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Klubi Alumni i Kolegjit Biznesi 

Qëllimi 

Një nga qëllimet kryesore i Klubit  të Diplomuarve të  Kolegjit Biznesi  është  mbështetja e  një 

rrjeti të ish-të diplomuarve, i cili do të ndihmojë në ngritjen e profilit të Kolegjit Biznesi. 

Ashtu si shumica e organizatave të tjera studentore, edhe klubi  i ish-studentëve synon të sjell 

individë me qëllim që së bashku të  ngritin nivelin profesional. 

Përfshirja  e ish studentëve  në një Klub   të  tillë,   gjithashtu jep mundësi të përdorimit të  gjerë  

të   këshillave  dhe udhëzimeve profesionale të ndërsjellta.  

Vlera e ndihmës në karrierë e bën vetëm koston e anëtarësimit të vlefshme, por ish studentet dhe 

Kolegji   mund të ofrojë me  shumë përfitime të tjera.  

Një rrjet si alumni i angazhuar dhe mbështetës është thelbësor për suksesin e një institucioni siç 

është  Kolegji Biznesi. 

Alumni  mundëson  komunikim, avancim dhe zhvillim pozitive në karierë, të  sa po të 

diplomuarve të Kolegjit. Marrëdhëniet e mira me ish-studentët sjellin shumë përfitime si për 

institucionin, ashtu edhe për vet ish-studentët. 

Aktiviteti i Klubit Alumni 

Alumni zakonisht ofron  postime ekskluzive të vendeve të punës, rishikime  edukative të 

studentëve, uebinar, ngjarje në rrjet dhe një shumëllojshmëri të videove dhe burimeve në internet 

pa pagesë.  

Shërbime më të hollësishme, si këshillimet për karrierë ose panairet e karrierës vetëm për 

alumni, gjithashtu janë në dispozicion, ndonjëherë për  përfitim të informatave të shumta : 

 Lidhur me përvojat  

 Angazhimi ne rrjetet sociale . ... 

 Ndërtimi i  një Imazhi sic janë  ftesat në Instagram.  

 Krijimi i përmbajtjes që vlen të ndahet me Alumni.  

 Mbledhja e  të dhënave për punësim. 

Rrjeti i alumni-ve per Kolegjin Biznesi  rezulton të jetë një lloj veçanërisht i efektshëm nga  

rrjetit social. Kjo,  sepse njerëzit shpesh vetë-zgjedhen në programe dhe fakultete, Alumni ka  po 

ashtu një  rol  të  rëndësishëm në  ofrimin e një  llojë  marketingu për të  përkrahur programet e 

kolegjit që  bëhet nga Alumni, gjë që gjeneron një nivel më të lartë ndërveprimi  dhe koordinimi 

dhe bashkëpunimi të ish studentëve dhe Kolegjit. 

Alumni  luanë një rol aktiv në programet vullnetare si këshillimi i studentëve në fushat e tyre të 

ekspertizës. Alumni  gjithashtu luanë një rol të rëndësishëm në kontributin e bursave për 
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studentët meritorë. Alumni vihet në kontakt me studentët dhe ndan ekspertizën dhe praktikat e 

tyre më të mira në një fushë të caktuar. 

Panairet e punës janë   disa nga aktivitetet e Klubit. Të tjera aktivitete kanë programe mentorimi 

për të diplomuarit që bashkojnë studentët me alumni në fusha të ngjashme të karrierës. Klubi i  të 

diplomuarve ofron padyshim cilësi  që mund ta fitoj kualitet të  lartë  në  marrjen e informatave. 

Klubi Alumni është  aktiv  dhe ka një  kalendar te aktiviteteve vjetore.  

Një nga gjërat për të mbajtur mend në lidhje me Klubin  e ish-studentëve është se ata duan që  

studentet e po sa diplomuar  të kenë sukses në karrierë. 

Ndihma është  reciproke, klubi   do të  ndihmoj  në përdorimin e suksesit  për të ndihmuar 

kolegjin dhe vetë studentët e pa sa diplomuar.  Të diplomuarit  e suksesshëm janë pasuria më e 

madhe   e Kolegjit. 

Mundësitë e rrjetëzimit 

 Një nga qëllimet kryesore të Klubit te të diplomuarve është  mbështetja  e një rrjeti të ish-të 

diplomuarve, të cilët, nga ana tjetër, do të ndihmojnë në ngritjen e profilit të Kolegjit .  

Ndryshe nga   organizatat e tjera studentore, programet e alumni janë të hapura për të gjithë të 

diplomuarit dhe ofrojnë një fushë më të gjerë të rrjetëzimit në dobi të secilit student të sap o 

diplomuar. 

Kontaktimi dhe anëtarsimi 

Studentet në  pragë  të  diplomimit apo të  sa po të  diplomuarit mund të  kontaktojnë Klubin 

Alumni të  Kolegjit Biznesi   për të parë se çfarë lloj mundësish ofron. 

Kush mund të  anëtarësohet : 

Nëse jeni duke shkuar drejt diplomimit për disa muaj ose sapo keni mbaruar diplomën, 

anëtarësimi në Klubin e ish-studentëve të Kolegjit   është një mënyrë e mirë për tu bërë  pjesë  e 

alumnit.  

Alumni dhe karriera 

Alumni angazhohet  që shumica e studentëve   të diplomuar të  iu  ofrojnë një larmi shërbimesh 

karriere. Këto mund të jenë gjithçka, nga panairet e lartpërmendura të punës deri te gjëra të tilla 

si rifillimi i punëtorive, njoftime për punë dhe burime në internet për punëkërkuesit.  

Shumica e këtyre shërbimeve ofrohen falas për anëtarët e alumni. Këto mund të jenë mjete të 

shkëlqyera për ndërtimin e karrierës ose gjetjen e mënyrave për të maksimizuar potencialin e 

përfitimit. 

Klubi Alumni i Kolegjit Biznesi  i’u siguron mundësi të shumta arsimore dhe nuk ka të bëjë 

vetëm me  oferta pune por edhe me  shumë  oferta tjera të  karrierës.  

Klubi i të diplomuarve të Kolegjit  është   me të vërtetë i dobishëm në suksesin e studentëve të po 

sa diplomuar dhe  shpresohet që sukseset e studentëve pas diplomimit do të promovojnë 
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reputacionin e  kolegjit Biznesi, dhe do të inkurajojnë të tjerët të marrin në konsideratë  

regjistrimin e maturantëve të  rinj, që është një nga qëllimet e Kolegjit  Për më  shumë, Klubi  i 

të diplomuarve  është  burim i madh informues  për studentët e ardhshëm – ku hyjnë shumë bursa  

(të financuara nga donacione nga alumni) dhe forca e  Klubit  Alumni të një shkollë maturantesh 

e cila mund të jetë një faktor vendimtar për studentët e ardhshëm.  

Klubi Alumni  i të diplomuarve nuk janë vetëm për studentët vendas por edhe ndërkombëtar. 

Kolegji Biznesi përmes programit Alumni dhe me programe aspiruese ndërkombëtare synon për 

të përhapur suksesin Kolegjit, dhe rekomandimet e studentëve të sa po diplomuar  kanë shumë 

peshë per  studentët e ardhshëm. Pra, nëse studentët e po sa diplomuar regjistrohen për 

anëtarësim, ata duhet të interesohen sa me pare, sepse Kolegji ofron   shërbime,  këshillime, 

sepse ka shumë mënyra që klubi i të diplomuarve të ndihmon  në gjetjen e vetvetes në  ekonomin  

e  tregut. 

Pra, nëse kërkohet një mënyrë për të maksimizuar potencialin e diplomës dhe kthimi të Kolegji 

Biznesi në të njëjtën kohë atëherë duhet angazhim për të  mirën profesionale për studentet e 

rijnë.  

Karriera dhe Alumni 

Rrugët e karrierës për të diplomuarit, dhe mbështetjen e përparësive janë   produkte të programit 

udhëzues, duke zbatuar  programe që  kanë udhëzime për shërbimet profesionale,  të diplomuarit 

japin reagime të vlefshme, në lidhje me fuqinë e programit udhëzues, çfarë funksionon dhe si? 

Kjo krijon si në  vijim: 

Mundësitë për përmirësim. Shumë të diplomuar shërbejnë në kolegj dhe departamente borde 

këshillimore për të ndihmuar në formimin e programeve. Alumni gjithashtu siguron një 

mbështetje të rëndësishme për studentët. 

Alumni në kampus duke treguar arritjet e tyre u tregon studentëve se suksesi në kolegj është i 

mundur. Alumni që janë përfshirë në shërbimin si mentor,  kanë një rol të drejtpërdrejtë në rritjen 

e suksesit të studentëve.  

Reagimet nga studentët tregojnë se ndërveprimi i alumni rrit kolegjialitetin e tyre  dhe përvojën  

Alumni gjithashtu mund të sigurojë një lidhje jetësore midis studentëve të diplomuar dhe 

komunitetit. 

Disa mënyra  mund të  përfshijnë promovimin e punësimit të alumni në vendet e tyre të punës, 

partneritetet me rrethet shkollore dhe  donatorët.  

Ish të  diplomuarit  janë të përfaqësuara në  shumë  sektor ekonomik dhe  industri të 

rëndësishme. 

Shfrytëzimi i këtij rrjeti me ndikim dhe për  të rritur angazhimin  janë  më  rëndësi. 

Alumni  do të zgjerojë shtrirjen e  përbashkët  më Kolegjin në industri dhe komunitete. 
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a. Marrëdhëniet me Alumni janë të angazhuara për përmirësimin e vazhdueshëm të 

arsimit në  kolegj . 

 Alumni-ve i referohemi si një: 

Alumni siguron burime të jashtëzakonshme që mbështesin studentët që vazhdojnë dhe 

përmbushin qëllimet arsimore.  Alumni  ka një rol aktiv në programet vullnetare për të siguruar 

mbështetjen për ish studentët, suksese në industritë e tyre përkatëse, duke ndarë praktikat më të 

mira dhe ekspertizën, përmes pjesëmarrjes në klasë, vullnetarizmit në kampuse dhe ofrimi i 

mundësive të mentorimit. Alumni gjithashtu u jep nevojave të bazuara dhe bursa meritore që 

mbështesin studentët aktualë. Këto burime janë grumbulluar  falë aktiviteteve të angazhimit të 

drejtuara nga Marrëdhëniet me Alumni dhe ekipin e angazhimit. 

b Mbështetja e suksesit të përgjithshëm të studentëve, fakulteteve dhe stafit në takimin e  

Klubit: 

Marrëdhëniet me Alumni përmirësojnë dhe pasurojnë përvojat e studentëve përmes ndërveprimi 

me alumni, duke siguruar një mjedis që kultivon marrëdhënia e studentit përmes kalimit në 

alumni. Angazhimi i alumni-ve në jetën e Kolegjit është i dobishëm reciprokisht.  

Alumni  siguron pasurim  profesional për vete. 

Alumni dhe përfitime të tilla nga angazhimi 

Angazhimi i alumni për të dhënë rezultat është  thesar, përmes mentorimeve / praktikave, 

leksioneve për  studentet, vullnetarët, mundësitë ndihmojnë në thellimin e marrëdhënies që kanë 

të diplomuarit me të tjerë. 

Alumni  mbështet suksesin e Kolegjit  në përmbushjen e misionit të tij, Alumni  siguron  

donacine për të mbështetur bursa, programe dhe nevoja të ndryshme . 

Alumni pasuron përvojën në orët e mësimit për studentët dhe pedagogët  duke ofruar udhëzime 

praktike, ekspertizë të përbashkët, përvojë të botës reale - të gjitha si  nevoja  plotësuese 

thelbësore për të mësuarit në klasë.  

Ndikimet e ish studenteve  në reputacionin dhe aftësinë  e Alumnit  për të tërhequr dhe mbajtur 

studentët, si dhe / ose mbështetje të jashtme janë te rëndësishme 

Marrëdhëniet me Alumni lidhin Alumni - në dhe komunitetin me Kolegjin Biznesi 

 

Dekani  

Prof.Dr.Shyqeri Kabashi  

 


