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Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agjencia e Kosovës për Akreditim



Të dashur maturantë!

Suksesi juaj në provimin e maturës është një dritare 
e hapur më shumë për perspektivën tuaj për zgjerimin e 
horizonteve të dijes, për fillimin e karrierës suaj jetësore. 
Kolegji BIZNESI, është një mundësi tjetër për realizimin e 
ëndrrës suaj për një karrierë të suksesshme të nxënies së 
dijes dhe të arritjes së majave të suksesit jetësor.

Kolegji BIZNESI, tashmë po krijon traditë.

Maturantë të suksesshëm! Vazhdojeni suksesin tuaj 
në Kolegjin BIZNESI! Fillojeni karrierën tuaj në studimet 
ekonomike, juridike dhe të emergjencave, që të bëheni 
profesionistë të së nesërmes, për veten tuaj, për  
mjedisin shoqëror dhe për zhvillimin e Kosovës.

Kolegji BIZNESI i ka dyert e hapura për ju! 
Ju, hapni dritaret e dijes dhe të suksesit!

Me respekt!
Prof. dr. Shyqeri Kabashi 

/Dekan/
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Prof. dr. Shyqeri Kabashi 

vend i dijes dhe i suksesit
Kolegji Biznesi



1. Menaxhment dhe Financa (MA)

2. Menaxhimi i Emergjencave (MA)

Niveli Master
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Kolegji "BIZNESI" ka për qëllim ngritjen e shkathtësive profesionale 
të studentëve në fushën e biznesit, drejtësisë dhe emergjencave 
duke ndërlidhur teorinë bashkëkohore me praktikën adekuate

Niveli Bachelor
1. Menaxhment  (BA)
      Menaxhment Biznesi (BA)
      Biznes Ndërkombëtar (BA)
      Marketing dhe komunikim (BA)

2. Banka dhe financa në biznes (BA)

3. Menaxhimi i emergjencave (BA)
      Mbrojtja në punë (BA)
      Mbrojtja nga zjarri (BA)
      Mbrojtja e ambientit (BA)

4. Juridik i përgjithshëm (LLB)
      Administrativ-kushtetues (LLB)
      Penalo-juridik (LLB)
      Civil-juridik (LLB)
      Penologji dhe ekzekutimi i sanksioneve penale (LLB)

1. Teknik i mbrojtjes nga zjarri

Niveli III i KKK-së



HISTORIKU

Kolegji "BIZNESI" i themeluar në vitin 2004, 
është institucion privat i arsimit të lartë, andaj 
është Bartës Privat i Arsimit të Lartë (BPrAL) në 
Kosovë. Themelimi i Kolegjit "BIZNESI" është i 

bazuar në Rregulloren nr. 2003/04 për 
shpalljen e Ligjit mbi arsimin e lartë, të miratuar 
nga Kuvendi i Kosovës, dhe në Udhëzimin 
Administrativ mbi Licencimin e Bartësve Privat të 
Arsimit të Lartë në Kosovë, nr. 14/2003.

Kolegji "BIZNESI" është i licencuar nga 
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e 
Teknologjisë, me Vendimin nr. 464/10.

Pas përgatitjeve të plota teknike, 
angazhimit të personelit akademikë dhe 
administrativë, sipas normave ligjore, Kolegji 
"BIZNESI" ka filluar punën në vitin akademik 
2005/06. Në Kolegjin "BIZNESI" kanë studiuar 
me sukses disa gjenerata të studentëve. Kolegji 
"BIZNESI" veprimtarinë akademike e zhvillon 
në fushën e studimeve Ekonomike dhe  
Emergjencave, në tri nivele, niveli III i KKK-së, 
niveli Bachelor dhe niveli Master.

Në Kolegjin "BIZNESI", numri i përgjithshëm 
i studentëve të regjistruar gjatë këtyre viteve 
akademike, është mbi 13.000 studentë.
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MISIONI

Kolegji "BIZNESI" është institucion i pavarur i 
arsimit të lartë. Në të zhvillohet veprimtari 
arsimore dhe shkencore. Institucioni është i 
përcaktuar për kultivimin e dijes dhe të shkencës, 
i hapur për të gjithë në afirmimin e vlerave. 

Kolegji "BIZNESI" në vazhdimësi përcjellë 
nevojat e shoqërisë së Kosovës, në mënyrë që 
t’ia përshtatë kërkesat akademike, të realizuar 
sipas standardeve evropiane në zhvillimin e 
arsimit të lartë. Për realizimin e kërkesave të tij 
strategjike, ka vendosur kritere, ka krijuar 
raporte të mira me të gjithë, ka marrë nisma dhe 
propozime duke ngritur departamente dhe 
institute në përputhje me veprimtarinë e tij. 

Kolegji "BIZNESI", duke u mbështetur në 
Deklaratën e Bolonjës, të vitit 1999 dhe, duke 
krijuar përshtatshmëri për rrethanat e arsimit të 
lartë në Kosovë, kryen misionin e vet në 
realizimin e objektivave strategjike.

Kolegji "BIZNESI", cilësinë në arsimin e lartë, 
që është ndër orientimet themelore evropiane, 
në krijimin e hapësirë të përbashkët në procesin 
e zhvillimit të arsimit të lartë, që është kriteri 
themelor i Procesit të Bolonjës, e ka veprimtari 
bazë për arritjen e zhvillimit strategjik.
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ADMINISTRATA
INSTITUTE 
QENDRA 

AKTIVITETE

 • Instituti i Hulumtimeve Shkencore
 • Instituti i Emergjencave
 • Instituti i Zhvillimit të Karrierës
 • Instituti i Statistikave “Rahmil Nuhiu”
 • Zyra e Vlerësimit të Cilësisë
 

• Klinika Ligjore
• Shërbimi i Administratës 
  për çështje akademike dhe të studentëve
• Qendra për Hulumtime 
  e Administratës Publike

 • Biblioteka
 • e-Biblioteka
   Revista shkencore ndërkombëtare, elektronike
 • Shtëpia botuese “Kolegji Biznesi”
   (me mbi 68 botime)

 • Qendra e Hulumtimit të Emergjencave
 • Qendra e Trajnimit të Mësimdhënësve
 • Qendra e Hulumtimeve Juridike
 • Qendra e Hulumtimeve Ekonomike
 • Qendra e Informatikës

  Shërbimi administrativ
  Sistemi online për studentë
  Organizimi i kuizit të diturisë
  Vizita universiteteve vendore dhe të jashtme
  Aktivitete kulturore, sportive dhe rekreative
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LISTA E STAFIT AKADEMIK

Dr. Musa Limani
Dr. Fejzullah Krasniqi
Dr. Shyqeri Kabashi 
Dr. Kudusi Lama
Dr. Hamid Nuredini
Dr. Xhevat Berisha
Dr. Ardiana Prizreni
Dr. Rrustem Buzhala
Dr. Emin Kabashi
Dr. Juliana Latifi
Dr. Kadri Bicaj
Dr. Nexhmije Kabashi 
Dr. Artan Nimani
Dr. Husnia Bubulica
Dr. Kemajl Ramadani
Dr. Gani Asllani
Dr. Armand Krasniqi
Dr. Hashim Këpuska
Dr. Mazllum Kumnova
Dr. Sali Bytyqi
Dr. Zymer Neziri
Dr. Habib Basholli
Dr. Adil Jonuzi
Dr. Sitki Dafota
Dr.Hava Bujupi-Ismajli
Dr. Nikollë Kërlevski
Dr. Ilir Aliaj
Dr. Metush Sylejmani
Dr. Blerim Halili
Dr. Naim Baftiu
Dr. Nehat Maxhuni
Dr. Halit Shabani
Dr. Sejdefa Gjafqe
Dr. Emrus Azizoviç
Dr. Jahja Lataj

Dr. Vehbi Imeri
Dr. Ragip Gjoshi
Dr. Fatbardha Jashari
Dr. Agim Berisha
Dr. Adem Musliu
Dr. Urim Vejseli
Dr. Skender Gojani
Dr. Baki Koleci
Dr. Besim Lama
Dr. Fehmi B. Krasniqi
Dr. Brikenda Vokshi
Dr. Hasan Mujaj
Dr. Islam Krasniqi
Dr. Qebir Avziu
Dr. Dije Dehari
Dr. Elvin Meka
Dr. Indrit Baholli
Dr. Majlinda Belegu
Dr. Muhamet Rracaj
Dr. Njazi Bytyqi
Dr. Imerlije Alili 
Dr. Shefqet Dehari
Dr. Shefqet Zekolli
Dr. Vehbi Ramaj
Dr. Eldar Saljiç
Dr. Besim Kelmendi
Dr. Resmi Hoxha
Dr. Faton Merovci
Dr. Lulzim Farizi
Dr. Rametulla Ferati
Dr. Hasim Deari
Dr. Fitim Deari
Dr. Violeta Koleci
Dr. Rifat Hoxha
Dr. Jaumin Ajdari

Dr. Mehmed Meta
Dr. Jahë Sahiti
Dr. Remzi Ahmeti
Dr. Mitasim Beqiri
Dr. Arben Agushi
Dr. Shpendim Oxha
Dr. Ridvan Kajtazi
Dr. Besim Kusari
Dr. Alush Kryeziu
Dr. Vehbi Lecaj
Dr. Murat Hulaj
Dr. Shqipe Husaj
Dr. Ibush Luzha
Dr. Shefket Dehari
Dr. Ramadan Beqiri
Dr. Ferid Idrizi
Dr. Imerlie Halili
Dr. Afrim Halili
Dr. Xhelal Këpuska
Dr. Alberta Tahiri
Dr. Hidajete Azizi
Dr. Isamedin Azizi
Dr. Agim Kastrati
Dr. Art Shala
Dr. Ariana Xhemajli
Dr. Brikena Vokshi
Dr. Milazim Shabani
Dr. Agron Millaku
Dr. Arsim Rexhepi
Dr. Agnesa Çanta
Dr. Petrit Nimani
Dr. Shpetim Rezniqi
Dr. Valbona Zeqiri
Dr. Ruzhdi Kabashi
PhDc. Blerim Burjani

PhDc. Latif Hoxha
PhDc. Latif Krasniqi
PhDc. Emin Beqiri
PhDc. Ferit Idrizi
PhDc. Betim Gjoshi
PhDc. Avni Islami
PhDc. Skender Zenelaj
PhDc. Erjona Rama
PhDc. Nevruz Zogu
PhDc. Rrahman Sefedini
PhDc. Shefket Ismajli
PhDc. Myfterem Gashi
PhDc. Emin Emini
PhDc. Ylber Krasniqi
PhDc. Sherif Sejdiu
PhDc. Nexhdet Morina
PhDc. Burim Morina
PhDc. Afërdita Dervishi
Mr. Halim Kuliqi
Mr. Vehbi Pllana
Mr. Sami Selmani
Mr. Jetmira Rragani
Mr. Besim Halili
Mr. Zahir Arifovic
Mr. Bardhyl Syla
Mr. Habib Hajredini
Mr. Krist Gjokaj
Mr. Ramadan Thaçi
Mr. Muhamet Lama
Mr. Betim Gjoshi
Mr. Tomor Buza
Mr. Arbiana Govori
Mr. Korab Shehu
Mr. Fahredin Dervishi
Mr. Eurela Ibrahimi

Mr. Naim Hyseni
Mr. Selman Hyseni
Mr. Sadete Fazliji
Mr. Nexhmedin Sejdiu
Mr. Naim Meholli
Mr. Mulaim Kaçka
Mr. Marjan Gjoka
Mr. Ismail Aliu
Mr. Ilirjana Mertinaj
Mr. Hysen Gashi
Mr. Fahredin Berisha
Mr. Elmi Kelmendi
Mr. Burim Gashi
Mr. Bedri Pllana
Mr. Bahtir Maxhuni
Mr. Arber Beka
Mr. Kujtim Raçi
Mr. Valbone Kastrati
Mr. Shaip Budari
Mr. Naime Morina
Mr. Milazim Plakaj
Mr. Miftar Mehana
Mr. Hjarullah Birdaini
Mr. Dafina Ibrahimi
Mr. Burim Gjaka
Mr. Blerim Shasivari
Mr. Bekim Latifi
Mr. Bahri Rrustemi
Mr. Arian Gashi
Mr. Arbnora Kameri  
etj.
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STUDIME për EKONOMI
Menaxhment (Ba)
   Menaxhment Biznesi (Ba)
   Biznes Ndërkombëtar (Ba)
   Marketing dhe komunikim (Ba)

Banka dhe financa në biznes (Ba)

Menaxhment dhe Financa (Ma)

Kolegji "BIZNESI", për të plotësuar kërkesat e 
studentëve, në programet e tij mësimore ka 
paraparë edhe mësimin praktik. Për zbatimin e tij më 
të mirë, ka lidhur marrëveshje me institucione të 
ndryshme qeveritare dhe joqeveritare.

Realizimi i mësimit praktik, i cili ka për qëllim 
ngritjen e cilësisë së mësimit, ndihmon studentët në 
krijimin e përvojës më të mirë në aftësimin e tyre 
profesional. 

Kolegjit "BIZNESI", në të gjitha drejtimet, mësimin 
praktik e organizon dhe e realizon, me mjetet 
ndihmëse të Kolegjit, si dhe me mbështetjen nga 
institucionet e tjera përkatëse, me të cilët 
bashkëpunon.
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STUDIME për JURIDIK

   QËLLIMET E PROGRAMIT STUDIMOR    

- Plotësojnë nevojat e të gjithëve, që vazhdojnë 
karrierën në fushën e drejtësisë. Motivi parësor është 
të fitojnë aftësi juridike,

- Ofron njohuri të duhura dhe të mjaftueshme për 
institucionet dhe procedurat themelore të sistemit të 
drejtësisë në vend dhe më gjerë,

- Mundëson zhvillimin e mendimit kritik për studentët 
e së drejtës, në kontekstin krahasues, historik, shoqëror, 
ekonomik dhe politik, duke ju ofruar studentëve qasje 
të ndryshme teorike dhe praktike,

- Krijon mundësinë për zhvillimin e aftësive personale, 
të komunikimit, të hulumtimit, që janë të rëndësishme 
dhe të nevojshme për punësimin e juristëve të 
diplomuar.

Juridik i përgjithshëm (Ba)
Administrativ-kushtetues (Ba)
Penalo-juridik (Ba)
Civil-juridik (Ba)
Penologji dhe ekzekutimi i sanksioneve penale (Ba)
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Menaxhimi i emergjencave (Ba)
   Mbrojtja në punë (Ba)
   Mbrojtja nga zjarri (Ba)
   Mbrojtja e ambientit (Ba)

Menaxhimi i Emergjencave (Ma)

Teknik i mbrojtjes nga zjarri (Niveli III i KKK-së)

MËSIMI PRAKTIK I STUDENTËVE

Studentët, përveç njohurive teorike që marrin nga 
këto fusha të dijes, kanë mundësi të aftësohen nç 
praktikë në:

- Laboratorin e Kolegjit "BIZNESI" 
- Departamentin për Menaxhimin e Emergjencave,
- Nëpër qendrat e zjarrfikësve në tërë Kosovën.

 NË KUADËR TË KËTIJ PROGRAMI ORGANIZOHEN

1. Trajnime dhe këshillime profesionale,
2. Certifikimet në lëmin e emergjencave,
3. Përpilimi i projekteve për mbrojtje nga zjarri për:
- objekte banimi,
- objekte administrative,
- fabrika të ndryshme, 
  (varësisht nga procesi teknologjik i prodhimit),
- projekte të depove për karburante dhe gazra,
- projekte të pikave shitëse për karburante.

STUDIME për EMERGJENCA
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Kolegji "BIZNESI" është 
Institucioni i vetëm i Arsimit 
të Lartë i akredituar, në 
Kosovë dhe rajon, që 
organizon studime në 

fushën e Emergjencave

STUDIME për EMERGJENCA
Në kuadër të programit Menaxhimi i 

Emergjencave funksionon laboratori për:
- Mbushjen, testimin dhe shqyrtimin e aparateve
  për shuarjen e zjarrit,
- Vendosjen dhe kontrollin e sistemit të alarmimit:
  gazit CO2 dhe tymit,
- Testimin e hidrantëve: të murit dhe mbitokësor,
- Testimin dhe certifikimin e cilindrave të gazit,
- Shuarjen dhe certifikimin e materjes për shuarjen
  e zjarrit,
- Testimin e pajisjeve zjarrfikëse 
  (që punojnë nën shtypje),
- Këshillime profesionale në fushën 
  e emergjencave.

QËLLIMET E PROGRAMIT 
STUDIMOR 

- Plotëson nevojat e të gjithëve, që 
vazhdojnë karrierën në fushën e 
Emergjencave,

- Ofron njohuri të duhura dhe të 
mjaftueshme për institucionet, si dhe 
për procedurat e menaxhimit të 
emergjencave në vend dhe më gjerë,

- Ofron njohuri mësimi, që ndërlidhet 
me hulumtimin, si dhe angazhon 
studentët në realizimin e njohurive të 
fituara.

INSTITUTI I EMERGJENCAVE
Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave e ka autorizuar Kolegjin 

“Biznesi” që me mekanizmat e tij ligjor, siç është Instituti i 
emergjencave, të veproj si më poshtë:

- Autorizim-Nr. 167, datë 22.12.2016
Punët e zhvillimit të studimeve në organizimin e mbrojtjes nga zjarri

- Autorizim-Nr. 168, datë 22.12.2016
Matjes së rezistencës të tokëzimit në instalimet rrufepritëse 

- Autorizim-Nr. 19-02, datë 06.02.2017
Hartimin e projekteve - elaborateve për mbrojtje nga zjarri

- Autorizim-Nr. 20-02, datë 06.02.2017
Kontrollimin dhe servisimin e aparateve për shuarjen e zjarreve fillestare



Kolegji "BIZNESI", me qëllim të rritjes së cilësisë 
së mësimit, bashkëpunon me një varg universitetesh 
të vendit dhe të rajonit, me të cilët ka marrëveshje 
bashkëpunimi:

Universiteti "ALEKSANDËR MOISIU" - Durrës,
Universiteti "ISMAIL QEMAJLI" - Vlorë,
Universiteti "FON" - Shkup, 
Universitetin e "LEÇES" - Itali, 
American Heritage University - SHBA, 
London City College - Britani e Madhe,
Universiteti Politeknik -Tiranë, 
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë - Tiranë, etj. 
Bashkëpunimi me këto Institucione arsimore 

realizohet: Konferenca të përbashkëta shkencore, 
Seminare hulumtuese, Trajnime në fusha të dijes që 
bashkëpunojnë këto institucione, Tryeza për çështje 
të ndryshme të jetës shoqërore, Këshillime 
shkencore, Hartimin e projekteve të përbashkëta, 
Vizita studimore, si dhe Aktivitetet të tjera të 
bashkëpunimit studimor me mësimdhënësit dhe me 
studentët.
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Kolegji 'BIZNESI' është i  certifikuar 
me standardin ISO 9001:2008 për 
ofrimin e shërbimeve arsimore dhe 
teknike në fushën e mbrojtjes nga 
zjarri dhe mbrojtjes në punë.

Kolegji "BIZNESI" merr pjesë në projektin: 
Mbështetja dhe zhvillimi i strukturave për sigurimin 
e cilësisë të Bartësit Privat të Arsimit të Lartë në 
Kosovë. 
Këtë mbështetje e realizon në bashkëpunim:
Me Universitetin e SALZBURGUT-Austri, 
Me Kolegjin Universitar CORK-Irlandë, 
Me Universitetin POLITEKNIK-Rumani, 
Me MASHT-in -Kosovë, 
Me Agjencinë e Akreditimit 
të Kosovës dhe, 
Me WUS-in-Austri.

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR ME ORGANIZATA DHE 
INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË



Kolegji "BIZNESI" bashkëpunon me institucionet 
qeveritare:

Studentët njihen me punët praktike në ministritë 
përkatëse, si dhe në zyrën e kryeministrit. 

Studentët kompletojnë njohuritë e tyre përmes 
punës praktike, si dhe të përmirësojnë cilësitë e 
mësimdhënies. 

Kolegji "BIZNESI", praktikon angazhimin e 
personaliteteve të institucioneve shtetërore për 
mbajtjen e ligjëratave me tema të caktuara, të cilat 
lidhen edhe me punën praktike. 

Kolegji "BIZNESI" bashkëpunon me institucionet 
shtetërore siç janë: gjykatat, prokuroritë, Policia e 
Kosovës, e të tjera.

Kolegji "BIZNESI" ka marrëveshje bashkëpunimi 
edhe me këto institucione vendore:

Qeverinë e Republikës së Kosovës, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 
Qendra e Kosovës për Edukim dhe Zhvillim, etj.
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Kolegji "BIZNESI" ka nënshkruar 
Memorandum Bashkëpunimi me Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, përkatësisht me 
Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave.

BASHKËPUNIM ME ORGANIZATA EKONOMIKE

Kolegji "BIZNESI" bashkëpunon edhe me 
organizata ekonomike. Ka një bashkëpunim të 
mirë me Oden Ekonomike të Republikës së 
Kosovës në këmbimin e ideve lidhur me zhvillimin 
ekonomik dhe social të Kosovës. Kolegji "BIZNESI" 
ka një bashkëpunim të mirë edhe me BSPK-në.

BASHKËPUNIM ME INSTITUCIONE SHTETËRORE

Certifikimi në lëmin e Emergjencave



MËSIMI  PRAKTIK
Në Kolegjin "BIZNESI" studentët gjatë 

procesit të studimeve përfitojnë edhe 
përvojë praktike: 

1. Mënyra e përfitimit të përvojës 
praktike realizohet përmes vizitave të 
institucioneve nga fusha ekonomike, 
juridike dhe e emergjencave. Studentët, 
në mënyrë konkrete njihen me strukturën e 
organizimit të tyre, zbatimin e aspektit 
praktik të çështjeve teorike, të cilat janë 
objekt trajtimi gjatë studimeve. Këto 
çështje studentët i paraqesin gjatë orëve 
të veçanta, së bashku me studentët e tjerë 
duke zhvilluar tema diskutimi. 

2. Forma e dytë e përfitimit të përvojës 
praktike është pjesëmarrja e studentëve 
në projekte, përmes të cilëve, studentët 
në mënyrë të pavarur dhe krijuese 
analizojnë çështje praktike që janë të 
fushës së ekonomisë, të fushës së 
emergjencave dhe të fushës juridike. 

3. Forma e tretë e përfitimit të përvojës 
praktike është aktiviteti praktik i 
studentëve në veprimtaritë konkrete të 
fushës së studimeve të tyre.

FAKULTETI EKONOMIK 
 - mësimi praktik në -
Kryeministri, Ministri, Banka, Qendra e Kosovës 
për Edukim dhe Zhvillim, Kompani të sigurimeve, 
Ndërmarrje publike dhe private etj.

FAKULTETI JURIDIK 
 - mësimi praktik në -
Oda e Avokatëve, Gjykata të niveleve të 

ndryshme, Klinika ligjore, Zyra avokature, 

Laborator të kriminalistikës, Zyra ligjore etj.

FAKULTETI I EMERGJENCAVE  - mësimi praktik në -
Laboratorin e Kolegjit "BIZNESI", Agjencionin për Menaxhimin e Emergjencave, nëpër qendrat e zjarrfikëseve etj.
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Ekip ekspertësh të dëshmuar për cilësi dhe arritje të lartë 
akademike dhe mësimore 2

Infrastrukturë moderne 3

Zbatimi i metodave moderne në procesin mësimor dhe në punën praktike 4
Zhvillimi i mësimit praktik për studentët nëpër institucione të ndryshme 
qeveritare dhe joqeveritare 5

Mbikëqyrja e përhershme e procesit të vlerësimit, 
si dhe sigurimi i cilësisë së mësimit 6

Revista shkencore, e Kolegjit "BIZNESI", dhe gazeta "TREND" 7

Revista e studentëve "BIZNESI MODERN" 8
Bashkëpunim cilësor me institucionet shtetërore dhe me universitete të 
ndryshme vendore dhe ndërkombëtare 9

Suksesi është i dëshmuar dhe i garantuar 10

Personel akademik me përvojë të gjatë në institucionet 
arsimore dhe shkencore 1



DOKUMENTACIONI PËR REGJISTRIM

Diplomën e shkollës së mesme,
Dëftesat e shkollës së mesme,
Letërnjoftimin,
Certifikatën e lindjes.

Aplikacionin mund ta merrni në Kolegj ose mund të aplikoni online 

038/045 500 878
049 500 878
044 500 878

045 440 744
044 786 593
045 522 828

044 200 681
044 131 346
044 214 758

Numrat kontaktuesApliko online
www.kolegjibiznesi.com
info@kolegjibiznesi.com

Zbritje për maturantët e shkëlqyeshëm, 5%
Zbritje për familjarë, 10%
Bursa për studentët e dalluar
Shërbime administrative falas
Kurse dhe trajnime falas


