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Duke gërshetuar teknologjinë,

UBT mbajti 28 konferenca online në kohën e pandemisë

Për herë të parë në Kosovë dhe rajon, në
një format duke ndërlidhur teknologjinë
dhe duke përdorur edhe faqet zyrtare në
platformat Facebook, Instagram dhe Youtube, në televizionin “UBT” dhe në Radio
“Campus”, UBT mbajti 28 video-konferenca online.
Mbështetur nga Grupi i Mediave dhe
Grupi i IT-së, konferencat u organizuan
me qëllim të informimit, vetëdijesimit dhe
diskutimit për pandeminë 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 kontekst të sfidave në rrit-
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je në Bashkimin Evropian”, “Liria e shtypit
dhe e shprehjes gjatë ushtrimit të profesionit të gazetarisë në Kosovë”.
Në këto konferenca folën dhe dhanë ekspertizat e tyre profesionale shumë ekspertë të fushave nga vendi, rajoni dhe
Evropa.
Pandemia COVID-19 ka prekur thuajse
gjitha shtetet e botës, andaj, video-konferencat shërbyen si arenë diskutimi rreth
masave që shtetet për rreth kanë ndërmarrë dhe ndikimin e masave në numrin e
të infektuarve, ndikimin e kësaj pandemie
në ekonomi, shëndet, si dhe menaxhimi i
saj nga vendi dhe shtetet në përgjithësi.

ALUMNI JOURNAL
Global UBT Fest 2020
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 ndoqën akademi të shumta
online, forume, aktivitete kulturoro-artistike, 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 akademik me përmasa
globale. “Kosova tashmë ka festivalin më
të madh akademik me përmasa globale, që
lidhet me zhvillimin ekonomik, ndërmarrësisë, inovacionin 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 pandemisë, kësaj here
Kosovën do ta bëjmë të njohur përmes
festivalit më të madh në Evropë në mënyrë
virtuale”, tha rektori Hajrizi. Në këtë festival
u shpërfaq një qasje ndërdisiplinore, teksa
u prezantuan praktikat më të mira në 31
fusha të jetës. U prezantuan ligjërata e u
mbajtën kurse nga fusha të ndryshme, nga
rreth 500 profesorë, 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 ombrellën e saj 30 Akademi
Ndërkombëtare Verore, 25 forume, 25
ngjarje/aktivitete, gara hackings, aktivitete
kulturore e artistike. Akademia verore këtë
vit organizoi edicionin e nëntë të saj, me
ligjërues e ekspertë vendor e ndërkombëtarë në 31 akademi verore, me emra
eminent të fushave përkatëse. Aktiviteti i
Akademisë Verore është shtrirë në fusha të
ndryshme duke përfshirë: Art dhe Media
Digjitale, Mekatronikë, App Fair, Arkitekturë
dhe Planifikim Hapësinor, VR Academy,
Në ceremoninë përmbyllëse të ngjarjes
më të madhe akademike 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. Rektori Hajrizi tha
se “Global UBT Fest 2020” zgjoi interesimin e pjesëmarrësve nga shumë shtete
ndërkombëtare, teksa në fokus kishe

inovacionin, zhvillimin e qëndrueshëm,
njëherësh pati këndvështrim akademik.
“Festivali që është organizuar nga UBT, pati
formën e një festivali global, ngaqë zgjoi
interesimin e pjesëmarrëse nga shumë
shtete të botës. Fokusi i festivalit ka qenë
rezilienca, inovacioni, zhvillimi i qëndrueshëm, pati këndvështrime akademike, u
prezantuan shumë tema që prekin aspekte
të jetës, dhe gjitha kjo krijoi një eksperiencë
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, konferencat, ekspozitat e
ndryshme, si dhe këto e kanë formuar në
festival të dijës”, theksoi Hajrizi. Ndërkaq
zyrtarët e Qendrës për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Ndërkombëtar në UBT, Lirigzona
Morina, Ensar Bajrami dhe Erëza Mehmeti,
treguan se institucioni përgjatë një muaji
zhvilloi aktivitete dhe ngjarje me karakter ndërkombëtar, teksa thanë se festivali
ka tejkaluar pritshmërisë për sa i përket
pjesëmarrësve. “Festivali u cilësua si ngjarja më inovative në kohën më të vështirë
në të cilën po kalon bota, pandemia. Konkretisht 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 eksperiencë
e jashtëzakonshme”, potencoi Ensar Bajrami. “Global UBT Fest ka qenë një prej
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ngjarjeve me më së shumti pjesëmarrës,
ku kemi pasur mbi 10 mijë pjesëmarrës
nga vendi rajoni, dhe vendet tjera botërore.
Pjesëmarrës kanë qenë shumë të kënaqur,
fillimisht për festivalin, për ligjëruesit, për
interaktivitetin, teksa janë falënderuar që
në këto kohë pandemie u janë ofruar më
të rejat nga 31 fusha të jetës”, tregoi Erëza
Mehmeti. Nga Qendra Këshilluese në UBT,
ka folur Vjollca Pllana, e cila theksoi se në
aktivitetet e akademisë verore u zhvilluan
aktivitete dhe u prezantuan hulumtime
shkencore, ku morën pjesë profesionistë
shëndetësor. “Qendra këshilluese edhe
këtë vit ka mbajtur aktivitete në kuadër të
festivalit, si dhe ka tejkaluar pritshmëritë
tona si organizatorë, dhe kjo na ka motivuar. Virtualisht gjithçka ka shkuar shumë
mirë, si në aspektin teknik, si në aspektin
e pjesëmarrës dhe sesioneve. Kanë marrë
pjesë shumë profesionistë shëndetësor,
pjesëmarrës vendor e ndërkombëtare, e
janë prezantuar hulumtime shkencore.
Janë mbajtur aktivitete të ndryshme,
punëtori”, tha Pllana. Ndërkohë drejtori i Qendrës 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 lloji 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 përmendur trendët e teknologjisë,
etj., njohuri që janë praktikuar përgjatë akademisë”, theksoi Skenderi.

ALUMNI JOURNAL
UBT organizoi edicionin e nëntë të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë,
Teknologji, Biznes dhe Inovacion

Konferenca Ndërkombëtare e UBT-së mblodhi mbi 700
hulumtues shkencorë
vit, konferenca u pasurua me pjesëmarrjen virtuale të ekspertëve dhe profesorëve
ndërkombëtarë. Moshe Landsman, Philip
Ubertini, Paolo Parisi, Andrew Goodspeed
dhe Erzsebet Kaponyi nderuan punimet e
këtij edicioni me fjalë rasti, të cilët thanë se
kjo konferencë shërben si mundësi dhe indikatorë në zhvillimin e inovacioneve edhe
në vend.
Ndër të tjerë pjesë e konferencës ishin:

Me qëllim për të dhënë kontribut në zhvillimin e shkencës dhe të hulumtimit, si dhe
për të mundësuar prezantimin e rezultateve
të punës shkencore të profesionistëve të
fushave të ndryshme, UBT me sukses ka
organizuar edicionin e nëntë të Konferencës Ndërkombëtare për Shkencë, Teknologji, Biznes dhe Inovacion. Edicioni i
sivjetmë mblodhi mbi 1000 pjesëmarrës,
700 hulumtues shkencorë, prej të cilëve
rreth 300 ndërkombëtarë. Punimet morën
vlerësime të larta, pasi që ishin profesionale, inovative dhe shumë të nevojshme
për fushat në të cilat konferenca shtriu
aktivitetin e saj. Përmes organizimit të ngjarjeve të tilla të mëdha shkencore, UBT po
bashkon komunitetin e shkencëtarëve, dhe
po jep kontribut në zhvillimin e shkencës,
duke u mundësuar profesorëve, studentëve e hulumtuesve shkencorë që të
prezantojnë të gjeturat dhe hulumtimet e
tyre në fusha të ndryshme. Konferenca
Ndërkombëtare e UBT-së për Shkencë,
Teknologji, Biznes dhe Inovacion, këtë
vit aktivitetin e saj e shtriu në 26 fusha
të ndryshme që u mbajtën njëkohësisht,
përmes platformës online, duke përfshirë
fushat: Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri e Komunikimit, Menaxhment, Biznes
dhe Ekonomi, Mekatronikë, Inxhinieri e
Sistemeve dhe Robotikë, Inxhinieri e Energjisë Efiçiente, Sisteme të Informacionit dhe

Siguri, Arkitekturë – Planifikim Hapësinor,
Inxhinieri Ndërtimore, Infrastrukturë dhe
Ambient, Juridik, Shkenca Politike, Gazetari, Media dhe Komunikim, Shkenca të
Ushqimit dhe Teknologji, Shkenca Farmaceutike dhe Natyrore, Dizajn, Psikologji,
Edukim dhe Zhvillim, Modë, Muzikë, Art
dhe Media Digjitale, Stomatologji dhe
Mjekësi e Aplikuar. Rektori i UBT-së, prof.
dr. Edmond Hajrizi, ka potencuar se konferenca po ndihmon në rrjetëzimin e institucioneve nga shumë vende të botës,
teksa ka falënderuar secilin student dhe
studiues që kanë dhënë kontribut në bërjen
e kësaj konference madhështore. Sipas tij,
kjo ngjarje shkencore mundëson shkëmbimin e njohurive dhe shkathtësive në mes
të hulumtuesve, profesorëve, studentëve
të doktoratës dhe ekspertëve të ndryshëm
nga industria. “Kosova përmes UBT-së
ka sjellë një frymë evropiane dhe digjitale të aktiviteteve, 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 arritur 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
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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 Hajrizi, Strahinja Trpevski,
Dimitar Papasterevski, Nuran Saliu, Andrea
Maliqari, Kujtim Elezi, Ferhat Bejtullahu,
Besa Jagxhiu, Venera Goxha, Nexhat Balaj, Strahinja Trpevski, Zaklina Angelovska,
Nexhat Coçaj, Rrahim Sejdiu, Blertë Sylejmani, Anduela Kasumaj, Kaltrina Spahiu,
Kaltrinë Mjaku, Banush Shyqeriu, Zaklina
Angelovska, Strahinja Trpevski, Binak Beqaj, Shqiprim Ahmeti, Iclal Kaya, Elvida
Pallaska, Ajet Gashi, Drenushe Fidani,
Violeta Gesovska, Valentina Zileska Pancovska, Ylber Limani, Belinda Limani, Marjan Ivezaj, Skender Kosumi, Arber Sadiki,
Ajhan Bajmaku, Enis Jakupi, Erda Besimi,
Granit Haxhimustafa, Rame Hamzaj, Bard
Bajqinovci, Lulzim Beqiri, Blerona Zymberi,
Lulzim Beqiri, Jetesa Qerimi, Lulzim Beqiri,
Era Krasniqi, Sadije Kelmendi, Dren Gojani,
Petrit Ahmeti, Faton Spahiu, Visar Shllaku,
Arsim Murseli, Besian Sinani, Serhat Çelikten, Mimoza Sylejmani, Lulzim Beqiri,
Rineta Jashari dhe Zana Prelvukaj.
Në Art dhe Media Digjitale: Arben Arifi,
Gazmend Ejupi, Nora Weller, Fitore Isufi,
Gazmend Ejupi, Burim Berisha, Blerim Gjinovci, Alban Muja dhe Laura Ymeri.
Në Inxhinieri të Ndërtimit: Muhamet
Ahmeti, Feti Selmani, 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, Yasemin
Hodza, Erion Luga, Kreshnik Merxhan, Er-
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mal Osaj, Mergim Thaçi, Anjeza Alaj, Agon
Sadikaj, Ragip Behrami, Lekë Krasniqi,
Driton Kryeziu, Blertë Retkoceri, Idaver Huseini, Fidaim Sahiti, Ahmet Bytyçi, Andrin
Kërpaçi, Ilir Abdullahu, Skender Bublaku,
Faruk Hajrizi, Bekim Selimi, Ermal Daka,
Anjeza Alaj-Murati, Arbëresha Kastrati,
Ferhat Bejtullahu, Ilir Mehmedi, Blerton Çalaj, Seda Hatipoğlu, Beni Kizolli, Nol Dedaj,
Afrim Syla, Ahmet Dokuyucu, Flaka Deda,
Edon Maliqi, Ramë Hamzaj, Emine Daci,
Marjan Ivezaj, Kostandin Kristo, Shemsi
Mustafa, Febbie C. Verano, Emerson N.
Lalamonan, Roselene Tabilon-Tizon, Arberesha Kastrati, Hysnije Jashrai, Egla
Luca, Hysen 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, Kujtim Hyseni,
Donika Sfishta, Edi Hasaj, Samir Ajdarpasiç, Medina Shamolli, Diellza Berisha,
Qëndrim Muçolli, Shkëlqim Berisha, Era
Kastrati, Muhamet Avdyli, Mirlinda Reqica,
Meriton Reqica, Bertan Karahoda, Besnik
Qehaja, Behar Haxhismajli, Emin Emini,
prof. dr. Edmond Hajrizi, Armend Salihu,
Mërgim Hoti, Arber Hoti, Aleksander Biberaj, Olimpion Shurdi, Bledar Kazia, Renalda
Kushe, Alban Rakipi, Ermira Daka, Bleron
Klaiq, Arianit Mehana, Krenare Pireva Nuci,
Arbër Perçuku, Erijona Gashi, Vehbi Neziri, Vesa Morina, Lumbardh Elshani, Egzon 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, Veselinovic Ceda, Hana
Stefanovic, Besnik Zabergja, Agon Mehmeti, Andrea Alberici, Kozeta Sevrani, Liza
Berisha, Besnik 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, Artrit Bytyqi,
Astrit Stafai, Sadije Topojani, Tomor Kuçi,
Leutrina Pireva, Egzon Bajraktari, Tomor
Kuçi, Besa Luzha dhe Kristina Perkol.
Në Dizajn: Astrit Bytyçi, Sara Sylejmani, Serkan Bayraktaroglu, 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 Shkenca të Ushqimit:
Kastriot Pehlivani, Violeta Lajqi Makolli,
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 Pehlivani, Arsim
Elshani, Xheme Lajqi, Mybeshir Pajaziti,
S. Makolli, H. Aliu, S. Kadiri, S. Dizman,
L. Kastrati, B. Uka, H. Karaqi, G. Hodolli, Rreze M. Gecaj, Kemajl Kurteshi, Idriz
Vehapi, Maxhun Shehaj, Kujtim Lepaja,
Lavdim Lepaja, Naim Krasniqi, Arianeta
Nura, Veton Haziri, Rrona Resyli, Diellza
Habibaj, Arleta Rifati-Nixha, Miribane Dërmaku-Sopjani, Ismet Babaj, Naim Krasniqi,
Berat Durmishi, Suzana Aliu, Agran Halimi,
Fidan Feka, Valon Durguti, Arianeta Nura,
Veton Haziri, Herolinda Halimi, Doruntina
Çoçaj, Violeta Lajqi Makolli, Mufail Salihaj,
Diellon Salihaj, Xhavit Bytyqi, Ismet Babaj, Lumta Dida, Emine Daci-Zejnullahu,
Elmedina Bajgora, Bashkim Misini, Imri
Demelezi, Wolfhardt Freinbichler, Laura
Della Corte, Wolfgang Linert, Medin Zeqiri,
Emine Daci, Mërgim Mestani, Ylli Biçoku,
Liridona Neziri, Hyrije Koraqi, Violeta Lajqi-Makolli, Valon Durguti, Fatjona Popaj,
Fidan Feka, Agran Halimi Suzana 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, Pajtim Bytyqi, Hazir Çadraku, Ferdije Zhushi-Etemi, Osman
Fetoshi, Rushan Ceka, Berat Durmishi,
Agran Halimi, Fidan Feka, Suzana Aliu, Etrit
Beshtica, Luljeta Ajdini, Mentor Arifi, Lenda Ramadani, Donjeta Halimi, Mybeshir
Pajaziti, Kastriot Pehlivani, Nexhat Balaj,
Ilmije Vllasniku, Luziana Hoxha, Renata
Kongoli, Anna Giertlová, Ibrahim Hoxha,
Arsim Elshani, Shkumbin Shala, Astrit
Shala, Burim Asllani, Bahri Hyseni, Sami
Gashi, Besa Veseli dhe Vehebi Sofiu.
Në Infermieri: Shqiptar Demaci, Abdullah
Gruda, Ramadan Dacaj, Skender Dreshaj,
Hamdi Ramadani, Samoni Loxha, Ermira
Adili, Linda Carkaxhiu, Zejnë Buja, Havushe Ramadani, Ideal Krekaj, Kushtrim
Ahmeti, Djellza Bajrami, Irfan Halimi, Dafinë Ibrahimi-Kaçuri, Kushtrim Zhjeqi, Valon
Krasniqi, Fëllënza Spahiu ,Yllka Krasniqi
.Besnik Elshani, Fatlume Arifaj, Lumturije
Sadikaj-Arifaj, Gani Bajraktari, Zarife Rexhaj, Shpend Elezi, Fjolla Zhubi-Bakija, Artan Bajraktari, Ibadete Bytyçi, Arlind Batalli,
Michael Y. Henein, Besnik Elshani, Valdete
Serreqi, Abdullah Gruda, Anita Sadikaj,
Rexhep Gjyliqi ,Valmira Bajrami, Arieta
Hasani Alidema, Mirzade Alidema, Flakron
Alidema, Fitim Alidema, Doruntina Ismaili,
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Kaltrina Azizi, Ellsa Vuqetërna, Dugagjin
Sokoli, Sumera Kabashi, Dugagjin Sokoli,
Eglantina Kraja Bardhi, Niman Bardhi, Emine Devolli Disha, Arieta Hasani Alidema,
Hajrullah Fejza, Ejona Icka, Haki Jashari,
Ferat Sallahu, Isa Haxhiu, Emirjon Haxhiu,
Lirije Grainca, Kaltrina Azizi, Doruntina Ismaili, Naser Rugova, Rreze Dushullovci,
Hajrullah Fejza, Shpend Abdushi, Sejran
Abdushi, Fadil Kryeziu, Skender Dreshaj,
Syheda Latifi-Hoxha, Vlora Ademi-Ibishi, Mynavere Hoxha, Natyra Obërtinca,
Liridon Muqaku, Valbona Vokshi, Besnik
Elshani, Fellenza Spahiu, Ilir Ahmetgjekaj,
Nagib Elshani, Antigona Kabashi, Salih
Krasniqi, Zaim Gashi, Arjeta Gashi, Fadil
Sherifi, Aida Polloshka, Nafije Pajaziti, Gani
Halilaj, Bujar Obërtinca, Salih Krasniqi,
Besnik Elshani, Dafina Krasniqi, Skender
Telaku, Mimoza Telaku, Hajrullah Fejza,
Vlera Gashi, Emine Disha, Dia Balidemaj,
Ariana Zenuni, Drita Berisha, Zafer Gashi,
Afrim Zeqiraj, Fitore Gashi, Ilir Ahmetgjekaj,
Nagib Elshani, Mirsad Ukshini, Fitim Selimi, Salih Krasniqi, Zejdush Tahiri, Driton
Shabani, Genc Burazeri, Ardiana Hajdari,
Ibadete Bucaliu Ismajli, Nagib Elshani, Ilir
Ahmetgjekaj,Ferat Sallahu, Altin Sallahu,
Fatjon Gjonbalaj, Xhevat Kamberaj, Valdete
Alidema-Serreqi, Xhemile Dashi, Shukrije
Statovci dhe Ramadan Dacaj.
Në MBE: Prof. dr. Edmond Hajrizi, Naim
Preniqi, Bashkim Nurboja and Florin Aliu,
Arta Mulliqi, Nora Sadiku and Afërina Skeja, Plamen Iliev, Gonxhe Beqiri, Nazmi Zeqiri, Kanlaya, Muhamet Gërvalla, Shpresim
Vranovci, Faruk Ahmeti and Nazmi Zeqiri,
Florin Aliu, Isa Mulaj, Besim Imeri, Shpetim Lajci, Naser Lajci, Blerim Dragusha
Saso Josimovski, Ngadhnjim Dragusha,
Aleksander Biberaj, Bledar Kazia, Renalda
Kushe, Olimpion Shurdi, Osman Sejfijaj,
Ermira 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 Bunjaku Pasuli, Kostandin Kristo, Ermal Lubishtani, Iraj Hashi, Ian
Jackson, Ermira Shehu, Osman Sejfijaj,
Jeton Dragaqina, Hyrije Aliu Dragaqina, Enver Daci, Lirim Lani, Gresa Mjaku, Aferina
Skeja, Enver Krasniqi, Dea Krasniqi, Arbiana Govori, Qemajl Sejdija, Besim Abdullahi, Bashkim Nuredini, Leonita Braha Vokshi, Enis Abdurrahmani, Wiroon Boonon,
Ranipa Hongmo, Tanakorn Chandramani,
Siwat Kongthing and Kanlaya Swangkong,
Rajan Arapi, Malsore Gashi Kida, Flutra
Jahiu, Mersiha Kacamakovic, Arta Mulliqi,
Amir Imeri, Labeat Mustafa, Mirjeta Domniku, Albulena Jahja, Nick Adnett, Artane
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Rizvanolli, 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 Mehmeti, Arta Abdullahu, Bashkim
Nurboja, Florin Aliu, Farije Aliu, Driton Mehmeti, Genc Loxha, Iliriana Berisha, Lirim
Lani, Aurora Mustafa, Nazmi Misini, Faton
Kabashi, Mirjeta Domniku, Labeat Mustafa, Ejona Bajraktari, Dea Mustafa, Lirim
Lani, Armira Fetoshi, Bukurie Imeri Jusufi,
Blerina Jashari, Bukurie Imeri Jusufi, Ylber
Limani, Gonxhe Beqiri, Erza Ostrogllava,
Shpresa Musliu, Dea Krasniqi, Enver Krasniqi, Nazmi Maksutaj, Ardian Uka, Nazmi
Misini, Faton Kabashi, Ramadan Limani,
Mirgete Rama, Melania Gjocaj, Gonxhe Beqiri, Nehat Dobratiqi, Fidane Spahija Gjikolli
dhe Hana Gjurgji.
Në Juridik: Mensur Morina, Jorida Xhafaj,
Olgun Deģirmenci, Blerina Shkurti, Vesna
Paunkoska Dodevska, Bashkim 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. Ukimeraj, Diellza Muzlijaj, Zenel Hajrizi,
Xhavit Shala, Mervete Shala, Dorina Gjipali
dhe Tamar Alpaidze.
Në Gjuhë dhe Kulturë: Trendeline 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, Dervish Alimi, Jetmire Aliu, Laura Naka, Mrika Hana Nagavci, Manuel A.
Bejarano Bache, Drita Xhemaili, Manjola
Brahaj Halili, Majlinda Ferati, Fatbardha
Osmani, Zejnije Bytyqi, Mirsad Suhodolli,
Alma Lama, Rozana Bela, Silvishah Miftari
Goodspeed, Farooz Ahmad Ganai dhe
Vlera Bytyqi.
Në Farmaci: Arianit Jakupi, Agon Hoti,
Gjose Stefkov, Bujar Qazimi, Gjoshe
Stefkov, Marija Karapandzova, Ivana Cvetkovikj-Karanfilova, Shpend Dragusha,
Valon Ejupi, Svetlana Kulevanova, Flora
Doko, Erda Aliu, Bujar Qazimi, Shkëlzim
Ukaj, Hyzer Rizani, Smajl Rizani, Duresa Ukaj, Behar Ukaj, Valon Ejupi, Shpend
Dragusha, Ahmet Hajrizi , Kurt Kalcher,
Agon Hoti, Eda Mehmeti, Gazmend Temaj,
Kumrije Sopi-Xharra, Shefki Xharra, Angelika Moder, Jasmin Nurkovic, Hilada Hefic,
Rifat Hadziselimovic, Jeton Gutaj, Nora
Rrahimi, Alban Ademi, Shkëndije Halimi,

Genzana Muqaj, Vigan Begolli, Hyzer Rizani, Shkelzim Ukaj, Shkumbin Shala,
Magbule Rizani, Naser Kamberi, Smajl Rizani, Shkëlzim Ukaj, Hyzer Rizani, Ahmet
Dokuyucu, Nedim Özdemir, Dijar Latifi,
Cengiz Cesko, Ejona Hoxhaj, Smajl Rizani,Shkumbin Shala, Magbule Rizani, Naser Kamberi, Shkelzim Ukaj, Kimete Lluga,
Berat Durmishi, Gazmend Temaj, Kumrije
Sopi-Xharra, Shefki Xharra, Angelika Moder, Jasmin Nurkovic, Hilada Hefic, Rifat
Hadziselimovic dhe Berat 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 Vershevci, Teuta Gazideda, Dashmir
Istrefi, Eftim Zdravevski, Ruzhdi Jashari,
Muhamet Avdyli, Mentor Geci, Edrina
Gashi, Preniqi, Muhamet Gërvalla, Kaltrina
Sylaj Shahini, Liping Chen, Junchao Ren,
Arbër Perçuku, prof. dr. Edmond Hajrizi dhe
Larry Stapleton.
Në Stomatologji: Dukagjin Sokoli, Merita
Barani, Stefano Trasarti, Ehab Rashed,
Amir Mamusha, Burim Kiseri, Ferijall Perjuci, Xhevdet Aliu, Nexhmije Ajeti, Agim
Prokshaj, Aida Namani, Naser Kamberi,
Vlora Berisha, Lumturie Asllani, Uran
Halimi dhe Lirak Gjyliqi.
Në Edukim: Alma Lama, Eglantina Bilalli,
Kaponyi Erzsebet, Syzanë Merovci, Sheena Mae Trestiza Comighud, Melca Jamio
Arevalo, Egzona Spahiu, Arjana Zhubi,
Brikena Xhaferi, Gëzim Xhaferi, Irene A.
Pillado, Maria Chona Z. Futalan, Sheena
Mae T.Comighud, Limer N. Arevalo, Sheena Mae T. Comighud, 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 Ramadani, Lejda Abazi,
Sheena Mae T. Comighud, Maria Chona Z.
Futalan dhe Roullette P. Cordevilla.
Në Sport: Paolo Parisi, Harald Tschan ,
Antonio Tessitore, Julia Powischer, Masar
Gjaka, Abedin Bahtiri, Altin Erindit, Nagip
Lenjani, Enver Tahiraj dhe Artan Kryeziu.
Në Shkenca Politike: Hajdi Xhixha, Enver
Hoxhaj, Labinot Greiçevci, Henry Frank
Carey, Blerim Reka, Eglantina Kalluçi-Xhaja, Ridvan Peshkopia, Hajdi Xhixha, Kujtim
Bytyqi, Artan Mustafa, Shqipe Mjekiqi,
prof. dr. Edmond Hajrizi, Marzena Żakowska, Eglantina Kalluçi-Xhaja , Ridvan Peshkopia, Flora Kadriu, Agnesa Fejzullahu, Florentina Hajra Hajdari, Dritëro Arifi, Xhemail
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Cupi, Fisnik Muca, Ardian Uka, Ruzhdi Matoshi, Isa Mulaj, Labinot Greiçevci, Arben
Arifi, Alfred Marleku, Fjollë Nuhiu, Ruzhdi
Jashari, Donika Hoti, Selami Syla, Shpresa
Syla, Suzana Mehmedi, Shpendim Oxha
dhe Fatos Rushiti.
Në Studime të Sigurisë: Alfred Marleku,
Ahmet Nuredini, Lulzim Fushtica, Agim
Shaqiri, Gjon Culaj, Elvin Blakaj, Besnik
Aliu, Fatos Rushiti, Shpendim Oxha, Ruzhdi Jashari, Muhamet Avdyli, Selim Ibraimi,
Ruzhdi Matoshi, Gjon Culaj, Besnik Aliu,
Sheqir Kutllovci dhe Arian Kadriu.
Në Psikologji: Violeta Zefi, Denis Celcima,
Moshe Landsman, Vjollca Pllana Shahini,
Luljeta Aliu, Arjeta Ahmedi Seferi, Diadora
Cërmjani, Shkurtë Bajgora, Mirlinde Bilalli, Nausika Hoxha, Behare Bojaxhiu Huçi,
Flakë Ahmeti, Kaltrina Kelmendi, Denis
Celcima, Maria Dojce, Besarta Sadriu,
Elmerina Sina, Djellza Dushullovci, Vjollca
Pllana Shahini dhe Tringa Lajqi.
Në Media dhe Komunikim: Gjylie Rexha,
Musa Sabedini, Adelheid Feilcke, Ferid
Selimi, Munib E. Noyan (Nojani), Dafina
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 Energjisë Efiçiente:
Kliton Bylykbashi, Giuseppe Bonifazi, Giuseppe Bonifazi, Riccardo Gasbarrone,
Silvia Serranti, Faton Maloku, Florent Dobroshi, Besa Veseli, Afete Musliu, Djellza
Prebreza, Nexhmi Krasniqi, Vehbi Sofiu,
Visar Bejta, Ines Bula, Laura Nushi, Sami
Makolli, Agron Millaku, Nexhmi Krasniqi,
Hazir Çadraku, Vehebi Sofiu, Nafije Shabani; Sami Gashi, Peter Kopacek, Fatmir
Azemi, Goran Šimunović, Roberto Lujić,
Haya Altaleb, Betim Shabani, Vladimir
Dukovski, Roni Kasemi, Bertan Karahoda,
Fidan Smaili, Hajredin Ibishi, Xhemajl Mehmeti, Afrim Gjelaj, Florent Dobroshi, Faton
Maloku, Krenar Dobroshi, Shkumbin Shala, Mentor Shala, Hyzer Rizani, Beqir Gashi
dhe Afrim Osmani.
Në Modë: Artrit Bytyçi, Sara Sylejmani,
Serkan Bayraktaroglu, 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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Ish-studenti i UBT-së, Lum Sadiku pranohet në
universitetin Northern Illinois University të SHBA-ve
Ish-studenti i Inxhinierisë së Energjisë
në UBT, Lum Sadiku, është pranuar në
universitetin Northern Illinois University
– MBA, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai u pranua menjëherë pas përfundimit 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 Demolition 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 studio-

jnë 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 studimet 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 efektive, marrë parasysh korrektësinë dhe profesionalizmin që profesorët 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 diploma

e saj është e njohur ndërkombëtarisht,
falë partneriteteve që ajo ka me universitetet më prestigjioze në botë.

Fitim Tasholli punësohet në kompaninë “Premium Brot GmBH”, në Gjermani
Ish-studenti i drejtimit Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi në UBT, Fitim Tasholli
është punësuar në kompaninë Premium
Brot GmBH, në Gjermani, si asistent në
menaxhimin e prodhimit.
Me eksperiencën e fituar gjatë studimeve
në UBT, Fitimi ashtu si edhe shumë studentë të tjerë, ka arritur që shumë shpejt
të depërtojë në tregun e punës, falë njohurive të përfituara nga profesionistë e
ekspertë të fushës.
Ai ka falënderuar UBT-në për profesionalizmin e treguar dhe përkushtimin që
ky institucion ka për studentët e saj, në

mënyrë që ata të arrijnë suksese në ëndrrat e tyre përgjatë karrierës profesionale.
“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 përkushtuar në
sjelljen e kuadrove profesionale dhe të
përgatitur për tregun e punës, duke iu
ofruar të gjitha mundësitë për të zhvilluar
punën praktike, për secilën fushë.

Enur Pakashtica, student dhe ndërmarrës i suksesshëm
Shumë studentë të UBT-së janë shndërruar në ndërmarrës të rinj e të suksesshëm, disa prej tyre, si Enuri, madje
filluan biznese, 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
industrinë e medias, dhe një profesionist
i specializuar për Marketing në UBT.

Duke folur për eksperiencat gjatë studimeve në UBT, ai inkurajoi studentët e rinj
që të besojnë në aftësitë e tyre dhe të
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vendosin qëllime në jetë, teksa potencoi
se përkushtimi është çelës i suksesit në
përpjekjet aktuale dhe të ardhshme.

ALUMNI JOURNAL
Ish-studentja e Fakultetit të Mekatronikës punësohet në UBT
Ish-studentja e Fakultetit Menaxhim i
Mekatronikës, Natyra Kabashi është
punësuar në institucionin më të madh të
arsimit të lartë në rajon, aty ku studioi
dhe mori njohuri nga më të ndryshmet
në fushën e mekatronikës, në UBT.
Ajo është duke punuar në cilësinë e
koordinatores së Fakultetit Menaxhim i
Mekatronikës, duke ndihmuar në mbarëvajtjen sa më të mirë të procesit akademik në këtë departament.
Natyra, ndjehet e lumtur që ka zgjedhur UBT-në për të studiuar dhe zhvilluar
vetën në mënyrë akademike, gjersa ka
vlerësuar 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 studentëve për zhvillimin sa më

të mirë të tyre, jo vetëm nga ana teorike
por edhe nga ajo praktike, gjë që ka qenë
shumë e rëndësishme për mua si studente e departamentit të Mekatronikës”,
ka thënë ajo.
Natyra, UBT-në e ka vlerësuar si institucion i cili u siguron të ardhme të rinjve
të Kosovës, përderisa u ndihmon atyre
që përgjatë studimeve të përgatiten fuqishëm për tregun e punës.
UBT, vazhdon të jetë qendër e studimeve
në fushën e mekatronikës, e njohur si
vatër e inovacioneve 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
laboratorët inovativë të mekatronikës.

Abetare Rexhepi pjesë e stafit akademik

Ish-studentja e Fakultetit Arkitekturë dhe
Planifikim Hapësinor në UBT, Abetare

Rexhepi, është bërë pjesë e stafit akademik, në cilësinë e asistentes në këtë
fakultet.
Bindja e saj se UBT do t’i ndihmojë 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 njohuritë 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
Mjedisit, 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 shpërblyer me
bursë universitare si studente elitare e
programit të Arkitekturës”, ka thënë ajo.

Alma Memeti vazhdon studimet në universitetin prestigjioz të Zagrebit
Alma Memeti, është një ndër shumë studentët e Fakultetit të Juridikut të cilët po
përfitojnë nga studimet në UBT. Pas studimeve bachelor dhe master në UBT, ajo
po vazhdon specializimin në Universitetin
e Zagrebit, saktësisht në drejtimin “Prava
drustava i trgovacka prava”.
Ajo theksoi se diploma e UBT-së është e
njohur ndërkombtarisht, prandaj tha se
pa hezitim 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
përgatitem profesionalisht. Aktualisht jam
pjesë e Universitetit 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 studimit, institucioni
mbështetë studentët në sfidat e të mësu-
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arit, përmes përvojave dhe praktikave për
zbatimin e ligjit në jetën reale.

ALUMNI JOURNAL
Bard Bajçinovci pjesë e stafit akademik në UBT
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: “Konstruksione Arkitektonike
3” dhe “Banim”.
Bardi, gjatë kohës së studimeve ka përfituar njohuri shkencore e profesionale, me
një bashkëpunim të ngushtë me profesorët 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 privilegj për të, ndaj edhe është shpre-

hur shumë falënderues ndaj të gjithë atyre
që ndihmuan atë në rrugëtimin akademik.
“Jam falënderues dhe mirënjohës të gjithë
stafit akademik të Fakultetit të Arkitekturës
dhe Planifikimit Hapësinor për mbështetjen profesionale përgjatë rrugëtimit 5
vjeçar të studimeve”, ka thënë Bardi.
Fakultetit Arkitekturë dhe Planifikim
Hapësinor në UBT, vazhdimisht është
duke përgatitur ekspertë të arkitekturës
për identifikimin dhe analizën e problemeve arkitektonike, hartimin dhe zhvillimin e tyre në arkitekturë, ndaj edhe studentët e këtij drejtimi sistemohen shpejtë
në tregun e punës.

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

Diploma e UBT-së është njohur në shtetin e Gjermanisë, fakt që tregon së UBT

ka qenë dhe mbetet një institucion i cili
njihet ndërkombëtarisht.
Ish-studentit të Fakultetit Menaxhim i
Mekatronikës në UBT, Ilir Mahmutaj, i
është barasvlerësuar diploma e UBTsë në Gjermani, me një shkollim të ngjashëm 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 eksperienca dhe udhërrëfime të pazëvendësueshme për karrierën e tij profesionale.
Ai e ka vlerësuar lartë qasjen perëndi-

more që UBT gjithmonë e ka pasur si
institucion i lartë i arsimit, ndaj edhe procesi i nostrifikimit sipas tij ishte proces
relativisht i thjeshtë.
“Procesi ishte relativisht i thjeshtë,
falënderojë administratën e cila ka qenë
gjithmonë e gatshme, e kuptueshme dhe
shumë e shpejtë në shërbimet për studentët”, ka thënë Iliri.
Fakulteti Menaxhim i Mekatronikës në
UBT, studentëve u ofron programin
studimor në përputhje me standardet e
Bashkimit Evropian, e që diploma e UBTsë ka vlerë të barabartë me të gjitha vendet e BE-së dhe më gjerë.

Studentët e Arkitekturës në UBT qasen lehtësisht në tregun e punës
Ish-studentja e Fakultetit Arkitekturë 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 Integruar.
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 titullin arkitekte. Kontributi i saj për
komunitetin, angazhimet e shumta në
fushën e arkitekturës, si dhe përvoja e
fituar si e punësuar në dy studio projektuese, kanë bërë që ajo të bëhet pjesë
e institucionit 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 “Design

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, profesionalizmin e ligjëruesve, si dhe punën e madhe që bëhet
në këtë institucion arsimor.

11

“Përveç cilësisë së lartë në studime, ligjëruesve me shkollim të lartë akademik
dhe eksperienca shumë profesionale,
partneriteteve të shumta kombëtare
dhe ndërkombëtare, UBT-në e bëjnë të
veçantë dhe lider në treg eksperienca
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 Planifikim
Hapësinor, në UBT, u ka dhënë studentëve
hapësirën e nevojshme, 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.

ALUMNI JOURNAL
Dikur student, tash asistent në UBT

Ish-studenti i Fakultetit Arkitekturë 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 studimeve po i transmeton
si asistent në Fakultetin e Arkitekturës në
UBT, teksa mban pozitën edhe si arkitekt
në kompaninë “MadenGroup”.
“Studimet në UBT i dallon qasja ndaj
studentëve, atmosfera e punës përgatitja
profesionale, programe studimi që bën
studentët kosovarë të jenë të barabartë
me ata të Vjenës, Berlinit, etj., kurrikula

të harmonizuara me tregun e punës, e
që të mundojnë vazhdimin e studimeve
master me njohje të pakontestueshme
të diplomës. Po ashtu, bashkëpunimet
e shumta me universitetet botërore dhe
me programet evropiane e dallojnë UBTnë në këtë pikë. Në UBT, studentët kanë
mundësinë të zhvillohen profesionalisht
falë workshopeve që organizohen me
profesorë ndërkombëtarë, konferencave
të ndryshme, ligjëratave nga guest lecture”, tha ai.
Vlera që e kanë studimet dhe diploma 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 Edona Sulejmani punësohet në Radio Campus
Gazetaria është një prej fushave që studentja Edona Sulejmani kishte zgjedhur
të vazhdonte rrugëtimin e saj akademik.
Dëshira për të punuar në media bëri që ajo
të zgjedhë Fakultetin Media dhe Komunikim në UBT, ku edhe u pasurua me njohuritë dhe përvojën e duhur për të vazhduar
rrugëtimin profesional në karrierën e saj.
Edona, është punësuar si gazetare 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 informacione
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 profesorët e
UBT-së, UBT më ka ofruar edhe kushte për

studime të mirëfillta, që më kanë lehtësuar
punën praktike e teorike”, ka thënë Edona.
Ajo ka shtuar se UBT është institucion ku
njihet profesionalizmi 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 kush-

tohet studentëve të këtij institucioni, ndaj
edhe zgjedhja ishte e lehtë për të studiuar
në Media dhe Komunikim”, ka potencuar
ajo. Fakulteti Media dhe Komunikim në
UBT, vazhdon të nxjerrë kuadro profesionale për fushën e medias, dhe si i tillë është
duke kontribuar në zhvillimin profesional të
fushës së medias dhe komunikimit.

Ish-studentja Saranda Fazliu punësohet në konsullatën e Kosovës në Gjermani
Ish-studentja e Fakultetit Shkenca Politike në UBT, Saranda Fazliu, është punësuar në konsullatën e përgjithshme të
Kosovës në Dusseldorf të Gjermanisë.
Saranda, fillimisht falë njohurive të fituara nga profesorët dhe studimet në UBT,
ajo rrugëtimin profesional e kishte filluar
si praktikante në Ministrinë e Punëve të
Jashtme të Kosovës.
Ajo tashmë po vazhdon studimet 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 për qind të studentëve në UBT,
punësohen menjëherë pas përfundimit
të studimeve ose edhe gjatë zhvillimit të
tyre akademik.
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Studentët e Fakultetit Media dhe Komunikim punësohen
menjëherë pas përfundimit të studimeve
Njomza Maxhuni është njëra nga shumë
studentë të Fakultetit Media dhe Komunikim në UBT, të cilët menjëherë pas
përfundimit të studimeve bëhen pjesë
e stafit nëpër media të ndryshme si
gazetarë, moderatorë, realizatorë programesh, kameramanë, teknik regjie,
montazherë, zyrtarë për marrëdhënie me
publikun, zyrtarë për informim, etj.
Njomza tani është e punësuar në Radio
Vicianum, në cilësinë e moderatores së
emisionit, “Online 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 karrierën ta fokusoj në këtë drejtim.
“UBT ka ndikuar jashtëzakonisht pozitiv
në jetën dhe në karrierën time. Me programin të cilin e ofron 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
suksesshme.

“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 laboratorëve
dhe pajisjeve që i posedon ky fakultet

studentët e gazetarisë kanë mundësi të
fitojnë njohuri të thelluara në anën praktike, teorike si dhe teknike”, tha ish-studentja e Fakultetit Media dhe Komunikim
në UBT, Njomza Maxhuni.

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

Ish-studenti i Fakultetit të Inxhinierisë së
Ndërtimit dhe Infrastrukturës në UBT,
Dardan Iseni ka themeluar kompaninë
“Intact”, që është e fokusuar në sektorin
e ndërtimit.
Si themelues, drejtor dhe inxhinier i kompanisë, Dardan Iseni ka arritur të menax-

hojë shumë projekte ndër të cilat janë
edhe hartimi i projektit ideor në repartin
e radiologjisë në spitalin regjional të Prizrenit si dhe renovimi i QMF-së në qytezën e Mamushës.
Përpos përpjekjeve personale, ai thotë se
për ndërmarrjen e këtij hapi rol të madh
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kanë luajtur njohuritë e fituara përgjatë
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 objekte të ndryshme, mbështetja
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
ndërtimore dhe matjeve gjeomekanike.
Dardan Iseni është një nga shumë studentë të UBT-së, të cilët kanë arritur të
themelojnë kompanitë dhe fabrikat e tyre
pas përfundimit të studimeve në UBT.

ALUMNI JOURNAL
Shkencat Kompjuterike, profesion që po thyen
stereotipat gjinorë në Kosovë
Shumë gra zgjedhin të mos ndjekin studimet në shkencat kompjuterike, shkaku
i stereotipave të krijuara, perceptime që i
sfidojnë dhe i ndalojnë ato në formimin e
karrierës profesionale.
Por, kjo nuk ka penguar shumë gra tjera
që të jetësojnë ëndrrën e tyre, teksa aftësitë në shkencë, teknologji, inxhinieri
dhe matematikë, i shndërruan në rol që
formësojnë shoqërinë.
Krahas rritjes së shpejtë të kësaj fushe,
po rritet edhe interesimi dhe përzgjedhja
si profesion për të studiuar në UBT, ku
suksesshëm studentet po arrijnë të kenë
edhe karrierë në sektorin e ICT-së.
Shumë të diplomuara në këto drejtime
në UBT, tani më udhëheqin biznese inovative, punojnë në kompani të ndryshme
botërore, janë angazhuar në pozita
koordinuese, udhëheqëse dhe si staf
akademik e administrativ, por edhe janë
të angazhuara në shumë institucione
shtetërore.
Vesa Morina ka mbaruar studimet në
Fakultetin Shkenca Kompjuterike në UBT.
Ajo tashmë është punësuar në UBT, në
pozitën e asistentes, teksa ka qenë pjesë
e programit Erasmus+ në Universitetin
“Nova de Lisboa”, në Portugali.
Ajo theksoi se të studiosh në Shkenca
Kompjuterike është një vendim i qëlluar,
ngaqë mbi gjitha është fitimprurës. Sipas saj, në kohën moderne ky drejtim nuk
duhet të klasifikohet si profesion i meshkujve, për siç tha, sepse edhe gratë kanë
aftësi profesionale.
“Në institucionin ku ligjëroj ka numër të
madh të studentëve të gjinisë mashkullore, por viti në vit po shkojmë drejt një
kuptimi se nuk është profesion i gjinisë,
por i aftësive që posedon personi në zgjidhjen e problemeve. Përderisa keni aftësitë e duhura për të përfunduar punën
me sukses në vendet me ambient të
punës, nuk duhet të këtë paragjykime,
ose të paktën unë kam pas fatin të mos
kem një përvojë të tillë në ambientet e
punës të deri më tanishme”, potencoi ajo.
Tutje, Vesa tha se gratë duhet të kyçen
në këtë drejtim, të realizojnë ëndërron e
tyre dhe të sistemohen në vende pune
brenda dhe jashtë vendit.

“Inkurajoj të gjithë, por sidomos vajzat
të kyçen në këtë drejtim, i cili është një
drejtim me shumë sfida por kënaqësia
pas përfundimit të punës e tejkalon çdo
lodhje që mundesh me has gjatë rrugës.
Ndjehet nevoja për sa më shumë vajza
në fushën e teknologjisë, dhe gjithçka
që ju nevojitet është vendosmëria dhe
vetëbesimi”, tha ajo.
Rrugëtim të suksesshëm profesional
pati edhe ish-studentja Diellza Berisha. Ajo mbaroi studimet për Shkenca
Kompjuterike në UBT, ndërkaq sot ajo
në pozitën e ligjërueses së lëndëve të
matematikës diskrete, hyrje në algoritme, inxhinieri e web-it, simulim dhe
vizualizim, po i përcjell njohuritë tek studentët e rinj.
“Frymëzimi dhe ideja për të filluar studimet në fushën e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë, në nivelin
BSc, e pastaj edhe në nivelin MSc, ka
qenë se kjo fushë është bërë pjese e
pandashme e jetesës individuale dhe
shoqërore në tërësi. Të gjitha aktivitetet
punuese, kreative dhe prodhuese tani
janë të mbështetura direkt ose indirekt
nga teknologjia informative dhe si e tillë
ka nevojë të zhvillohet dhe avancohet në
mënyrë të vazhdueshme”, tha ajo.
Diellza tha se UBT i ofroi gjitha mundësitë,
si në pjesën akademike dhe në aspektin
e infrastrukturës, që ajo të gëzojë sukseset e deritanishme. Ajo tregoi se ka in-
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joruar paragjykimet e mundshme, teksa
ishte fokusuar vetëm në profesionin që
kishte zgjedhur, e që është ndër profesionet më të kërkuara në botë.
“Fillimisht shkencat elektroteknike janë
konsideruar në një mënyrë si profesion
më tepër ‘mashkullore’. Në kohën kur
unë jam regjistruar në këtë institucion, në
gjeneratën tonë numri gjinisë femërore
ka qenë pothuajse formal, teksa sot
gjërat kanë ndryshuar. Numri është disa
here me i lartë që tregon se ka filluar të
kuptohet me drejt roli në ketë drejtim t
edukimit dhe mundësive të tërësishme
që ofron kjo fushë”, theksoi Diellza.
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe
Inxhinieri në UBT, është më i madhi i
kësaj fushe në vend dhe rajon, pasuar
nga Fakulteti Sistemet e Informacionit
dhe Menaxhim i Makaronikes, ku janë
programe që çdo vit pranojnë qindra studente femra, numër që vazhdon të rritet
nga viti në vit.
Deri më sot, mbi 2000 studente që kanë
filluar ndërtimin profesional në fushën e
teknologjisë në këtë institucion, të cilat
konkretisht po zhvillojnë aftësitë e tyre
në infrastrukturë moderne dhe në laboratorët më të sofistikuar të teknologjisë
informative dhe robotikës.

ALUMNI JOURNAL
Në Kampusin Inovativ të UBT-së, në Lipjan

Jetësohet projekti për ndërtimin e Qendrës më të madhe të
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
në Kosovë “UBT Smart City”
Me një hapësirë rreth 28 mijë metra katrorë, në Kampusin Inovativ 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, inovacionit dhe
zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë.
Qendra e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit do të jetë e vendosur në Parkun
Shkencor dhe Teknologjik të UBT-së, në
të cilin do të bëhet zhvillimi i shkencës,
do të kryhen eksperimente dhe do të
zhvillohen produkte inovative, ku me
ndërtimin e këtij objekti, i gjashti brenda Kampusit 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

teknologjisë të së ardhmes, kjo qendër
përveç tjerash do të ketë edhe vende
për punë praktike, laboratorët, konviktin,
bibliotekën, kuzhinën, inkubator, industri
të vogla, hapësira për biznese të reja,
qendrat kreative, hapësira sportive dhe
të gjitha elemente 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 kontribuojmë 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 përgjithësi zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës.

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

UBT ricertifikohet për cilësi sipas standardit ndërkombëtar ISO 9001

UBT është institucioni i parë dhe i vetëm
që i plotëson standardet ndërkombëtare
për menaxhimin e cilësisë i certifikuar nga
ISO 9001: 2015, certifikim ky që specifikon
termat dhe përkufizimet që zbatohen për të
gjitha standardet e menaxhimit të cilësisë
dhe sistemit të menaxhimit të cilësisë, të

zhvilluara nga ISO/TC 176, e që institucionet
apo organizatat e përdorin standardin për të
dëshmuar se plotësojnë kushtet dhe kriteret
e kërkuara lidhur me menaxhimin e cilësisë.
Gjatë kësaj kohë, UBT i ka përmbushur të
gjitha kriteret e standardit ISO 9001: 2015,
pas një auditimi të suksesshëm dhe raportit
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pozitiv të lëshuar nga zyrtarët e “The International Certification 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 performancës, si dhe harton një plan vjetor të
zhvillimit, i cili parashikon indikatorët dhe
kriteret për sigurimin e cilësisë.
Ekspertët ndërkombëtarë kanë vlerësuar
lartë UBT-në për nivelin e menaxhimit të
cilësisë, kështu duke e cilësuar UBT-në, si
institucion me kulturë të fortë, me përkushtim të lartë ndaj nevojave të studentëve
me një qasje etike për mënyrën në të cilën
funksionon institucioni.
UBT është lider në implementimin e standardeve ndërkombëtare dhe evropiane për
cilësi, dëshmuar dhe vlerësuar nga The European Foundation for Quality Management
(EFQM) me Çmimin e Ekselencës me Pesë
Yje.

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

Ambasadori i Japonisë në Kosovë, Ogasawara Mitsunori, ka vizituar UBT-në,
institucionin lider dhe model në rajon për
cilësi, lidership, inovacion.
Ambasadori Mitsunori u prit nga rektori i

UBT-së, prof.dr Edmond Hajrizi, ku bashkërisht panë nga afër infrastrukturën tejet
moderne, si dhe gjitha objektet që posedon institucioni në Kampusin Inovativ në
Lipjan. Ata panë rreth 100 laboratorë ino-

vativ të të gjitha fushave të studimit, sallat
për pjesën teorike, bibliotekën me mbi
250 mijë tituj dhe libra fizik, sallat e leximit, ambientet rekreative, sallat për pjesën
praktike, etj.
Me këtë rast, rektori Hajrizi theksoi se
UBT ka krijuar infrastrukturë me pajisje të
fjalës së fundit të teknologjisë, infrastrukturë që është e krahasueshme me atë të
universiteteve prestigjioze botërore.
Rektori Hajrizi tregoi se praktikat dhe profesionalizmin 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 Hajrizi pritet në takim nga zyrtarë të TIKA-s në Kosovë
Rektori i UBT-së, prof.dr. Edmond
Hajrizi është pritur në takim punime
nga zyrtarë të Agjencisë Turke për
Bashkëpunim dhe Koordinim “TIKA”,
zyra ndërlidhëse në Prishtinë. Bashkërisht ata diskutuan mundësitë e
bashkëpunimit lidhur me implementimin dhe jetësimin e projekteve
kryesisht në fushën e shkencës dhe
teknologjisë, zhvillimin e aktiviteteve të
ndryshme me karakter studimor, etj.
Përfaqësuesit të TIKA-s u shprehën

të interesuar të përkrahin projekte të
tilla inovative, teksa thanë se do të

ndërtohet një bashkëpunim ndërinstitucional në të ardhmen.

UBT pjesë e Rrjetit për Hulumtim dhe Edukim i Kosovës,
nënshkruan memorandum me MEA-në

Rektori i UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi,
ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi
me ministrin në Ministrinë e Ekonomisë
dhe Ambientit, Blerim Kuqi, për projektin
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 jetësua edhe Rrjeti për Hulumtim
dhe Edukim i Kosovës, ngjarje kjo e cila u
cilësua edhe si e rëndësishme që ndërlidhi
bashkë arsimin dhe teknologjinë.
Memorandumi parasheh bashkëpunim
në promovimin e zhvillimit ekonomik,
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rritjen e punësimit përmes fushës së teknologjisë së informimit dhe komunikimit,
njëherësh edhe krijimi i qasjes së resurseve të teknologjisë dhe dijes për studentët dhe profesorë të të gjitha kolegjeve
dhe universiteteve në Kosovë.
Rrjeti për Hulumtim dhe Edukim i Kosovës
po punon në zhvillimin e komunitetin e
hulumtuesve, duke i siguruar këtij komuniteti qasje në resurse të ndryshme digjitale, përfshirë qasjen në infrastrukturë
moderne të teknologjisë së informacionit,
shërbime të ndryshme digjitale, qasje në
literaturë, si edhe të ofrojë bashkëpunim
në mes të institucioneve arsimore brenda
dhe jashtë Kosovës.

ALUMNI JOURNAL
Rektori Hajrizi mori pjesë në konferencën e rektorëve “Universiteti, Politika
dhe Vlerat e Arsimit të lartë”
Është mbajtur konferenca e dytë e rektorëve të institucioneve të arsimit të lartë
në Kosovë me temën: “Universiteti, 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, udhëheqës institucional, shefja e
zyrës së BE-së dhe ambasadorë.
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 industrisë. Si
një model të tillë ai e paraqiti UBT-në, si institucion i cili tash e 17 vite ka përgatitur studentë që në të ardhmen të shndërroheshin
në ndërmarrës të suksesshëm. “UBT është
prijës i ndryshimeve dhe inovacioneve në
Kosovë, fusha në të cilat është dëshmuar
ndër vite, pra konsideroj që ky institucion i

arsimit të lartë shërben si qendër që prodhon dije dhe vend që po përgatitin gjeneratat për zhvillim, model që duhej të përcillet
nga institucione tjera”, tha rektori Hajrizi.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti
potencoi se do të angazhohet maksimalisht
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 zhvillimin e arsimit, që është
parakusht për zhvillimin e vendit”, deklaroi
kryeministri 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.

Në cilësinë e ndërmarrësit të suksesshëm, rektori Hajrizi
mori pjesë në Digital Weekend

Rektori i UBT-së, prof.dr. Edmond Hajrizi ka
marrë pjesë në Digital Weekend, në Korçë,
aktivitet që promovoi vlerat e inovacionit, teknologjisë dhe njohurive digjitale.
Ai para mbi 200 pjesëmarrësve ka ndarë

përvojat dhe ka rrëfyer suksesin e UBT-së,
që tashmë është vlerësuar ndërkombëtarisht si institucion i suksesshëm dhe është
modeli më i mirë për ndërmarrësit e ardhshëm kosovarë, që të kenë sukses sidomos në botën akademike.
Rektori Hajrizi tha se ndërmarrësia në institucione arsimore 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 institucioni
që numëron numrin më të madh të stafit
dhe numër të madh të studentëve, rreth 25
mijë studentë, si dhe numrin 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 inovacionet e fundit, siç
ka sjell UBT teknologjitë e fjalës së fundit”,
theksoi ai. Tutje, ai potencoi se funksionet e
dizajnuara dhe të implementuara nga UBT
janë të bazuara në taktikat më të mira në
botë dhe kontribuojnë dukshëm në ngritjen
e punësimit, vetëpunësimit, bashkëpunimit,
edukimit dhe industrisë, duke krijuar kështu
një ekosistem.
“Roli i universiteteve në krijimin 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 konceptet dhe
krijojmë një transformim në qasje inovative”, tha rektori Hajrizi.

Rektori Hajrizi mori pjesë në konferencën “Universitetet Publike
Shqiptare Përballë Sfidave të Hapësirës Evropiane të Arsimit të Lartë”
Është mbajtur konferenca e dytë të rektorëve
të universiteteve shqiptare, me temë: “Universitetet Publike Shqiptare Përballë Sfidave
të Hapësirës Evropiane të Arsimit të Lartë”,
në Korçë, ku mori pjesë edhe rektori i UBTsë, prof.dr. Edmond Hajrizi. Konferenca u
organizua nga Universiteti “Fan S. Noli”,
teksa mobiliteti në universitetet shqiptare
ishte një nga parimet kryesore që u diskutua 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 përbashkëta studimi, njëherësh do të
ndihmojë në aspektin profesional 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
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që i përmbushin kërkesat e tregut të punës,
ndërkaq si sfidë e theksuan uljen e numrin të
studentëve si rezultat i emigracionit, rënies
së natalitetit, apo edhe faktorëve tjerë. Gjatë
kësaj konference u diskutuan edhe temat si:
Drejtimi i Universitetit Publik, Autonomia,
Strukturat dhe Gjithëpërfshirja, Ndërkombëtarizimi i Universiteteve Publike, Sfida
dhe perspektiva, Potenciali i pashfrytëzuar i
menaxhimit të cilësisë dhe Kurrikula Universitare dhe Punësimi.

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

Rektori i UBT-së prof.dr. Edmond Hajrizi
dhe kryetari i Komunës së Vushtrrisë,
Xhafer Tahiri, 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 përgatisë dhe ko-

munikojë strategji gjithëpërfshirëse të
qyteteve të mençura, të cilat do t’u sigurojnë qyteteve të Kosovës qasje inovative
ndaj problemeve të komunitetit, si dhe do
të ndihmojnë në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm 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 Inovativ në Lipjan, ku është
krijuar një qendër e cila bashkon të rinjtë
në zgjidhjen e problemeve të komunitetit
të tyre.”, tha rektori i UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi.
Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Xhafer
Tahiri e ka mirëpritur 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 bashkëpunim 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-ekonomik dhe infrastrukturor për këto komuna.

Rektori Hajrizi pritet në takim pune nga kryetari i Pejës,
finalizojnë synimet për projektin “Smart City”
Peja është komuna e radhës me të cilën
UBT së shpejti do të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi 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 Ahmeti, janë
pritur në takim pune nga kryetari i Pejës,
Gazmend Muhaxheri, drejtori i Urbanizmit
në këtë komunë, Rejan Arapi, si dhe nga
zyrtarë tjerë komunal.
Bashkërisht diskutuan çështjet finale për ti
hapur rrugë nënshkrimit të marrëveshjes

së bashkëpunimit, teksa thanë se përmes
këtij bashkëpunimi jetësohet projekti
gjigant e shumëdimensional “Smart City”.
UBT do të përgatisë strategjinë “Smart
City” edhe për komuna tjera të Kosovës,
përfshirë Prishtinën, Gjilanin, Prizrenin,

UBT nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi
me Komunën e Istogut

Rektori i UBT-së prof.dr. Edmond Hajrizi
dhe nënkryetari i Komunës së Istogut,
Agim Ademaj, në emër të institucioneve
që drejtojnë. kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Kjo marrëveshje siguron
bashkëpunimin në hartim të projekteve për
zhvillim ekonomik, urban dhe industrial të
kësaj komunë, projekte që do të gjejnë zbatim
edhe në praktikë. Gjithashtu, drejtuesit e dy

institucioneve janë pajtuar në organizimin e
aktiviteteve 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.
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Vushtrrinë dhe Lipjanin, tashmë edhe për
Pejën, projekt që mbledhë ekspertë nga
akademia, institucionet partnere dhe industria, të cilët do të hartojnë strategji që do
t’u mundësojë këtyre qyteteve një zhvillim
të qëndrueshëm urban.

UBT nënshkruan
marrëveshje
bashkëpunimi me
Komunën e Junikut
Rektori i UBT-së prof.dr. Edmond Hajrizi dhe
kryetari i Komunës së Junikut, Agron Kuçi,
në emër të institucioneve që drejtojnë, kanë
nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.
Gjatë këtij takimi, rektori Hajrizi 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 bashkëpunimin në
hartim të projekteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, urban, arsim si dhe turizmin
natyror të kësaj komune.
Gjithashtu, drejtuesit e dy institucioneve janë
pajtuar në organizimin e aktiviteteve që janë
në interes të përbashkët, që kanë të bëjnë me
shkencën, inovacionin dhe jo vetëm.

ALUMNI JOURNAL
UBT dhe UP institucionet e para për citime në Google Scholar
UBT është renditur institucioni i parë
jopublik, në nivel kombëtar, në bazë të
citimeve në raportin e fundit të muajit
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
prestigjioze të përzgjedhura nga 30 mijë
universitete, si një ndër top universitetet
më të mira anembanë botës në bazë të
botimeve të studiuesve dhe profesorëve,
citimit të tyre në Google Scholar, teksa
prej këtyre institucioneve vetëm gjashtë
universitete nga trojet shqiptare kanë arritur të rangohen në këtë listë të ngushtë.
Me këtë rast, rektori i UBT-së, prof.
dr. Edmond Hajrizi potencoi se numri i
madh i stafit akademik dhe hulumtues,
përvoja, angazhimi dhe rezultatet e tyre
hulumtuese, si dhe partneriteti 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 sukseseve të UBT-së që mundëson ngritjen dhe
ruajtën e pozitave të larta ranguese në nivel

ndërkombëtar”, 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.

UBT, institucioni lider që është shndërruar në Ekosistem të Dijes
sirë organizative dhe fizike, madje është
çelës për shkëmbimin e njohurive me
institucionet e evropiane dhe botërore,
me të cilët bashkërisht edhe punojnë në
projekte madhore, shkëmbimin e stafit
dhe studentëve, e studentët ndërkombëtarë dhe ata të UBT-së bashkëpunojnë
ngushtë mes vete.

UBT si institucion inovativ i arsimit të
lartë tashmë është pjesë integrale e shoqërisë, që aktivisht merr pjesë në përmbushjen e misionit për përfshirjen në
zhvillimin socio-ekonomik të vendit, ku
ka krijuar bashkëpunim midis qeverisë,
industrisë dhe universitetit në mënyrë që
të krijohet inovacion që nxitë edhe rritjen
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 shndërrohet
në ‘Ekosistem të Dijes’, si dhe të ketë
një pozicion të veçantë në shoqëri. Institucioni suksesshëm ka krijuar hapë-
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Në Ekosistemin e Dijes, UBT njëkohësisht 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
teknologjive të reja, siç ka sjellë në rajon
Realitetin Virtual dhe të Shtuar, ofron fuqi
punëtore të kualifikuar falë programeve
dhe specializimeve unike.
Ky institucion është burim i rëndësishëm
i ideve të reja në shkencë dhe teknologji që kontribuojnë në inovacionin në
Kosovë, rajon dhe më gjerë, teksa UBT
përgatit të diplomuar me kompetenca të
larta, krijues të motivuar, të cilët ato ide i
shndërrojnë në biznese, organizata joqeveritare, si dhe i jetësojnë falë ndihmës
institucionale dhe shtetërore.

ALUMNI JOURNAL
UBT mbajti virtualisht ceremoninë e gradimit të studentëve

Të emocionuar dhe krenarë që
kurorëzuan suksesshëm arritjet gjatë
studimeve, këtë vit rreth 1 mijë e 500
absolventë të UBT-së përjetuan një ditë
tejet të veçantë, patën një përvojë unike
dhe të papërsëritshme, pasi që virtualisht mbyllën ciklin e studimeve në profesionet e tyre.
Këtë herë lumturinë në këtë ceremoni
ata e shprehën online, në ceremoninë e
gradimit, që UBT e organizoi për ta në
shenjë falënderimi.
Suksesi i ditës së sotme, sipas rektorit
të UBT-së, prof.dr Edmond Hajrizi, është
rezultat i punës disavjeçare. Sipas tij, institucioni është përkushtuar që studentët
të përgatiten dhe të bëhen profesionistë,
e mbi gjitha të jenë imazhi dhe krenaria
më e madhe e këtij vendi.

akademike, andaj edhe mësimin 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 intelektualisht ia kemi borxh
vendit dhe mijëra prindërve që ia besuan
UBT-së shkollimin e fëmijëve të tyre.
Ish-studentët e UBT-së, Gëzim Selimi,

“Do të doja që të shpreh respektin tim
dhe të shpreh besimin 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
vazhdojmë të ofrojmë mbështetje të lartë
për projekte kërkimore 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 rëndësishme të vazhdohet ëndrra juaj që keni filluar në rrugën
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Labinot Vuniqi, si dhe absolventja Erblina
Ademi, kanë treguar për eksperiencat e
tyre dhe sukseset që ata arritën gjatë dhe
pas studimeve në UBT. Ata falënderuan
rektorin prof. dr. Edmond Hajrizi, profesorët dhe të gjithë stafin e UBT-së, për
përkushtimin, bashkëpunimin dhe profesionalizmin e treguar.
Duke vlerësuar situatën me pandeminë
Covid-19, studentët 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 ardhshëm prosperues.

ALUMNI JOURNAL
Nga presidenti i gjigantit teknologjik “EON REALITY”, Dan Lejerskar

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

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 mësimeve.
Dan Lejerskar përmes Linkedin, ka vlerësuar lartë punën që UBT është duke e bërë
në ndryshimin 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.
Edmond Hajrizi, ka thënë se ka pasur një
përmirësim te dukshëm në rritjen e numrit
të përdoruesve që filluan të punojnë me
platformën EON-XR. “Zgjerimi i përdorimit
tonë të platformës EON-XR përtej arritjes
fillestare ka qenë një sukses 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 siguruar rezultate që ndryshojnë
jetën për sallat tona të leksioneve 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 studentësh, 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 akademik ashtu edhe
për industrinë, 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 është institucioni i parë arsimor në botë që realizon tërë procesin
edukativ në platformën e realitetit virtual
UBT ka qenë gjithmonë 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 platformën 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 universiteteve dhe shkollave prestigjioze, që e
arrin këtë.
UBT është nismëtare në sjelljen e inovacioneve të fundit teknologjike, ku së fundmi në partneritet me gjigandin teknologjik,
EON Reality, 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 platformë e implementoi
suksesshëm në sistemin arsimor, madje
studentët tanë tashmë kanë filluar të praktikojnë mësimet përmes kësaj teknologjie.
Realiteti virtual u ka krijuar mundësinë
studentëve që falë, grafikës 3D, imazhet
nga kompjuteri të duken nga përdoruesi sikurse të ishin të vërteta, konkretisht
simulohen objektet artificiale që shfaqen
në ekran me përmbajtje virtuale.
Pra, teknologjia e VR-it u ka krijuar studentëve një botë bindëse dhe shumë
aktraktive për mësim, ndërkohë ata po e
shohin këtë si një mundësi të artë për të
eksploruar në fusha të ndryshme studimi.
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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.
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UBT, institucioni i vetëm në botë që për dy muaj zhvilloi
20 mijë mësime me realitetin virtual
UBT ka hyrë në rangun e universitete prestigjioze dhe po shërben si institucion model në zhvillimin e inovacioneve teknologjike, së fundmi është vlerësuar si qendra
më e madhe 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 Reality”, 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 mijëra studentë të UBT-së që përfituan mësime bazuar në AVR (Augmented Virtual Reality),
mësime që përfshijnë 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 konceptuale dhe
dizajnimi i studios. Në këtë artikull theksohet se përdoruesit në mbarë botën, përfshirë edhe anëtarët e rrjetit global të EON
Reality, kanë mundësinë të përfitojnë dhe
të marrin rekomandime nga suksesi i një
prej qendrave më të mira ndërkombëtare
të realitetit virtual, në këtë rast të Qendrës

për Realitet Virtual dhe të Shtuar në UBT.
Në këtë artikull, themeluesi i realitetit 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 fantastike
dëshmon se Platforma AVR ka qenë një
sukses i madh për studentët 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 zgjerohet
pasi bota bëhet më e rehatshme me mësimin dhe punën nga një distancë. 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 virtual ka qenë evo-

lucion botëror të cilin fillimisht UBT e ka
sjellë si projekt, e më pas suksesshëm e
ka implementuar 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 lumtur 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 Hajrizi. UBT përveç që është prijatar në sjelljen e inovacioneve të fundit teknologjike, si institucion ka arritur që vitin
e kaluar të lidh partneritet me gjigandin
teknologjik, EON Reality, ku janë duke investuar së bashku miliona dollarë në jetësimin e plotë të këtij projekti tejet inovativ.

UBT fitues i aplikimit të platformës së realitetit virtual
Presidenti i gjigantit teknologjik “EON Reality”, Dan Lejerskar, ka përgëzuar UBT-në për
arritjen suksesit për zhvillimit dhe fuqizimin
e aplikimit të platformës së realitetit virtual.
Ai në një postim të tij në Linkedin, ka vlerë-

suar 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 bashkërisht
54.425 asete të shtuara të realitetit virtual.
Wow!”,thuhet në postimin e presidentit të
EON Reality, Dan Lejerskar.

UBT, institucioni i parë në Kosovë që fillon të mbajë provimet online
UBT është institucioni arsimor në vend, ku
përveç që është përkushtuar që të ofrojë
mësim cilësor, gjithashtu në mësim ka
inkuadruar teknologjinë e fjalës së fundit
në mënyrë që të ndihmojë studentëve në
zhvillimin e tyre profesional. Tashmë, UBT
ka zhvilluar platformën tejet inovative për
vlerësimin 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 plotësues, falë platformës që institucioni e ka zhvilluar enkas për provime.
Rektori i UBT-së, prof.dr. Edmond Hajrizi
duke iu dëshiruar suksese të gjithë stu-

dentëve në provime tha se UBT ka zhvilluar një platforme dhe një proces të bazuar
në praktikat e teknologjisë së fundit për të
vlerësuar studentët në distancë.
“Zbatimi i teknologjia të avancuar që gjendet në UBT, zhvillimi i platformave shumë
inovative, bëhet me qëllim që studenti të
ndahet i kënaqur nga ne, sepse më shumë
se gjithçka e duam që suksesin e studentëve 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 studentët të arrijnë sukseset e veta
me kohë”, tha rektori Hajrizi.
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Ekipi i UBT-së shpallet fitues në Kampionatin Ballkanik të MOS-it,
vazhdon garën në nivel botëror
Ekipi i UBT-së, i përbërë nga studentet
Elita Hajrizi dhe Vlera Saraqi, si dhe nga
Artin Ahmeti, është shpallur fitues nga
Certiadria në Kampionatin Ballkanik të Microsoft Office Specialist 2020.
Ata, përmes UBT-së, do të përfaqësojnë
Kosovën në Kampionatin Botëror të
Microsoft Office Specialist, që është
planifikuar të zhvillohet në New York,
ShBA, më 29 korrik deri më 1 gusht 2021.
Në këtë garë botërore, kampionët e
Kosovës do të demonstrojnë aftësitë e
tyre në Microsoft Office, përfshirë Word,
Excel dhe PowerPoint, në Adobe, përfshirë Photoshop, 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 inovacionit. Nuk është hera e parë që studentët
tanë janë pjesë e fitoreve të mëdha në

fusha të ndryshme, duke bërë kështu që
studentët tanë të jenë të barabartë me ata
ndërkombëtarë”, potencoi Hajrizi.
Fituesit e Kampionatit Ballkanik i ka uruar
edhe drejtori i Certiadria, Marko Serafimovski, i cili ka thënë se gara në fjalë u
mundëson pjesëmarrësve përvojë të paharruar dhe aftësim profesional.
“Ne jemi veçanërisht krenarë për numrin në rritje të të rinjve që punojnë për të
përmirësuar njohuritë e tyre digjitale dhe
të kuptojnë se njohuritë digjitale janë të
kërkuara dhe mund të sjellin vetëm përf-

itime. 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 operacioneve tona. Ne duam t’i përgëzojmë fituesit dhe t’u urojmë atyre fat në
Kampionatin Botëror në 2021”, citohet të
ketë thënë drejtori Serafimovski.
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 ndërkombëtare.

UBT e përfaqëson Kosovën në konkursin ndërkombëtar INSPIRELLI AWARDS

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
“INSPIRELLI AWARDS”, e cila organizohet 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: Community Library, A love affair between solid and motion, Memorial Historical Complex – “Adem
Jashari”, Africultural Campus, MomaKS,
Second home – Dormitory, Cooperation

Tunel, AGAVE, SPACE PAVILION – Exploring, Shaping, Experiencing etj.
Ekspozita e punimeve të zgjedhura do
të ofrohen online dhe në galeritë e partnerëve të përzgjedhur për popullatën dhe
komunën e Ouagadougou, kryeqyteti i
Burkina Faso dhe qendra administrative,
komunikuese, 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,
Dizajnit Urban të Peizazhit, dhe Dizajnit
të Enterierit, i cili mundëson prezantimin
dhe shfaqjen e talentit të arkitektëve të së
ardhmes nga mbarë globi.

UBT zgjeron rrjetin e partneriteteve në Pragë, lidh bashkëpunim
me Universitetin “Ambis”
UBT ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Ambis”, në
Pragë, i cili ka për qëllim bashkëpunimin
në të gjitha fushat akademike, të projekteve dhe hulumtimeve me interes të përbashkët për të dy institucionet.
Bashkëpunimi, po ashtu përqendrohet

në fushën e botimit, shkëmbimit të botimeve, librave shkencorë, organizimin e
aktiviteteve të përbashkëta, etj.
Falë kësaj marrëveshjeje institucionet
mund të bëjnë shkëmbim semestral dhe
të studentëve, të organizojnë vizita studimore në shtetet përkatëse, të zhvillojnë
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konferenca shkencore, apo edhe mund
të hartojnë projekte të përbashkëta kërkimore në fushat me interes.
UBT tashmë ka rreth 500 bashkëpunime
të tilla me universitete dhe institucione të
shquara në botë.
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Studentët e Fakultetit të Inxhinierisë së Energjisë vizituan Termokosin

Studentët e vitit të dytë Fakultetit të Inxhinierisë së Energjisë, realizuan vizitë studimore në ngrohtoren e qytetit “Termokos”,

nën shoqërimin e profesorëve Vehbi
Sofiu, Besa Veseli, Nexhmi Krasniqi, Afete
Shala, Nexhat Balaj, Faton Maloku, Sami

Gashi, Armend Ymeri dhe Afrim Osmani.
Ata u pritën nga udhëheqësi i ngrohtores,
Blerim Morina, ku patën nga mundësinë të
shohin nga afër efektivitetin dhe efikasitetin e energjisë nga kogjenerimi i Kosovës
B, deri në shpërndarjen e ngrohjes te konsumatorët përmes metodës së pompimit.
Studentët po ashtu u njoftuan edhe për
sistemin e punës së operimit në qendrën monitoruese, në të cilin monitorohet
komplet rrjeti gjenerues dhe furnizues për
ngrohjen e qytetit të Prishtinës.

Studentët e Fakultetit të Inxhinierisë së Energjisë realizuan
vizitë studimore në KOSTT
Studentët e vitit të dytë Fakultetit të Inxhinierisë së Energjisë, realizuan vizitë
studimore në nënstacionin e KOSTT-it,
nën shoqërimin e profesorëve Vehbi
Sofiu, Besa Veseli, Nexhmi Krasniqi, Afete Shala, Nexhat Balaj, Faton Maloku,
Sami Gashi, Armend Ymeri dhe Afrim
Osmani. Vizita u realizua në kuadër të
lëndës “Praktika në Industri”, ku studentët patën mundësi të shohin 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 Inxhinierisë,
UBT e ofron këtë program studimor, ku

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

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 organizimin 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 Te-

knologjia e Ndërtimit, ku ligjëruesit e
kësaj lënde, Muhamet 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 rëndësishme
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.
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njëra ndër metodat themelore përgjatë
studimeve është shndërrimi i njohurive
teorike në praktikë.

Studentët e Fakultetit të
Arkitekturës dhe
Planifikimit Hapësinor
realizojnë vizitë studimore
në fshatin Struzhë
Studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe
Planifikimit Hapësinorë kanë realizuar dy
vizita studimore në fshatin Struzhë të Prizrenit, ku qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte
analiza, matja e objekteve të banimit si
dhe krijimi i projekteve ideore për rivitalizimin dhe restaurimin e këtyre objekteve.
Ndërkaq, fakulteti i ka realizuar vizitat me
qëllim të analizave të strukturave konstruktive të objekteve të banimit si dhe për
të analizuar potencialet për trajtimin e fshatit në aspektin urban, kulturor, në aspektin
e turizmit, ekonomik e sportiv.
Me një ndërlidhje të ngushtë të teorisë
dhe praktikës, Fakulteti i Arkitekturës dhe
Planifikimit Hapësinor për studentëve e
vet, ofron njohuri dhe përgatit ekspertë
arkitektonikë për identifikimin dhe analizën
e problemeve arkitektonike, hartimin dhe
zhvillimin në arkitekturë dhe përmirësimin
e aspekteve estetike, si dhe të efikasitetit.
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FSK e falënderon Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor
të UBT-së për mbështetjen e vazhdueshme
Studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe
Planifikimit 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. Projekti është realizuar nga
prof.dr. Arbër Sadiki, nga koordinatorja e
fakultetit Zana Prelvukaj dhe nga grupi i
studentëve të fakultetit i përbërë nga Flaka
Syla, Arxhenda Lipovica, Benart Shala,
Kushtrim Lushtaku dhe Sami Podvorica.
Qëllimi kryesor i këtij projekti është rikthimi i vlerës dhe të jepet identiteti i obeliskut, që do të shndërrohet në muze për
vizitorë. Projekti do të përfshijë prezantimin e gjithë historikut të krijimit të
Forcave të Sigurisë së Kosovës që nga
viti 1918 deri 2018, duke përfshirë kohën
e Jugosllavisë, fillet e Lëvizjes Popullore

të Kosovës, Themelimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, transformimin e UÇK-së
në TMK, shpërbërjen e TMK-së në FSK,
pavarësinë e Kosovës e deri te transformimin e FSK-së në ushtrinë e Kosovës.
Projekti është prezantuar para strukturave
të larta të FSK-së, gjegjësisht para kolone-

lit z.Agron Bajrami, i cili e ka falënderuar
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 profesionalisht FSK-në në
të gjitha aktivitetet e tyre.

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

Studentët dhe profesorët e Fakultetit të
Dizajnit të Integruar 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 titulluar sipas trendit e fundit
të modës në botë, “POP-UP”, që ka qenë
karakteristikë tipike e modës së zhvilluar
gjatë këtyre muajve të pandemisë nga stilistët dhe dizajnerët më të njohur.
Profesoresha dhe organizatorja e sfilatës,

Afërdita Statovci potencoi se fillimi i muajit Mars 2020, u shënua me fillimin e një
periudhe sfiduese për të gjitha industritë,
përfshirë këtu edhe industrinë e modës.
“E ardhmja e shfaqjeve, ekspozitave dhe
sfilatave të modës ishte e pa sigurt dhe kjo
paraqiti një sfidë për dizajnerë të modës,
për studentë të modës dhe për brende të
tejkalojnë krizën e pandemisë dhe përkufizimeve sociale që e përcollën atë. Të
ballafaquar me domosdoshmërinë e përk-

thimit të modës në një format digjitale, ne
në specializimin Dizajn Mode dhe Tekstil,
kaluam javët e para të izolimit në muajin
Mars duke diskutuar mënyrën se si të
bashkëdyzojmë glamurin dhe shkëlqimin e
një sfilatë mode me ‘ftohtësinë’ e internetit.
Përgjigja: Sfilatë Virtuale”, potencoi Statovci. Sipas profesoreshës, video lojërat
dhe zhanri fantastiko-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.

Studentët e Dizajnit të Integruar zhvilluan punëtorinë online për rizbulimin e
shtëpisë përgjatë karantinimit
Përmes sistemit modern të UBT-së për
mësim online, Fakultetit i Dizajnit të Integruar për studentët e vet, ka organizuar
punëtorinë të titulluar “Rizbulimi i shtëpisë”,
qëllimi i së cilës ishte zbulimi dhe përdorimi
i hapësirave në shtëpi përgjatë karantinimit.
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, përshtatja e aktiviteteve siç
janë blerja, ushqimi, edukimi, aktivitetet
sociale, komunikimi si dhe simulimi i revolucionit digjital e cila filloi ta shkatërrojë
hapësirën fizike. Punëtoria pati karakter
interaktiv dhe studentët u inkuadruan gjatë
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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 njohurive shtesë jashtë kurrikulës mësimore,
avancimin dhe ngritjen e cilësisë të studimeve.
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UBT në mbështetje të Kosovës, dhuron maska mbrojtëse për punëtorët
e komunës së Prishtinës
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.
Së fundmi, një donacion të tillë e ka
pranuar edhe Komuna e Prishtinës,
me ç’rast janë dhuruar një sasi e maskave të prodhuara nga studentët
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
organizuar nga Fakulteti Arti dhe Mediat Digjitale. Maskat mbrojtëse tejet
inovative, që tashmë janë krijuar dhe

punuar me printer 3D janë projektuar
nga studenti i Fakultetit Dizajn i Integruar, Arbnor Demaj dhe mbështetur
nga UBT.
Deri tash janë prodhuar qindra mas-

ka të tilla, teksa do të vazhdojnë të
prodhojnë edhe një sasi të konsiderueshme maskave mbrojtëse për kategoritë e ndjeshme të shoqërisë.

Studentët e UBT-së prodhojnë maska për Strehimoren e viktimave të dhunës
në familje, “Shtëpia e Sigurt”
Studentët e Dizajnit të Integruar në UBT,
i janë përgjigjur pozitivisht institucioneve
të ndryshme që t’ju dalin në ndihmë me
masa mbrojtëse. Së fundmi, studentët
dhe stafi i këtij fakulteti kanë prodhuar
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 konsiderueshëm
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 njohuritë profesionale, por edhe anën humane e solidare. E pandemia COVID-19

ka dëshmuar që studentët tanë nuk po

humanistë që do t’i shërbejnë vendit në

bëhen vetëm profesionistë, por edhe

çfarëdo kushte e rrethana.

Stafi dhe studentët e UBT-së dhuruan gjak
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 Qendrën 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 Kampusin Inovativ të UBT-së, në Lipjan, teksa thirrjes iu përgjigjen studentë shumë e
punonjës të UBT-së.
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Gratë duhet të insistojnë për trashëgiminë e pronës
“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

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
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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.
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EON Reality dhe UBT trajnojnë dhe certifikojnë profesorët
për realitet virtual ose AVR Edukator
Kompania e madhe botërore për teknologji virtuale, EON Reality dhe UBT,
kanë mbajtur trajnimin për nivelin e dytë
ku kanë trajnuar dhe certifikuar dhjetëra
profesorë të UBT-së për AVR Edukator,
konkretisht për realitet virtual.
Profesorët në UBT janë trajnuar nga ekspertët ndërkombëtar 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 realitet të shtuar,
njëherësh do të mund të dizajnojnë mësimin 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.

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

Në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, në
qytetin e Durrësit, në Shqipëri, është mbajtur trajnimi i parë për Realitetin Virtual, në
kuadër të projektit 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-

MASH-i shpall fitues projektin e profesorëve të
UBT-së në programin
“Projekte të vogla shkencore 2020”

Projekti i ideuar nga profesorët në UBT,
Krenare Pireva Nuci, Jorida Xhafaj dhe
Bertan Karahoda, i titulluar “Transformimi i mësimdhënies 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 shkencore për vitin 2020, i cili do
të mbështetet financiarisht nga MASH-i
për tetë muajt e ardhshëm.
Ky projekt ka për qëllim analizimin e

situatës në nivel nacional, ku përfshirë
profesorë dhe ekspertë nga institucione
të ndryshme brenda Kosovës, si edhe
dhe ekspertë nga Universiteti NTNU ne
Norvegji.
“Transformimi i mësimdhënies nga klasat në kampus në mësimin online për shkak të pandemisë COVID-19 në Kosovë”
është projekt multidisiplinar dhe do të
zhvillojë aktivitete që i përkasin fushës
së shkencave kompjuterike, edukimit,
teksa përfshinë edhe kornizën ligjore në
implementimin e politikave publike.
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formës së realitetit virtual, duke kaluar nga
klasat 2.0 në CLASSROOM 3.0, përmes
profesorëve Blerim Gjinovci dhe Visar Isufi,
ka ofruar mbështetje profesionale në këtë
trajnim.
Ata kanë demonstruar dhe praktikuar Realitetin Virtual, kontribuuan dhe ndanë përvojat profesionale me mbi 20 pjesëmarrës
nga 4 institucione 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 partnerë, nga të cilët 6 janë nga
Shqipëria dhe Kosova dhe 5 partnerë nga
vendet e programit përkatësisht Estonia,
Polonia, Sllovenia dhe Republika e Maqedonisë së Veriut. Ky projekt parashikohet
të zgjasë për 3 vjet.
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UBT nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universita
degli Studi del Sannio
UBT ka nënshkruar marrëveshje
bashkëpunimi me Universita degli Studi del Sannio, nga Italia, me
qëllim të krijimit të mundësive për
studentët që dëshirojnë t’i vazhdojnë studimet në vendet që ata ëndërrojnë.
Bashkëpunimi përqendrohet në të
gjitha fushat dhe sektorët, ku falë
kësaj marrëveshjeje institucionet
mund të bëjnë shkëmbim semestral dhe të studentëve, të organizojnë vizita studimore në shtetet
përkatëse, të zhvillojnë konferenca
shkencore, apo edhe mund të hartojnë projekte të përbashkëta kërkimore në fushat me interes.

Partneriteti mes dyja institucioneve
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.

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

Për ta parë nga afër rolin dhe funksionimin e Dhomave të Specializuara
të Kosovës , Fakulteti Juridik në
bashkëpunim me Fondin Humanitar,
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
kurrikulës mësimore.
Panelistët e kësaj ligjërate, konkretisht zyrtari ligjor të institucionit të

Ombudsmanit të Dhomave të specializuara të Kosovës, Z. Paul Landers si dhe zëdhënësit, Micheal Doyle
e Soleen Mourtier, shpjeguan se si
Dhomat e Specializuara dhe Zyra e
Prokurorit të Specializuar të Kosovës
janë pjesë e sistemit gjyqësor të
Kosovës.
Ndërkaq, në kuadër të kësaj ligjërate
u diskutua detaisht rreth njohjes së
procesit të formimit të dhomave,
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mandatin e juridiksionin e përcaktuar, konkretisht për krime kundër
njerëzimit, krime lufte dhe krime
të tjera të përkufizuara në Ligjin e
Kosovës.
Ligjërata pati karakter interaktiv në të
cilin studentët dhe stafi i këtij fakulteti
u inkuadruan me pyetje dhe diskutim
në mënyrë që të marrin njohuri të
mirëfillta dhe të ngritën profesionalisht.

