutime 
të shumta rreth informatikës e 
shkencave kompjuterike, duke 
mbledhur studiues, inxhinierë, 
akademikë, politikëbërës e të 
targetuar të tjerë.
Profesorët dhe studentët e UBT-
së vazhdimisht bëjnë publik-
ime shkencore në konferenca 
të ndryshme, duke dhënë kon-
tribut të madh në zhvillimin e 
shkencës, jo vetëm në vendin 
tonë por edhe më gjerë.

Profesori në Fakultetin e 
Shkencave Kompjuterike dhe 
Inxhinierisë në UBT, prof. Dr. 
Zhilbert Tafa, së bashku me 
studentin e nivelit master të 
UBT-së, Bashkim Salihu, kanë 
marrë pjesë në konferencën me 
renome ndërkombëtare në fus-
hën e shkencave kompjuterike 
dhe elektroteknikës, “IEEE 
Mediterranean Conference on 
Embedded Computing”.
Në edicionin e nëntë të kësaj 
konference, studenti Salihu 
e prezantoi online punimin e 
përbashkët me prof. dr Zhilbert 
Tafa me titull: “On Computa-
tional Performances of the Ac-
tual Image Classification Meth-

ods in C# and Python”.
Kjo konferencë mbahet çdo vit 
në Mal të Zi, dhe është e indek-
suar në databaza prestigjioze si 
IEEE, Scopus, etj.
Në këtë konferencë, edicioneve 
të kaluara punimi i profesorit 
Tafa ishte vlerësuar si më i ci-
tuari në punime të ndryshme 
shkencore dhe libra, si pjesë e 
literaturës në lëmin e shken-
cave kompjuterike. Gjithashtu, 
në mesin e shumë emrave, në 
Institutin “MECOnet”, përfshirë 
edhe fituesve të çmimit Nobel, 
figuron edhe emri i profesorit 
Tafa, si anëtar dhe hulumtues i 
çështjeve teknologjike.

Tani, radhës së studentëve të 
punësuar në UBT, i është shtuar 
edhe studentja Marigona Xhi-
goli. Menjëherë pasi kishte për-
funduar shkollimin e mesëm, 
Marigona kishte filluar të men-
donte e hulumtonte se ku të 
vazhdonte rrugëtimin e saj ak-
ademik. Ajo kishte zgjedhur 
Fakultetin Media dhe Komu-
nikim në UBT, për të zhvilluar 
vetën profesionalisht në fushat 
mediatike, kështu edhe duke te-
jkaluar pritshmëritë e saj.
Marigona, është punësuar në 
Radio Campus, në cilësinë e 
gazetares, teksa moderon një 
emision nga ora 10:30 deri në 
orën 12:00, ku gjatë kësaj kohe 
ajo informon publikun rreth 
fushave të ndryshme, me infor-
macione atraktive dhe intere-

sante.
Ajo, zhvillimin profesional ia 
atribuon UBT-së, pasi që sipas 
saj, përgjatë tri viteve të stu-
dimit UBT i ka ofruar mundësi 
të shumëfishta për t’u zhvilluar 
në fushën e medias dhe komu-
nikimit, fotografisë, montazhës 
e marketingut.
“Mund të them se e gjitha kjo 
që jam unë sot në aspektin 
profesional është falë UBT-së. 
Kjo sepse falë profesorëve dhe 
punës praktike përgjatë tri 
viteve të studimeve, kam arritur 
të mësoj fillimisht rëndësinë e 
medias e më pas edhe mënyrën 
e duhur të të punuarit në media. 
Programi Media dhe Komuni-
kim në UBT përveç punës në 
gazetari më ka ndihmuar shumë 
edhe në aspektin e fotografisë 

dhe editimit të saj dhe videove, 
e edhe në fushën e marketing-
ut”, ka theksuar Marigona.
Marigona ka vlerësuar lartë 
ndërlidhjen e punës praktike 

me atë teorike që e ka hasur në 
këtë institucion, si dhe përkush-
timin e madh të profesorëve që 
kanë ndaj të gjithë studentëve 
pa dallim.

“Ajo që i bënë të veçanta studi-
met në UBT është ndërlidhja e 
punës praktike me pjesën te-
orike. Përkushtimi i profesorëve 
dhe gatishmëria që ata kanë çdo 
herë për studentët e bënë këtë 
institucion të veçantë dhe të 
pazëvendësueshëm”, ka përfun-
duar ajo.
Fakulteti Media dhe Komuni-
kim në UBT, është fakulteti më 
i kompletuar në vend, pasi ka 
të integruar të gjitha elementet 
e gazetarisë në një program të 
vetëm, gjë që e bën unik si fus-
hë studimi, ndaj edhe sukseset 
e studentëve të këtij programi 
janë të shumta, marr parasysh 
kuadron profesionale që del nga 
ky fakultet.

Studentja Saranda Krasniqi punësohet në UBT

Përgjatë një semestri, mbi 10 studentë të 
Medias dhe Komunikimit sistemohen në 

tregun e punës

Studenti i UBT-së, Fatbardh Kabashi do të 
përfaqësojë Kosovën në garën e BE-së

Hulumtimi shkencor i profesorit 
Jajaga dhe studentit Kaçiu 

publikohet në Francë

Projekti i profesorit Tafa dhe i 
studentit Salihu prezantohet 

në konferencë në Mal të Zi

Studentja Marigona Xhigoli bëhet pjesë e Radio Campus
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Gazetaria është një prej fushave 
që studentja Edona Sulejmani 
kishte zgjedhur të vazhdonte 
rrugëtimin e saj akademik. Dëshi-
ra për të punuar në media bëri që 
ajo të zgjedhë Fakultetin Media 
dhe Komunikim në UBT, ku edhe 
u pasurua me njohuritë dhe për-
vojën e duhur për të vazhduar 
rrugëtimin profesional në karri-
erën e saj.
Edona, është punësuar si gaze-
tare në Radio Campus në UBT, ku 
është duke informuar publikun 
me më të rejat e fundit nga fusha 
e teknologjisë e shkencës, e duke 
mbajtur shoqërinë aktive me in-
formacione nga këto fusha.

Ajo ka theksuar se UBT i ka ofruar 
të gjitha kushtet e nevojshme për 
të studiuar në fushën e medias, 
duke i ofruar në dispozicion të 
gjitha pajisjet e nevojshme për 
të zhvilluar aktivitetin e saj gjatë 
periudhës së studimeve.
“Përveç ligjërimit korrekt dhe të 
pazëvendësueshëm nga profe-
sorët e UBT-së, UBT më ka ofruar 
edhe kushte për studime të mirë-
fillta, që më kanë lehtësuar punën 
praktike e teorike”, ka thënë Edo-
na.
Ajo ka shtuar se UBT është in-
stitucion ku njihet profesional-
izmi dhe vlerësohet puna dhe 
angazhimi i secilit student, ndaj 

edhe kjo e ka bërë më të lehtë 
zgjedhjen e duhur për studimet 
akademike.
“Veçantia e studimeve në UBT 
qëndron tek profesionalizmi dhe 
rëndësia që u kushtohet stu-
dentëve të këtij institucioni, ndaj 
edhe zgjedhja ishte e lehtë për të 
studiuar në Media dhe Komuni-
kim”, ka potencuar ajo.
Fakulteti Media dhe Komuni-
kim në UBT, vazhdon të nxjerrë 
kuadro profesionale për fushën 
e medias, dhe si i tillë është duke 
kontribuar në zhvillimin profe-
sional të fushës së medias dhe 
komunikimit.

Studentja Edona Sulejmani punësohet në Radio Campus

Pasioni për profesionin e gaze-
tarisë ka bërë që Edonit Be-
hluli dy vite më parë të fillojë 
studimet në Fakultetin Media 
dhe Komunikim në UBT, ku falë 
përfitimit të kompetencave pro-
fesionale është sistemuar edhe 
në tregun e punës.
Edoniti tashmë është punësu-
ar në Media Group-in e UBT-së, 
dhe po ndihmon në fuqizimin 
e imazhit kombëtar dhe ndër-
kombëtar të institucionit, 
përmes lajmeve, marketingut, 
mediave sociale, si dhe aktivi-
teteve të tjera.
Ai theksoi se studimet në UBT i 
mundësuan përgatitje për karri-
erë të suksesshme. Këtë sukses 
Edoniti ia atribuon Fakultetit 
Media dhe Komunikim, ngaqë 
siç tha, është program i har-
monizuar në atë mënyrë saqë 

kombinon ligjëratat teorike me 
praktikë, organizon aktivitete 
me partnerë medial, vizita stu-
dimore brenda dhe jashtë ven-
dit në mediat më të njohura.
“Interesimi për gazetarinë dhe 
median në përgjithësi, ka bërë 
që unë të kërkoja një program 
studimi më ndryshe, më të përg-
jithësuar, që mua në tregun e 
punës të mos më kualifikonte si 
gazetar. Media dhe Komunikim 
në UBT ishte programi më i mirë 
që mua më mundësoj të ecë për-
para. UBT më ka hapur të gjitha 
dyert për t’u zhvilluar profe-
sionalisht në karrierë, për të 
marrë përvojën e duhur në fush-
ën e medias e komunikimit, dhe 
duke më mundësuar që të punoj 
me profesionistët më të mirë të 
kësaj fushe, me teknologjinë më 
të re”, potencoi Edoniti.

Tutje, ai tha se programi i stu-
dimit Media dhe Komunikim 
në UBT u ofron studentëve 
përgatitje praktike për karri-
erë të suksesshme mediale, i 
vetmi fakultet që u mundëson 

studentëve edhe specializimin 
në fushat si: gazetari, komu-
nikim, menaxhim i medias, 
marrëdhënie me publikun, reg-
ji televizive, gazetari on-line, 
kamerë dhe fotografi.
“Praktika dhe teoria i bën të 

veçanta studimet në UBT. Është 
më se e nevojshme që studentët 
të kenë mundësi atë që e mëso-
jnë edhe ta praktikojnë, ta nd-
jejnë, ta shohin për së afërmi, 
sepse vetëm kështu studentët 
janë gati për të filluar karrierën 
e tyre, andaj unë mendoj që 
kjo është formula e suksesit në 
UBT”, shtoi ai.
Në këtë program studimi, këtë 
vit është bashkëngjitur edhe 
trendi i fundit i teknologjisë, ku 
studentët do të mësojnë përmes 
Realitetit Virtual, mësim që zh-
villohet dhe shfaqet përmes 
syzeve 3D. Përveç kësaj, UBT 
posedon edhe Televizionin, Ra-
dion, Portalin dhe Gazetën, në 
kuadër të së cilave studentët 
zhvillojnë punën praktike me 
qëllim të zbatimin të teorisë në 
praktikë.

Studenti Edonit Behluli punësohet në Media Group-in e UBT-së

Njomza Maxhuni është njëra nga 
shumë studentë të Fakultetit 
Media dhe Komunikim në UBT, 

të cilët menjëherë pas përfun-
dimit të studimeve bëhen pjesë 
e stafit nëpër media të ndryshme 
si gazetarë, moderatorë, realiza-
torë programesh, kameramanë, 
teknik regjie, montazherë, zyr-
tarë për marrëdhënie me publi-
kun, zyrtarë për informim, etj.
Njomza tani është e punësuar 
në Radio Vicianum, në cilësinë e 
moderatores së emisionit, “On-
line Mesdita”.
Ajo theksoi se arma e saj më e 
fortë si studente ishte zëri, e cila 
me ndihmën e profesorëve dhe 
përmes punës praktike në UBT, 
arriti ato ta përkeqësojë dhe kar-
rierën ta fokusoj në këtë drejtim.
“UBT ka ndikuar jashtëzakonisht 
pozitiv në jetën dhe në karrierën 
time. Me programin të cilin e of-
ron institucioni dhe me punën 
e palodhshme të profesorëve, 

ka qenë shumë më e lehtë për 
mua t’i kaloj sfidat profesionale”, 
theksoi ajo
Njomza shtoi se UBT ofron të 
gjitha kapacitetet për zhvillimin 
studentor dhe ndërtimin e bazës 
profesionale për një të ardhme 
profesionale dhe karrierë të suk-
sesshme.
“Jam shumë falënderuese që kam 
mësuar nga përvoja të shumta të 
profesorëve dhe të asistentëve, 
të cilët pa hezitim kanë punuar 
për të shpërndarë njohuritë e 
tyre të frytshme. Përmes labora-
torëve dhe pajisjeve që i posedon 
ky fakultet studentët e gazetar-
isë kanë mundësi të fitojnë njo-
huri të thelluara në anën prak-
tike, teorike si dhe teknike”, tha 
ish-studentja e Fakultetit Media 
dhe Komunikim në UBT, Njomza 
Maxhuni.

Diellza Azemi është studente 
e nivelit master në Fakulte-
tin Shkenca Ushqimore dhe 
Bioteknologji, e cila tashmë 
është punësuar në Ministrinë 
e Shëndetësisë.
Ajo zhvillon punën profe-
sionale si inspektore sani-
tare, teksa theksoi se njohu-
ritë dhe praktikat e marra 
gjatë studimeve në UBT po 
i ndihmojnë në ushtrimin e 
detyrës.
“Pasioni për studimin e 
Shkencave Ushqimore dhe 

Bioteknologjisë më bëri të zg-
jedh UBT-në për rrugëtimin 
tim të së ardhmes, dhe tani 
jam shumë e lumtur për suk-
seset e arritura” ka thënë ajo.
Djellza ishte edhe studente e 
nivelit bachelor në Fakulte-
tin Shkenca Ushqimore dhe 
Bioteknologji në UBT, ku 
është specializuar në Menax-
him të Cilësisë dhe Sigurisë 
Ushqimore.

Studentët e Fakultetit Media dhe Komunikim 
punësohen menjëherë pas përfundimit të 

studimeve

Studentja e UBT-së, Diellza Azemi është 
punësuar në Ministrinë e Shëndetësisë

Studentja e vitit të tretë të 
Fakultetit Media dhe Komuni-
kim, Enisa Puka ka filluar punën 
në emisionin Oxygen Show, që 
transmetohet në Klan Kosova. 
Aktualisht ajo po punon si gaze-
tare e emisionit Oxygen dhe 
portalit Oxygen Press, duke i 
mbuluar ngjarjet ditore nga fu-
sha të ndryshme.
Enisa theksoi se UBT i ka 
ndihmuar të përvetësoj njohu-
ritë teorike dhe aftësi praktike 
në fushën e gazetarisë, njohuri 
të cilat tashmë po i shërbejnë në 
punën e përditshme.
“Programi i studimit në UBT ka 
qenë një ndihmë shumë e mad-
he dhe një shtysë që unë të fitoj 
njohuritë e nevojshme dhe të 
qasem lehtë në tregun e punës. 
Elita e profesorëve të kualitetit 

të lartë dhe ekspertë të fushës 
së gazetarisë, më ka ndihmuar 
jashtëzakonisht shumë që të 
marrë hapat e duhur në këtë 
profesion sfidues”, është shpre-
hur studentja, Enisa Puka.
Enisa, vitin e kaluar ishte mod-
eratore e emisionit “YouthTalk”, 
emision i emetuar në radio Gja-
kova dhe Tv Syri Vision, real-
izuar në kuadër të projektit “Të 
rinjtë për të rinjtë” dhe financ-
uar nga USAID.
98% e studentëve të Fakulte-
tit Media dhe Komunikim 
janë punësuar në institucione 
shtetërore, publike dhe private, 
që e dëshmon kualitetin dhe 
profesionalizmin që ofron ky 
program.

Studentja e Medias dhe 
Komunikimit punësohet në 

emisionin Oxygen Show
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Falë bashkëpunimit që ka UBT 
me Universitetin e Bauhaus në 
Dessau, studenti i Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Planifikim-
it Hapësinor, Endrit Luri, është 
pranuar për studimet e nivelit 
master.
“Loja e ritmit, dritës, hijes, har-
monisë, planifikimit u mishëruan 

në mua që nga fillimi dhe t’i ekuili-
brosh të gjitha këto është kreati-
vitet. U provokova në këtë drejtim 
dhe rrugën e UBT-së, e gjeta me 
orientim nga familja ime ku edhe 
këtë profesion e  kam trashëguar 
nga ata”, theksoi Endriti.
Ai është njëri nga shumë stu-
dentët e UBT-së, i cili falë an-

gazhimit dhe suksesit të treguar 
përgjatë studimeve përfitoi 
mundësinë për vazhdim të studi-
meve jashtë vendit.
“Një semestër në Bauhaus-in e 
njohur , vërtetë është një rast i 
shkëlqyer për të parë dhe për tu 
ballafaquar  me arkitekturën e 
njohur në botë. Falë angazhim-
it dhe suksesit të treguar kam 
hasur në një mirëkuptim dhe 
mbështetje në stafin menaxhues 
të Bauhausit, ku më pas bëra dhe 
aplikimin për të vazhduar në pro-
gramin master”, potencoi Endriti.
Duke e falënderuar stafin e 
fakultetit për përkrahjen dhe 
bashkëpunimin e ngushtë, ai tani 
e fitoi mundësinë për ta vazhduar 
rrugëtimin e tij në njërin nga uni-
versitetet më prestigjioze në botë 
në fushën e arkitekturës.

Ish-studentja e Fakultetit Shken-
ca Politike në UBT, Saranda Fazliu, 
është punësuar në konsullatën e 

përgjithshme të Kosovës në Dus-
seldorf të Gjermanisë.
Saranda, fillimisht falë njohurive 

të fituara nga profesorët dhe stu-
dimet në UBT, ajo rrugëtimin pro-
fesional e kishte filluar si prakti-
kante në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme të Kosovës.
Ajo tashmë  po vazhdon studi-
met në nivelin master në UBT, në 
Fakultetin Politika Publike dhe 
Menaxhim, teksa ka falënderuar 
UBT-në për profesionalizmin e 
vazhdueshëm dhe mundësitë që 
ajo po i ofron studentëve të saj.
Rreth 95% të studentëve në UBT, 
punësohen menjëherë pas për-
fundimit të studimeve ose edhe 
gjatë zhvillimit të tyre akademik.

Ish-studenti i Inxhinierisë së En-
ergjisë në UBT, Lum Sadiku, është 
pranuar në universitetin North-
ern Illinois University – MBA, në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 
Ai u pranua menjëherë pas për-
fundimit të nivelit bachelor në 
UBT, dhe do të vazhdojë studimet 
akademike në nivelin master në 
këtë universitet.
Ai madje, gjatë këtij viti ishte 

bashkautor në një rast studimi, në 
Technical University of Berlin, me 
temën “Construction and Demoli-
tion Waste in Kosovo”, bashkë me 
28 studentët më të mirë të këtij 
universiteti, studim ky që ishte 
në bashkëpunim me GiZ’in dhe 
ambasadën gjermane. Ky studim 
është i pari i këtij lloji në Kosovë 
dhe do të përdoret si bazë për 
studimet dhe kalkulimet e radhës, 

nga personat e tjerë që dëshirojnë 
të studiojnë rreth temës: “Waste 
Management”, në Kosovë dhe më 
gjerë.
Lumi ka falënderuar të gjithë 
stafin profesional të UBT-së, për 
përkrahjen dhe korrektësinë 
që ata kishin në rrugëtimin e tij 
profesional e akademik. Ai është 
i lumtur që do të vazhdojë studi-
met në një prej universiteteve më 
të njohura në botë.
“I jam falënderues gjithë stafit të 
UBT-së, pasi që kanë qenë 3 vite 
studimi shumë të mira dhe efek-
tive, marrë parasysh korrektësinë 
dhe profesionalizmin që profe-
sorët dhe stafi akademik kanë 
treguar. Falë UBT-së dhe shtrirjes 
ndërkombëtare të saj, unë nuk 
kam hasur në ndonjë problem 
me njohjen e diplomës.”, ka thënë 
Lum Sadiku.
UBT, edhe njëherë dëshmon se di-
ploma e saj është e njohur ndër-
kombëtarisht, falë partneriteteve 
që ajo ka me universitetet më 
prestigjioze në botë.

Studentja e Fakultetit Media dhe 
Komunikim, Ulpiana Emra, është 
pjesë e Artmotion, në emisionin 
ASIST, në cilësinë e moderatores, 

gazetares dhe komentatores të 
sportit.
Ulpiana theksoi se studimet, kur-
rikula, puna praktike dhe puna 
profesionale e profesorëve i kanë 
ndihmuar shumë në zhvillim-
in e karrierës së saj dhe është 
e gatshme të punojë në secilën 
sferë të gazetarisë.
“Për mendimin tim UBT është një 
institucion arsimor që të ndih-
mon të zhvillohesh në aspektin 
profesional në mënyrë më të mirë 
të mundshme”, potencoi ajo.
Fakulteti i Medias dhe i Komuni-
kimit, në UBT vazhdon të sistemo-
jë në treg profesionistë, që janë 
entuziastë dhe të suksesshëm për 
punën që e bëjnë.

Studentët e vitit të dytë të Fakulte-
tit Shkenca Politike në UBT, Dafi-
na Aliu, Suana Selmani dhe Bardh 
Hoxha, kanë arritur që të fito-
jnë bursa studimi që studimet e 
tyre akademike t’i vazhdojnë në 
Fakultetin e Shkencave Politike 
në Salzburg të Austrisë.
 Studentët ndjehen të lumtur që 
vitin e tretë akademik do ta vazh-
dojnë në Austri, dhe u shprehën 

të lumtur për faktin se UBT u ka 
siguruar mbështetje maksimale e 
profesionale në rrugëtimin e tyre 
akademik.
 Të gjitha këto suksese vijnë si 
rezultat i punës së palodhshme 
të studentëve dhe profesorëve 
profesionistë të UBT-së, si dhe 
bashkëpunimeve që UBT ka me 
universitete të mëdha prestig-
jioze në botë.

UBT që nga themelimi ka 
mbështetur jetësimin e ën-
drrës së studentëve për vazh-
dimin e studimeve në univer-
sitetet më të mira dhe më të 
njohura në botë, si rezultat 
ka arritur të nënshkruaj 450 

marrëveshje bashkëpunimi 
më universitete prestigjioze.
Nga mundësitë unike që i of-
ron UBT, ka përfituar student-
ja e Fakultetit Shkencat Poli-
tike, Ariana Lushi.
Ajo përfitoi bursë studimi për 

të vazhduar semestrin ver-
or në universitetin shtetëror 
“National University of Public 
Service”, në Budapest.
“Kjo është një mundësi shumë 
e mirë e ofruar nga UBT. Ka 
qenë përvojë e jashtëza-

konshme, mbi gjitha kam 
përfituar njohuri profesio-
nale, praktikë, njëherësh jam 
njohur edhe me kultura të 
reja”, tregoi ajo.
Deri më sot, qindra studentë 
të UBT-së janë pranuar dhe 

kanë vijuar studimet nëpër 
universitet më prestigjioze 
ndërkombëtare, prej ku po 
kthehen me kompetenca të 
larta dhe me dëshirë të mad-
he për të dhënë kontribut për 
Kosovën.

Studenti Endrit Luri vazhdon studimet e nivelit 
master në Bauhaus, Dessau

Ish-studentja Saranda Fazliu punësohet në 
konsullatën e Kosovës në Gjermani

Ish-studenti i UBT-së, Lum Sadiku pranohet në 
universitetin Northern Illinois University 

të SHBA-ve

Ulpiana Emra punësohet në 
Artmotion

Studentët e Shkencave 
Politike në UBT do të 

vazhdojnë studimet në 
Salzburg të Austrisë

Janë shpallur fituesit e garës së 
dytë të programimit që ishte 
mbajtur në kuadër të “Global 
UBT Fest 2020”, me ç’rast në 
vendin e parë është renditur 
studenti i Fakultetit Shkencat 
Kompjuterike në UBT, Ermal 
Ferati.
 Tutje, në vendin e dytë është 
renditur studentja e Fakulte-
tit Shkencat Kompjuterike 
dhe Inxhinieri në UBT, Jehona 

Konushefci, teksa në vendin 
e tretë është renditur Bardh 
Mehmeti, student i Universite-
tit të Prishtinës.
Në këtë garë, garuesit kanë 
përdorur shkathtësitë dhe njo-
huritë e tyre në fushën e pro-
gramimit, duke shfrytëzuar 
algoritme dhe teknika të 
ndryshme për zgjidhjen e 
problemeve në këtë fushë.

Studenti Ermal Ferati zë 
vendin e parë në garën e 

programimit

Studentja Ariana Lushi përfitoi bursë për studime në National University 
of Public Service



28 UBT NEWS JANAR 202120 YEARS

Fitim Tasholli punësohet në kompaninë 
“Premium Brot GmBH”, në Gjermani

Studentja e Shkencave Kompjuterike, Besa 
Belegu themelon kompaninë “KRIJO”

Studentja Danijella Pera e punësuar në 
studion e dizajnit “Dekorit”

Kosova pranohet në 
kompaninë Apple, falë 
kontributit të studentit 

Emin Emini 

Edin Pula përfitoi bursë për shkëmbim 
semestral në Universitetin e Hungarisë

Studenti  Fatbardh Kabashi, 
zgjidhet ambasador i ri i 

Evropës në garën “Become a 
Young European Ambassador”

Ish-studenti i drejtimit 
Menaxhment, Biznes dhe 
Ekonomi në UBT, Fitim Tas-
holli është punësuar në kom-
paninë Premium Brot GmBH, 
në Gjermani, si asistent në 
menaxhimin e prodhimit.
Me eksperiencën e fituar 
gjatë studimeve në UBT, Fiti-
mi ashtu si edhe shumë stu-
dentë të tjerë, ka arritur që 
shumë shpejt të depërtojë në 
tregun e punës, falë njohu-
rive të përfituara nga profe-
sionistë e ekspertë të fushës.
Ai ka falënderuar UBT-në për 
profesionalizmin e treguar 
dhe përkushtimin që ky in-

stitucion ka për studentët e 
saj, në mënyrë që ata të arri-
jnë suksese në ëndrrat e tyre 

përgjatë karrierës profesio-
nale.
“Si rezultat i eksperiencës 
së fituar gjatë studimeve në 
UBT, falë stafit akademik dhe 
profesorëve profesionistë, 
vendor e ndërkombëtarë, 
kam arritur që të depërtojë 
në tregun gjerman të punës.”, 
ka thënë Tasholli.
UBT vazhdon të jetë e përku-
shtuar në sjelljen e kuadrove 
profesionale dhe të përgati-
tur për tregun e punës, duke 
iu ofruar të gjitha mundësitë 
për të zhvilluar punën prak-
tike, për secilën fushë.

Kosova ka fituar pavarësinë 
që nga viti 2008, por deri më 
tani nuk paraqitej si shtet në 
Apple Maps, gjë që ka shtyrë 
Emin Emini të ndërmarrë 
një iniciativë dhe të filloi ko-
munikimin me këtë kompa-
ni, me qëllim që edhe vendi 
ynë të figuronte në këtë ap-
likacion.
Emin Emini është student 
i Fakultetit Shkenca Komp-
juterike në UBT, i cili rreth 
pesë vite më parë filloi ko-
munikimin zyrtar përmes 
email-it me Apple, e më pas 
edhe me kompaninë fur-
nizuese me maps në Apple, 
Tom Tom.
“Gjithçka ka filluar në vitin 
2015, ku Kosova nuk figuron-
te askund në kompaninë Ap-
ple. Në atë kohë, kam dashtë 
të kyçem si zhvillues i aplik-
acioneve (app developer) në 
këtë kompani. Por, fatkeqë-
sisht, ka qenë e vështirë të 
kyçem sepse Kosova nuk 
konfiguronte dhe nuk njihet 
nga Apple, dhe është dashtë 
të futem me llogari si qytetar 
i Shqipërisë”, tregoi studenti 
Emini.
Pas insistimit të vazhdue-
shëm të Eminit, që Kosova 
të futej në hartën e shteteve 

në Apple Maps, kjo kërkesë 
u pranua tek në vitin 2020, 
pasi kompania Tom Tom 
pranoi që shteti ynë të shto-
het në këtë aplikacion.
“Nga ajo kohë, vazhdimisht 
kam dërguar kërkesa kom-
paninë Apple për ta shtuar 
vendin në numrin thirrës, 
App Store, në hartë Apple 
Maps, si dhe shumë të tjera. 
Dhe fatmirësisht në fund të 
vitit 2019, fillimisht kërkesa 
për App Store ishte pranuar. 
Fatmirësisht, jemi bashku 
të gjithë dhe kemi mbushur 
peticionin për të futur ven-
din në këtë kompani, të cil-
in e shkruajtën mbi 70 mijë 
persona, dhe si përfundim 
Kosova është pranuar në 
Tom Tom, me shpresën që 
edhe në Apple Maps”, poten-
coi ai.
Emin Emini, student i 
Fakultetit Shkenca Komp-
juterike dhe Inxhinieri në 
UBT, ishte njëri nga stu-
dentët përfitues të bursës 
për vazhdim të studimeve 
në Universitetin “Nova de 
Lisboa”, nga Portugalia. Ai 
ishte përzgjedhur përfitues i 
bursës në bazë të notës me-
satare mbi 9.0, që e ka arri-
tur gjatë studimeve në UBT.

Studentja e Fakultetit Shken-
ca Kompjuterike në UBT, Besa 
Belegu, ka themeluar kom-
paninë “KRIJO” platformë 

online që ofron shërbime për 
krijimin e një biznesi të ri, kri-
jimin e web-faqeve, brendimi i 
bizneseve, e-commerce, mar-

keting digjital, transformim 
digjital të bizneseve, si dhe 
dizajnin e produkteve.
Besa ka fituar grantin Start-up, 
përmes projektit “Mundësitë 
e grave në treg, ekonomi dhe 
rrjetëzim”, i cili implemen-
tohet nga Kosova Women 4 
Women, teksa financohet nga 
qeveria gjermane në kuadër 
të GIZ Kosova.
Platforma “KRIJO”, që e kri-
joi studentja e UBT-së, Besa 
Belegu, ofron shërbime me 
kosto minimale kohore dhe 
ekonomike për gjithë ata që 
synojnë të hapin biznese të 
reja, njëherësh edhe për ata 
që aktualisht kanë biznes.

Danijella Pera është studente 
e Fakultetit Dizajn i Integru-
ar në UBT, saktësisht është 
duke specializuar për Dizajn 
të Brendshëm, e cila tashmë 

është punësuar në studion e 
dizajnit “Dekorit”.
Ajo tha se njohuritë e përfit-
uara nga studimet po i shër-
bejnë në punën si dizajnere, 
teksa u shpreh falënderuese 
ndaj UBT-së, si dhe profe-
sorëve të këtij drejtimi për 
përkushtimin në aspektin ak-
ademik.
“Përveç që jam e angazhuar 
në studion e dizajnit “Deko-
rit”, kam pasur dhe disa pro-
jekte te ndryshme private. 
Vlen të theksohet se palët 
janë ndarë shumë të kënaqur 
me punën dhe detajet, njohu-
ri që i përfitova pikërisht në 
institucionin e lartë arsimor, 

në UBT. I jam mirënjohëse in-
stitucionit dhe falënderuese 
për dijen që kam marrë falë 
angazhimit të stafit dhe pro-
fesorëve në UBT”, theksoi stu-
dentja Danijella, duke shtuar 
se “e veçanta e UBT-së është 
se i shndërron të rinjtë tanë 
në profesionistë për tregun 
vendor dhe ndërkombëtar”.
Fakulteti i Dizajnit të Inte-
gruar është fakulteti i parë 
në Kosovë dhe rajon që i ap-
likon dhe integron në siste-
min akademik teknologjitë e 
Realitetit Virtual (Virtual Re-
ality) dhe Realitetit të Shtuar 
(Augmented Reality).

UBT i ka mundësuar shkëm-
bim semestral studentit të 
Shkencave Politike, Edin Pula, 
në universitetin shtetëror 
për shërbime publike, në Bu-
dapest të Hungarisë, saktë-
sisht në National University 
of Public Service.
Edini falë bursës së fituar 
vazhdoi studimet në këtë 
universitet për një semestër, 
ëndërr kjo e kamotshme e tij 
për të qenë pjesë e një uni-
versiteti të njohur në botë.
Pas përfundimit të semestrit, 

ai është kthyer në Kosovë me 
dëshirën më të madhe për të 
dhënë kontribut si rezultat i 
kompetencave të larta, për-
vojë që tashmë synon ta nda-
jë në vendin e tij.
UBT ka partneritet dhe bash-
këpunim me rreth 500 uni-
versitete dhe institucione 
të shquara në botë, falë së 
cilave bëhet shkëmbimi i stu-
dentëve, stafit akademik, si 
dhe ka krijuar bashkëpunim 
në aspektin shkencor dhe 
teknik, vizita studimore, etj.

Studenti i Fakultetit Dizajn i 
Integruar në UBT, Fatbardh 
Kabashi është zgjedhur am-
basador i ri i Evropës për tri 
vitet e ardhshme, në nismën 
që Bashkimi Evropian mori 
për të bashkuar të rinjtë nga 
Evropa në garën “Become a 
Young European Ambassa-
dor”.
Pjesë e garës ishin rreth 
300 kandidatë nga 6 vende 
të Ballkanit, ku prej tyre u 
zgjodhën 30 ambasadorë, 
në mesin e tyre edhe stu-
denti i UBT-së, Fatbardh Ka-
bashi, i cili do të përfaqësojë 
Kosovën, me qëllim që zëri i 
të rinjve kosovarë të dëgjohet 
në vendet e Evropës.
Kabashi ka falënderuar të 
gjithë ata që e kanë përkra-
hur në veçanti UBT-në për 

mbështetjen që i ka dhënë në 
rrugëtimin e tij profesional.
“Falënderoj UBT që gjith-
monë më ka dhënë mbështet-
jen e pakursyeshme, mua dhe 
secilit student, në rrugëtimin 
akademik, në përpjekjen për 
të arritur sukseset që kam 
synuar. Do mundohem që të 
jem zëri i të gjithë të rinjve 
të Kosovës për shqetësimet, 
kërkesat dhe interesat që ne 
si rini kemi.”, ka thënë Ka-
bashi.
Studentët e UBT-së vazhdi-
misht janë duke treguar suk-
sese në fusha të ndryshme, 
duke dëshmuar përkush-
timin dhe profesionalizmin 
që UBT ka në rrugën për të 
nxjerrë ekspertë dhe kuadro 
profesionale.
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Studenti i UBT-së, Orhan Hajrullahi, inxhinier 
në kompaninë prestigjioze “Alba Group”

Studentja Lularta Buja punësohet në 
agjencinë e lajmeve KosovaLive

Studentja Meral Çukiqi, dizajnere grafike dhe zhvillon bredingun 
e kompanive të reja

Diploma e UBT-së e njohur 
ndërkombëtarisht, hap rrugë për 
punësim në kompani prestigjioze 

jashtë vendit

Ish-studentja Alma Memeti 
vazhdon studimet në universitetin 

prestigjioz të Zagrebit

Ambasadori Kryeziu takoi studentët e UBT-së që përfunduan studimet 
me bursa në Portugali

Fakulteti Inxhinieri e Ndër-
timit në UBT hyn në mesin 
e programeve të mësimit që 
është i bazuar me standarde 
dhe vlera evropiane, pro-
gram falë të cilit studentët 
ngritën profesionalisht dhe 
pozicionohen fuqishëm në 

tregun e vendor e ndërkom-
bëtar të punës.
Gjeneratë pas gjenerate, stu-
dentët e UBT-së po punëso-
hen në kompanitë më të 
mëdha e më të suksesshme, 
të cilët po i praktikojnë af-
tësitë e tyre profesionale në 
gjitha fushat e ndërtimit.
Një nga qindra këta studentë, 
është edhe Orhan Hajrullahi, 
tashmë inxhinier në kom-
paninë prestigjioze të ndërti-
mit “Alba Group”.
Orhani potencoi që puna 
praktike dhe vizitat e shumta 
në terren të realizuara gjatë 
viteve akademike, i kanë 
ndihmuar shumë në aspektin 
profesional.
“Në UBT kam gjetur një̈ am-
bient shumë miqësor stu-
dimi, me profesorë̈ që nxisin 

diskutimet gjatë ligjëratave 
dhe që stimulojnë̈ mendimin 
kritik. Metodologjia mod-
erne e ligjërimit, shoqëruar 
me pamje në projektor, për-
dorimi i programeve soft-
uerike si: Autocad, Etabs e të 
ngjeshëm, si dhe puna prak-
tike dhe vizitat studimore 
në terren më kanë ndihmuar 
jashtëzakonisht për ngritje 
profesionale. I jam mirën-
johës UBT-së, që falë punës 
praktike, tash që jam edhe 
i punësuar nuk kam ndonjë 
pengesë në punë”, tha ai.
Fakulteti Inxhinieri e Ndër-
timit dhe Infrastrukturë, që 
nga themelimi ofron edukim 
profesional në gjitha special-
izimet, derisa, programi ka 
për qëllim që të diplomojë 
ekspertë të kësaj lëmie.

Studentja e Fakultetit Media 
dhe Komunikim, Lularta Buja, 
ka nisur punën në cilësinë e 
gazetares dhe e koordinatores 
së trajnimeve në agjencinë e 
lajmeve KosovaLive.
Ajo aktualisht po merret edhe 
me asistimin e projekteve të 
organizuar në kuadër të kësaj 
agjencie si dhe është përfaqë-
suese e projektit GlobalGirl 
Media Kosova (GGMK).
Duke folur për përvojën rreth 
studimeve, Lularta theksoi se 
njohuritë që i ka fituar dhe 
puna praktike që e ka real-
izuar me profesorët dhe asis-

tentët e këtij fakulteti kanë 
qenë shumë efektive dhe kanë 
shërbyer që të jetë e përgati-

tur për tregun e punës.
“Arsyeja pse unë jam në UBT, 
e tregon më së miri se çfarë 
mendimi kam për UBT-në, 
jam shumë e lumtur që marr 
shembull nga shembujt”, 
theksoi ajo.
Nisur nga statistikat e regjis-
trimit të vit pas viti studentët 
e Fakultetit Media dhe Ko-
munikim kanë arritur që të 
tregojnë rezultate në studime 
si dhe në gjetjen e tyre pas 
diplomimit. 90% e studentëve 
të gazetarisë janë të punësuar 
dhe po e dëshmojnë suksesin 
në tregun e punës.

Sistem i integruar i mësim-
it të fushave të dizajnit, si-
kur dizajni grafik, ai i enter-
ierit, dizajn i produktit, dhe 
modës, e kanë shndërruar 
studenten e Fakultetit Diza-
jn i Integruar në UBT, Meral 
Çukiqi, në konkurrente të 
fortë në tregun e punës dhe 
profesioniste të kësaj fushe.

 Merali tashmë po u ofron 
ekspertizat profesionale dhe 
zhvillon brendingun e kom-
panive të reja për në botën e 
tregtisë, teksa po u ndihmon 
edhe për dizajne që përdoren 
nga kompanitë në rrjetet so-
ciale.
 Ajo tha se UBT i ofroi 
mundësinë e studimeve 

cilësore, studime që barasv-
lerësohen në nivel ndërkom-
bëtar.
“UBT, saktësisht drejtimi 
Dizajn i Integruar më 
mundësoi të njoh gjitha fus-
hat e dizajnit, njëherësh më 
përgatiti për atë që jam tani, 
dizajnere grafike”, theksoi 
studentja Meral Çukiqi.

Dizajn i Integruar është pro-
gram nga i cili të diplomuarit 
fitojnë njohuri dhe kom-
petenca në art dhe dizajn, 
mendim kritik, struktura dhe 
materiale, teknologji infor-
mative, realitet virtual/shtu-
ar (VR/AR), teori dhe kritikë 
arti dhe dizajni, punë ekipore 
dhe shkenca shoqërore.

Ish-studenti i UBT-së në 
Fakultetin Arkitekturë dhe 
Planifikim Hapësinor, Ermal 
Krasniqi, është punësuar në 
kompaninë Heggelund og 
Koxvold në Oslo, në cilësinë e 
arkitektit.
Ai aktualisht po i përgatit 
skicimet e projekteve deri 
tek planet zbatuese dhe 
dorëzimet finale.
Ermali potencoi se është in-
spiruar nga suksesi i shumë 
studentëve të UBT-së, falë 
përgatitjes së tyre profesio-

nale që e kanë fituar në këtë 
institucion.
“Përshtypjet e mia për UBT-
në janë shumë pozitive me 
që suksesi është i dukshëm 
jo vetëm në Kosovë por edhe 
jashtë kufijve”, theksoi ai.
UBT po përgatit kuadro profe-
sionale për tregun e punës, ku 
çdo vit dalin qindra studentë 
të diplomuar dhe mbi 90% 
të tyre gjejnë vende punë 
si arkitektë në Kosovë dhe 
jashtë.

Alma Memeti, është një ndër 
shumë studentët e Fakultetit 
të Juridikut të cilët po përfito-
jnë nga studimet në UBT. Pas 
studimeve bachelor dhe mas-
ter në UBT, ajo po vazhdon 
specializimin në Universitetin 
e Zagrebit, saktësisht në dre-
jtimin “Prava drustava i trgo-

vacka prava”.
Ajo theksoi se diploma e UBT-
së është e njohur ndërkomb-
tarisht, prandaj tha se pa hezi-
tim bëri zgjedhjen e duhur që 
i ka besuar UBT-së formimin e 
saj si juriste.
“Gjatë studimeve në UBT kam 
përfituar njohuri të cilat më 
kanë ndihmuar që të përga-
titem profesionalisht. Aktu-
alisht jam pjesë e Universite-
tit prestigjioz të Zagrebit, ku 
kam vazhduar studimet për 
të specializuar në profesionin 
tim”, theksoi ajo.
UBT e ofron programin Juridik 
me standardet e larta të stu-
dimit, institucioni mbështetë 
studentët në sfidat e të më-
suarit, përmes përvojave dhe 
praktikave për zbatimin e lig-
jit në jetën reale.

Ambasadori i Kosovës në Por-
tugali, Ylber Kryeziu ka pritur 
në takim studentët e UBT-së 
që ishin përfitues të bursës 
për vazhdim të studimeve në 
Universitetin “Nova de Lis-
boa”, në Portugali.
Studentët e UBT-së, Emin Em-
ini, Egzon Hasi, Lumbardh 
Elshani dhe Behar Haxhis-
majli, si dhe studentë të tjerë, 
ishin pjesë e universitete 
prestigjioze në Portugali, ku 
tashmë po kthehen në Kosovë 
me njohuri dhe përvoja të 
reja.
Ambasadori Kryeziu, përmes 
një postimi në facebook, 
falënderoi studentët e UBT-
së që përfaqësuan imazhin e 
Kosovës, teksa theksoi se ata 

përfunduan studimet me nota 
të larta. “Pasi kryen studimet 
me nota të larta dhe përfaqë-

suan imazhin e vërtetë të 
Kosovës në universitete eli-
tare në Portugali, një grup i 

dytë me studentë po riatdhe-
sohet sot në Kosovë. Suksese 
djema, rrugë të mbarë dhe 

faleminderit për miqësinë! 
#meStudentët”, ka shkruar 
ambasadori Kryeziu.
UBT vazhdon të jetë insti-
tucioni i parë i arsimit të lartë 
në Kosovë për nga numri 
i partneriteteve ndërkom-
bëtare. Institucioni numëron 
mbi 450 marrëveshje bash-
këpunimi me universitete 
prestigjioze dhe institucione 
ndërkombëtare, përmes të 
cilave studentët e UBT-së për-
jetojnë ndjenjën e të qenit 
pjesë e universiteteve më të 
njohura botërore, karshi stu-
dentëve nga e tërë bota.
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Studenti i Mekatronikës, Mustafë Abazi, i 
angazhuar në kompaninë e njohur “Formon”

Studenti i Mekatronikës, Gramos Bimbashi, i 
angazhuar në kompaninë e njohur “Formon”

Studentja Egurrona Myrtaj 
monitoroi punimet e objektit 
të pikës kufitare mes Kosovës 

e Maqedonisë

Studenti i Arkitekturës,  
Shpëtim Shishani, i punësuar 
në kompaninë “Metal TECH”

Studenti i UBT-së, Arbnor Demaj prodhon maska për foshnjat e porsalindura

Studentët e Arkitekturës në garën 
ndërkombëtare “Young Talentet Architects 

Award” në Barcelonë

Studenti i Fakultetit të Me-
katronikës në UBT, Mustafë 
Abazi është angazhuar në 
pozitën e teknikut të monti-

mit në kompaninë e njohur 
“Formon”.
 Ai bën montimin e print-
erëve 3D, si dhe merret me 
strukturën e epërme, me 
lidhjen e qarqeve elektrike, 
por edhe me testimin final të 
printerëve.
 Studenti Abazi tha se është 
zhvilluar profesionalisht në 
UBT, ndërkohë lehtësisht 
është qasur edhe në tregun e 
punës.
 “Që nga vitet e para të stu-
dimeve, synimi i UBT-së ka 
qenë të na përgatisë nga ana 
praktike dhe ajo teorike në 

nivel profesional, në mënyrë 
që ne si studentë të jemi të 
gatshëm të fillojmë karrierën 
profesionale edhe pas studi-
meve. Po ashtu, bashkëpun-
imet që ka UBT me kompani 
të shumta të vendit tonë ka 
qenë ndihmesë e madhe që 
unë si student ta kem më 
të lehtë të gjejë një vend të 
punës”, tha ai.
 Në këtë kompani tashmë 
janë angazhuar me punë disa 
studentë të UBT-së, kjo si re-
zultat i profesionalizmit të 
treguar në fushën e mekat-
ronikës.

Studenti i Fakultetit të Me-
katronikës në UBT, Gramos 
Bimbashi është angazhuar 
dhe po punon në linjën e 
montimit në kompaninë e 
njohur “Formon”.
Ai konkretisht bën montimin 
e pjesës së poshtme të prin-
terit 3D, njëherësh bën edhe 
lidhjen e qarqeve elektrike.
Gramosi tha se kishte zgjed-

hur UBT-në për të vazhduar 
studimet, pasi siç tha, ky in-
stitucion i përgatit studentët 
në aspektin teorik dhe prak-
tik në nivel profesional.
“UBT-ja na ka ofruar mundë-
si shumë të mirë, sepse, që në 
vitet e para të studimeve jemi 
përgatitur në aspektin teorik 
dhe atë praktik në nivele pro-
fesionale. Përveç kushteve të 

mira të cilat na ka ofruar që 
të realizojmë idetë tona, në 
UBT ka të punësuar staf pro-
fesionist dhe të kualifikuar 
në fushën që ata ligjërojnë”, 
potencoi ai.
Gramosi theksoi se 
lidhshmëria mes mësimit te-
orik dhe praktik në UBT, e ka 
bërë atë të jetë i gatshëm për 
detyrat që i jepen në punë.

Studentja e Fakultetit Arkitek-
turë dhe Planifikim Hapësinor 
në UBT, tanimë arkitekte pro-
fesionale, Egurrona Myrtaj, 
ishte pjesë e ekipit imple-
mentues të një prej projekteve 
të rëndësishme ndërkufitare, 
pikës kufitare në Stanqiq që 
lidh Kosovën me Maqedoninë, 
ku investitor ka qenë Bash-
kimi Evropian.
Në cilësinë e arkitektes, ajo 
ka mbajtur direkt kontaktin 
me personat e autorizuar nga 
BE-ja për mbikëqyrje, teksa 

monitoroi secilën fazë të pro-
jektit, duke filluar nga matjet 
gjeodezike dhe topografike, 
punimet e strukturës, arkitek-
turës, instalimet elektrike, me-
kanike dhe të ujit.
Egurrona është shprehur e 
lumtur që objekti i pikës kufit-
are është përfunduar me suk-
ses, teksa bëri të ditur që është 
bërë edhe pranimi teknik nga 
ana e BE-së.
“Jam falënderuese insti-
tucionit që kam studiuar, sido-
mos profesorëve të Fakultetit 
të Arkitekturës, ngaqë njohu-
ritë teorike dhe praktike të 
përfituara në UBT më kanë 
shërbyer në secilën fazë të 
këtij projekti. Jam formuar 
profesionalisht në fushën e 
arkitekturës, ngaqë më janë 
ofruan studime cilësore”, po-
tencoi studentja Myrtaj.
Ajo tha se pas përfundimit të 
suksesshëm të këtij projekti, 
Bashkimi Evropian e ka ftuar 
të marrë pjesë edhe në projek-
te tjera të investuara nga BE.

Studenti i Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Planifikimit 
Hapësinor, Shpëtim Shishani, 
është duke punuar në kom-
paninë MetalTECH, në cilësinë 
e arkitektit dhe të dizajnerit 
enterier.
Shpëtimi ka theksuar se: “Ar-

ritja e një suksesi të mirë varet 
nga përkushtimi dhe mbarë-
vajtja e rregullave mësimore 
siç parashihen në planpro-
gramin studimor në UBT”.
Ndërkaq, ai potencoi se 
ndërlidhja e teorisë dhe prak-
tikës në fushën e arkitekturës 
ofron mundësi të shumta, pasi 
që kjo mënyrë e të mësuarit 
ndihmon studentët që të për-
forcojnë njohuritë e tyre prak-
tike dhe të përgatiten profe-
sionalisht për tregun e punës.
 UBT ka shkollën më të mad-
he të Arkitekturës në Kosovë 
dhe rajon, prej ku çdo vit dalin 
qindra studentë të diplomuar 
dhe të përgatitur plotësisht 
për tregun e punës, mbi 90% 
prej të cilëve gjejnë vende 
pune si arkitektë në Kosovë 
dhe jashtë.

Studenti i UBT-së, Arbnor 
Demaj, përmes kompanisë së 

tij “MARO”, ka bërë prodhimin 
e maskave për foshnje të por-

salindura, së bashku me OJQ-
në “Help Kosovo”.
Ai së bashku më OJQ-në, 
“Help Kosovo”, janë përg-
jigjur në kërkesën e QKUK-
së për të krijuar maska për 
foshnje të porsalindura, ku 
kanë krijuar modele shumë 
të veçanta dhe funksionale, 
mirëpo edhe unike sa i për-
ket dizajnit dhe funksionit të 
tyre.
“UBT është vendi ku i kam 
fituar njohuritë për t’u për-
gatitur për tregun aktual të 
punës, dhe përveç përkrahjes 
profesionale, UBT na ka 
përkrahur edhe me mjete të 
nevojshme në krijimin e mas-
kave ndaj virusit COVID-19”, 

theksoi Arbnori.
Duke qenë student i Fakulte-
tit Dizajn i Integruar, ai tha 
se e ka marrë këtë nismë 
duke e parë nivelin e lartë të 
rrezikut me të cilin përbal-
len foshnjat e porsalindura, 
e mbi këtë koncept, pra të of-
rimit të zgjidhjeve për prob-
lemet e shoqërisë, e ka hapur 
edhe kompaninë e vet.
“Duke i marrë në bazë af-
tësitë dhe njohuritë e mar-
ra nga drejtimi im në UBT, 
gjatë kohës së studimeve jam 
mundur që të ofrojë çdoherë 
produkte të reja, unike dhe 
inovative, që shërbejnë për 
zgjidhjen e problemeve dhe 
për ofrimin e zgjidhjeve me 

anë të dizajnit. Për këtë ar-
sye edhe e kam themeluar 
kompaninë time. Synimet e 
mia janë që të rris stafin, si 
dhe të investojë në teknolog-
ji të avancuara, që kështu të 
shndërrohemi në fuqi prod-
huese të produkteve, duke 
kontribuuar në përmirësimin 
e sfidave të jetesës si sho-
qëri dhe duke kontribuuar 
në zhvillimin ekonomik në 
Kosovë”, tregoi Arbnori.
Studentët e UBT-së nga të 
gjitha fakultetet i kanë dalë 
në ndihmë institucioneve 
dhe kompanive vendore në 
tejkalimin e kësaj periudhe 
të vështirë të pandemisë.

Zana Prelvukaj, Falaka Syla, 
Erona Jakaj, Arxhenda Li-
povica, Kushtrim Lushtaku, 
Sami Podvorica  dhe Floran 
Ajdari, janë studentët që po 
e përfaqësojnë Kosovën në 
mesin e 155 shkollave të 
arkitekturës nga mbarë bota 

në Forumin e Arkitektëve të 
Rinj në Spanjë gjegjësisht në 
Barcelonë.
Dy vitet e para studentët tanë 
kanë arritur të hyjnë në listën 
e finalistëve dhe edhe këtë 
vit ata e synojnë çmimin e 
nominuar për vendin e parë 

Mies van der Rohe, arkitekt i 
njohur i modernizimit.
 Ky konkurs synon të mbësht-
esë talentet e rinj në botën 
profesionale të arkitekturës, 
planifikimit urban dhe të 
peizazhit, të cilët do të jenë 
përgjegjës për transformimin 
e mjedisit tonë të ndërtuar në 
të ardhmen.
Konkursi është mbyllur me 
27 Prill 2020 dhe në muajt 
në vijim priten rezultatet nga 
juria profesionale.
Fituesit do t’i marrin çmimet 
e tyre në një ceremoni që do 
të mbahet në Shtator 2020, 
në kontekstin e Bienales së 
Arkitekturës në Venecia. Pro-
jektet e tyre do të prezanto-
hen në një ekspozitë që do të 
zhvillohet në të gjithë Bienal-
en dhe më pas do të udhëto-
jnë në Evropë dhe më gjerë.
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Studenti i UBT-së projekton maskën 
mbrojtëse më inovative me printer 3D për 

punëtorët shëndetësorë

Ish-studenti i UBT-së, Dardan Iseni themeloi 
kompaninë e ndërtimit “Intact”

Studentët e UBT-së hapën ekspozitë me 
punime të konceptit Smart City, në Vushtrri

Studentja Erdita Bajraktari 
përfiton bursë studimi në 

Universitetin “Van Hall 
Larensten”, në Holandë

Studenti Emin Emini përfitues 
i bursës për vazhdim të 
studimeve në Portugali

Mbi 150 studentë të 
infermierisë përfitojnë 

kontrata pune në Gjermani

Nevoja për pajisje mbrojtëse 
ndaj virusit COVID-19, sido-
mos për stafin mjekësor, por 
në përgjithësi edhe për qytet-
arët, ka shtyrë studentin e 
Fakultetit Arti dhe Media Dig-
jitale në UBT, Arbnor Demaj, 
të përdorë zgjuarsinë dhe 
aftësitë e tij për të projektuar 
maskën mbrojtëse më inova-
tive, që tashmë e ka krijuar 
dhe punuar me printer 3D.
Ai ka përdorur formatin 3D, 
pajisje që i ka ndihmuar në 

nxjerrjen e produktit final, 
produkt  do të jetë në dispozi-
cion për institucionet shënde-
tësore kosovare si ndihmë në 
luftën ndaj këtij virusi që ka 
prekur botën.
Vetë ideatori i maskës, stu-
denti i UBT-së, Arbnor Demaj, 
tha se kjo pajisje është shumë 
praktike dhe është dizajnuar 
në atë mënyrë saqë mbulon 
pjesët e fytyrës.
“Përdorimi i maskës është 
shumë i lehtë dhe i thjeshtë, 

vendoset në kokë, në pjesën 
ballore. Gjithashtu maska 
mund të përdoret më shumë 
se një herë, përkatësisht 
vetëm plastika transparente 
mund të ndërrohet dhe të 
zëvendësohet me një të re, 
duke mundësuar përdorim-
in e kornizës së maskës më 
shumë se një herë. Kështu që 
falë këtij dizajni përveç që do 
të mbrojmë jetën e mjekëve 
apo infermierëve, si dhe in-
dividëve të cilët e përdorin, 
mundësohet që të ruhet 
mjedisi falë materialit të saj 
riciklues dhe shumë për-
dorues duke mos pas nevojë 
që të hedhet produkti”, poten-
coi studenti Arbnor Demaj.
Prodhimi i këtij produkti 
është përkrahur fuqishëm 
nga UBT, e nga vetë rektori, 
prof.dr Edmond Hajrizi, i cili 
ka deklaruar se institucioni 
do të ndihmojë në çdo aspekt 
prodhimin e një sasie të kon-
siderueshme të maskave të 
tilla falë laboratëve inovativë 
që institucioni posedon.

Institucione të shquara shën-
detësore gjermane kanë 
krijuar mundësinë për t’i 
punësuar mbi 150 studentë 
të Fakultetit të Infermierisë 
në UBT, për siç thuhet, ngaqë 
institucioni ka përgatitur pro-
fesionalisht këta studentë në 
aspektin teorik dhe praktik.
 Studentët përfituan kon-
trata pune 5 vjeçare falë 
marrëveshjes që UBT ka me 
kompaninë “TG Personalcon-
sulting”, të cilët kontributin e 
tyre profesional do ta japin në 
spitale dhe klinika të shtetit 
gjerman.
 Gjithashtu, mbi 150 studentët 

e punësuar në Gjermani kanë 
përfituar edhe bursa studimi, 
pasi që studimet e tyre do të 
paguhen nga spitalet ku ata 
kanë nënshkruar kontratat e 
punës.
 UBT është qendër e inova-
cionit për mjekësi në Kosovë 
dhe rajon, e pajisur me mbi 
100 laboratorë shkencor për 
të gjitha fushat e shëndetë-
sisë: Infermieri, Stomatologji, 
Mjekësi e Përgjithshme, Far-
maci, Interno, Pediatri, si dhe 
me pajisje të sofistikuar, ku 
çdo vit nxjerr kuadro të për-
gatitura profesionalisht në 
fushën e shëndetësisë.

Ish-studenti i Fakultetit të Inx-
hinierisë së Ndërtimit dhe In-
frastrukturës në UBT, Dardan 
Iseni ka themeluar kompaninë 
“Intact”, që është e fokusuar në 
sektorin e ndërtimit.

Si themelues, drejtor dhe in-
xhinier i kompanisë, Dardan 
Iseni ka arritur të menaxhojë 
shumë projekte ndër të cilat 
janë edhe hartimi i projektit 
ideor në repartin e radiologjisë 
në spitalin regjional të Priz-
renit si dhe renovimi i QMF-së  
në qytezën e Mamushës.
Përpos përpjekjeve personale, 
ai thotë se për ndërmarrjen e 
këtij hapi rol të madh kanë lu-
ajtur njohuritë e fituara përg-
jatë studimeve në UBT.
“Kam vendosur të studioj 
në UBT sepse e dija faktin 
që kemi mundësi të shumta 
për ndërlidhjen e teorisë me 
praktikën. Mënyra interaktive 
e ligjëratave, vizita nëpër ob-

jekte të ndryshme, mbështet-
ja profesionale e stafit dhe e 
profesorëve kanë luajtën rol 
të rëndësishëm në rrugëtimin 
tim”, theksoi Dardani.
Duke folur për periudhat e 
zhvillimit të karrierës ai veçoi 
mundësinë që e ka fituar 
përmes UBT-së, ku fillimisht 
është punësuar në cilësinë e 
teknikut të laboratorit, në një 
laborator të materialeve ndër-
timore dhe matjeve gjeome-
kanike.
Dardan Iseni është një nga 
shumë studentë të UBT-së, të 
cilët kanë arritur të themelo-
jnë kompanitë dhe fabrikat e 
tyre pas përfundimit të studi-
meve në UBT.

Punime të shumta të studentëve 
të Fakultetit Arkitekturë dhe 
Planifikim Hapësinor në UBT, 
janë prezantuar në hapjen e ek-
spozitës në kalanë e qytetit, në 
Vushtrri.
Punimet e studentëve janë re-
alizuar në nivelin master në 
kuadër të lëndës Advanced 
Urban Planning, ligjëruar nga 
profesori Skender Kosumi, i cili 
njëherësh ka mentoruar planet 
e hartuara dhe ka dhënë kon-
tribut të jashtëzakonshëm që 
këto projekte në të ardhmen të 

gjejnë zbatim në këtë komunë.
Punimet i dedikohen konk-
retisht qytetit të Vushtrrisë, ku 
në mënyrë profesionale është 
projektuar urbanizimi i kësaj 
komune, projekte që janë hartu-
ar duke përfshirë gjithnjë kon-
ceptin Smart City.
Trashëgimia kulturore, turizmi, 
hapësirat publike, bujqësia, 
mobiliteti urban janë vetëm 
disa nga temat që janë trajtu-
ar në punime, për të cilat stu-
dentët kanë dhënë ide inovative 
në funksion të shndërrimit të 

Vushtrrisë në një qytet të qën-
drueshëm e të mençur.
Në hapjen e ekspozitës morën 
pjesë rektori i UBT-së, prof.dr 
Edmond Hajrizi, drejtori i Qen-
drës për Studime Urbane në 
UBT, Shqiprim Ahmeti, zyrtarë 
komunal, përfshirë drejtorin e 
Drejtorisë për Planifikim Ur-
ban dhe Mbrojtje të Mjedisit në 
Vushtrri, Berat Sadiku, profe-
sorë dhe studentë.
Ata theksuan se UBT ka studentë 
dhe staf mjaft të përgatitur saqë 
bashkërisht ideojnë punime 
kualitative urbane-arkitektoni-
ke, që mund të implementohen 
edhe në praktikë.
Ekspozitën patën mundësi ta 
shohin të gjithë të interesuar, ku 
edhe janë informuar rreth real-
izimit të punimeve, ndërkaq ek-
spozita do të jetë e hapur përg-
jatë 30 ditëve.

Emin Emini, student i 
Fakultetit Shkenca Komp-
juterike dhe Inxhinieri në 
UBT, është njëri nga stu-
dentët përfitues të bursës 
për vazhdim të studimeve 
në Universitetin “Nova de 
Lisboa”, nga Portugalia.
Ai është përzgjedhur 
përfitues i bursës në bazë 
të notës mesatare mbi 9.0, 
që e ka arritur gjatë studi-
meve në UBT.
Emini ka thënë në këtë 
universitet ka vazhduar 

studimet në specializimin 
për Inteligjencë Artificiale, 
ku tregoi se do të marrë 
njohuri profesionale për 
automatizimin e pajisjeve 
dhe programonin e ro-
botëve.
Së fundmi katër studentët 
të UBT-së kanë përfitu-
ar bursë studimi përmes 
programit Erasmus+, për 
të vazhduar studimet në 
Universitetin “Nova de Lis-
boa”, nga Portugalia.

Erdita Bajraktari është stu-
dentja e radhës e cila ka 
përfituar bursë studimi në 
Universitetin e Shkencave të 
Aplikuara “Van Hall Laren-
sten”, në Holandë, ku tashmë 
po specializon në Fakultetin 
Teknologji e Ujit dhe Shkencat 
Mjedisore.
Ajo tha se po përfiton njohuri 
profesionale për menaxhimin 
e rreziqeve mjedisore në sh-
kallë të gjerë, po përfiton aftësi 
për trajtimin dhe teknologjitë 
e avancuara të ujit, etj.
Erdita tregoi se ndjehet e kën-
aqur për vazhdimin e studi-
meve në Holandë, ndërkaq 
tregoi se suksesi ka ardhur si 
rezultat i mësimit dhe hulum-
timit në UBT.
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Studentët e Fakultetit të Inxhinierisë së 
Energjisë vizituan Termokosin

Studentët e Ndërtimtarisë realizojnë vizitë studimore 
në Qendrën Tregtare “Prishtina Mall”

Studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe 
Planifikimit Hapësinor realizojnë vizitë 

studimore në fshatin Struzhë

Studentët e Ndërtimtarisë 
realizojnë vizitë studimore 

tek objekti i 40-katëshit

Studentët e Fakultetit të 
Inxhinierisë së Energjisë 

realizuan vizitë studimore
 në KOSTT

Nevoja për pajisje mbrojtëse 
ndaj virusit COVID-19, sidomos 
për stafin mjekësor, por në përg-
jithësi edhe për qytetarët, ka 
shtyrë studentin e Fakultetit Arti 
dhe Media Digjitale në UBT, Arb-
nor Demaj, të përdorë zgjuarsinë 
dhe aftësitë e tij për të projektu-
ar maskën mbrojtëse më inova-
tive, që tashmë e ka krijuar dhe 
punuar me printer 3D.
Ai ka përdorur formatin 3D, pa-
jisje që i ka ndihmuar në nxjerr-

jen e produktit final, produkt  do 
të jetë në dispozicion për insti-
tucionet shëndetësore kosovare 
si ndihmë në luftën ndaj këtij vi-
rusi që ka prekur botën.
Vetë ideatori i maskës, studenti i 
UBT-së, Arbnor Demaj, tha se kjo 
pajisje është shumë praktike dhe 
është dizajnuar në atë mënyrë 
saqë mbulon pjesët e fytyrës.
“Përdorimi i maskës është 
shumë i lehtë dhe i thjeshtë, 
vendoset në kokë, në pjesën 

ballore. Gjithashtu maska mund 
të përdoret më shumë se një 
herë, përkatësisht vetëm plasti-
ka transparente mund të ndër-
rohet dhe të zëvendësohet me 
një të re, duke mundësuar për-
dorimin e kornizës së maskës 
më shumë se një herë. Kështu 
që falë këtij dizajni përveç që do 
të mbrojmë jetën e mjekëve apo 
infermierëve, si dhe individëve 
të cilët e përdorin, mundësohet 
që të ruhet mjedisi falë materi-
alit të saj riciklues dhe shumë 
përdorues duke mos pas nevojë 
që të hedhet produkti”, potencoi 
studenti Arbnor Demaj.
Prodhimi i këtij produkti është 
përkrahur fuqishëm nga UBT, e 
nga vetë rektori, prof.dr Edmond 
Hajrizi, i cili ka deklaruar se in-
stitucioni do të ndihmojë në çdo 
aspekt prodhimin e një sasie të 
konsiderueshme të maskave të 
tilla falë laboratëve inovativë që 
institucioni posedon.

Studentët e Fakultetit Inxhinieri 
Ndërtimore dhe Infrastrukturë 
në UBT, kanë realizuar vizitë 
studimore në qendrën tregtare 
“Prishtina Mall”, ku janë duke 
vazhduar punimet në ndërtimin 
e kësaj qendre tregtare.
Studentët u informuan dhe panë 
për së afërmi punimet që janë 
duke u zhvilluar në qendrën 
tregtare “Prishtina Mall”, me or-
ganizimin e punës, kontrollimin 
e kualitetit të punës, betonimin, 

teksa u njohën më shumë me 
përgjegjësitë dhe kompetencat 
që ata do t’i kenë në të ardhmen, 
në ushtrimin e këtij profesioni.
Kjo vizitë është realizuar në 
kuadër të lëndës Organizimi 
dhe Teknologjia e Ndërtimit, 
ku ligjëruesit e kësaj lënde, Mu-
hamet Ahmeti dhe Anjeza Alaj, 
bashkë me studentët u pritën 
nga profesorët Nebi Pllana dhe 
Përparim Neziri, që njëherësh 
janë edhe përgjegjës dhe 

mbikëqyrës të këtij projekti.
Qendra tregtare “Prishtina 
Mall”, do të ketë një hapësirë 
prej 250 mijë metra katrorë 
dhe do të ketë rreth 200 brende 
prestigjioze ndërkombëtare.
UBT i konsideron tejet të rëndë-
sishme vizitat studimore, pasi 
që studentët e shohin nga afër 
zhvillimin dhe mënyrën se si 
realizohet puna në profesionin 
dhe fushën që ata kanë zgjed-
hur të studiojnë.

Studentët e Fakultetit Inxhinieri 
Ndërtimore dhe Infrastrukturë 
në UBT, kanë realizuar vizitë 
studimore në qendrën tregtare 
“Prishtina Mall”, ku janë duke 
vazhduar punimet në ndërtimin 
e kësaj qendre tregtare.
Studentët u informuan dhe panë 
për së afërmi punimet që janë 
duke u zhvilluar në qendrën 
tregtare “Prishtina Mall”, me or-
ganizimin e punës, kontrollimin 
e kualitetit të punës, betonimin, 

teksa u njohën më shumë me 
përgjegjësitë dhe kompetencat 
që ata do t’i kenë në të ardhmen, 
në ushtrimin e këtij profesioni.
Kjo vizitë është realizuar në 
kuadër të lëndës Organizimi dhe 
Teknologjia e Ndërtimit, ku lig-
jëruesit e kësaj lënde, Muhamet 
Ahmeti dhe Anjeza Alaj, bashkë 
me studentët u pritën nga profe-
sorët Nebi Pllana dhe Përparim 
Neziri, që njëherësh janë edhe 
përgjegjës dhe mbikëqyrës të 

këtij projekti. 
Qendra tregtare “Prishtina 
Mall”, do të ketë një hapësirë 
prej 250 mijë metra katrorë 
dhe do të ketë rreth 200 brende 
prestigjioze ndërkombëtare.
UBT i konsideron tejet të rëndë-
sishme vizitat studimore, pasi 
që studentët e shohin nga afër 
zhvillimin dhe mënyrën se si 
realizohet puna në profesionin 
dhe fushën që ata kanë zgjedhur 
të studiojnë.

Studentët e Fakultetit të Inxhin-
ierisë së Ndërtimit në UBT, në 
kuadër të punës praktike kanë 
realizuar vizitë studimore tek 
ndërtesa 40-katëshe, me qëllim 
për të parë nga afër punimet që 
po kryhen nga Alba Group.
Studentët u shoqëruan nga pro-
fesorët dr.Muhamet Ahmeti dhe 
Gent Hasimja, ku u informuar 
lidhur me proceset e ndërtimit 
të objektit, duke filluar nga plan-

ifikimi, menaxhimi dhe ndërtimi 
i ndërtesës 40-katëshe.
Konkretisht studentët u infor-
muan për betonimin, hidroizo-
limin, kallupimin, montimin e 
konstruksioneve të çelikut, si 
dhe procese tjera ndërtimore.
Interesimi i studentëve për të 
vizituar këtë ndërtesë ishte i 
madh, të cilët përmes pyetjeve 
të tyre përfituan njohuri dhe 
përvoja profesionale.

Studentët e vitit të dytë Fakulte-
tit të Inxhinierisë së Energjisë, 
realizuan vizitë studimore në 
nënstacionin e KOSTT-it, nën 
shoqërimin e profesorëve Vehbi 
Sofiu, Besa Veseli, Nexhmi Kras-
niqi, Afete Shala, Nexhat Balaj, 
Faton Maloku, Sami Gashi, Ar-
mend Ymeri dhe Afrim Osmani.
Vizita u realizua në kuadër të 
lëndës “Praktika në Industri”, ku 
studentët patën mundësi të sho-
hin nga afër detajet inxhinierike 

ku edhe u inkuadruan me pyetje 
dhe diskutime të ndryshme.
Të vetëdijshëm se inxhinierët 
e sotëm duhet të jenë të aftë t’i 
zgjidhur probleme komplekse, 
shumë të fokusuara praktike, si 
dhe atyre të fushave të Inxhin-
ierisë, UBT e ofron këtë program 
studimor, ku njëra ndër metodat 
themelore përgjatë studimeve 
është shndërrimi i njohurive te-
orike në praktikë.
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Ligjëratë tematike online për rolin  e medias në politikë

Studentët e Medias dhe 
Komunikimit mbajnë 

fizikisht pjesën praktike të 
mësimit, respektojnë masat e 

pandemisë

Diskutohet ndikimi psikologjik i pandemisë 
në punën e gazetarëve

Në Fakultetin Media dhe Komunikim u mbajtën ligjërata tematike online 
për artin dhe sfidat në media 

Cikli i ligjëratave tematike 
online në kuadër të Fakulte-
tit Media dhe Komunikim po 
vazhdon tutje duke trajtuar 
tema nga fusha të ndryshme 
me qëllim që studentët e 
vet t’i mbajë në rrjedha të 
secilës ngjarje dhe të marrin 
sa më shumë njohuri jashtë 
kurrikulës mësimore.
Për ta parë rolin e medias 
në politikë, Fakulteti Media 
dhe Komunikim organizoi 
për studentë e vet ligjëratë 
tematike online, që për temë 
kishte ndikimin e mediave 
në politikë, komunikimin 
politik në arenën e mediave 
sociale, evoluimin e mediave 

të reja, sigurimin e infor-
macionit politik, anët pozi-
tive dhe negative të rrjeteve 
sociale si dhe prezencën 
dhe ngritjen e lajmeve të 
rreme. Ligjërata tematike u 
u mbajt nga analisti politik 
njëherësh edhe ligjërues në 
UBT, Dritëro Arifi.
Ligjërata pati karakter in-
teraktiv dhe studentët u 
inkuadruan gjatë tërë kohës 
me pyetje dhe diskutim.
Kjo ligjëratë u mbajt me qël-
lim të zhvillimit, avancimit 
dhe ngritjes së cilësisë së 
studimeve dhe njohurive 
për studentët e gazetarisë 
në fushën e politikës.

Muajt e pandemisë kanë qenë 
sfidë në vete për çdo insti-
tucion arsimor kudo në botë, 
por me sistemin modern të 
UBT-së për mësim online, qa-
sja dhe adaptimi i studentëve 
në mësim është bërë shumë 
më i lehtë dhe më atraktiv.
Megjithatë, në lëndët që 
punën praktike e kanë në 
thelb të mësimit, UBT ua ka 
mundësuar studentëve të 
gjitha kushtet, në mënyrë që 
të mos privohen nga zbatimi 
praktik i njohurive.
Kjo metodë mësimi është 
zbatuar edhe në lëndën 
“Kamera dhe Fotografia”, në 

kuadër të Fakultetit Media 
dhe Komunikim, ku nën men-
torimin e asistentes Anisa 
Rada, si dhe duke i ndërmar-
rë të gjitha masat për mbrojt-
je ndaj COVID-19, studentët e 
vitit të dytë po vijojnë punën 
praktike dhe po përgatiten 
për tregun e punës.
Puna në terren, jo vetëm që 
po u ndihmon studentëve të 
mos mbesin prapa në përfi-
tim të shkathtësive praktike 
mbi kamerën dhe fotograf-
inë, por mbi të gjitha po ju 
ndihmon studentëve që më 
lehtë ta tejkalojnë sfidën e të 
mësuarit online.

Profesioni i gazetarisë është 
njëra ndër profesionet ku 
gazetarët përballen me 
shumë sfida. Raportimi nga 
vendi i ngjarjes është një 
rrezik potencial për infektim, 
mirëpo aftësia e gazetarëve e 
mundëson që të kryejnë de-
tyrat e tyre në mënyrë sa më 
profesionale dhe me përgjeg-
jësi duke e sfiduar këtë epi-
demi  që na ka kapluar.
Periudha e pandemisë ka 
sjellë një numër normash 
dhe ndryshime të reja, ku të 
gjitha këto ndryshime e bë-
jnë raportimin edhe më të 

komplikuar dhe dëmtojnë 
shëndetin emocional dhe 
fizik të gazetarëve.
Për ta kuptuar nga afër 
gjendjen psikologjike të gaze-
tarëve, Fakultetit Media dhe 
Komunikim, ka organizuar 
ligjëratën tematike online 
me titull: “Ndikimi psikolog-
jik i pandemisë COVID-19 në 
punën e gazetarëve”, e cila 
u mbajt nga psikologja dhe 
profesoresha Violeta Zefi.
Në kuadër të kësaj ligjërate 
është diskutuar zgjerimisht 
rreth sfidave të raportimit 
siç janë: siguria personale, 

verifikimi i fakteve, dezin-
formimi, infodemia, paqartë-
sia nga ana e shkencëtarëve, 
mohimi total i virusit  etj.
Ndërkaq, studentët u njoftu-
an edhe me mirëqenien emo-
cionale të gazetarëve, për-
jetimin dhe menaxhimin e 
stresit, frikës si dhe kujdesin 
e shëndetit mendor si gaze-
tarë.
Studentët e këtij fakulte-
ti pajisen me njohuri që do 
t’u shërbejnë atyre dhe sho-
qërisë në përgjithësi, e që do 
t’u ndihmojë në profesional-
izmin gazetaresk të tyre.

Pos ligjëratave të përditshme, 
Fakulteti Media dhe Komuni-
kim, në UBT, po përpiqet që 
studentët e vet t’i mbajë në 
rrjedha të secilës ngjarje, me 
qëllim që ata të marrin sa më 
shumë njohuri jashtë kurri-
kulës mësimore.
Si rrjedhojë cikli i ligjërat-
ave tematike po vazhdon 
me gërshetimin e temave të 
ndryshme, ku kësaj here u 
trajtua tema “Arti dhe Sfidat 
në Media”, nga artisti dhe lig-
jëruesi Gazmend Ejupi.
Në kuadër të kësaj ligjërate u 
diskutua më gjerësish rreth 

ndryshimeve në botën e artit 
dhe të mediave përgjatë 10 
viteve të fundit, ndryshimet 
në galeri, muze, kurator si 
dhe për tregtarët e artit.
Ligjërata pati karakter in-
teraktiv dhe studentët u 
inkuadruan gjatë tërë kohës 
me pyetje dhe diskutim.
Kjo ligjëratë u mbajt me qël-
lim të zhvillimit, avancimit 
dhe ngritjes së cilësisë së 
studimeve dhe njohurive për 
studentët e këtij fakulteti në  
fushën e artit.
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Studentët e Dizajnit të Integruar zhvilluan punëtorinë online për 
rizbulimin e shtëpisë përgjatë karantinimit

Komuna e Ferizajt ndan 
mirënjohje për Fakultetin e 

Arkitekturës në UBT 

FSK e falënderon Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor të 
UBT-së për mbështetjen e vazhdueshme

Studentët e Dizajnit të Integruar realizojnë 
sfilatën “POP-UP” 

Përmes sistemit modern të 
UBT-së për mësim online, 
Fakultetit i Dizajnit të Inte-
gruar për studentët e vet, ka 
organizuar punëtorinë të tit-
ulluar “Rizbulimi i shtëpisë”, 
qëllimi i së cilës ishte zbulimi 
dhe përdorimi i hapësirave 
në shtëpi përgjatë karantin-
imit.
Në kuadër të lëndës “Bazat 
e Dizajnit të Enterieti”, nën 
mentorimin e ligjërueses 
Sebil Shpat, është trajtuar 
koncepti mbi përfaqësimet 
arkitektonike të shtëpisë 
përgjatë karantinimit, për-
shtatja e aktiviteteve siç janë 

blerja, ushqimi, edukimi, ak-
tivitetet sociale, komunikimi 
si dhe simulimi i revolucionit 
digjital e cila filloi ta shkatër-
rojë hapësirën fizike.
Punëtoria pati karakter in-
teraktiv dhe studentët u 
inkuadruan gjatë tërë kohës 
me diskutime dhe ide të reja 
rreth temës.
Pos ligjëratave të përditshme 
online, Fakulteti i Dizajnit të 
Integruar, studentëve po iu 
mundëson zbatimin e njohu-
rive shtesë jashtë kurrikulës 
mësimore, avancimin dhe 
ngritjen e cilësisë të studi-
meve.

Me qëllim të bashkëpunimit 
dhe për kontributin e dhënë 
në Javën e Kulturës, ngjarje 
që çdo vit organizohet nga 
Drejtoria për Kulturë, Rini 
dhe Sport, komuna e Feriza-
jt ka ndarë mirënjohje për 
Fakultetin e Arkitekturës dhe 
Planifikimit Hapësinor në 
UBT.
Konkretisht, mirënjohja 
është ndarë edhe për kon-
tributin e dhënë në har-
timin dhe përpilimin e pro-
jekt-propozimeve nga ana e 
studentëve të këtij fakulteti, 

të cilët realizuan projek-
te arkitektonike me ide të 
shumta moderne dhe inova-
tive për zhvillimin urban të 
Ferizajt.
Këto projekte u monitoruan 
nga profesorët e fakultetit, 
teksa më pas janë prezantuar 
në ekspozitën e mbajtur në 
sheshin kryesor të komunës 
së Ferizajt, ekspozitë që ng-
jalli interesimin e qytetarëve 
e kësaj komune, ku edhe e 
vlerësuan lartë kontributin 
e studentëve të Arkitekturës.

Studentët e Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Planifi-
kimit Hapësinor në UBT 
ishin pjesë e konkursit 
për dizajnin e “Obeliskut 
të Lirisë” që prezanton 
transformimin e UÇK-së në 
TMK–FSK dhe së fundmi në 
Ushtrinë e Kosovës. Projek-
ti është realizuar nga prof.
dr. Arbër Sadiki, nga koor-
dinatorja e fakultetit Zana 
Prelvukaj dhe nga grupi i 
studentëve të fakultetit i 
përbërë nga Flaka Syla, Arx-
henda Lipovica, Benart Sha-
la, Kushtrim Lushtaku dhe 
Sami Podvorica.
Qëllimi kryesor i këtij pro-
jekti është rikthimi i vlerës 
dhe të jepet identiteti i obe-
liskut, që do të shndërrohet 

në muze për vizitorë. Pro-
jekti do të përfshijë prezan-
timin e gjithë historikut të 

krijimit të Forcave të Sig-
urisë së Kosovës që nga viti 
1918 deri 2018, duke përf-

shirë kohën e Jugosllavisë, 
fillet e Lëvizjes Popullore të 
Kosovës, Themelimin e Ush-

trisë Çlirimtare të Kosovës, 
transformimin e UÇK-së në 
TMK, shpërbërjen e TMK-
së në FSK, pavarësinë e 
Kosovës e deri te trans-
formimin e FSK-së në ush-
trinë e Kosovës.
Projekti është prezantuar 
para strukturave të larta 
të FSK-së, gjegjësisht para 
kolonelit z.Agron Bajra-
mi, i cili e ka falënderu-
ar UBT-në për mbështetje 
të vazhdueshme. Dekani i 
Fakultetit të Arkitekturës 
dhe Planifikimit Hapësinor, 
prof.dr. Lulzim Beqiri, ka 
shprehur gatishmërinë e 
UBT-së që të mbështes pro-
fesionalisht FSK-në në të 
gjitha aktivitetet e tyre.

Studentët dhe profesorët e 
Fakultetit të Dizajnit të In-
tegruar kanë realizuar një 
sfilatë  mode me krijime të 
përzgjedhura të studentëve 
të vitit të tretë dhe vitit të 
dytë.  Koleksioni i kësaj sfilate 
si tërësi është bazuar dhe tit-
ulluar sipas trendit e fundit 
të modës në botë, “POP-UP”, 
që ka qenë karakteristikë tip-
ike e modës së zhvilluar gjatë 
këtyre muajve të pandemisë 
nga stilistët dhe dizajnerët  
më të njohur.
Profesoresha dhe organi-
zatorja e sfilatës, Afërdita 

Statovci potencoi se fillimi i 
muajit Mars 2020, u shënua 
me fillimin e një periudhe 
sfiduese për të gjitha indus-
tritë, përfshirë këtu edhe in-
dustrinë e modës.
“E ardhmja e shfaqjeve, ek-
spozitave dhe sfilatave të 
modës ishte e pa sigurt dhe 
kjo paraqiti një sfidë për 
dizajnerë të modës, për stu-
dentë të modës dhe për bren-
de të tejkalojnë krizën e pan-
demisë dhe përkufizimeve 
sociale që e përcollën atë. 
Të ballafaquar me domos-
doshmërinë e përkthimit 

të modës në një format dig-
jitale, ne në specializimin 
Dizajn Mode dhe Tekstil, 
kaluam javët e para të izo-
limit në muajin Mars duke 
diskutuar mënyrën se si të 
bashkëdyzojmë glamurin 
dhe shkëlqimin e një sfilatë 
mode me ‘ftohtësinë’ e inter-
netit. Përgjigja:  Sfilatë Vir-
tuale”, potencoi Statovci.
Sipas profesoreshës, video 
lojërat dhe zhanri fantas-
tiko-shkencor kanë qenë 
prej kohësh një mjet për 
të ndërtuar një utopi, duke 
u mbështetur në idenë se 
përtej realiteteve fizike mund 
të ndërtohet diçka më e mirë.
“Tema e sfilatës ishte ‘POP-
UP’, që në dizajn të modës 
nënkupton diçka që shfaqet 
papritmas. Si koncept ‘POP-
UP’, në dizajn të modës është 
përqafuar fuqishëm nga 
dizajnerët dhe brendet e 
modës në tërë globin si një 
eksperiencë e re, dhe si mjet 
i cili ofron përvoja të reja për 
të krijuar lidhje më të thella 
me publikun duke i lejuar atij 
të analizojë dhe të shijojë më 
shumë dizajnet e shfaqura”, 
vlerësoi ajo.
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UBT nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi 
me Universita degli Studi del Sannio

Në UBT u mbajt ligjëratë tematike mbi 
trajtimin e ujërave të zeza dhe cilësinë e ujit

Është mbajtur punëtoria e projektit për Financimin e Arsimit dhe Aftësimit 
Profesional në Kosovë

Fakulteti Juridik në bashkëpunim me Fondin Humanitar diskutuan rreth 
Dhomave të Specializuara të Kosovës

Në Shkenca Politike u mbajt 
ligjëratë tematike për 

sinjalizuesit në Kosovë

UBT ka nënshkruar mar-
rëveshje bashkëpunimi me 
Universita degli Studi del 
Sannio, nga Italia, me qëllim 
të krijimit të mundësive për 
studentët që dëshirojnë t’i 
vazhdojnë studimet në ven-
det që ata ëndërrojnë.
Bashkëpunimi përqen-
drohet në të gjitha fushat 
dhe sektorët, ku falë kësaj 
marrëveshjeje institucio-
net mund të bëjnë shkëm-
bim semestral dhe të stu-
dentëve, të organizojnë 

vizita studimore në shtetet 
përkatëse, të zhvillojnë 
konferenca shkencore, apo 
edhe mund të hartojnë pro-
jekte të përbashkëta kërki-
more në fushat me interes.
Partneriteti mes dyja insti-
tucioneve do të kontribuojë 
në aspektin akademik dhe 
shkencor, teksa UBT tashmë 
ka rreth 500 bashkëpunime 
të tilla me universitete dhe 
institucione të shquara në 
botë.

Për ta parë nga afër rolin dhe 
funksionimin e Dhomave 
të Specializuara të Kosovës 
, Fakulteti Juridik në bash-
këpunim me Fondin Hu-
manitar, për studentë e vet 
organizoi ligjëratë tematike 
online, në mënyrë që ata t’i 
mbajë në rrjedha të secilës 
ngjarje, duke fituar më 
shumë njohuri jashtë kurri-
kulës mësimore.
Panelistët e kësaj ligjërate, 
konkretisht zyrtari ligjor 
të institucionit të Ombuds-
manit të Dhomave të spe-
cializuara të Kosovës, Z. Paul 
Landers si dhe zëdhënësit, 
Micheal Doyle e Soleen 
Mourtier, shpjeguan se si 
Dhomat e Specializuara dhe 

Zyra e Prokurorit tё Special-
izuar tё Kosovёs janё pjesë e 
sistemit gjyqësor tё Kosovёs.
Ndërkaq, në kuadër të kësaj 
ligjërate u diskutua detaisht 
rreth njohjes së procesit të 
formimit të dhomave, man-
datin  e juridiksionin e për-
caktuar, konkretisht për 
krime kundër njerëzimit, 
krime lufte dhe krime tё tjera 
tё përkufizuara nё Ligjin e 
Kosovës.
Ligjërata pati karakter in-
teraktiv në të cilin studentët 
dhe stafi i këtij fakulteti u 
inkuadruan me pyetje dhe di-
skutim në mënyrë që të mar-
rin njohuri të mirëfillta dhe 
të ngritën profesionalisht.

Në kuadër të Fakultetit 
Shkencat Politike në UBT, 
Ambasada e ShBA-së në 
partneritet me organizatën 
jo-qeveritare “Qendra për 
Studime të Avancuara FIT”, 
mbajtën ligjërata tematike 
me temë: “Sinjalizuesit – 
zëri i shoqërisë sonë”, për-
katësisht “Legjislacioni i ri 
për sinjalizuesit në Kosovë: 
si do të ndihmojë ky ligj 
Kosovën drejt një shoqërie 

pa korrupsion”.
Ligjërata është mbajtur on-
line, teksa studentët u in-
formuan gjerësisht lidhur 
me sinjalizuesit dhe ligjet në 
këtë aspekt.
Kjo ligjërata u mbajt me 
qëllim që studentët të përfi-
tojnë njohuri në këtë fus-
he, ndërkohë pati karakter 
interaktiv dhe studentët u 
inkuadruan gjatë tërë kohës 
me pyetje dhe diskutim.

Është mbajtur punëtoria e 
dytë me grupin punues në Fi-
nancimin e Arsimit dhe Aftë-
simit Profesional në Kosovë, 
punëtori që po zhvillohet në 
kuadër të projektit ALLED2 
që zhvillohet në bashkëpun-
im me UBT-në dhe Minis-
trinë e Arsimit, Shkencës, 
Teknologjisë dhe Inovacionit.

Gjatë kësaj punëtorie janë 
diskutuar aktivitetet që do 
të zhvillohen në funksion të 
përmirësimit të cilësisë së 
arsimit në Kosovë, teksa bi-
zneset që kanë kontribuar në 
këtë diskutim janë: Meridian 
Group, Archtime Metal Con-
struction, Elnor Furniture, 
dhe Muqa Solar Company, 

të cilët gjerësisht folën për 
bashkëpunimin e bizneseve 
me shkollat profesionale dhe 
sfidat në këtë proces.
Pjesëmarrës të diskutimit në 
punëtori ishin përfaqësues 
nga MASHTI, zyra e BE-së në 
Kosovë, GIZ-i, LuxDev, Helve-
tas, OEK, dhe KPK.

Në kuadër të Fakultetit të In-
xhinierisë Ndërtimore dhe In-
frastrukturës, për studentët e 
vitit të dytë të nivelit master, 
konkretisht të specializimit 
Hidroteknikë, u mbajt lig-
jëratë tematike mbi trajtimin 
e ujërave të zeza dhe cilësinë 
e ujit, nga dr Muharrem Sa-

lihaj, përgjegjës i trajtimit të 
ujërave në kampin ushtarak 
amerikan, “Bondsteel”.
Gjatë kësaj ligjërate u trajtua 
mënyra e monitorimit dhe re-
alizimit të disa projekteve për 
trajtimin e ujit. Nga eksperien-
cat amerikane të aplikuara në 
Kosovë, po ashtu u shpjeguan 

hapat dhe mënyrat moderne 
të trajtimit të ujërave.
Ligjërata në fjalë ishte vazh-
dim i bashkëpunimit ndërm-
jet  KBR-së dhe UBT-së, teksa 
palët edhe në vazhdim para-
shohin që zhvillojnë aktivi-
teteve në interes të dyanshëm.



36 UBT NEWS JANAR 202120 YEARS

UBT në mbështetje të Kosovës, dhuron 
maska mbrojtëse për punëtorët 

e komunës së Prishtinës

Studentët e UBT-së prodhojnë maska për 
Strehimoren e viktimave të dhunës në 

familje, “Shtëpia e Sigurt”

Stafi dhe studentët e UBT-së dhuruan gjak

UBT shpërndan maskat 
mbrojtëse të prodhuara nga 
studentët për Shtëpinë e të 

Moshuarve

Me qëllim të mbështetjes në 
luftën kundër përhapjes së 
pandemisë COVID-19, UBT 
tash e gati dy muaj është 
solidarizuar dhe ka dhuruar 
mjete mbrojtëse institucione-
ve anë e mbarë Kosovës.
Së fundmi, një donacion të 
tillë e ka pranuar edhe Ko-
muna e Prishtinës, me ç’rast 
janë dhuruar një sasi e mas-
kave të prodhuara nga stu-

dentët e UBT-së, e që do të 
shërbejnë për punëtorët e 
kësaj komune.
Maskat janë shpërndarë në 
kuadër të kampanjës “I Love 
You All”, e cila është orga-
nizuar nga Fakulteti Arti dhe 
Mediat Digjitale.
Maskat mbrojtëse tejet  ino-
vative, që tashmë janë krijuar 
dhe punuar me printer 3D 
janë projektuar nga studenti 

i Fakultetit Dizajn i Integruar, 
Arbnor Demaj dhe mbështe-
tur nga UBT.
Deri tash janë prodhuar qin-
dra maska të tilla, teksa do të 
vazhdojnë të prodhojnë edhe 
një sasi të konsiderueshme 
maskave mbrojtëse për kat-
egoritë e ndjeshme të sho-
qërisë.

Studentët e Dizajnit të Inte-
gruar në UBT, i janë përgjigjur 
pozitivisht institucioneve të 
ndryshme që t’ju dalin në 
ndihmë me masa mbrojtëse. 

Së fundmi, studentët dhe sta-
fi i këtij fakulteti kanë prod-
huar maska mbrojtëse për një 
kategori shumë të ndjeshme 
të shoqërisë, konkretisht për 

strehimoren e viktimave të 
dhunës në familje, “Shtëpia 
e Sigurt” dhe “Hendikos”, në 
Gjakovë.
Po ashtu, një numër i kon-
siderueshëm i maskave 
pritet të shpërndahen edhe 
në Komunën e Prishtinës dhe 
Policinë e Kosovës.
Përgjatë gjithë studimeve 
të tyre, profesorët e UBT-së 
përpiqen që tek studentët 
të përçojnë jo vetëm njohu-
ritë profesionale, por edhe 
anën humane e solidare. 
E pandemia COVID-19 ka 
dëshmuar që studentët tanë 
nuk po bëhen vetëm profe-
sionistë, por edhe humanistë 
që do t’i shërbejnë vendit në 
çfarëdo kushte e rrethana.

Stafi dhe studentët e UBT-së 
edhe këtë vit i janë përgjigjur 
pozitivisht aksionit vullnetar 

për dhurimin e gjakut, nën 
moton “Dhuro gjak, shpëto 
jetë”, organizuar nga Qen-

drën Kombëtare të Kosovës 
për Transfuzionin e Gjakut.
Ky është viti i pestë që UBT 
dhuron gjak, madje në vitet 
e kaluara ka shënuar edhe 
shifra rekorde të dhurimit 
në Kosovë, në kuadër të një 
aksioni të vetëm, prandaj 
edhe Qendra Kombëtare e 
Kosovës për Transfuzion të 
Gjakut ndau edhe mirënjohje 
UBT-së për mbështetjen dhe 
kontributin e dhënë.
Aksioni u zhvillua në Kam-
pusin Inovativ të UBT-së, 
në Lipjan, teksa thirrjes iu 
përgjigjen studentë shumë e 
punonjës të UBT-së.

Studentët së bashku me sta-
fin e Fakultetit Dizajn i In-
tegruar në UBT, kanë marrë 
iniciativën dhe për një kohë 
shumë të shkurtër kanë prod-
huar rreth 1 mijë maska kiru-
rgjike, të cilat i ka shpërndarë  
në Shtëpinë e të Moshuarve.
Gjithashtu, një numër i kon-
siderueshëm i maskave 
pritet të shpërndahen edhe 
në strehimoren për viktimat 
e dhunës në familje “Shtëpia 

e Sigurt”, në Gjakovë.
Studentët filluan qepjen e 
maskave si rezultat i shtren-
jtimit dhe mungesës së tyre, 
që do të shërbejnë si mjet 
mbrojtës në kohën e virusit.
Studentët do të prodhojnë 
edhe sasi tjera të maskave 
mbrojtëse, të cilat do të 
shpërndahen për institucio-
net tjera që kanë nevojë në 
Kosovë.

UBT dhuron maska mbrojtëse 
për punëtorët e Trafikut 

Urban në Prishtinë

Në kuadër të kampanjës “I 
Love You All”, të cilën janë 
duke e realizuar studentët 
dhe stafi i Fakultetit Arti dhe 
Media Digjitale në UBT, një 
sasi e maskave  janë dhuruar 
punëtorëve të Trafikut Urban 
në Prishtinë.
Maskat mbrojtëse tejet  ino-
vative, që tashmë janë krijuar 
dhe punuar me printer 3D 
janë projektuar nga studenti 

i Fakultetit Dizajn i Integruar, 
Arbnor Demaj dhe mbështe-
tur nga UBT.
Me qëllim të mbështetjes 
në luftën kundër përhapjes 
së pandemisë COVID-19, 
UBT tash e gati dy muaj 
është solidarizuar dhe ka 
dhuruar mjete mbrojtëse 
institucioneve anë e mbarë 
Kosovës.
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Kompania e madhe botërore 
për teknologji virtuale, EON 
Reality dhe UBT, kanë mba-
jtur trajnimin për nivelin e 
dytë ku kanë trajnuar dhe 
certifikuar dhjetëra profe-
sorë të UBT-së për AVR Edu-
kator, konkretisht për realitet 
virtual.
Profesorët në UBT janë tra-
jnuar nga ekspertët ndër-
kombëtar të arsimit virtual, 
Mohamad Ridwan Othman, 
Nicole Pallares dhe Ridwan 
Othman, teksa tashmë janë 
të vetmit në Ballkan, që janë 
certifikuar për të mundësuar 
instalimin dhe praktikimin e 

realitetit virtual në sistemin 
arsimor në Kosovë, gjithnjë 
përmes mësimeve praktike.
Profesorët e certifikuar 
tanimë mund të hartojnë një 
plan të plotë mësimi duke 
përfshirë mësimin me re-
alitet të shtuar, njëherësh do 
të mund të dizajnojnë më-
simin në përshtatje me qasjet 
pedagogjike bazuar në AVR.
UBT në bashkëpunim me 
EON Reality, janë të parët në 
Kosovë që kanë organizuar 
trajnime për AVR Edukator, 
ndërkaq në nivelin e parë u 
trajnuan mbi 30 profesorë të 
UBT-së.

Në Universitetin “Aleksandër 
Moisiu”, në qytetin e Durrësit, 
në Shqipëri, është mbajtur 
trajnimi i parë për Realitetin 
Virtual, në kuadër të projek-
tit VTECH të Erasmus+, ku 
pjesë e trajnimit ishin staf 
akademik nga universitetet e 
Ballkanit Perëndimor.
UBT, meqë është institucioni 
i parë në rajon që ka nisur 
mësimin online përmes plat-
formës së realitetit virtual, 
duke kaluar nga klasat 2.0 
në CLASSROOM 3.0, përmes 
profesorëve Blerim Gjinov-
ci dhe Visar Isufi, ka ofruar 
mbështetje profesionale në 
këtë trajnim.

Ata kanë demonstruar dhe 
praktikuar Realitetin Virtual, 
kontribuuan dhe ndanë për-
vojat profesionale me mbi 20 
pjesëmarrës nga 4 instituci-
one të arsimit të lartë.
VTECH është një projekt 
Erasmus +, që ka të bëjë 
konkretisht për ndërtimin 
e kapaciteteve në arsimin e 
lartë, ku bëjë pjesë 11 part-
nerë, nga të cilët 6 janë nga 
Shqipëria dhe Kosova dhe 5 
partnerë nga vendet e pro-
gramit përkatësisht Estonia, 
Polonia, Sllovenia dhe Re-
publika e Maqedonisë së Ve-
riut. Ky projekt parashikohet 
të zgjasë për 3 vjet.

Projekti i ideuar nga profe-
sorët në UBT, Krenare Pire-
va Nuci, Jorida Xhafaj dhe 
Bertan Karahoda, i titullu-
ar “Transformimi i mësim-
dhënies nga klasat në kampus 
në mësimin online për shkak 
të pandemisë COVID-19 në 
Kosovë”, është shpallur fitues 
nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës (MASH).
Projekti fitoi në kuadër të 
“projekteve të vogla shken-
core për vitin 2020, i cili do 
të mbështetet financiarisht 
nga MASH-i për tetë muajt e 
ardhshëm.
Ky projekt ka për qëllim an-
alizimin e situatës në nivel 

nacional, ku përfshirë pro-
fesorë dhe ekspertë nga 
institucione të ndryshme 
brenda Kosovës, si edhe dhe 
ekspertë nga Universiteti  
NTNU ne Norvegji.
“Transformimi i mësim-
dhënies nga klasat në kam-
pus në mësimin online 
për shkak të pandemisë 
COVID-19 në Kosovë” është 
projekt multidiciplinar dhe 
do të zhvillojë aktivitete që i 
përkasin fushës së shkencave 
kompjuterike, edukimit, tek-
sa përfshinë edhe kornizën 
ligjore në implementimin e 
politikave publike.

Në Kampusin Inovativ të 
UBT-së, në Lipjan, tenori 
Ramë Lahaj, mbajti ligjëratë 
tematike për studentët e 
Fakultetit Muzikë Moderne, 

Produksion Digjital dhe Me-
naxhment, gjithnjë duke re-
spektuar masat e marra nga 
Ministria e Shëndetësisë për 
virusin COVID-19.
Tenori Ramë Lahaj, ndau me 
studentët eksperiencën e 
tij profesionale në fushën e 
muzikës dhe shkëmbeu për-
vojat e tij në rrugëtimin drejt 
suksesit që ai tani po shijon 
në muzikë.
Në bashkëbisedimin që ai 
kishte me studentët, Lahaj u 
shpjegoi atyre rëndësinë që 
ky profesion ka për të, dhe 
i shtyu ata që të vazhdojnë 
këtë rrugë që ata kanë zgjed-
hur.
“Gjeni zhanrin që ju dëshi-
roni edhe ju përshtatet, ngri-
huni njëherë intelektualisht 
e pastaj profesionalisht. Keni 

vetëbesim dhe besoni në atë 
që ju dëshironi të bëni”, tha 
tenori Ramë Lahaj, drejtuar 
studentëve të Fakultetit të 
Muzikës Moderne, Produk-
sion Digjital dhe Menaxh-
ment.
Pjesëmarrës në këtë lig-
jëratë ishte edhe rektori, 
prof. dr. Edmond Hajrizi, i 
cili falënderoi tenorin Ramë 
Lahaj për prezencën e tij dhe 
mundësinë e shkëmbimit të 
përvojave të tij me studentët.
“Ramë Lahaj është model i 
suksesit dhe është një shem-
bull i mirë edhe i këngëve të 
kombinuara popullore dhe 
artistike, që i bëjnë vlerat më 
ndryshe. Ajo që ka bërë nuk 
është një punë e lehtë, por e 
mundshme”, është shprehur 
rektori Hajrizi.

UBT ka vite që ka ndërtuar 
serra të tipit shkollor, me 
qëllim që studentëve t’u kri-
johet një ambient atraktiv, 
motivues dhe praktik për 
mësim në fushat përkatëse.
Parcelat e ndara çdo vit po 
mbillen me produkte bu-
jqësore, teksa si të tilla do të 
shërbejnë si laboratorë ek-
sperimental për studentët, 
sidomos atyre të fushës së 
Agrikulturës dhe Shkencave 
të Ushqimit.

Duke përdorur teknologjinë, 
tashmë në këto serra janë 
mbjellur qindra bimë të per-
imeve të llojit të domateve, 
trangujve dhe specave.
Serra do të shfrytëzohet 
si një laborator fushor për 
eksperimente të ndryshme 
nga personeli dhe studentët, 
ku rezultatet e fituara do 
të përcjellen në sektorin 
e prodhimit si kontribut i 
UBT-së në përmirësimin e 
cilësisë dhe sasisë se prodhi-

meve bujqësore.
Njëherësh, këto parcela eks-
perimentale me kultura bu-
jqësore do t’u mundësojnë 
studentëve të UBT-së punën 
praktike, teksa ky projekt në 
të ardhmen do të zgjerohet 
dhe do të përfshinë parce-
la për bimë lavërtare, sek-
tori për pemë dhe perime, 
bimë dekorative dhe lule të 
ndryshme.

EON Reality dhe UBT trajnojnë dhe certifikojnë profesorët për realitet 
virtual ose AVR Edukator

UBT partner i projektit VTECH, mbajnë trajnimin 
e parë për Realitetin Virtual në Shqipëri

MASH-i shpall fitues projektin 
e profesorëve të UBT-së në 

programin “Projekte të vogla 
shkencore 2020”

Tenori Ramë Lahaj mbajti ligjëratë për 
studentët e Fakultetit të Muzikës Moderne, 

Produksion Digjital dhe Menaxhment

Mbillen perime në laboratorin bujqësor të UBT-së
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Gratë duhet të insistojnë për trashëgiminë e pronës

Flet psikologia klinike dhe psikoterapistja në Qendrën 
Këshilluese për Studentë

“Sa më shumë emancipohen shoqëritë, sa më shumë të rritet niveli i arsimimit dhe ndërgjegjësimit, 
do të ketë përpjekje për të zvogëluar këtë problematikë sociale, sepse duke ndërvepruar

do të kemi rezultate”, tha dr. Xhafaj

Pllana:  Rëndësia e kujdesit mendor gjatë përballjes me Pandeminë COVID-19

Barazia gjinore edhe sot mbetet ndër 
problemet sociale më të përhapura 
anembanë botës, gjë që rrjedhimisht 
shkakton jostabilitet shoqëror.
Ky fenomen në shoqërinë tonë 
buron nga e kaluara, kur mashkulli 
kishte të drejta autoritare, dhe kur 
e drejta zakonore trajtonte rolin 
e gruas më shumë si nevojë për 
riprodhim biologjik, shërbim dhe 
edukim të fëmijëve.
Dekanja e fakultetit të Juridikut 
në UBT, Jorida Xhafaj, për portalin 
UBTNEWS ka thënë se pabarazitë 
ndaj femrave shprehen në forma të 
ndryshme në shoqëri.
“Sa më shumë emancipohen 
shoqëritë, sa më shumë të 
rritet niveli i arsimimit dhe 
ndërgjegjësimit, do të ketë përpjekje 
për të zvogëluar këtë problematikë 
sociale, sepse duke ndërvepruar do 
të kemi rezultate”, tha ajo.
Tutje, Xhafaj ka diskutuar për 
çështjen e të drejtave të trashëgimisë 
nga ana e femrave e që si problem 
ka vite që po trajtohet. Shumë 
organizata, tryeza diskutimi mbahen 
për mbrojtjen e të drejtave për 
trashëgiminë me qëllim të ngritjes 

së vetëdijes së shoqërisë mbi atë 
se edhe femrat duhet të të gëzojnë 
pasurinë e tyre.
“E drejta në trashëgimi vjen si një 
e drejtë e çdo vajze, e çdo nëne, 
apo motre për të trashëguar 
paraardhësin e saj, dhe të jetë 
e barabartë me anëtarët e tjerë 
të familjes. Por jemi përballë dy 

situatave të ndryshme: ka raste 
kur bëhet diskriminim nga familja, 
por ka edhe raste kur femrat 
vullnetarisht heqin dorë nga marrja 
e pasurisë nga familja, sepse prona 
ndjek njeriun, jo njeriu pronën”, 
deklaroi Xhafaj.
E pyetur se sa janë të informuara 
femrat mbi ligjet dhe këshillat 

juridike mbi të drejtat e tyre, ajo 
tha se dita-ditës po ka më tepër 
interesim mbi këto tema.
“Kjo dallon mbi dy kritere, pra atë 
të vendbanimit. Në zonat urbane 
informimi dhe ndërgjegjësimi është 
më i lartë, kurse në zona rurale 
është më i ulët, dhe dallon mbi bazë 
edukimi”, u shpreh Xhafaj.

Ndonëse vitet e fundit po bëhet 
përpjekje e vazhdueshme për barazi 
gjinore, hulumtime dhe analiza të 
ndryshme të bëra në Kosovë flasin 
për mospjesëmarrje të barabartë në 
tregun e punës në mes të femrave 
dhe meshkujve në fushën e biznesit, 
por duket se kjo dukuri ka filluar të 
ndryshojë.
“Pjesëmarrja e femrave në punë 
është më e vogël në krahasim me 
meshkujt, por që ka filluar të rritet 
me 2.1, 2.4 % e që është shumë 
pozitive. Ka pasur një rritje të 
ndjeshme të aktivizimit të grave në 
biznese apo sipërmarrje. UBT po 
ashtu para periudhës pandemike 
zhvillonte aktivitete si në festën e 8 
marsit, shënimin e ndonjë suksesi 
në cilëndo fushë. Pra nuk do të thotë 
të jesh vetëm e arsimuar, por edhe 
unike, me angazhime në atë që e 
bëjnë më së miri”, u shpreh ajo.
Megjithatë në Republikën e Kosovës 
ekziston ligji për barazi gjinore, i cili 
specifikon përfaqësimin e barabartë 
gjinor në të gjitha institucionet, dhe 
si të tilla gratë në Kosovë duhet të 
përfaqësojnë 50% të fuqisë punëtore 
në institucione publike.

Që nga fillimi i Pandemisë COVID-19 
në vendin tonë, në kuadër të 
Qendrës Këshilluese për Studentë, 
qendër kjo e cila tash tre vite 
ofron mbështetje psikologjike për 
të gjithë studentët e Kolegjit UBT, 
janë mbajtur shumë aktivitete me 
qëllim të vetëdijesimit të qytetarëve 
për rëndësinë e kujdesit për 
shëndetin mendor gjatë situatës 
pandemike. Kjo situatë sfiduese ka 
shkaktuar një çrregullim të jetës së 
përditshme, duke zënë njerëzimin 
mjaft të papërgatitur në të gjitha 
nivelet. Nga të gjithë ne, pavarësisht 
moshës, gjinisë, etnisë, profesionit 
apo pozitës socio-ekonomike, 
është kërkuar mobilizim në nivel 
personal, familjar, komunitar, 
shoqëror e shtetëror për t’iu 
përgjigjur dhe përshtatur kërkesave 
dhe ndryshimeve që ka sjellë kjo 
situatë. Medoemos, ky mobilizim i 
përnjëhershëm mund të shkaktojë 
nivel të lartë të stresit dhe mund të 
rrezikojë shëndetin mendor. 
Shëndeti mendor përfshin 
mirëqenien tonë në shumë nivele, 
si atë emocionale, psikologjike dhe 
sociale, dhe është vetë mënyra se 
si ne mendojmë, ndjehemi dhe 
veprojmë. Gjithashtu, shëndeti 
mendor përcakton mënyrën tonë 
unike të reagimit ndaj stresit, 
mënyrën se si lidhemi me të 
tjerët, si zgjidhim problemet, si 
marrim vendimet tona apo bëjmë 
zgjedhjet në jetë. Shëndeti i mirë 
mendor përfshin një nivel të 
kënaqshëm, apo një ekuilibër të 
funksionimit emocional, kognitiv 
dhe të përshtatjes së sjelljeve, dhe 
si i tillë ka ndërlidhje të fuqishme 
me shëndetin tonë fizik, sepse 
mendja dhe trupi janë një. Kujdesi 
për shëndet në përgjithësi, e për 
shëndetin mendor në veçanti, është 
i rëndësishëm në çdo kohë e në çdo 

moshë, sidomos përballë situatave 
stresuese. Prandaj, në nivel botëror 
është një brengë e shtuar në mesin 
e profesionistëve të shëndetit 
mendor për faktorët e shumtë 
të shkaktuar nga ballafaqimi 
me pandeminë të cilët mund të 
rrezikojnë shëndetin mendor.
Faktorët stresues të shkaktuar nga 
ballafaqimi me situatën pandemike, 
përfshirë edhe kufizimet në lëvizje 
të lirë dhe karantinë, së pari kanë 
rrezikuar një përkeqësim dhe 
rëndim të gjendjes psikologjike 
të personave të cilët veçse kanë 
vuajtur nga ndonjë çrregullim 
psikologjik, siç është depresioni apo 
ndonjë nga çrregullimet e ankthit, 
si dhe të personave me histori të 
traumës. Mirëpo, këta stresorë 

kanë rrezikuar edhe mirëqenien 
psikologjike të personave pa 
ndonjë histori të shqetësimeve 
të natyrës psikologjike. Stresorët 
si rreziku i infektimit me virusin 
korona, ekspozimi i tepruar në 
lajme negative, humbjet në njerëz, 
kufizimi i kontakteve me personat 
e rëndësishëm, ndryshimi i stilit 
të jetës, humbja e sigurisë në punë 
dhe e sigurimit të të ardhurave, 
e shumë ndryshime të tjera të 
përnjëhershme, tek shumica e 
njerëzve kanë nxitur reaksione 
negative emocionale dhe kognitive. 
Shumë persona kanë përjetuar frikë, 
preokupim dhe brengë të shtuar 
rreth shëndetit dhe mirëqenies 
së vet dhe të të dashurve të tyre, 
disponim depresiv si: pikëllim, 

humbje shprese e vullneti dhe 
pasiguri të madhe për të ardhmen. 
Prandaj kujdesi për shëndetin 
mendor dhe përkrahja e personave 
të cilët hasin në më tepër vështirësi 
përballë këtyre stresorëve janë 
bërë edhe më të domosdoshëm 
gjatë kësaj periudhe sfiduese. 
Kujdesi për shëndetin mendor 
dhe mirëmbajtja e një ekuilibri të 
kënaqshëm psikologjik përfshin një 
sërë veprime dhe aktivitete, të cilat 
duhet të zbatohen rregullisht. Pikë 
së pari, është i rëndësishëm kujdesi 
për shëndetin fizik duke i plotësuar 
organizmit nevojat themelore, si 
ushqimin e rregullt dhe me vlera 
ushqyese, gjumin e mjaftueshëm, 
dhe aktivitetet fizike. Gjatë kësaj 
periudhe është e rëndësishme edhe 
mirëmbajtja e rutinës ditore, duke 
planifikuar me kujdes orarin ditor 
për të mundësuar realizimin sa më 
të plotë të objektivave dhe detyrave 
qoftë individuale, familjare, 
studentore apo profesionale. Kjo 
na mundëson të mirëmbajmë 
ndjesinë e kompetencës personale 
dhe të vazhdojmë të ndjehemi të 
plotësuar në nivel personal dhe 
profesional. Në aspektin social, 
sistemi përkrahës luan një rol 
tejet të rëndësishëm, prandaj 
duhet të mirëmbajmë kontakte 
me personat e rëndësishëm, duke 
marrë dhe dhuruar përkrahjen e 
nevojshme për mirëqenien tonë. 
Në momentet kur stresorët mund 
të na duken të papërballueshëm, 
secili nga ne duhet të konsiderojmë 
edhe të kërkuarit ndihmë nga 
profesionistët e shëndetit mendor, 
posaçërisht psikologut. Përmes një 
qasje të paanshme dhe profesionale, 
psikologu përmes këshillimit 
psikologjik mund të na ndihmojë 
të fitojmë një këndvështrim më 
kuptimplotë ndaj problemeve dhe si 

rezultat të ndërtojmë shkathtësi të 
reja për tejkalimin e tyre. Gjithashtu 
ushtrimet e teknikave relaksuese, 
përfshirë edhe meditimin dhe 
“Mindfulness” i mundësojnë 
mendjes përqendrimin në “këtu dhe 
tani” dhe lirimin nga preokupimet 
dhe brengat e tepruara për 
situatën e rëndë dhe të ardhmen. 
Përmes këtij përqëndrimi mësohet 
edhe nderimi dhe respektimi i 
ndjenjave të cilat i përjetojmë, të 
cilat shpeshherë bëhen shumë më 
të fuqishme kur mundohemi ti 
luftojmë apo shtypim.    
Duke aplikuar në mënyrë të 
rregullt hapat e lartpërmendur 
për kujdesin e shëndetit mendor 
ne mund të arrijmë të fuqizojmë 
aftësitë tona të lindura për 
përshtatje,tejkalim të vështirësive, 
ripërtëritje, rimëkëmbje, madje 
edhe të dalim më të fuqishëm nga 
kjo situatë dhe më të përgatitur për 
situata të ngjashme në të ardhmen. 
Mirëmbajtja e ekuilibrit psikologjik 
dhe menaxhimi i stresit e ankthit 
gjithashtu ndikojnë dukshëm në 
një kthjelltësi më të mirë mendore, 
në ngritje të imunitetit, në reagime 
më të shëndetshme emocionale, 
në mirëmbajtje më të frytshme të 
marrëdhënieve ndërpersonale, në 
realizimin e qëllimeve jetësore, e 
si rezultat në një vetë-koncept dhe 
vetë-vlerësim më pozitiv. Duke 
filluar ditën me moton “përballë 
kësaj situate unë po e bëj më të 
mirën e mundshme” dhe duke ia 
kujtuar shpesh vetes thënien e 
famshme “një mendje e shëndoshë 
në trup të shëndoshë” ne të gjithë 
mund të bëjmë më shumë për tu 
kujdesur për vete, të dashurit tanë, 
madje edhe për të ofruar përkrahje 
për personat në nevojë.   

Bisedë: Dekanja e Fakultetit Juridik në UBT, Jorida Xhafaj
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Të ushqyerit e shëndetshëm 
është një nga dobitë më të 
mëdha që mund t’i bëjmë 
trupit tonë. Ushqyerja me 
vitamina dhe minerale bënë 
që trupi jonë të funksionojë 
në mënyrë normale dhe pa 
probleme. E në kohë pande-
mie, trupi jonë më shumë se 
kurrë ka nevojë për vitamina 
të cilat ndikojnë në rritjen e 
imunitetit.
Nutricionistja Dafina Demol-
li, ish-studente e UBT-së në 
drejtimin Shkenca të Ush-
qimit dhe Bioteknologji, e 
ftuar në emisionin “STOP” 
në Radio Campus tregoi de-
tajisht për rëndësinë që kanë 
ushqimet gjatë kësaj periu-
dhe, ku rritja e imunitetit ka 
rëndësi të madhe.
“Kemi një laramani të ush-

qimeve që rrisin imunitetin. 
Të gjitha ushqimet që përm-
bajnë vitaminë C, si psh, tani 
që edhe jemi në sezonën e 
dimrit dhe kemi frutat sezo-
nale si mandarina, portokalli, 
grejpfruti të cilat kanë sasi 
të lartë të vitaminës C. Kivi, 
luleshtrydhet, limoni dhe 
speci i kuq, kanë sasi të lartë 
të vitaminës C, brokoli ka 
vitamina dhe minerale dhe 
po ashtu është i pasur dhe 
me antioksidantë. Hudhra 
gjithashtu është një ushqim 
që ndikon në rritjen e imu-
nitetit”, u shpreh ajo.
Tutje ajo tregoi se edhe 
xhinxheri, spinaqi, jogurti, 
bademat, lajthitë dhe çaji i 
gjelbër, janë të rëndësishme 
për sistemin imunitar.
Demolli në vazhdim tregoi 

edhe për arsyet e tjera pse 
duhet të përdoren frutat dhe 
perimet e lartpërmendura.
“Gjatë sezonit të dimrit jemi 
më të atakuar ndaj viruseve 
dhe ne duhet të marrim ush-

qime që rrisin imunitetin, pra 
ato të pasura me vitaminë C, 
zink, jod dhe vitaminë B12 
dhe siç e përmenda tërshërën 
e ngrohtë apo edhe disa gjella 
që konsumohen të ngrohta, 

pasi që temperaturat janë të 
ulëta dhe na duhen edhe ush-
qimet nga jashtë për ta mba-
jtur temperaturën e trupit në 
normale që është 37 gradë 
celsius”, vazhdoi Demolli.

Dizajni dhe moda janë fushë 
e veçantë e viteve të fundit 
edhe shumë e kërkuar në 
Kosovë.
Gresa Boshtraj është ish-stu-
dente e drejtimit Dizajn i In-
tegruar në UBT, e cila men-
jëherë pas përfundimit të 

studimeve, në moshën 21 
vjeçare ka arritur që të fillojë 
brendin e saj me veshje mjaft 
të veçanta dhe të bukura.
Në emisionin “N’Stop” në Ra-
dio Campus, Boshtraj tregoi 
për publikun së këto kreaci-
one kanë qenë krijim i periu-

dhës së karantinës.
“Më thënë të drejtën, përgatit-
ja e veshjeve të para ka qenë 
si diçka si kreacion. Në kohën 
e karantinës kam thënë pse 
mos me i shfrytëzu këto kohë 
pasi veç jam duke ndejtur 
edhe nuk jam duke bërë diç-
ka, të bëj diçka kreative. Me 

ndihmën e prindërve që ma 
kanë blerë një pajisje edhe 
një makinë qepëse, kam fillu-
ar me i vendos disa gjëra në 
skica dhe kam dashur të për-
dorë kontraste, kam dashur 
me përdorë ngjyra dhe veç i 
kam bërë disa punime, pastaj 
i kam lansuar si në formë të 
koleksionit”, tregoi ajo.
Ajo çka është shumë e 
veçantë tek krijimet e Gres-
aBosh apo ndryshe “Grace-
Bosh” janë edhe ngjyrat të 
cilat përdoren dhe mënyrat 
se si ajo i emërton ajo.
Sipas saj, ajo ka arsye të 
veçantë për emërtimin e 
këtyre veshjeve, e kjo sepse 
kur brendi i saj të marrë për-
masa botërore, të përdoren 
fjalët shqipe.
“Përpos ngjyrës që për shem-
bull një veshje që i ka nuan-
cat e të kaltrës e kam quajtur 
“Qielli”, përpos asaj kam ven-
dosur qe edhe “GresaBosh” 

kur të bëhet dikur brend më 
botëror, këto ende të thirren 
në gjuhën shqipe sepse men-
doj se është gjuhë tepër e 
bukur, dhe pse jo me i titullua 
në gjuhën tonë”, shtoi ajo.
Boshtraj ka krijuar shumë 
veshje të ndryshme, mirëpo 
sipas saj, veshja me e pëlqyer 
ka qenë një
kreacion i punuar me komp-
juter dhe që paraqet një pam-
je të inspiruar nga koralet.
“Një fustan që është bërë me 
ilustrim me kompjuter edhe 
që i kemi paraqitur pastaj në 
tekstil. Është njëra prej vesh-
jeve që është pritur më së 
miri. Është një veshje me lloj 
enëve të gjakut, në njëfarë 
mënyre po është e inspiruar 
prej koraleve”, deklaroi ajo.
Fokusi i Greses mbetet për-
dorimi i teknikave dhe ng-
jyrave të veçanta dhe in-
spirimi kryesor i saj është 
natyra dhe pafundësia e saj.

Ekipi i përbërë prej stu-
dentëve të UBT-së, Elita Ha-
jrizi, Vlera Saraqi dhe Artin 
Ahmeti, do të përfaqësojë 
Kosovën në kuadër të UBT-
së në Kampionatin Botëror 
të Microsoft Office Specialist 
në New York. Treshja fantas-
tike muaj më parë u shpallën 
fitues nga Certiadria në Kam-
pionatin Ballkanik të Micro-
soft Office Specialist 2020.
Gjatë intervistës në Radio 
Campus, ato folën për për-
gatitjet që po bëjnë për të për-
faqësuar Kosovën sa më mirë 
në mesin e shteteve tjera.
“Përgatitjet për këtë garë 
janë intensive, ne shfrytëzo-
jmë rastin ta falënderojmë 
kolegjin UBT për përkrahjen 
e vazhdueshme dhe përgatit-
jen profesionale. Veçanër-
isht, falënderojmë profesorin 
Besnik Skenderi i cili punon 

vazhdimisht me ne në mënyrë 
që të jemi të suksesshëm”, tha 
Hajrizi.
Gjatë intervistës, Vlera Saraqi 
foli edhe për sfidat më të 
mëdha gjatë procesit të për-
gatitjes për këtë garë.
“Sfida më e madhe është 

gjithmonë koha e limituar 
për të zgjidhur detyrat në 
mënyrë korrekte. Emocionet 
janë shumta dhe natyrisht që 
kufizimi i kohës e bën edhe 
më sfiduese pjesën e garës”, 
tregoi Saraqi.
Ndërkaq, të pyetura për al-

ternativat tjera në rast të pa-
mundësisë së zhvillimit të 
garës për shkak të gjendjes 
pandemike, ato treguan se 
shpresojnë të mbahet në New 
York, mirëpo mundësia tjetër 
është edhe zhvillimi i garës 
online.

Ato tutje shtuan se synojnë ta 
përfaqësojnë Kosovën denjë-
sisht dhe të kthehen si fituese 
të vendit të parë.
“Synimi ynë është që të japim 
më të mirën nga vetja dhe 
të kthehemi fitues nga gara 
internacionale duke bërë 
krenar shtetin e Kosovës. 
Ndërkaq këshilla jonë për të 
rinjët e vendit tonë është që të 
mos ndalen duke punuar për 
qëllimet e tyre”, shtoi Hajrizi.
Ndërkaq, kujtojmë që ekipi i 
Kosovës ka marrë pjesë edhe 
në gara të tjera në nivel ndër-
kombëtar, duke veçuar garën 
“FIRST Global Challenge”, në 
të cilën UBT është vlerësu-
ar nga organizatorët dhe ka 
marrë medalje të artë për 
kontributin dhe mbështetjen 
që ka dhënë dhe po jep për 
FIRST Global.

Elita Hajrizi dhe Vlera Saraqi synojnë fitore në Garën Ndërkombëtare 
të Microsoft Office Specialists

“Gresabosh” brendi nga Gresa Boshtraj

Rritja e imunitetit përmes ushqimeve, këshilla nga nutricionistja 
Dafina Demolli




