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Hyrje 
 Pas zbatimit me sukses te Planit per Zhvillimin e Kolegjit Biznesi 2014-2020 , Bordi dhe Dekanati 

Kolegjit Biznesi  kanë vendosur të bejnë rishikimin e zbatimit të planit paraprak dhe hartimin e 

Planit Strategjik Zhvillimor të Kolegjit Biznesi  2021-2024. Për këtë qellim është emëruar ekipi  i 

punës  qe do të koordinojë procesin e hartimit të Planit, si dhe ekipin e gjerë (që mbulon fushat 

kryesore te planifikimit duke përfshirë edhe partneret tanë të jashtëm), qe do të kontribuojë duke 

marrë pjesë në punetoritë e planifikimit. 

 Ekipi strategjik ka mbajtur mbledhje të rregullta mujore gjatë tërë procesit të planifikimit, ndërsa 

grupi i gjerë  i përbërë nga partnerët tanë të jashtëm ka marre pjese ne tre  punëtori planifikuese. 

Buxhetimi i aktiviteteve dhe plani i veprimit janë hartuar nga një grup i ngushtë punues i përbër 

nga Kolegji Biznesi.  

Grupi punues për hartimin e planit strategjik 2021-2024 

1.Dr Afrim Alili 

2.Dr Besim Kelmendi 

3.Dr Milazim Shabani 

4.Dr Vehbi Imeri 

5.Dr Mustaf Kadriaj 

Plani Zhvillimor 2016-2020 

 

Rishikimi i Planit te mehershëm 2016-2020 , ka treguar se shumica e objektivave dhe masave të 

parapara janë arritur plotësisht . Jane bërë  investimet në infrastrukture, teknologji, mjete të 

transportit, në punesimin e personelit mësimdheneës (per shkak te ndryshimit te kritereve nga ana 

e  Agjencioni për Akreditim).  

Programet e akredituara dhe riakreditimi janë  interesim  kolegjit po sikur  si edhe zgjerimi me 

programe te reja. 

 

Në këtë periudhë kohore Kolegji Biznesi ka  investuar ne kapacitetet inftrastrukturore , 

teknologjike ne Qender dhe degën e saj ne Prizren .Kolegji me mundësit e saj zhvillimore  ka 

vazhduar të avancoj  zhvillimin e  fushave  të  hulumtimit  shkencor. Nje fushë tjetër qe  ka shënuar 

progres  Kolegji Biznesi është  avancimi   në fushën  e sigurimit të cilësisë.Ky planë është 

përmbushur plotësisht nga Kolegji Bzinesi.  

Më tutuje  konkluzioni: Analizat e brendshme dhe fakotët e jashtë të analizuar për gjtaë kësaj 

periudhe  kanë treguar se duhet përkushtim në rritjen e kapaciteteve profesionale dhe teknike.Pas 

një analize të thellë është themeluar Grupi Strategjitk ne udheheqje te Rekorit  Prof.Dr.Shyqëri 

Kabashi. Në vazhdim po japim pasqyrën e  zhvillimeve dhe të dhenave si dhe angazhimet e 

Kolegjit Bznesi  të nxjerra nga  objektivat strategjitke të propozuara nga Grupi Strategjik. 
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Konteksti i zgjeruar i zhvillimeve të deritashme  
  

Pas dy dekadave te përpjekjeve për rindërtim të sistemit të arsimit të lartë, arsimi kosovar po hyn 

në një fazë të zhvillimit më të avancuar po sikur edhe Kolegji Biznesi. 

 

Krahas avancimit te deritshëm janë paraqit  rrethana  të reja dhe zhvillime tjera sociale ,ekonomike 

dhe shoqërore, që shton nevojën për një zhvillim më të madh .Këto vite  ishin vite të progresit  të  

edukimit dhe ofrimin e dijës  

 

Këtë periudhë e karakterizon rritja e interesimit për edukim superior, interesimi për edukim  sipas 

statistikave tona janë  65 studente per 1000 banore. 

 

 Kosova  në këtë periudhëi arriti ti tejkaloj për nga interesimi për  studime superiore  edhe vendet 

rajonale.  

 

Pos aspekteve pozitive kjo periudhë shenoi nje fokusim te shtuar  kryesisht në fitimin e diplomave 

dhe kualifikimeve universitare  kryesisht në  shkencat shoqërore, e në vecanti ato ekonominke, 

drejtesi si dhe fushën tjeter të emergjencave. Sipas të dhënave tona  interesimi studentëve të rinj  

për të studiuar  në Kolegjin tonë ishte impresivë. 

 

Ne këtë periudhe  kohore    Kolegji Biznesi është angazhuar në  ofrimin e mundësive të favorshme 

për studime më të avancuar konform  zhvillimeve të ekonomisë së tregut,  duke respektuar më 

përpikëri interesin e studentëve të rinj. 

 

Trendet e zhvillimit të ekonomisë së tregut janë  tregues për interesimin  e maturantëve të po sa 

diplomuar në shkolla të mesme në  përcaktimin e tyre për fushën e studimeve .Ofrimi i shërbimeve 

cilësore në edukim lidhën drejtpërdrejt me nevojat për punësim që është interesi themelor i të 

rinjve në këtë periudhë diamike të zhvillimit të ekonomisë. 

 Pak ka  ndikim cilësia e shërbimeve të ofruara ne institucionin e arsimit te larte nëse studenti nuk 

është i motivuar për të studiuar, duke pas parasysh këtë faktë Kolegji Biznesi e ka shtuar nivelin e 

mësimdhënies dhe mësimnxënies përmes angazhimit  shtesë të kapaciteteve të Kolegjit   sic është  

rritja e orëve praktike në fushat e programeve të  studimeve përkatëse   si dhe inkurajimi i 

studentëve të mësojn   gjuhët  e  huaja atë  angleze dhe gjermane, duke krijuar  mundësi më të 

mëdha të mësimnxnënie për të gjithë studentet.  

 

Rritja e cilësis është imponuar për këtë arsye ishte e nevojshme mobilizimi  në këtë drejtim i të 

gjitha kapaciteteve profesionale të Kolegjit.  

Gjendja e tillë e ka venë Kolegjin Biznesi  para sfidave thelbesore: duke u gjendur ne mes te 

misionit te vet per arsim cilesor dhe konkurrences së madhe nga institucionet e tjera. 

 

 Dhe sfidë tjetër e madhe për Kolegjin  Biznesi  ka qene trajtimi jo i barabarte i institucioneve 

private nga autoritetet arsimore publike ne Kosove, edhe pse kjo qasje po vjen duke u pëmrirsuar.  

 

Kolegji Biznesi është i interesuar për një trajtim të barabartë të të gjithë sektorve të arsimit të lartë  

që konsiderojm se duhet të ndodhë  një qasje  me e avancuar  nga institucionet e shtetit. 
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Pra qasja e barabartë e vlerave duhet të mbizotroj në konkurrencë të lirë pa marr parasysh a është 

arsim publik apo privat. 

 

Trajtimi i studentëve në mënyrë të barabartë do të thotë qasje me e mirë dhe me  e drejt në punësim 

në sektorin e shërbimit civil , publik dhe sektorin privat. 

 

Institucionet publike dhe private  duhet të konkrurojn me vlera  progamore  dhe cilësi,  por jo me 

dhënie përparësie institucioneve pa marr parasysh se kush është themelues i tyre   shteti (publike) 

apo sektori private. 

 

Pra qasja duhet te jet e barabartë,  konstruktive dhe të dominoj  vlera  ndaj antivlërës në fushën e 

përgatitjes shkencore apo punëimit. 

   

Përkunder këtyre veshtiresive gjate këtyre viteve Kolegji Biznesi ka shënuar nje shkallë mesatare 

vjetore te zhvillimit prej rreth 15 %, në ndërtimin e kapaciteteve të mësimdhënies  dhe ndërtimin 

e kapaciteteve  infrastrukturore, gje qe paraqet zhvillim domethënës  per nje institucion te arsimit 

te larte ne Kosove dhe ne rajon.  Në këtë drejtim kemi një avancim të përgatijes së kuadrove ne 

fushën e emergjencave edhe për Kosovë por edhe Shqipërin dhe Maqedonin. 

 Kolegji Biznesi ka bere investimet  ne fushen e infrastruktures duke plotësuar nevojat e 

brendshme.Kolegji Biznesi  eshte  një nga institucionet konkuruese ne fushën e edukimit te lartësë 

bashku më kolegjet tjera dhe Universitetet Publike . 

 

Kolegji Biznesi tash më ka siguruar mbi 90 % te personelit të perhershem te kualifikuar sipas 

kerkesave rigoroze te Agjencise Kosovare te Akreditimit. 

Kolegji ka bere digjitalizimin e proceseve akademike dhe atyre administrative me aplikacione 

origjinale te programimit aktuale. 

 

Kolegji Bzinesi në kuadër të strategjive ka zhvilluar edhe sferën e punësimit të studentëve të saj 

në sektorin privat, duke  hartuar marrëveshje për trajnim dhe punësim me shumë kompani ne 

sektorin private më gjerë. 

 

Ekipi i planifikimit strategjik i Kolgjit Biznesi ka identifikuar fushat e intervenimit  si në vijim: 

 

1. Menaxhimi dhe administrata  

2.  Sigurimi i cilesisë 

3.   Shërbimet studentore 

4 Mesimdhenia dhe kërkimi shkencor 

 5.   Infrastruktura dhe teknologjia  

6.   Bashkëpunimi dhe partneritetit në çështjet e nderlidhura: Inovacioni dhe sektorin privat. 

 

Vleresimi i gjendjes 
Siç është thene me larte Kolegji Biznesi  ne katër  vitet e fundit ka kaluar nëpër procese 

jashtëzakonisht dinamike zhvillimore dhe po ashtu shumë sfiduese  qe e kane perballur personelin 

r saj  me sfida te shumta por edhe me rezultate impresive,   sic  ka  bere  Kolegji Biznesi të dallohet  

ne zhvillimin  e shkencave  te emergjencave  jo vetem ne vend por edhe ne rajon.  
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Per analizen e gjendjes ekipi strategjik  ka aplikuar instrumentin  e analizes SWOT, me ç'rast jane 

analizuar perparesitë ,  dobësitë (brendshme), dhe mundesite  dhe  rreziqet që janë faktor i jashtem,  

por qe janë marr  parasysh në ndërtimin  e mundësive  per t'i parandaluar ose zvogluar efektin e 

tyre potencialisht negativ (rreziqet). 

 

 Grupi i planifikimit strategjik  ka bere analizen e gjendjes aktuale sipas fushave te intervenimit 

duke identifikuar  aspekte (kryesisht perparesite dhe dobesite) te cilat pastaj janë shnderruar ne 

objektiva specifike zhvillimore.  

Ne vijim pasqyrohen shkurtimisht aspektet kryesore te vleresimit te gjendjes nga grupet e 

planifikimit. 

1.Menaxhimi dhe administrata 

1.1.Decentralizimi i shërbimeve ne kolegj 
 

 Ne kete fushë Kolegji Biznesi  ka  percjellë zhvillimin e hovshem te adminsitratës me ndryshime 

përkatëse në strukturen organizative dhe ne përmbajtjen e shërbimeve administrative. Fillimisht  

jane bërë ndryshime ne strukturen e organizimit te adoptuar të  kolegjit prej programeve studimore 

ne fakultete.  

 

Për këtë arsye, por edhe per shkak te rritjes se numrit te studenteve, Kolegji Biznesi ka realizuar 

nje delegim dhe decentralizim te pergjegjesive te shumta prej dekanatit ne përgjegjes të 

programave. Pergjegjësit e programeve kane marre me shume pergjegjesi ne perzgjedhjen dhe 

menaxhimin e personelit, si dhe ne menaxhimin e resurseve materiale e financiare. 

 

Tash me është shtuar numri i shërbimeve administrative qe jane kryer ne nivel te përgjegjëseve 

përkatës ,perfshire transferet, mbikeqyrjen e punes praktike, menaxhimin e cilesise, projektet 

studentore e te tjera. 

1.2.Digjitalizimi i administrates: 
 

Gjate kësaj periudhe janë digjitalizuar  të gjithë shërbimet e administrates, perfshire e-Menaxhimin 

(planifikimi dhe raportimi), e-Ceritifkata (nxjerrja e certifikatave), evidentimi i rregullsise se 

mesimit (sistemi elektronik i evidentimit), menaxhimi i komunikimit ne relacionin mesimdhenes 

–student(eProfesori-kontakti online ), konsultimi  elektronik i mesimdhënësve me studentet, 

sistemi i pagave (bazuar ne evidentimin elektronik), e shume te tjera.  

 

Te gjitha këto kane qene zgjidhje origjinale te disenjuara nga ekipet e programuese të Kolegjit 

Biznesi  ne kuader te sektorit te administrates. Keto zgjidhje kane mundesuar lirimin e personelit 

nga pune rutinore ne aktivitete te tjera qe kanë ndihmuar me shumë performancen e studenteve. 

 

1.3.Avancimet instituciale 
 

 Sfidave te kohes dhe trendeve ne fushen e arsimit ne Kosove Kolegji Biznesi  i është pergjigjur 

me  fleksibilitet institucional dhe me diversifikimin e ofertes arsimore. 
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Ne kuader të kësaj qasjeje  Instituti për Emergjenca dhe Hulumtime  ka zhvilluar  programe 

adekuate ne fushën e trjanimit te stafit te kompanive publike dhe private me fushën e sigurisë në 

punë dhe dhënien e përgjigjeve adekuate ne situatat e caktuara-  termete,vershime dhe mbrojtja 

nga zjarri. 

 

Po ashtu në kuadër të Kolegjit është themeluar njësia për hulumtim eletronik-qasja në bibloteka 

vendore dhe ndërkombëtare. Fusha e menaxhimit eshte percjellë edhe me sfida te shumta qe 

lidheshin kryesisht me rritjen e shpejte te institucionit dhe te numrit te studenteve.  

 

Ndër mundësit që janë permendur janë imazhi pozitiv i ndertuar nga Kolegji Biznesi gjatë viteve, 

pastaj  rregullimi me i mire i kornizes ligjore, zhvillimin e transparencës  ne fushen e arsimit te 

larte e te shkencës , rritja e interesimit te studetnëve  per te perfituar nga mundesite e ofruara per 

studim, e te tjera. 

Njekohësisht, grupet punuese kanë identifikuar edhe rreziqe te shumta qe kanë vazhduar te vijnë 

nga rrethi dhe konteksti me i gjerë në Kosove siç është trendi i përshpejtuar i nevojave për tregun 

vendor. 

2.Sigurimi i cilesise (SC) 

2.1.Korniza per sigurimin e cilësisë 
 

Korniza e re për sigurimin e cilësisë mund te jete nje prej arritjeve mete medha te Kolegjit Biznesi   

në periudhën e zbatimit të Planit te kaluar zhvillimor. 

 

 Zyra për Cilësi  ka arritur  që  saktesisht të përmbush pergjegjesite dhe detyrat e menaxhmentit e 

te mesimdhenesve ne procesin e SC-se. 

Jane zhvilluar formularet perkates per te gjitha aspektet e SC-se (përfshirë vlerësimin e studenteve 

e te mësimdhënësve individualisht, pastaj  zhvillimin e kurrikulave, përkrahjen e akreditimit ,  

kontributi i dhën për   raportin e vetevleresimit e te tjera). 

Më tutje  janë  digjitalizuar proceset kryesore te sigurimit te cilesise (per shembull vleresimi i 

mesimdhenesve nga studentet), jane vendosur dhe implementuar procedurat për monitorimin dhe 

perkrahjen e personelit mësimdhënës/ 

 

Te gjitha këto aktivitete  që janë ndërmar  janë bazë  efikase për zhvillimin e metejme të cilesise 

ne Kolegjin Biznesi ne intervenimet strategjike te periudhes se mbuluar nga ky plan.  

 

Sigurimi dhe zhvillimi i personelit: 

 

 Njekohesisht Kolegji Biznesi  ka investuar shumë në sigurimin e personelit te kualifikuar (sipas 

kërkesave strikte ne pajtim me AKK),  dhe në zhvillimin akademik e profesional te personelit 

mesimdhenes. Nëkete kontekst, Kolegji Biznesi  ka arritur te ketë personel 98 %  te kualifikuar 

sipas kerkesave te Agjencise se Akreditimi dhe mbi 92 % te personelit mesimdhene. 

 

Zyra  Ka organizuar nje sere aktivitetesh (mbi dhjete punetori) për zhvillimin profesional të 

personelit me trajnues vendor dhe ndërkombëtar.  
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Edhe kjo ka bërë qe Kolegji Biznesi  te pres me lehtësuar fazen e ardhshme te ngritjes se cilesise 

se mesimit dhe te hulumtimit shkencor ne katër  vitet e ardhshme.  

 

Sfidat kryesore jane lidhur edhe me arritjet e shumta dhe me dinamizimin e proceseve nëpër te 

cilat ka kaluar Kolegji Biznesi ne katër vitet e fundit. 

 

FIllimisht  ka pasur veshtiresi  në jetesimin e digjitalizimit te aspekteve te ndryshme te sigurimit 

te cilesise (per shembull publikimi i sylabuseve elektronike dhe ndertimi i vleresimit te studenteve 

bazuar ne keteqasje-tash me e aktivizuar ); integrimi i personelit te ri mesimdhenes ne kulturen 

dhe rutinën  e punes ne Kolegjin Biznesi pastaj  angazhimi i personelit te kualifikuar   për lëndet e 

reja mësimore në përputhje me trendet teknologjike, ekonomike e shoqerore; 

 

 Metodologjia e tejkaluar e punes te nje pjese e personelit për shkak të  mungeses se njohurive te 

mjaftueshme teknologjitë tash më  ështe tejkaluar plotësisht   përmes organizimit të trajnimeve te 

reja; studentet kanë kapacitete të mjaftushme në përdorimin e teknologjisë. Zyra po ashtu  ne te 

njejten kohe ka  identifikuar edhe mundesi te ndryshme efektive  per sigurimin e cilesise ne 

Kolegjin Bzinesi .  

3.Sherbimet studentore 
 

Kolegji Bznesi  rregullisht bene vleresimin e studenteve lidhur me sherbimet akademike e 

administrative qe u ofrohen atyre. Rezultatet e ketyre vleresimeve i sherbejne Kolegjit Biznesi për 

avancimin e metejm të këtyre sherbimeve dhe ofrimin e sherbimeve te reja duke iu përshtatur 

nevojave të tyre.  

Pos ketyre mendimeve te studenteve, grupet e planifikimit identifikuan nje sere arritjesh te cilat 

kishin sherbyer për të përmiresuar jeten studentore në kolegj , administraten dhe performancen e 

tyre ne studime.  

Këtu perfshihen mundesia e qasjes ne burime elektronike, sigurimi i transportit, perkrahja permes 

oreve tutoriale, digjitalizimi i sherbimeve studentore, realizimi i projekteve hulumtuese me 

pjesemarrje te studenteve, ofrimi i oreve plotësuese sipas nevojave te identifikuara ne kurse te 

caktuara e te tjera. Nder dobesite e identifikuara si nga vleresimet e studenteve dhe ne seancat e 

planifikimit u perfshine:mungesa relative e literatures e cila pritet te shtohet rreth 50% me literature 

ne gjuhen angleze dhe gjuhë tjera   , përshtatja e bibliotekes së re për rrethanat e reja që po vijn, 

nxitjen e  botimeve nga personeli arsimor dhe studentor si dhe bashkëpunimi ne fushën hulumtues 

profesor -student , kërkesa për studime praktik në punë në institucione publike dhe private. 

Mungesa relative e projekteve hulumtuese me perfshirje te studenteve, me shume mundesi per 

pune praktike e te tjera. Nder mundesite dhe kerkesat per avancim te sherbimeve studentore 

perfshihen me shume aktivitete studentore ne kampus dhe jashte tij(punë në shtëpi), me shume 

vizita studimore, shfrytezimi me i mire i mundesive qe ofrohen nga objektet e reja, organizimi i 

me shume projekteve studentore e te tjera. Te gjitha keto janë trajtuar ne masat e propozuara te 

ketij Plani. 

4.Mësimdhënia dhe kerkimi shkencor 
 

Ne keto dy fusha thelbesore per secilin institucion te arsimit te larte edhe për Kolegjin Biznesi  ka  

rëndësi të madhe pra kolegji ka  realizuar progres te konsiderueshem gjate periudhes se kaluar . 
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Ne fushen e shkences janë organizuar dymbdhjet (12) konferenca shkencore me karakter nacional 

dhe një me karakter nderkombëtar qofte nga personeli i Kolegji Biznesi -se ose ne bashkëpunim 

me institucione nga rajoni dhe me gjerë ; jane organizuar simpoziume tematike dhe debate me 

eksperte vendore, me zyrtare te larte nga vendi; janë ndihmuar me dhjetëra mësimdhenës qe te 

marrin pjesë në konferenca shkencore dhe të publikojnë punimet e tyre në revista shkencore; jane 

botuar me dhjetera tituj libra, monografi (67-gjashtëdhjeteshtatë), e te tjera me përkrahje të 

Kolegjit 

 

 Kolegji Biznesi ka themeluar komisionin per dhënie të çmimeve shkencore për të arriturat e fundit 

në fushën e hulumtimit. 

 

Jane publikuar çdo vit nga dy numra te revistes shkencore "BIZNESI" ku janë  botuar me dhjetera 

artikuj nga autoret e Kolegji Biznesi  ose te jashtem.  

 

Ne fushen e mesimdhenies është konsoliduar procesi i hartimit te kurrikulave, pastaj eshte 

avancuar metodologjia e punes me studente. Jane siguruar materiale dhe literatura per te gjitha 

kurset,është avancuar vleresimi i studentëve,  dhe janë zhviluuar  aspekte te tjera të rëndësishme  

qe e bejnë   Kolegjin Bzinesi - te dallohet nga te gjitha institucionet e tjera ne Kosove e mbase 

edhe ne rajon.  

 

Ne vitin 2017, Koelgji Biznesi  per here të pare ka organizuar me sukses procesin e promovimit 

akademik te personelit te vet. Në këtë kuader 6  doktor shkencash jane avancuar ne thirrjen 

profesor asistent, dhe 8 profesor asistente jane avancuar në profesor te asocuar. 

 

 Këtë e kanë reflektuar edhe platformat  e ndryshme Kolegjin Biznesi – te cilin  e vendosin një ne 

nder institucionet me prani me të madhe në internet me më shumë punime shkencore të botuar në 

revista vendore dhe ndërkombëtare . Ne anën tjetër janë konstatuar edhe mangësi  të cilat janë 

tejkalua.  

 

Në këtë  periudhë ka pas shumë interesim studentor për të ndërtuar një platformë te cilsuar nga  ne 

si Mësim-Punë Praktike-Punësim, duke pas parasysh kërkesën e studentëve Kolegji do të nis 

platformën  2020-2024.   

5.Infrastruktura dhe teknologjia 
 

Kolegji Biznesi  gjatë periudhes se kaluar katër  vjeçare ka berë investime  ne procesin  e arsimit  

hapesirat mesimore janë zgjeruar për me shume se 500m2 vetem ne kampusin e Prishtines dhe atë 

në Prizren. 

 

 Kolegji Bzinesi do te vazhdoje me investime ne infrastrukture per te percjelle rritjen institucionale 

si ne numer te studenteve ashtu edhe ne zgjerimin e ofertes arsimore (me programe te reja në  

peridudhën 2021-2024). 

 

Njekohesisht, edhe perkunder investimeve te rendesishme qe jane bere ne furnizimin e objekteve 

me pajisje teknologjike, Kolegji Biznesi do  të vazhdojë investimet ne kete drejtim per te mbajtur 

hapin me zhvillimin e hovshem te teknologjive te reja. Pos ketyre, gjate vleresimit te gjendjes 
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aktuale ne fushen e infrastruktures së biblotekes  pritet riorganizim i ri dhe furnizim me literature 

të re të bibliotekës. 

6.Bashkepunimi ndërkombëtar 
 

Ne fushen e bashkëpunimit ndërkombëtar kolegji Bzinesi  është përballur me sfida te shumta, para 

se gjithash te jashtme, por edhe jane arritur suksese te konsiderueshme. Nder sfidat kryesore kane 

qene ngecjet ne integrimin e Kosoves dhe te arsimit te larte ne strukturat perkatese evropiane. 

 

Per shkak te pamundësise per t'u anetarësuar ne Keshillin e Evropes, Kosova nuk mund ta 

nenshkruaj as Deklaraten dhe t'i bashkohet plotësisht Procesit te Bolonjes dhe Hapesires Evropiane 

te Arsimit te Larte.  

 

Ngecjet ne procesin e integrimeve evropiane kane ndikuar edhe ne mundesine per perfitim nga 

fondet e programet e ndryshme evropiane dhe ne qarkullimin e lire te mesimdhenesve e studenteve 

në këtë hapsirë. 

 Nje status i tille ka bere qe Kolegji Biznesi te mos jetë ne gjendje te lidhe marreveshje  

bashkepunimi me institucionet elite evropiane. 

 

 Perkunder ketyre veshtiresive, Kolegji Bzinesi  gjate periudhes se kaluar është dalluar nder 

institucionet kosovare te arsimit te lartë per nga numri i konferencave shkencore te karakterit 

ndërkombëtar sidomos në fushën e emergjencave. 

Per fillimin e procesit te mobilitetit (shkembimeve) te personelite te studenteve me institucione 

cilesore evropiane te arsimit te larte Kolegji Biznesi ka nëshkruar marrëveshje  me universitet Itali, 

Shqipëri , Maqedoni  dhe Bullgari etj.). 

 

Aspektet kryesore te Planit 2021-2024 
 

Gjate procesit te planifikimit grupet punuese te caktuar nga Dekani  kanë bere dy takime te grupit 

strategjik , tre  takime te grupit te zgjeruar dhe dy takime te Keshillit të Lartë Mësimor  per te 

diskutuar dhe riformuluar vizionin e misionin e Kolegjit, fushat e intervenimit, objektivat 

strategjike, masat dhe caqet e Planit Zhvillimor. Fillimisht, grupet punuese jane dakorduar lidhur 

me vizionin dhe misionin e organizates: 

Misioni 
Misioni i Kolegjit “BIZNESI”, ka për qëllim ofrimin e veprimtarive arsimore, shkencore, 

hulumtuese, përmes metodave moderne të mësimdhënies ne fushat e ekonomisë, juridikut dhe 

emergjencave ne ndërtimin e kapaciteteve humane për nevojat e ekonomisë së tregut ne vend dhe 

më gjerë. 

Vizioni 
Vizioni i Kolegjit “BIZNESI” – është ndërtimi i vlerave : shkencore, hulumtuese  dhe 

inovancioneve , përmes të cilave do të ndikojë në zhvillimin ekonomik, social dhe komunitetit të 
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vendit dhe promovimin e Kolegjit në gjithë hapësirën e Republikës së Kosovës, në vendet e rajonit 

dhe më gjerë. 

Objektivat strategjike(OS) 
 

Per sendertimin e vizionit dhe realizimin e misionit te vet, Kolegji Biznesi  ka percaktuar nje sere 

objektivash strategjike per periudhen pesevjeçare ne vijim. Grupi per planifikim kavendosur nga 

nje objektive strategjike per secilen fushe te intervenimit. Ne vijim jepenobjektivat strategjike te 

ketij Plani zhvill imor: 

• OS 1 Themelimi i institucioneve te reja si në vijim: themelohet Qendra e Kolegjit per 

Mesimdhenie lnovative (QKMI), Themelohet njësia  për planifikim strategjik(afatë 

mesëm dhe afatë gjatë), Themelimi i njësis  në  zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar për 

aplikim në thirrjet për Erasmusen +  

 

Masa: Nxjerrën vendime nga Këshilli Mësimor Shkencor i Lartë dhe nxjerren rregulloret 

e punës për funksionalizimin  e tyre.  

 

 

OS 2. Te vendoset nje menaxhim dhe administrate efikase ne mbeshtetje te proceseve akademike 

e hulumtuese, 

OS 3. Te sigurohen perkrahje e shtuar per procedura transparente dhe pjesemarrese te sigurimit te 

cilesise, 

OS 4. Te ofrohen sherbime per perkrahjen e studenteve qe sigurojne kushte optimale tepunes ne 

sherbim te permiresimit te performances se studenteve, 

OS 5. Te perkrahen projekte zhvillimore e hulumtuese te personelit e te studenteve ne funksion te 

ngritjes se relevances se studimeve, 

OS 6. Te avancohen kushtet e punes dhe te vendoset nje kulture e shkelqyer , inovacionitdhe e 

perdorimit te teknologjive te reja ne funksion te zhvillimit te cilesise se sherbimeve arsimore e 

hulumtuese, 

OS 7. Te avancohet bashkëpunimi me partnerë vendore e nderkombetare per te lehtesuar 

komunikimin dhe shkëmbimin e dijes, vlerave dhe arritjeve te personelit e te studenteve te Kolegjit 

Biznesi  me institucione simotra ne vend dhe jashte. 

 

Pershkrimi i masave sipas objektivave strategjike 
 

 

Pas vendosjes se objektivave strategjike, grupi per planifikim ka identifikuar nje sere masash 

konkrete dhe aktivitetesh te cilat do te sherbejne per jetesimin e objektivave zhvillimore te 

Kolegjit Bzinesi . Grupi per planifikim ka identifikuamasat  te cilat jepen  si nëvijim 

pershkrime te shkurta te strategjive permes te cilave synohet jetesimi i ketyre objektivave: 
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OS 1. Thelimi i Institucioneve te reja 
1.Themelimi i institucioneve te reja si në vijim: themelohet Qendra e Kolegjit per Mesimdhenie 

lnovative (QKMI), që ka për qëllim zhvillimin e mendjes shkencore kreative që do të funksionoj 

si qendër edhe për  personelin mësimdhënës edhe studentet. Misioni: 

Qendra ofron sherbime te certifikuara te aftesimit dhe perkrahjes profesionale per personelin 

akademik dhe administrativ ne Kolegjin  dhe ne institucionet e tjera te arsimit te larte ne funksion 

te ngritjes se cilesise se mesimdhenies dhe te studimeve. Qendra do te punesoje nje koordinator 

me norme te plote dhe lehtësues me angazhim sipas programit te punes. 

Qendra do te kete keto tri komponenta kryesore: 

a) Programet e aftesimit - perfshire hartimin e udhezuesve, 

b) Keshillimi dhe mentorimi, 

c) Teknologjia dhe materialet mesimore. 

Programet dhe modulet e aftesimit do te ofrohen ne tre forma: 

-programi inovativ kreativ që ka të bëjë me hartimin e projekteve për të ardhmën që kontribuojn 

edhe për zhvillimin e Kolegjit Biznesi por edhe zhvillimin e lartë inovativ shkencore për adoptimin 

e rrethanev qe vijn. 

-programi per avancimin e personelit per nevoja te Kolegji Biznesi , 

-programi per avancimin e personelit me qellim te avancimit akademik  

1.1. Themelohet njësia për planifikim strategjik (afatë mesëm dhe afatë gjatë), kjo njësi do të oforj 

materiale zhvillimor edhe kahje te veprimit ne te ardhmen për realizimin e misionit dhe vizsionit 

të Kolegjit Bzinesi.  

1.2. Themelimi i njësis në zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar për aplikim në thirrjet për 

Erasmusen + 

1.3. Përforcimi i funksionimit të Zyrës për Cilësi (ZC), zgjerimi me stafë. 

Masa : 

Zyra për Cilësi do te këtë Zyrën Qëndore të përbër nga 10 zyrtar dhe zyrqën mbështetëse të saj në 

Vushtërri prej 5 zyrtarve.   

Zyra për Cilësi do të hartoj planin e saj strategjitk 2020-2024.Themelohet grupi punues nga zyrtar 

të brendshëm dhe të jashtëm. 

1.4   Te sigurohet perkrahje e shtuar per procedura transparente dhe pjesemarrese te sigurimit te 

cilësisë 

Masat: 

1.4.1. Digjitalizohen elementet kryesore te procesit te mesimdhenies dhe te vleresimit te 

studenteve 

Njesia e Programimit (sektori i administrates), ne bashkepunim me Zyren per Cilesi, punon per: 

 

(a) vazhdimin e digjitalizimit te aspekteve te rendesishme te procesit mesimor,perfshire avancimin 

e publikimit te silabuseve (perfshire edhe prezantimin e kurseve nepermjet te video-

projeksioneve), permiresimin e perdorimit te teknologjise per prezantime (ne Power-point) , 

publikimin e literatures,kontrollimin e arkivimin e detyrave dhe te rezultateve, komunikimin 

mesimdhenes-studente per qellim  ne mesim. Per kete qellim do te behet vleresimi i zbatimit te e-

Profesorit gjate dy viteve te para. Procesi i vleresimit do teperfshije idete e te gjithe pjesemarresve 
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relevante, por edhe praktikat e mira ne institucione te tjera ne vend e jashte. Ne baze te 

rekomandimeve te vleresimit dote behen edhe intervenimet e duhura ne sistem. 

b) fillimin e zbatimit te digjitalizimit te nje pjese te vleresimit te studenteve nepermjet te testeve 

online. 

 

Testimi online nuk do te zevendesoje ose eliminoje format e testimit me pyetje te hapura, 

seminaret, projektet, esejat, e te tjera. Qellimi i kesaj forme eshte lehtesimi dhe dinamizimi i 

procesit te vleresimit te studenteve, rrjedhimisht edhe te procesit mesimor. Testimi online do te 

pilotohet fillimisht ne nje numer te lendeve për studentet ne distancë, per t'u finalizuar ne baze te 

gjetjeve te vleresimit te pilotit. 

3.3. Hartohen dhe akreditohen programe te reja atraktive arsimore dhe aftesuese. 

Kolegji Biznesi  do te perdor rezultatet e studimeve te tregut te kryera nga institucione publike dhe 

te pavarura, si dhe do te kryeje vleresime te nevojave te tregut me ekspertet e vet, per te vendosur 

se cilat programe te reja do te hartohen. 

 

Rezultatet e ketyre studimeve mund te sherbejne edhe per pushimin ose modifikimin e programeve 

ne fusha te caktuara (nese nuk ka interesim ose nuk verehet perspektive e qarte per te diplomuarit). 

Gjate periudhes se zbatimit te ketij Plani Kolegji Biznesi  do te perqendrohet edhe ne programe 

per certifikate dhe ne programe multidisiplinore. Pos kesaj, drejtimet e Kolegjit Biznesi rregullisht 

do te perditesojne se paku 15 % te permbajtjes te gjitha kurseve te akredituara per te percjelle 

trendin e avancimit te dijes.  

 

1.4.2 Dizajnohen, akreditohen dhe zbatohen programe online te studimeve qe synojne studente 

nga diaspora dhe nga vende te tjera. 

Caku:Kolegji Biznesi do te disenjoje/ hartoje dhe do te akreditoje programe online te studimeve 

te cilat do te perdoren qofte per implementim e mesimit te kombinuar ose per format e te nxenit  

të mësimit elektronik. Kjo forme e mesimit do te sherbeje edhe per te lehtësuar perfshirjen e 

studenteve shqiptare nga diaspora dhe te studenteve te huaj qe do te studiojne ne Kolegji Biznesi 

ne te ardhmen.  

Programi do te disenjohet nga njesia perprogramim   ne bashkepunim me ekspertet e Kolegjit 

Biznesi  per fushat e perzgjedhura.Se paku nje program i studimit online eshte ne dispozicion deri 

ne fund te vitit. 

1.4.2 Forcohet komponenta e punes praktike: 

Caku:Kolegji  tashme ka zhvilluar rutina shume produktive te praktikes profesionale per studentet 

e saj ne te gjitha fushat e studimeve. Me qellim te avancimit te këtij aspekti te rendesishem, ne 

nivel te dekanatit Kolegji  do te themelohet dhe do te konsolidohet njesia per pune praktike. Kjo 

njesi do te angazhohet ne bashkëpunim aktiv me institucionet partnere per te siguruar pune 

praktike cilesore per studentet e Kolegjit Biznesi . Per kete qellim do te negociohen dhe do te 

nenshkruhen protokolle bashkepunimi. Ne anen tjeter, Kolegji do t'u mundesoje studenteve te vet 

kryerjen e punes praktike edhe ne kuader te sektoreve dhe njesive te veta qe pershtaten me natyren 

e studimeve ne programet perkatese. 

Deri ne vitin 2022-2023 te gjitha programet e studimit u mundesojne/ miratojne studenteve se paku 

dy pervoja te praktikes profesionale ne kohezgjatje prej se paku 200 ore 

 

1.4.3. Jetesohet fondi per projekte hulumtuese kerkimore te personelit te Kolegjit Bzinesi ndane 2 

% te buxhetit  per projekte hulumtuese te mesimdhenesve. Keto projekte synojne avancimin e 
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kerkimeve bazike dhe te aplikuara dhe sherbejne per permiresimin e sherbimeve arsimore e 

shkencore ne Kolegji Bzinesi .  

 

Nje nder kriteret kryesore te ketyre projekteve jane perfshirja e hulumtuesve te rinj dhe relevanca 

per zhvillimin ekonomik e shoqerore te vendit. Kolegji Bzinesi do te caktoje edhe kritere te tjera 

per perzgjedhjen e projekteve fituese. 

 

Per çdo vit Kolegji perkrahe se paku 10 projekte te vogla hulumtuese. Per çdo vit organizohen se 

paku 2 konferenca shkencore me karakter rajonal e nderkombetar per prezantimin e rezultateve te 

projekteve hulumtuese. 

1.4.5 . Themelohet dhe jetesohet fondi per projekte hulumtuese te studenteve te Kolegji 

Caku: 

Kolegji Biznesi  ndan cdo vit nga 1 % te buxhetit per nevoja te projekteve hulumtuese studentore. 

Mesimdhenesit dhe studentet e Kolegjit  konkurrojne bashkerisht per mjetet e ketij  fondi. Fondi 

sherben para se gjithash per mbulimin e nje pjese te shpenzimeve te projekteve hulumtuese per 

punimin e temave te diplomes (bachellor dhe master). 

Kolegji Bzinesi  ndihmon zbatimin e pjeses hulumtuese te se paku 40 % te diplomave deri ne vitin 

2022. 

1.4.6  Themelohen cmime te ndryshme qe afirmojne kerkimin shkencor ne Kolegji 

Biznesi.Dekanati i Kolegjit Biznesi dhe KLMSH hartojne dhe miratojne rregulloren per afirmimin 

e kerkimit shkencor ne Kolegjin Biznesi . Kjo rregullore parasheh nje numer cmimesh per pune te 

dalluar dhe arritje shkencore, perfshire mesimdhenesin me te cituar, librin me te mire, artikullin 

mete mire shkencor, e te tjera te ngjashme. Dekanati emeron nje komision per perzgjedhjen e 

fituesve. Çmimet ndahen çdo vit ne fund te vitit ose ne data te shenuara. 

Caku:Cdo vit ndahen çmimet perkatese ne fushen e kerkimit shkencor. 

1.4.7 Ndertohen kapacitetet per aplikim ne thirrje vendore dhe nderkombetare per projekte 

hulumtuese. 

Kolegji do te organizoje program aftesimi per hartimin e projekteve hulumtuese ne pergjithesi, 

dhe per hartimin e projekt-propozimeve per fonde nderkombetare te kërkimit shkencor (si 

Horizont2020). Keto trajnime organizohen si nga ekspertet e Kolegjit Biznesi ashtu edhe nga 

eksperte te jashtem, me organizim te MASHT ose te Komisionit Evropian. 

Caku:  

Cdo vit organizohet se paku nje punetori per aplikim ne programe nderkombetare shkencore. Gjate 

periudhes se zbatimit te ketij Plani secili mesimdhenes i Kolegjit Biznesi  ka për ta pasur rastin te 

marre pjese ne se paku nje aktivitet per ngritjen e kapaciteteve per hartimin dhe menaxhimin e 

projekteve hulumtuese. 

1.4.8  Forcohet dhe perkrahet redaksia e Revistës Biznesi 

Kolegji  do te rishikoje perberjen e Keshillit Redaktues te revistes dhe do te forcoje sekretariatin e 

revistes. Kolegji Bzinesi  do te filloje botimin e versionit online te revistes "Punimi më i mirë" deri 

ne fund te vitit 2019. Te gjitha punimet e publikuara ne "Punimi Shkencor"jane te lexuara nga se 

paku dy recensente te pavarur. Redaksia e Revistës "BIZNESI do te vazhdoje te botoje edhe numra 

tematik, ne percjellje te konferencave te organizuara nga departamentet (ose grup departamentesh) 

te Kolegjit Bzinesi . 

Caku: Revista "Biznesi " botohet se paku dy here ne vit ne format elektronik dhe ne leter. 

1.4.9. Ndahen fonde per organizimin e konferencave shkencore nderkombetare. 

Kolegji Bzinesi  do te vazhdoje te organizoje konferenca shkencore me karakter rajonal dhe 
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nderkombetar. Rektorati i Kolegji Bzinesi  e miraton propozimin vjetor te konferencave 

shkencore qe dorezohet nga drejtimet e caktuara . Shpenzimet e konferencave te miratuara 

mbulohen nga fondi i Biznesi per kerkime shkencore. 

 

O.S.2. Te vendoset nje menaxhim dhe administrate efikase ne mbeshtetje te 

proceseve akademike e hulumtuese 
Masat: 

2.1 . Hartohen rregullore te reja per percjelljen e zhvillimit dhe zgjerimit te Kolegjit Bzinesi , si 

dhe per instalimin e kultures se re te shkelqyer te inovacionit ne menaxhim, nemesimdhenie dhe 

ne hulumtim. 

Kolegji Biznesi  cakton nje grup punues per te vleresuar nevojat per rregullore te reja me qellim 

te percjelljes se zhvillimeve te reja institucionale, organizative, strukturore,njerezore, e  

teknologjike. Pas vleresimit te nevojave, hartohet plani i punes dhe dinamika e veprimeve  duke 

përfshi   miratimin e rregulloreve te reja si dhe rekrutimin e stafit shtesë në administrat. 

 Varesisht nga fusha qe rregullohet, Dekanati ose Keshilli të Lartë Mësimor Shkencor , caktojnë 

grupet punuese per hartimin e rregulloreve perkatese. Kolegji Bzinesi  mund te angazhoje eksperte 

te jashtem varesisht nga ekspertiza e pranishme ne Kolegji Bzinesi . 

 Ne disa raste, para miratimit final, nje nume rrregulloresh pilotohen per te pare zbatueshmerine e 

tyre ne praktike. 

 

2.2. Finalizohet digjitalizimi i administrates 

Pershkrimi i mases: 

Fillimisht, Kolegji Bzinesi  do te beje vleresimin e gjendjes se tanishme te digjitalizimit te 

sherbimeve dhe kenaqshmerine e mesimdhenesve e studenteve me keto sherbime. 

Nje aspekt i rendesishem i vleresimit do te jete edhe hulumtimi i praktikave te mira te digjitalizimit 

tek institucionet e tjera rajonale dhe ndërkombëtare . Vleresimin do ta beje nje ekip i pavarur 

vleresues i caktuar nga Rektori , i cili do te hartoje raport per shkallen e digjitalizimit te sherbimeve 

dhe vazhdimin e ofrimit kreativ të shërbimvev . Ne baze te raportit dote hartohet plani i avancimit 

te sistemit te digjitalizimit te sherbimeve administrative dhe studentore ne Kolegji Biznesi 

 

2.3. Vendoset nje sistem me i decentralizuar i udheheqjes dhe menaxhimit te Kolegjit Biznesi 

 Ekipi lartëpërmendur po ashtu bënë vleresimin e praktikave te mira te menaxhimit te 

institucioneve te arsimit te larte ne rajon e ne Evrope dhe propozon rekomandime.  

 

2.4. Finalizohet dhe zbatohet sistemi i e-Menaxhimit 

Ne kuader te digjitalizimit te administrates (Intrnaeti), vemendje e veçante do t' i kushtohet 

finalizimit te mekanizimit te e-Menaxhimit(Intranet). Per kete qellim, do te shqyrtohet cilesia e 

sistemit te tanishem, perdorimi i tij, anet pozitive dhe sfidat. Ne bazë te rezultateve te rishikimit 

dotëmerret vendimi per ridisenjim, avancim te sistemitose aplikim te nje sistemi tjeter te gatshem 

per lehtesimin e menaxhimit në Kolegjit Biznesi nepermjet teknologjise digjitale. Per 

vendimmarrje me te mire do te merrenparasysh edhe praktikat e mira nderkombetare - ne vecanti 

nder partneret e kolegji Biznesi. 

 

2.5. Avancohet dhe zbatohet sistemi i vlerësimit te performances se personelit ne Kolegjin Bzinesi.  
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Domethene, sistemi do te ndertohet mbi misionin e vendit te punes dhe duke u bazuar mbi 

planifikimin individual zhvillimor te personelit me qellim te realizimit sa me te mire te misionit.  

 

Per realizim te kesaj mase do te organizohen aktivitetet ne vijim: 

- Vleresimi i sistemit te tanishem per vleresimin e performances 

- Rekomandimet per avancim te sistemit 

- Vendimi per programin e vleresimit te performances (hartimi i udhezuesve dhe rregulloreve) 

- Informim i personelit per sistemin e vleresimit te performances, perfshire rolin esecilit anetar 

- Percaktim te misionit te organizates, njesise dhe secilit vend individual te punes 

- Vleresim te nevojave per zhvillim profesional te personelit (identifikim iprogrameve) 

- Zbatim te programeve per aftesim te personelit. Ne keto programe mund teperfshihen kurse te 

shkurta per certifikate, programe formale te studimit,pjesemarrje ne programe shkembimi dhe 

mobiliteti me institucionet partnere e tetjera 

- Zbatim i sistemit te vleresimit te performances ne perputhje me rregulloret dheudhezuesit e 

miratuar. 

 

2.6. Avancohen shërbimet e marketingut per te përcjellë diversifikimin e shërbimeve akademike 

e hulumtuese te Kolegji Biznesi. 

 

Pershkrimi i mases: 

 

Identifikohen nevojat zhvillimore te personelit , te marketingut dhe organizohen programe aftesimi 

ne perputhje me nevojat dhe karshi misionit te njesise dhe te vendit te punes, perfshire edhe 

programe profesionale ne fushen e marketingut ne vend e jashte; Organizohen programe aftesimi 

per personelin e njesise se marketingut ne fushene internacionalizimit te punës së Kolegjit Bznesi 

; Organizohen programe aftësimi për personelin e qendrave te regjistrimit (në fushen e 

komunikimit, IT-se, programeve e politikave te Kolegji Biznesi, materialeve te informimit, e te 

tjera.Hartohet program i komunikimit me partneret dhe komunitetin, perfshire planin e ngjarjeve 

dhe aktiviteteve me komunitetin. 

2.7. Përkrahet sektori i programimit dhe IT-se per te vazhduar digjitalizimin e proceseve 

administrative e akademike. 

Per kete qellim do te hartohet nje program per aftesimin e personelit te programimit dhe te IT-se 

ne fushen e programimit dhe mirembajtjes e teknologjive te reja. Ky aftesim mund te behet ne 

forme te kurseve te shkurta dy-triditore ose kurse per certifikate deri ne gjashte muaj . Kjo per 

arsye se digjitalizimi i sherbimeve eshte orientim strategjik i Kolegjit Biznesi. 

2.8. Perkrahet sektori i informimit per avancimin e marredhenieve me publikun dhe permiresimin 

e uebfaqes. 

 

O.S.3. Te ofrohen sherbime per perkrahjen e studenteve qe sigurojne kushte 

optimale te punes dhe studimit per permiresim e performances. 
 

Masat: 

3.1. Zhvillohen aktivitete te bibliotekes per perkrahjen dhe ngritjen e performances se studenteve 

ne studime.Personeli i bibliotekes se Kolegji Biznesi do te finalizoje programin per informim/ 

aftesim te studenteve dhe do ta zbatoje ate ne fillim te secilit semester me te gjithe studentet 
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fillestare. Ky sektor do te hartoje broshura, fletepalosje, informata te shkurta, skica e udhezime 

orientuese per te lehtesuar qasjen dhe perfitimin e studenteve nga sherbimet bibliotekare. Personeli 

i bibliotekes do te hartoje edhe nje udhezues per praktikat e mira te perdorimit te resurseve librare 

dhe shmangien e plagjiatit e formave te tjera te sjelljes joetike ne punen akademike. Ky udhezues 

do te shperndahet ne fillim te secilit vit dhe do te jete pjese e obligueshme te se paku nje ligjerate 

ne te gjitha kurset ne kolegj. 

3.2. Organizohen sherbime per perkrahjen e studenteve nga komunitetet pakice dhe per studentet 

me nevoja te veçanta (perkrahje ne literature, teknologji, perkrahje gjuhesore, 

etj.); 

Caku: 

Kolegji Biznesi  dallohet ne Kosove per perfshirjen dhe perkrahjen e komuniteteve pakice. 

Nje politike e tille do te vazhdoje e do te fuqizohet edhe për  gjate periudhes se zbatimit te ketij 

Plani. Per kete qellim, Kolegji Bzinesi do te forcoje piken koordinuese per mesimin e 

komuniteteve pakice (duke angazhuar nga nje pjesetare te personelit akademik ne secilin 

departament pos tjerash edhe per ofrimin e perkrahjes akademike komuniteteve). 

 

 Pos kesaj, do te negociohen marreveshje bashkepunimi me institucione ne rajon qe zhvillojne 

mesimin ne gjuhet e komuniteteve pakice ne Kosove; do te ndahen bursa per pjesetaret e ketyre 

komuniteteve; do te organizohen udhetime studimore enkas per studentet e komuniteteve pakice; 

do te jene pjese e obligueshme e cdo marreveshjeje mobiliteti me institucionet perkatese arsimore 

e te tjera. 

3.3. Organizohen udhetime studimore (se paku nje per departament per semester) ne vend 

dhe jashte per realizim me te mire te kurrikulave. 

Caku: 

Ne zbatim te kesaj mase Kolegji Biznesi  do te organizoje udhetime studimore ne vend, ne rajon e 

ne Evrope perkatesisht per te gjithe studentet e programeve master dhe per pjesen me te madhe te 

studenteve te nivelit bachellor. Shpenzimet e udhetimit do te mbulohen bashkerisht nga Kolegji 

Biznesi  dhe nga pjesemarresit. Pjesemarrja ne keto udhetime do te jete pjese e obligimeve 

kurrikulare te studenteve. Qellimi kryesor i udhetimeve do te jete pasurimi i pervojave mesimore 

te studenteve me praktika te mira ne vend dhe jashte per fushen e tyre te studimeve. Plani i 

udhëtimeve studimore do te miratohet ne fillim te vitit akademik nga Keshilli i Lartë Mësimor i 

Kolegjit . Udhetimet individuale do te miratohen nga dekani dhe prodekani per mesim ne zbatim 

te planit te udhetimeve. Secili student perfiton nga pervojat mesimore te se paku nje udhetimi 

studimor gjate nje niveli akademik. 

3.4. Organizohen aktivitete te jetes studentore brenda dhe jashte kampusit te Kolegjit Biznesi me 

qellim te familjarizimit te studenteve me institucionin; Keshilli i Lartë Mësimor  i Kolegjit Bzinesi 

ndane fondin per aktivitetet e Unionit te Studenteve. 

 

Unionit Studentor nga Plani Vjetor i Punes Para fillimit te secilit vit akademik (ne gusht te secilit 

vit) Unioni Studentor i propozon Keshillit të Lartë Mësimor Planin vjetor te punes per miratim. 

Aktivitetet e miratuara nga Plani mbulohen nga Kolegji per aktivitete studentore. 

3.5. Organizohen aktivitete studentore per informimin, njohjen dhe nderlidhjen me te mire te 

Kolegji Biznesi  me shkollat e mesme; 

 

Caku: 
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Unioni Studentor i Kolegjit Bzinesi  do te hartoje planin e nje fushate per perhapjen e vlerave dhe 

te praktikave te mira te Kolegji Biznesi -se, duke synuar komunitetin dhe shkollat fillore e te 

mesme ne Kosove. Keshilli i Larte  dhe Dekanati do te perkrahin qasjet dhe aktivitetet me kreative 

te ketij plani. 

Çdo vit, te gjithe shkollaret ne Kosove i njohin vlerat, perparesite dhe praktikat e mira te studimit 

ne Kolegji Biznesi 

3.6. Organizohen kurse ne gjuhe te huaja ne gjuhet vendore per te gjithe studentet e interesuar per 

te lehtesuar integrimin e studenteve nga komunitetet dhe te studenteve te huaj. 

Caku: 

Te gjithe studentet e interesuar perfitojne nga kjo mundesi me kushte preferenciale (kurse me 

zbritje deri 50 % te kostos). 

Objektiva strategjike 

3.6.1. Te perkrahen projekte hulumtuese te personelit e te studenteve ne funksion te ngritjes se 

relevances se studimeve 

 

O.S.4. Avancimi dhe fusha kerkimore shkencore si dhe digjitalizimi i shërbimeve 
 

4.1. Ndertohen kapacitetet per aplikim ne thirrje vendore dhe nderkombetare per projekte 

hulumtuese. . 

 

4.2. Forcohet dhe perkrahet redaksia e "Revista Biznesi  " 

 

4.3. Digjitalizohen sherbimet bibliotekare dhe shërbimet tjera. 

Caku: 

 Per shkak te rendesise se madhe te sherbimeve bibliotekare per performancen e studenteve, gjate 

periudhes se mbuluar nga ky Plan, Kolegji Biznesi  do te siguroje personel te kualifikuar dhe te 

perkushtuar ne biblioteke, si dhe do te ofroje zhvillim te vazhdueshem profesional per personelin 

ne fushat relevante per punen e tyre. Pos kesaj, Kolegji Biznesi  do te trefishoje fondin e librave 

fizik dhe dote siguroje pjesemarrje te Kolegji Biznesi  dhe qasje te perhershme te studenteve ne 

burimet me te njohura te pergjithshme online (si EBSCO), si dhe ne bibliotekat dhe revistat online 

sipas fushave te studimit ( ekonomi,juridik dhe emergjenca). Personeli i bibliotekes do te hartoje 

nje program aftesimi dhe informimi per personelin e per studentet per perdorimin e resurseve 

online. Ky program do te jete i obligueshem per promovimin e personelit akademik. Ne anen tjeter 

vijimi i programit do te llogaritet me nje numer perkates te ECTS kredi per studentet qe e vijojne. 

Deri ne  muajin maj  nëvitin 2021  pritet qe  Biblioteka  e Kolegjit Biznesi   funksionalizuar 

plotesisht dhe eshte konsoliduar si nje nder bibliotekat me te mira universitare ne rajon. Deri ne 

vitin sipas parameterave   te planit tonë në vitin 2022 pritet te pesefishohet  numri i vizitoreve te 

bibliotekes ne vit; Deri ne vitin 2020: eshte trefishuar numri i librave fizik ne biblioteken 

e Kolegjit Biznesi . 

 

4.4. Organizohen aktivitete te ndryshme akademike e kulturore me baze komerciale e jokomerciale 

një herë vjet  aktivitete sportive, recitale, e te tjera. Nje pjese e ketyre aktiviteteve do te integrohen 

me ngjarje te tjera akademike e shkencore si konferenca, tryeza dhe debate. 

 

Caku: Ne fund te periudhes se zbatimit te ketij Plani, Kolegji shnderrohet ne nje mjedis dinamik 

dhe te gjalle kulturor dhe artistik te nderlidhura me aspektet akademike e shkencore. 
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O.S.5. Bashkepunimi dhe partneritetet 
 

5.1. Forcohet Zyra per Bashkepunim Nderkombetar: 

Pas disa vitesh funksionimi me nje sukses  eshte bere e domosdoshme qe Kolegji Biznesi do  të 

shtoj kapacitetet  e zyrës  si në vijim: 

  

a) negocimin dhe nenshkrimin e marreveshjeve nderkombetare 

b) hartimin e projekt-propozimeve dhe menaxhimin e projekteve 

c) koordinimin e programeve te bashkepunimit 

d) menaxhimin e mobiliteteve per te gjitha  departamentet e  Drejtimeve programore përkatëse  

e) lehtesimin e partneriteteve te brendshme me qellim te realizimit te punes praktike. 

Per kete do te duhet te angazhohet personel per zyren: nje drejtor dhe tre koordinator te programeve 

– të gjithe njohes te mire te fushave perkatese (projekte, mobilitete, partneritete) dhe te gjuheve te 

huaja. Pas angazhimit, do te duhet te organizohet aftesimi i personelit. 

5.2. Nenshkruhen dhe zbatohen marreveshje e programe mobiliteti per personelin dhe studentet 

(Erasmus +) 

Pershkrimi mases: 

Tashme Kolegji Bzinesi ka vendosur disa linja bashkepunimi per realizim te mobiliteteve per 

studentet dhe personelin. Gjate periudhes se ardhme pesevjeçare,Kolegji do te shumefishoje 

numrin e programeve te bashkepunimit dhe te mobiliteteve individuale te personelit e te 

studenteve. Kjo do te arrihet nepermjet te rritjes se kapaciteteve per dergim dhe pranim te 

personelit e te studenteve. Per shembull, do te organizohen kurse te gjuheve te huaja pa pagese per 

studentet e personelin e interesuar, do te organizohen seanca informimi, programe aftesuese per 

studentet e personelin per konkurrim ne programet e mobilitetit, do te shtypen fletushka dhe 

broshura per Kolegjin Biznesi  por edhe per institucionet e huaja partnere te arsimit te larte, do te 

rriten kapacitetet e vendosjes e te ushqimit, do te organizohet perkrahje institucionale per nxjerrjen 

e vizave per studentet e personelin tone e te tjera. Kolegji Biznesi  do te punoje qe te shtohen 

mundesite per konkurrim per programet e mobilitetit, gjithnje ne suaza te kornizes se vendosur per 

Kosoven nga Bashkimi Evropian. 

Caku1 : konkurrimi ne se paku nje projekt ERASMUS PLUS ne vit.Kolegji Biznesi  do te punoje 

edhe qe te arrihen marreveshje dypaleshe per shkembimin e studenteve e te personelit dhe njohjen 

e ndersjelle me automatizem te arritjeve te institucionin mikprites. Nje gje e tille do te realizohet 

ne vesçanti me institucionet e arsimit te larte ne rajon (Shqiperi, Mal i Zi, Maqedoni, Bosnje e 

Hercegovine, e te tjera). 

 

Caku 2: 

 Nenshkrimi i se paku nje marreveshjeje te tille dypaleshe te mobilitetit ne vit. 

5.3. Ndertohen kapacitetet per konkurrim ne projekte vendore e nderkombetare te arsimitte larte 

Caku: 

5.4.Kolegji Biznesi  do te themeloje zyren per menaxhimin e projekteve ne kuader te zyres per 

bashkepunim dhe partneritete. Ne kete zyre do te punesohet se paku nje ekspert me marredhenie 

te plote pune. Te tjere zyrtare do te punesohen per implementimte projekteve varesisht nga 

projektet e fituara. Kjo zyre do te bashkepunoje me te gjitha departamentet ne Kolegji Biznesi  per 

konkurrim ne projekte te ndryshme me fonde vendore e nderkombetare. Programi i aftesimit 
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fillimisht do te sherbeje per ngritjen e kapaciteteve te personelit te zyres per hartimin dhe 

menaxhimin e projekteve nderkombetare. Ne fazen e dyte, kjo zyre do te organizoje aftesimin e 

personelit per hartimin e projekteve per fonde vendore e nderkombetare. 

Hartimi dhe miratimi i rregullores per pjesemarrje ne projekte vendore e nderkombetare. 

Plotesimi dhe funksionalizimi i zyres deri nefund te vitit 2021- Janar 2022 Konkurrimi me se paku 

nje projekt ne vit. 

5.6. Nenshkruhen dhe zbatohen marreveshje per implementim te programeve studimore nga 

institucione te njohura nderkombetare (te te gjitha niveleve). 

Pershkrimi i mases: 

Kolegji  do te shtoje perpjekjet per rritjen e vellimit dhe te cilesise se bashkepunimit me 

institucione nga vendi e nga bota. Per kete qellim do te identifikohen partnere, do te negociohen 

dhe do te nenshkruhen marreveshje bashkepunimi ne fushe te zhvillimit dhe shkembimit te 

personelit, mobilitetit, hartimit te programeve te perbashketa, organizimit te konferencave dhe 

projekteve te perbashketa hulumtuese. Si edhe deri tani, Kolegji dote angazhohet per marreveshje 

te mirëfillta  te bashkepunimit, duke iu shmangur programeve te bashkepunimit  vetëm formale  

 

5.5. Zhvillohet internacionalizimi i programeve dhe sherbimeve arsimore per te shtuar numrin e 

mobiliteteve dhe te studenteve te huaj te regjistruar ne Kolegji Biznesi .Periudha e zbatimit te ketij 

Plani Zhvillimor do te karakterizohen nga internacionalizimi i ofertes arsimore te Kolegji Biznesi 

. Ne perputhje me kerkesat e shtuara dhe trendet e reja ne fushen e nderkombetarizimit te arsimit 

te larte, Kolegji Biznesi  do te zbatoje masa ne fushen e nderkombetarizimit te arsimit te larte per 

te shtuar oferten e vet arsimore per programe mobilitetin, shkembimi dhe per regjistrim te 

studenteve nga vende te tjera. Per kete qellim Kolegji Biznesi  do te marre nje sere masash, 

perfshire: 

- ndertimi i nje konvikti per vendosjen e studenteve dhe te ligjeruesve mysafire, 

- permiresimi i sherbimeve te restorantit ne Kolegjin Biznesi , 

- Avancimi i sherbimeve te transportit, 

- Avancimi i pranise online ne uebfaqeshnderruar ne nje perparesi krahasimtare karshi 

konkurrences ne vend e jashte. Ne kete drejtim sherben edhe për imazhinshume pozitiv i krijuar 

tashme. 

 

5.6. Permiresimi i informimit te studenteve lidhur me programet nderkombetare te mobilitetit dhe 

per mundesite e shkembimeve institucionale dhe individuale. Kolegji Biznesi do te angazhoje 

zyrtare ne nivel te dekanati dhe ne nivel te departamenteve (fakulteteve) per informimin sa me te 

mire te studenteve te interesuar perpjesemanje ne programe mobiliteti dhe shkembimi ne 

institucione te tjera ne Evrope e me gjere. Njekohesisht do te permiresohet dukshem niveli i 

informimit per studente e huaj qe duan te dine me shume per Kolegji nëpërmjet te pasimit te me 

shume informatave dhe lajmeve ne uebfaqe dhe permes venies ne dispozicion te adresave 

elektronike per pyetje - pergjigje. Nje prezantim, i cili do te perditesohet vazhdimisht me 

zhvillimet me te reja, do te publikohet vazhdimisht ne uebfaqen e Kolegjit Biznesi . Pos kesaj, nje 

zyrtar i zyres per bashkepunim nderkombetar do te jete ne dispozicion te studenteve per aplikim 

individual ne projekte nderkombetare mobiliteti. 

Caku: Jane krijuar instrumentet, rutinat dhe procedurat  e rregullla te informimit te studenteve per 

pjesemarrje ne mobililete rajonale e nderkombetare deri ne fund te vitit 2020 
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Strategjia e komunikimit 
 

Te gjitha aktivitetet e strategjise se komunikimit te ketij plani do te bashkerenditen nga Dekanati 

kohe pas kohe, Dekanati do te kerkoje ndihmen e sektoreve te ndryshem - sidomos ne kohen e 

shqyrtimit te zbatimit dhe rishikimit te planit. Pos kesaj, nje zyrtar i dekanatit do te angazhohet 

drejtpersedrejti per monitorimin e zbatimit dhe informimin e dekanatiti, Keshillit të Lartë 

Mësimor, partnereve e te opinionit per procesin e zbatimit te planit. Dekanati, nepermjet te zyres 

se cilesise, do te beje mbledhjen e rregullt te informatave nga monitorimi me qellim te raprotimit 

vjetor ne Keshillin  e Lart  te Kolegjit Biznesit lidhur me cilesine e zbatimit te Planit. Dekanati i 

Kolegjit Biznesi ka zhvilluar nje proces me pjesemarrje te gjere per hartimin e Planit Zhvillimor 

per vitet 2020-2024. Pas hartimit te Planit, dekanati do ta publikoje planin ne uebfaqen e Kolegjit 

per informim dhe dhenie te informative kthyese nga personeli, studentet dhe organizatat partnere. 

Pas diskutimit te versionit dhe perfshirjes se komenteve eventuale, dekanati do te dorezoje 

dokumentin ne procedure te diskutimit dhe te miratimit ne Këshillin e Lartë Mësimor 

 

Pas miratimit nga Keshilli i Lartë Mësimor , dekanatii do te hartoje materialet per informim te 

paleve te interesit, perfshire partneret, komunitetin dhe bizneset. Per kete qellim do te hartohen 

fletepalosje dhe broshura informuese, ndersa ne uebfaqe do te jete vazhdimisht i publikuar plani. 

Materialet ne uebfaqe do te publikohen ne gjuhe shqipe, angleze ne menyre qe te arrije sa me 

shume perfitues dhe pale te interesuara. Pos kesaj, do te organizohen edhe takime informimi neper 

njesite e Kolegjit per te mobilizuar personelin, administraten, studentet dhe partneret per zbatimin 

e masave te planifikuara ne plan. Pastaj, do te organizohet nje ngjarje informative sipas nevojes e 

vleresimit me shkolla, dhe me bizneset perkatesisht. Ketu, palet e tjera do te informohen per pjeset 

perkatese te planit. Secilin vit, ne muajin korrik do te behet shqyrtimi i zbatimit te masave te planit 

dhe hartimi i planit vjetor te veprimit per vitin e ardhshem (akademik). Ne kete punetori te 

rishikimit e te planifikimit do te perfshihen te gjithe personeli menaxhues dhe palet relevante te 

interesit. Keto punetori shqyrtuese do te sherbejne edhe per te rishikuar e shtuar mobilizimin e 

personelit e te partnereve per zbatimin same te mire te tij.  Ne vecanti, gjate procesit te shqyrtimit 

te zbatimit, do t' i kushtohet rendesi masave qe kane te bejne teknologjite e reja, 

inovacionet,diversifikimin e sherbimeve e te tjera). 

 

Ne vitin 2022 do te behet rishikimi i ndermjetem i zbatimit te planit. Me kete rast do te organizohet 

nje punetori me perfshirje me te gjere, duke perfshire partneret, komunitetin, autoritetet arsimore 

dhe institucionet simotra e te tjera. Ky proces do te nenkuptoje nje shqyrtim te zbatimit dhe 

rishikim te masave te parapara ne planin origjinal. Kjo do te behet per t'i pershtatur masat me 

kontekstin e ndryshuar te sektorit arsimor ne vend e me gjere. Kjo ngjarje do te sherbeje edhe 

permobilizimin e mjeteve shtese per financimin e zbatimit te planit por edhe per kapitalizimin nga 

mundesi te tjera per zbatim te Planit qe mund te dalin si rezultat i avancimit te procesit te 

integrimeve evropiane dhe rritjes se forces ekonomike te Kolegjit, te popullates ose te buxhetit te 

Kosoves. Pos ketyre formave te komunikimit e informimit, do te shfrytezohen edhe mjetet e 

informimit (elektronike dhe te shtypura) me qellim te informimit sa mete mire te opinionit per 

procesin zbatimit, perfshire sfidat dhe sukseset, e ketij plani.  

Ngamediat, perparesi do t'u jepet mediave elektronike dhe atyre digjitale - per shkak te percjelljes 

me te shpejte te informates. Kjo do te kerkoje forcim te kapaciteteve dhe te procedurave te njesise 

per informim dhe marredhenie me publikun. Nje segment me rendesi do te jete promovimi i Planit 

dhe aktiviteteve perkatese te tij ne gjuhet e huaja ne uebfaqen e Kolegjit. 
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