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Eksperti amerikan Daniel Bohannon, ligjëroi për studentët e Fakultetit
të Shkencave Kompjuterike ���������������������������������������������������������������������������19
Sërish AAB! I pari në rangimin sipas google scholar nga të gjitha
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7 lojëra të reja u krijuan në kuadër të Global Game Jam 2020 që u mbajt
në Kolegjin AAB������������������������������������������������������������������������������������������������ 26
Firmoset marrëveshja e bashkëpunimit me Institucionin Parashkollor
“Porta e Artë”�����������������������������������������������������������������������������������������������������27
U mbajt ligjërata “Rëndësia e publikimit në revistat e platformave Web
of Science dhe Scopus” �����������������������������������������������������������������������������������27
Gentiana Uruqi zgjedhet kryetare e Unionit të Studentëve
të AAB-së����������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Ish-kongresisti amerikan Jerry Weller: “Një vend ideal nuk ka nevojë
për pengesa tregtare” ������������������������������������������������������������������������������������ 29
Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi me Akademinë e Kosovës
për Siguri Publike ��������������������������������������������������������������������������������������������30
Edhe sivjet studentët e AAB-së do të përkujdesen për shërbimet e TIK
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U mbajt dita orientuese e programit të praktikës profesionale
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Studentët e sportit ndoqën kursin e skijimit në Qendrën e Skijimit në
Mavrovë ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35
Universiteti “Lyuben Karavelov” nga Bullgaria do të pranojë në
studimet doktorale të diplomuarit në arkitekturë në AAB �������������������� 36
Konferenca e tretë studentore për shkenca sociale në Kolegjin AAB���37
I pari edhe në aktivitete humanitare – AAB dhuruesi më i madh i gjakut
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Përfaqësuesit e Hult International Business School dhe Lea Education,
vizituan Kolegjin AAB�������������������������������������������������������������������������������������� 39
Kolegji AAB nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me DG Inka
të Turqisë ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
Semestri veror 19/20 nis edhe me lansimin e webfaqes së re
të Kolegjit AAB ������������������������������������������������������������������������������������������������� 41

MARS 2020
Kolegji AAB nënshkroi marrëveshje me Universitetin FON nga
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Maskat me logo të Kolegjit AAB, produkt i studentëve të dizajnit të
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Diplomoi gjenerata e parë e studentëve të programit Teknik i
Radiologjisë në Kolegjin AAB������������������������������������������������������������������������ 82
Studentët e AAB-së fitojnë Çmimin “Programi i ri më
i mirë i ndërmjetësimit”, në turneun “Inadr Virtual
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Studentët e Kolegjit AAB shkëlqejnë në gara të atletikës��������������������� 88
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Youtube dhe rrjete sociale – ja çfarë konsumojnë fëmijët kosovarë në
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Konferencën Ndërkombëtare HNMUN������������������������������������������������������98
Prodekanja Burbuqe, nominohet për çmimin ndërkombëtar “The
LPTW Gilder/Coigney International Theatre Award”) ����������������������������98
Kosova do të përfaqësohet në EUFA (European University Film Award)
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Kolegji AAB nisi vitin akademik 2020/21, me një varg masash të
ndërmarra anti-Covid-19������������������������������������������������������������������������������ 104
Edhe kampioni i boksit, Besart Pireva do të studiojë në
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Tri studente të Kolegjit AAB, vazhdojnë studimet master në
Universitetin Sheffield të Greqisë���������������������������������������������������������������107
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Ambasadorja e Republikës së Kroacisë në Kosovë, Danijela Barišić,
mbajti ligjëratë për studentët e Kolegjit AAB������������������������������������������ 109
Laboratori i Psikologjisë Klinike në AAB, i vetmi në Kosovë, do të mbajë
emrin e akademikut “Pajazit Nushi”����������������������������������������������������������� 110
Fillon aktivitetin kujdestaria studentore anti-Covid-19 �������������������������� 111
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Prof. Dr. Silvia Pezzoli nga Universiteti i Firences mbajti ciklin e parë të
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Ambasadori i Republikës së Bullgarisë, Hristo Gudjev, mbajti ligjëratë
për studentët e Kolegjit AAB����������������������������������������������������������������������� 116
Mbylli punimet konferenca “Korrelatet psikologjike të pandemisë
Covid-19”, organizuar nga Fakulteti i Psikologjisë������������������������������������117
Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit me Agjencinë Shtetërore të
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Përfaqësuesi special i BE-së, Szunyog: “Askush nuk mund
t’ ju detyrojë të veproni, apo të nënshkruani diçka që nuk është
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Filluan ligjëratat për vitin e parë, ndërkohë që vazhdon regjistrimi i
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Kolegji AAB edhe në kohëra
të vështira dëshmohet në
synimet e tij drejt
cilësisë, lidershipit dhe suksesit

Bujar
Demjaha
Rektor

Arsimi i lartë në Kosovë por dhe më gjerë në vazhdimësi përballet me shumë
sfida, por viti 2020, ndër të tjera do të mbahet mend si vit shumë i vështirë për
shkak të pandemisë së shkaktuar nga virusi COVID-19.
Gjatë këtij viti në vendin tonë, mbi 50 mijë qytetarë u infektuan me këtë virus
dhe mbi 1.300 prej tyre përfunduan me fatalitet.
Përkundër kushteve të vështira, Kolegji AAB vazhdoi t’ i përmbahet misionit të
tij duke ofruar programe cilësore të arsimit të lartë dhe shkencës. AAB nuk u
ndal duke i kontribuar avancimit, krijimit dhe përhapjes së dijes përmes kërkimit
shkencor në funksion të përmirësimit të mirëqenies dhe të shëndetit të popullit,
si dhe të zhvillimit kulturor, shoqëror e ekonomik në Kosovë, rajon dhe më
gjerë. U organizuan konferenca ndërkombëtare dhe vendore, ligjërata të hapura
me diplomatë nga shumë misione të vendosura në Kosovë, etj.. Edhe në këto
kushte të vështira, përkundër izolimit u nënshkruan edhe shumë marrëveshje
bashkëpunimi me universitete dhe institucione vendore dhe ndërkombëtare.
Kolegji AAB, si institucion që e kishte prioritet digjitalizimin, këtë vit e intensifikoi
edhe më shumë atë, duke u përqendruar në sferën e mësimdhënies.
Menjëherë pas shpalljes së masave mbrojtëse nga pandemia Covid-19, të
detyrueshme nga ana e qeverisë sonë, Kolegji AAB shumë shpejt vazhdoi me
mësim në distancë. Kjo mënyrë e re e zhvillimit të mësimit u mundësua nga ekipi
vyeshëm i departamentit për zhvillimin softuerik në AAB në bashkëpunim me
studentët dhe stafin tonë akademik.
Pra, viti 2020 do të mbahet mend si vit i COVID-19 dhe fitores së Joe Biden
përballë Donald Trump, por Kolegji AAB do ta mbajë në mend edhe si një fitore
përballë “një armiku të padukshëm” sikur që është ky virus.
Të suksesshmit dëshmohen në kohëra të vështira!

www.aab-edu.net

JANAR 2020

12

JANAR 2020

Fakulteti Ekonomik organizoi konferencën studentore ku u
shtjelluan problematikat e punësimit të të rinjve
4 Janar 2020

Me qëllim të shtjellimit të problematikave të punësimit të të rinjve, Fakulteti
Ekonomik i Kolegjit AAB, hapi thirrjen për pjesëmarrje në Konferencën
Studentore “Sfidat e punësimit të të rinjve në periudhë tranzicioni: kualifikimpunësim-avancim”.
Konferenca njëditore u zhvillua në Kolegjin AAB në Prishtinë, ndërsa i dedikohej
kryesisht pjesëmarrjes së studentëve të nivelit master. Në këtë konferencë
fokusi ishte shtjellimin e temave: Politikat aktive dhe pasive të tregut të punës
në Kosovë; Sfidat e menaxherëve në ekonominë e bazuar në dije; “Big Data” –
epoka e re e marketingut
Konferenca i zhvilloi punimet më 08 shkurt 2020.
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Përfaqësueset e Zyres së Erasmus+ në Kosovë,
vizituan Kolegjin AAB
8 Janar 2020

Përfaqësueset e Zyres së Erasmus+ në Kosovë, Jehona Lushaku Sadriu dhe
Blerinë Zjaça, sot vizituan Kolegjin AAB. Ato u pritën në takim nga përfaqësuesit
e Kolegjit AAB, Bujar Demjaha e Gëzim Shabani, ndërsa qëllimi i vizitës ishte
diskutimi i mundësive për bashkëpunim më të afërt në fokus të përkrahjes
së Kolegjit AAB nga ana e kësaj zyre në intensifikimin e bashkëpunimit
ndërkombëtar me Institucionet e arsimit të lartë në shtetet e BE-së.
Erasmus+ është program arsimor i Bashkimit Evropian që synon modernizimin e
sistemeve arsimore dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut të punës dhe të
një bote në ndryshim të vazhdueshëm.
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Vizitë e studentëve të shkencave sociale në Qendrën
Handikos në Gjakovë
8 Janar 2020

Studentët e vitit të parë të Kolegjit AAB, Fakulteti i Shkencave Sociale, programi
– Përkujdesja dhe Mirëqenia e Femijëve së bashku me mësimdhënësen Violeta
Buza vizituan Qendrën Hendikos në Gjakovë.
Qendra Hendikos ofron shërbime rehabilituese për persona me vështirësi fizike,
sociale, si dhe persona me dëmtime të shumëfishta. Personave në nevojë kjo
qendër u ofron shërbime individuale dy herë në javë, ndërsa një herë në javë u
ofrohen shërbime në grupe me qëllim të socializimit dhe zhvillimit të mirëfilltë
të tyre. Aplikohen plani Portixh dhe Heart që u shërbejnë zhvillimit të fëmijëve
dhe i ndihmojë të mësojnë, ushtrojnë dhe argëtohen përmes artit, muzikës, etj..
Studentët vizituan ambientet ku zhvillohen aktivitetet e përditshme në këtë
qendër dhe mësuan hollësisht për punën që bëhet aty.

Me ndarjen e mirënjohjeve për pjesëmarrësit, përfundoi
Shkolla Dimërore për Siguri Kibernetike
10 Janar 2020
Shkolla Dimërore për Cyber Security&Privacy, e organizuar nga Fakulteti
i Shkencave Kompjuterike dhe ICT Academy, të cilën e ndoqën dhjetëra
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pjesëmarrës, përfundoi punimet e saj me ceremoninë e ndarjes së certifikatave
e mirënjohjeve për vijuesit.

Interesim i madh i studentëve për të dhuruar gjak
11 Janar 2020

Në një organizim të përbashkët me Qendrën Kombëtare të Kosovës për
Transfuzionin e Gjakut (QKKTGJ), në Kolegjin AAB u zhvillua aksioni për dhurimin
vullnetar të gjakut nga studentët dhe stafi i këtij institucioni, nën moton: “Dhuro
gjak, shpëto jetë”.
Koordinatorja e aksionit, mësimdhënësja Teuta Bujupi tha se që në fillim të
aksionit të sotëm u vërejt një gatishmëri e madhe e studentëve, stafit akademik
dhe punonjësve tjerë për të kontribuar në këtë aksion.
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Mësimdhënësi i AAB-së, Albin Xharra, boton librin e parë
për montazhin në gjuhën shqipe
13 Janar 2020
Mësimdhënësi Albin Xharra, i cili ka një përvojë
të gjatë profesionale në fushën e montazhit, ka
botuar librin “Montazh: Arti i fshehtë filmik”, libër
ky që i dedikohet studentëve dhe profesionistëve
të kësaj fushe. Libri jep shpjegime të hollësishme
për montazhin si një nga aspektet e domosdoshme
në film e media, duke filluar nga historiku,
rregullat e përdorimit, llojet e tij, ritmin, veprimet
korrekte e të gabuara dhe shumë elemente të
tjera plotësuese.Redaktor i librit është profesori i
njohur nga BeH, Zijad Mehic.

Edhe një doktor shkencash në radhët e profesorëve
në Kolegjin AAB
15 Janar 2020
Uranela Demaj, prodekane në Fakultetin e Gjuhës
Angleze në Kolegjin AAB, mbrojti doktoratën
në Universitetin e Ghent-it në Belgjikë, me
titull: “Gjuha, identiteti etnik dhe konflikti në
panoramat historike dhe urbanistike gjuhësore në
kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë”. Universiteti i Ghent-it ranguar i 66-ti sipas
listës së Shangait, zë një pozitë në 100 universitetet më të mira në botë.
Punimin e plotë mund ta gjeni në këtë link:
http://bit.ly/30l2cae
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Bujar Demjaha emërohet rektor i Kolegjit AAB
15 Janar 2020
Këshilli Drejtues i Kolegjit AAB, organi më i lartë
drejtues i institucionit, bazuar në kompetencat e tij
emëroi në pozitën e Rektorit të Kolegjit AAB, Dr.Sc.
Bujar Demjahën.
Demjaha do pasoi rektorin Lulzim Tafa, i cili pas
përfundimit të mandatit të dytë në pozitën e
rektorit, me shumicën e votave të anëtarëve u
emërua Kryetar i Këshillit Drejtues.
Bujar Demjaha, është emër i njohur në botën
e akademisë në Kosovë e më gjërë, i specializuar në fushën e arkitekturës e të
urbanizmit. Ai ka mbaruar studimet e doktoraturës në fushën e arkitekturës
në Universitetin e Sarajevës, ndërsa gradën e doktorit të shkencave e ka marrë
edhe në Universitetin për Teknologji të Vjenës, në fushën e arkitekturës dhe të
planifikimit hapësinor.
Përveç angazhimit akademik si profesor i lëndëve të arkitekturës në Kolegjin AAB,
Universitetin e Prishtinës e në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Demjaha ka
qenë edhe bartës i pozitave të rëndësishme publike, si: Drejtor i Planifikimit Urban
dhe Rajonal në Qeverinë e Përkohshme të Kosovës, shef i Seksionit të Teknologjisë
në MAShT, Koordinator i Projektit për Planifikimin e Integruar në MKRS,dhe në
dhjetëra pozita të tjera.
Ka botuar dhjetëra libra, monografi e punime shkencore në revista prestigjioze
shkencore. Demjaha është fitues i disa çmimeve ndërkombëtare në fushën e
arkitekturës, ndër të cilët edhe çmimin e parë për Kompleksin Memorial “Adem
Jashari” në Prekaz. Ka realizuar qindra projekte arkitektonike të objekteve të
ndryshme shkollore, artistike, administrative, sportive, etj., ndërsa kontributin e tij
e ka dhënë edhe në dhjetëra projekte të konservimit dhe restaurimit të objekteve
të vjetra në Kosovë.
Në objektivat e rektorit të ri, krahas zhvillimit të mëtejmë të institucionit më të madh
jopublik të arsimit të lartë në vend, në fokus do të jetë edhe ndërkombëtarizimi i
Kolegjit AAB.
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AAB dhe PLAY International me projekte të
përbashkëta bashkëpunimi
16 Janar 2020

Një delegacion nga Organizata PLAY INTERNATIONAL i kryesuar nga udhëheqësi
i misionit në Kosovë, Andrew Piner me bashkëpunëtorë vizituan Kolegjin AAB.
Ky delegacion u prit nga rektori Bujar Demjaha, prorektori për mësim Shemsedin
Vehapi dhe dekani i Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit, Fatmir Pireva.
PLAY INTERNATIONAL vepron në Kosovë që nga viti 1999. Përmes aktiviteteve
sportive, kjo organizatë përpiqet të gjejë zgjidhje kolektive për të promovuar
edukimin, përfshirjen dhe mirëqenien e secilit pavarësisht gjinisë, etnisë apo
aftësive.

Studentët e koreografisë shfaqën performancën e tyre
të parë në Teatrin AAB
21 Janar 2020
Studentët e Koreografisë në Kolegjin AAB, që është programi i vetëm studimor
për koreografë i akredituar në Kosovë, dhanë performancën e parë publike për
studentët dhe stafin e AAB-së. Ata shfaqën rezultatet e tyre në mësimet bazike,
duke përfshirë elementet e para që shërbejnë në hedhjen e koreografisë siç janë:
motivi koreografik, poza skulpturale dhe pantomima.
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Eksperti amerikan Daniel Bohannon, ligjëroi për studentët
e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
24 Janar 2020

Në vazhdën e aktiviteteve për rëndësinë që sot i kushtohet sigurisë kibernetike në
botë, para studentëve të vitit të parë të Shkencave Kompjuterike mbajti ligjëratë
eksperti nga ShBA, Daniel Bohannon.Daniel Bohannon, punon si Principal
Applied Security Researcher në FireEye.Inc. Ai para studentëve prezantoi temën
“Getting Into InfoSec-Real World Overview”. Ky bashkëbisedim dhe ligjëratë për
studentët u bë edhe më interesante me pjesëmarrjen interaktive të studentëve,
përmes pyetjeve dhe komenteve të tyre.
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Sërish AAB! I pari në rangimin sipas google scholar nga të
gjitha institucionet jopublike shqiptare të arsimit të lartë
24 Janar 2020

Nga rreth 5 mijë universitete të botës, të përfshira në rangimin
#TransparentRanking, që mbështetet në të dhënat e Google Scholar, Kolegji
AAB mbetet sërish i vetmi institucion jopublik nga Kosova që përfshihet në këtë
listë.
Me rreth 200 pozita më lart krahasuar me edicionin e kaluar, Kolegji AAB në
edicionin e janarit 2020 të publikuar sot, bashkë me Universitetin e Prishtinës, i
cili rangohet në pozitën 1964, vazhdojnë të mbeten dy institucionet e vetme që
përfshihen në këtë rangim, duke arritur edhe ngritje domethënëse.
Nga ana tjetër AAB edhe në këtë edicion mbetet institucioni i vetëm jopublik
në trevat shqiptare që arrin të përfshihet në listimin e top 5000 universiteteve
botërore.
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Kolegji AAB vazhdon të jetë i përkushtuar në zhvillimin e mëtejmë të
komponentës së kërkimit shkencor, duke mbështetur dhe përkrahur projektet
dhe hulumtimet e stafit akademik dhe të studentëve. Këtë e dëshmon edhe
Revista Ndërkombëtare Shkencore “Thesis”, e cila botohet nga AAB, e që tashmë
është indeksuar në rreth 50 plaforma shkencore, duke përfshirë: DOAJ, Hrcak,
Base Bielefeld, MIAR, Worldcat, etj..
Transparent Ranking, siç quhet lista e top universiteteve nga citimet në Google
Scholar, publikohet nga Këshilli i lartë për kërkime shkencore i Spanjës, pjesë e të
cilit është edhe grupi hulumtues Cybermetrix LAB.

Zgjatja e orarit të punës së Bibliotekës Universitare AAB,
sipas kërkesës së studentëve
24 Janar 2020
Bibilioteka Universitare e Kolegjit AAB është bërë pika më e frekuentuar në
hapësirën e kampusit të Kolegjit AAB në Prishtinë. Që në orët e hershme të
mëngjesit, qindra studentë zënë vendet e tyre në ambientet e Bibliotekës për të
mësuar dhe përgatitur provimet e afatit të janarit që tashmë ka filluar.Drejtori i
Bibliotekës, Urim Sallauka, thotë se kërkesa e studentëve është jashtëzakonisht
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e madhe gjatë këtyre ditëve: “Meqenëse kemi në vazhdimësi kërkesë dhe numër
të madh të studentëve që shfrytëzojnë hapësirat e Bibliotekës për studim, kemi
vendosur që ta zgjasim orarin e punës”. Biblioteka Universitare e Kolegjit AAB,
ka edhe dy njësi të saja në degët e AAB-së në Prishtinë e Gjakovë.

AAB nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Capitol
Technology University nga SHBA
28 Janar 2020

U nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit në mes Kolegjit AAB dhe Capitol
Technology University, nga Maryland, ShBA. Marrëveshja e nënshkruar nga
rektorët e dy institucioneve respektive, Dr.sc.Bujar Demjaha dhe Prof.dr.
Bardford Sims, ka për qëllim shfrytëzimin e ekspertizës dhe burimeve të të dy
institucioneve për të rritur cilësinë e programeve akademike dhe për të krijuar
një rrugë për bashkëpunim dhe shkëmbim informacioni midis fakulteteve dhe
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studentëve të diplomuar në Capitol Technology dhe në Kolegjin AAB.
Përveç programit të shkëmbimit të studentëve, zhvillimit të kapaciteteve
infrastrukturore, zhvillimin e një “Qendre Kibernetike”, CTU do të pranojë edhe të
diplomuarit e Kolegjit AAB në studime master dhe doktoraturë sipas rregullave
dhe obligimeve të përcaktuara nga ky universitet.

Në hapësirat e Kolegjit AAB nisi ngjarja botërore
Global Game Jam 2020
30 Janar 2020

Kolegji AAB do të jetë njëri nga partnerët kryesorë, në edicionin e dytë të ngjarjes
botërore për krijimin e lojërave kompjuterike, Global Game Jam 2020.
Kjo ngjarje në të cilën Kosova po merr pjesë për herë të dytë organizohet nga
Girls Coding Kosova, ndërsa do të mbahet nga 31 janar – 02 shkurt 2020.
Eventi është një Hackathon që do të mbahet në hapësirat e Kolegjit AAB,
ku brenda 48 orësh pjesëmarrësit duhet të krijojnë lojërat e tyre dhe ato të
publikohen online në faqen zyrtare të Global Game Jam.
Global Game Jam është ngjarja më e madhe në botë e krijimit të lojërave, ndërsa
në këtë edicion do të marrin pjesë 119 shtete, me mbi 30 mijë pjesëmarrës të
regjistruar deri tani.

www.aab-edu.net
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7 lojëra të reja u krijuan në kuadër të Global Game Jam 2020
që u mbajt në Kolegjin AAB
4 Shkurt 2020

Pas 48 orëve pune të pandërprerë, përfundoi Global Game Jam 2020 ku Kolegji
AAB ishte partneri kryesor në këtë ngjarje. Ky aktivitet i zhvilluar në të njëjtën
kohë në 119 vende të botës, filloi më 31 janar në orën 17:00 dhe përfundoi të
dielën më 02 shkurt 2020.
Pjesëmarrësit e Global Game Jam 2020, që në vendin tonë u mbajt për herë të
dytë, punuan në krijimin e lojërave kompjuterike nën temën “Repair”, që ishte
tema boshte e këtij edicioni në të gjithë botën. Pjesëmarrësit, në mesin e të
cilëve edhe studentë të AAB-së, arritën të përfundojnë 7 projekte (lojëra) të cilat
tashmë janë publikuar në faqen zyrtare të GGJ.
Krahasuar me vitin e kaluar pjesëmarrja ishte shumë më e madhe dhe numri i
projekteve të realizuar, pothuaj i dyfishuar. Ndryshe në këtë edicion të GGJ folësi
kryesor ishte Chris Avellone – game designer i njohur ndërkombëtarisht.
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Firmoset marrëveshja e bashkëpunimit me Institucionin
Parashkollor “Porta e Artë”
4 Shkurt 2020

Fakulteti i Shkencave Sociale i Kolegjit AAB nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi
me institucionin parashkollor “Porta e artë”. Marrëveshja ka për qëllim t’ i bëjë
bashkë të dy institucionet në organizimin e tryezave të përbashkët në fushën
e edukimit parashkollor, ligjërata shtesë për studentët por edhe angazhimin
e tyre në punë praktikë pranë këtij institucioni. Marrëveshja e bashkëpunimit
u nënshkrua në hapësirat e Kolegjit AAB nga dekani i Fakultetit të Shkencave
Sociale, prof.dr. Hysen Kasumi dhe nga drejtoresha e institucionit parashkollorë
zmj.Filloreta Rafuna.

U mbajt ligjërata “Rëndësia e publikimit në revistat e
platformave Web of Science dhe Scopus”
7 Shkurt 2020
“Shkencëtari i vitit, 2019”, Dr. Driton Vela, realizoi një ligjëratë me temën
“Rëndësia e publikimit në revistat e platformave Web of Science dhe Scopus” në
AAB. Çështjet si rëndësia që ka publikimi në revistat me faktor impakti të madh,
rëndësia që u kushtohet atyre, gradimet sipas këtyre parametrave në Kosovë e
rajon, ishin disa nga çështjet kryesore që më pas u diskutuan ndërmjet ligjëruesit
Vela dhe një grupi profesorësh të Kolegjit AAB.
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Dr. Vela vitin e kaluar është zgjedhur Shkencëtar i vitit nga MAShT, ka të
publikuara dhjetëra punime në revista të indeksuara me impakt të lartë faktori
dhe nga botues prestigjiozë, si Nature, Elsevier, Sprinder etj., ndërsa është
vlerësues profesional (peer-reviewer) për revistat me impakt të lartë faktori si
“Trends In Biochemical Sciences” (IF: 16.9), “Medicinal Research Reviews” (IF:
9.8), “Theranostics” (IF: 8.1) etj.

Gentiana Uruqi zgjedhet kryetare e Unionit të
Studentëve të AAB-së
7 Shkurt 2020
Pas një procesi transparent zgjedhor, të zhvilluar nga studentët, u zgjodh kryesia
e re e Unionit të Studentëve të Kolegjit AAB.
Përfaqësuesit e zgjedhur nga të gjitha fakultetet në të tre degët e Kolegjit AAB,
në mbledhjen konstituive të mbajtur me 06 shkurt 2020, zgjodhën drejtuesit e
këtij organi të pavarur i cili do të ketë mandat dy vjeçar.
Në dy vitet e ardhshme në krye të Unionit të Studentëve të AAB-së, do të jetë
studentja Gentiana Uruqi, studente e Fakultetit të Administratës Publike. Unioni
ka zgjedhur edhe nënkryetarët për të tre degët: nënkryetar për Prishtinë u zgjodh
studenti Rinor Murati nga Fakulteti i Gjuhës Anglez, Erëza Selimi nga Fakulteti i
Shkencave Sociale u zgjodh nënkryetare në degën e Ferizajt si dhe Diellza Hakaj
nga Fakulteti i Gjuhës Angleze, u zgjodh nënkryetare për degën e Gjakovës.
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Unioni i Studentëve të Kolegjit AAB do të ketë 22 anëtarë, përfaqësues të të
gjitha njësive akademike. Vlen të theksohet se edhe këtë herë procesi i votimit
për zgjedhjet studentore ishte i veçantë sepse u realizua online dhe rezultatet e
votimeve janë shfaqur në kohë reale gjatë tërë procesit.

Ish-kongresisti amerikan Jerry Weller: “Një vend ideal
nuk ka nevojë për pengesa tregtare”
12 Shkurt 2020
Ish-kongresist amerikan Jerry Weller, ligjëroi para studentëve të Kolegjit AAB
për politikën aktuale amerikan.
Në fillim të ligjëratës, rektori i Kolegjit AAB, Bujar Demjaha u tha studentëve se
ndihet ndryshe sepse ky fjalim është i dedikuar për një person që vjen nga një
vend special. “Amerika, vendi që na mbrojti më 1999 nga katastrofa humanitare, i
njohur për zhvillimin ekonomik dhe mbi të gjitha vendi që konsiderohet tempull i
demokracisë botërore. Ne ndihemi të nderuar të dëgjojmë leksione nga z. Weller
rreth zhvillimit aktual politik në ShBA”, tha Demjaha.
Ndërsa, z. Jerry Weller tregoi për përvojën e tij në Kongresin Amerikan dhe për
politikat zbatuese të ShBA-së
“Duhet të dini që unë jam një tregtar i lirë. Kur isha në kongres, kam qenë shumë
aktiv dhe avancoja marrëveshje bilaterale dhe shumëpalëshe mes Shteteve të
Bashkuara dhe partnerëve tregtar. Sfida për themeluesin tonë në atë kohë ishte
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si ta krijonin një ekuilibër për të formuar ShBA-në dhe bashkëjetesën për të gjithë
ata që duan të jenë pjesë dhe dëshirojnë të trajtohen në mënyrë të barabartë”.
Ish kongresisti amerikan gjithashtu tha se Kosova duhet të punojë më shpejt në
zhvillimin ekonomik, për të krijuar mundësi për të rinjtë.

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi me Akademinë
e Kosovës për Siguri Publike
14 Shkurt 2020
Me qëllim të bashkëpunimit afatgjatë dhe të qëndrueshëm ndërmjet dy
institucioneve për të përkrahur objektivat e tyre strategjike në fushën e arsimit
të lartë, hulumtimit dhe zhvillimit, rektori i Kolegjit AAB, Dr.sc. Bujar Demjaha
dhe drejtori i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, z. Ismajl Smakiqi
nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi. Kjo marrëveshje parasheh zhvillimin dhe
bashkëpunimin e ndërsjellë në ngritjen e cilësisë dhe kapaciteteve akademike,
profesionale, shkëmbimin e përvojave dhe njohurive në fushën e arsimit të lartë.
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Po ashtu marrëveshja parasheh bashkëpunimin në zhvillimin e projekteve të
përbashkëta të hulumtimeve dhe kërkimeve shkencore si dhe organizimin e
aktiviteteve të përbashkëta akademike dhe shkencore, siç janë: seminaret,
simpoziumet, konferencat, shkëmbimi i botimeve dhe materialeve të tjera të
interesave të përbashkëta.

Edhe sivjet studentët e AAB-së do të përkujdesen për
shërbimet e TIK në “Java e gruas”
14 Shkurt 2020
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Edhe këtë vit studentët e Kolegjit AAB ishin në mbështetje të aktivitetit “Java e
Gruas” që organizohet për çdo vit nga Instituti Demokratik Nacional (NDI).
Studentët Arlind Veliu, Ermir Shabani, Albina Prokshi dhe Lirigzonë Millaku do të
mirëmbajnë sistemin aktual të NDI të cilin e kishin krijuar studentët tanë vitet e
kaluara si dhe do të krijojnë web aplikacionin me formatin e ri për eventin “Week
of Women”.
Në një pritje të organizuar në ambientet e NDI, koordinatori i programit Pajtim
Gashi, i njoftoi studentët e angazhuar në këtë projekt për veprimtarinë e
organizatës si dhe shprehu mirënjohjen për studentët që kanë kontribuar në
edicionet e mëparshme.

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet
Qendrës së Debatit dhe Fakultetit të Komunikimit Masiv
14 Shkurt 2020

Në Kolegjin AAB u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi ndërmjet
Fakultetit të Komunikimit Masiv të Kolegjit AAB dhe Qendrës së Debatit
(Debate Center).
Përmes marrëveshjes së nënshkruar nga Dekani i Fakultetit të Komunikimit
Masiv, Dr. Sc. Resul Sinani dhe përfaqësuesi i Qendrës së Debatit, Erblin Hoxha,
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studentët e Kolegjit AAB tashmë do të kenë mundësi të reja për aftësim
profesional përmes gazetarisë hulumtuese në fushën e të drejtave të njeriut, por
edhe në zhvillimin e mendimit kritik.
Qendra e Debatit është Organizatë Joqeveritare e cila është themeluar nga
Programi i Debatit të Lëvizjes FOL.

Kopshti për fëmijë “Bleta” i shtohet partnerëve të
Kolegjit AAB në degën e Ferizajt
14 Shkurt 2020

Fakulteti i Shkencave Sociale i Kolegjit AAB ka shtuar edhe një partner
bashkëpunimi për studentët e degës së Ferizajt. Fjala është për Kopshtin për
Fëmijë “Bleta”.
Marrëveshja u nënshkrua nga drejtori i degës së Kolegjit AAB në Ferizaj, Dr.sc.
Medain Hashani dhe drejtoresha e Kopshtit “Bleta”, znj. Merita Ajdini.
Përmes këtij bashkëpunimi palët janë dakorduar që të kontribuojnë në drejtim të
zhvillimit, përkrahjes dhe promovimit të sektorit edukativ dhe profesional.
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U mbajt dita orientuese e programit të praktikës
profesionale “Anglishtja nga unë te ti”
15 Shkurt 2020

Në kuadër të programit të praktikës profesionale “Anglishtja nga unë te ti”
midis Fakultetit të Gjuhës Angleze dhe SOS Fshatrave Prishtinë, u mbajt Dita
Orientuese dhe prezantuese midis studentëve praktikantë dhe fëmijëve të cilët
do të përfitojnë nga ky program.
Programi përbëhet nga një seri kursesh në gjuhën angleze dhe u ofron
studentëve në AAB mundësinë për të kryer praktikën e tyre profesionale brenda
një programi funksional, i krijuar posaçërisht për t’ iu mësuar gjuhën angleze
fëmijëve në fshatrat SOS.

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet
Kolegjit AAB Gjakovë dhe Drejtorisë së Arsimit
19 Shkurt 2020
Kolegji AAB, dega në Gjakovë dhe Drejtoria e Arsimit e Komunës së Gjakovës
nënshkruan memorandum bashkëpunimi.Përmes kësaj marrëveshjeje të
nënshkruar nga Drejtori i Kolegjit AAB në Gjakovë, Rifat Haxhija dhe Drejtori
i Arsimit të Komunës së Gjakovës, Bernard Frrokaj, studentët e Kolegjit AAB
tashmë do të kenë mundësi të reja për aftësim praktik dhe profesional në
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institucionet shkollore të Komunës
së Gjakovës. Marrëveshja ua lehtëson
kryerjen e punës praktike studentëve
të programit Shkenca Sociale- drejtimi
Përkujdesja dhe Mirëqenia e fëmijëve
si dhe atyre të programit Gjuhë
Angleze.

Studentët e sportit ndoqën kursin e skijimit në Qendrën
e Skijimit në Mavrovë
22 Shkurt 2020
Studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në Kolegjin AAB, sikur edhe
të gjitha gjeneratat e mëhershme ndoqën kursin e skijimit në Qendrën e Skijimit
në Mavrovë të Maqedonisë së Veriut. Profesori i lëndës së skijimit Zenel Metaj,
por edhe mësimdhënësit e tjerë pjesëmarrës në këtë udhëtim, si Shkelzen Shala,
Arben Maliqi, Blerim Sylejmani dhe Besim Gashi, thanë se këto trajnime kanë
për qëllim njohjen e teknikave të skijimit, sepse skijimi si sport është shumë i
rëndësishëm për studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike.
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Studentët janë njohur në mënyrë
profesionale me teknikat e skijimit, duke
treguar performanca të shkëlqyera në
këtë sport, duke e ditur që skijimi është
një sport i vështirë dhe si çdo sport
tjetër ka specifikat e veta, thanë ata.

Universiteti “Lyuben Karavelov” nga Bullgaria do të pranojë
në studimet doktorale të diplomuarit në arkitekturë në AAB
22 Shkurt 2020

Studentët e diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës dhe stafi i ri mësimor i Kolegjit
AAB, tani mund të ndjekin studimet doktorale edhe në Fakultetin e Inxhinierisë
Ndërtimore dhe të Arkitekturës të Universitetit “Lyuben Karavelov” në Sofje të
Bullgarisë.
Referuar Marrëveshjes për Bashkëpunim dhe Protokoll, të nënshkruar kohë më
parë nga prorektori për çështje mësimore, prof.ass.dr. Shemsedin Vehapi dhe
rektori i Universitetit “Lyuben Karavelov”, prof.arch. Borislav Borisov, së fundmi
u finalizua edhe vendimi për mundësimin e studimeve doktorale. Kjo u arrit me
rastin e vizitës së rektorit të Kolegjit AAB, Dr.sc. Bujar Demjaha dhe Prodekanit
të Fakultetit të Arkitekturës, Fitim Aliu, në Sofje të Bullgarisë.
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Në vazhdën e bashkëpunimeve ndërkombëtare, kjo marrëveshje hap rrugë
më të ngushtë për bashkëpunim ndërmjet këtyre dy institucioneve, me qëllim
të ngritjes profesionale për studentët dhe stafin mësimor të Fakultetit të
Arkitekturës.

Konferenca e tretë studentore për shkenca sociale
në Kolegjin AAB
24 Shkurt 2020

Organizuar nga Fakulteti i Shkencave Sociale në
Kolegjin AAB, për herë të tretë radhazi u zhvilluan
punimet Konferenca Studentore, e ku studentët e
këtij fakulteti morën pjesë me hulumtimet e tyre.
Në hapje të konferencës, dekani Hysen Kasumi
tha se është krenar me punën e studentëve
dhe se konferenca si kjo tashmë janë traditë e
njësisë tonë akademike. “I tërë ky organizim ka
të bëjë me përpjekjet tona të vazhdueshme që të
ngrisim cilësinë dhe të pajisim studentët tanë me
shkathtësi, njohuri dhe besim për tregun e punës,
atëherë kur ne nuk do jemi afër tyre dhe ata do
të jenë të pavarur për të punuar pa ndihmën e
askujt”, tha Kasumi.
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I pari edhe në aktivitete humanitare – AAB dhuruesi më
i madh i gjakut nga institucionet universitare
26 Shkurt 2020

Kolegji AAB kryeson listën e institucioneve të arsimit të lartë në nivel vendi në
nismat për dhurimin vullnetar të gjakut. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të
Kosovës për Transfuzionin e Gjakut, Dr. Bukurije Zhubi ka ndarë sot mirënjohje
për Fakultetin e Infermierisë dhe për prodekanen Shqipe Tahiri, në shenjë
falënderimi për organizimin e të gjitha iniciativave për dhurimin vullnetar të
gjakut.
“Mund të them lirshëm që Kolegji AAB është institucioni që zë vendin e parë
nga të gjitha institucionet tjera arsimore për dhurim të gjakut dhe jemi shumë
të kënaqur për këtë fakt. Andaj ju falënderojmë shumë për të gjitha organizimet
e deritashme për dhurim të gjakut dhe shpresojmë shumë në vazhdimin e kësaj
tradite nga ju”, u shpreh znj. Zhubi.

Gentiana Uruqi pranoi detyrën si kryetare e Unionit të
Studentëve të AAB-së
26 Shkurt 2020
Në Kolegjin AAB u mbajt ceremonia e inaugurimit të përbërjes së re të Unionit
të Studentëve të Kolegjit AAB, me ç’ rast u bë edhe dorëzim-pranimi i detyrës së
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kryetares së Unionit.
Ish-kryetarja e US AAB, Flaka Vitaku ia dorëzoi detyrën kryetares së re të
zgjedhur gjatë një procesi transparent të votimit, Gentiana Uruqi. Të pranishëm
në këtë ceremoni ishin edhe rektori i Kolegjit AAB, Bujar Demjaha dhe prorektorët
Shemsedin Vehapi e Venera Llunji.

Gentiana Uruqi, studente e Administratës
Publike, u shpreh se do vazhdojë të gjitha
aktivitetet dhe synimet që ka Unioni i
Studentëve duke i adresuar kërkesat dhe
qëllimet, duke përfaqësuar kështu denjësisht
të gjithë studentët.
Përbërja e re të Unionit të Studentëve të
Kolegjit AAB, numëron 20 anëtarë nga të tre
degët e AAB-së, Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë.

Përfaqësuesit e Hult International Business School dhe
Lea Education, vizituan Kolegjin AAB
27 Shkurt 2020
Përfaqësues të Shkollës Ndërkombëtare për Biznes të njohur si HULT International
Business School si dhe përfaqësuesit e tyre në Kosovë LEA Education, vizituan
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Kolegjin AAB ku u pritën nga Prorektorja për Bashkëpinim Ndërkombëtar,
Venera Llunji dhe një grup studentësh.
Ata prezentuan programin e tyre dhe mundësitë e studentëve të Kolegjit AAB
për të vazhduar studime të nivelit Master dhe jo vetëm, në një nga kampuset e
këtij insitucioni botëror.

HULT International Business School ka kampuset e veta në disa qytete të mëdha
botërore: San Francisko, Boston, Nju Jork, Londër, Dubai dhe Shangaj.
Në këtë institucion studiojnë studentë nga 160 kombe të ndryshme, ndërsa
studentët kanë mundësi të bëhen pjesë e garës për të fituar projektin në vlerë
prej 1 milion dollarësh. Gara ka për temë ndryshimet klimatike dhe çfarë zgjidhjeje
do të ofronin të rinjtë në këtë problematikë. Vegëza për të marrë më shumë
informata lidhur me këtë projekt është: www.hultprize.org
Në fund të takimit u vendos që së shpejti të nënshkruhet edhe një marrëveshje
bashkëpunimi mes dy institucioneve në fjalë.

Kolegji AAB nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi
me DG Inka të Turqisë
27 Shkurt 2020
U nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Kolegjit AAB dhe
kompanisë DG İNKA të Turqisë. Marrëveshja e nënshkruar nga Prorektorja për
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Bashkëpunim Ndërkombëtar në Kolegjin AAB, prof.ass.dr. Venera Llunji dhe nga
drejtori i kompanise DG İNKA, Ibrahim Ertaş kishte për qëllim punësimin sezonal
të studentëve në Turqi.

Semestri veror 19/20 nis edhe me lansimin e webfaqes
së re të Kolegjit AAB
29 Shkurt 2020

Kolegji AAB, me fillimin e semestrit veror 2019/20, lansoi edhe web faqen e re.
Përmes faqes së re të gjithë studentët aktualë, të diplomuar por edhe studentët
potencialë dhe jo vetëm, do të kenë edhe një mundësi shtesë për t’u informuar
rreth institucionit tonë dhe programeve studimore që ofrojmë ne.
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Webfaqja e re e Kolegjit AAB është ndërtuar që të jetë lehtësisht e përdorshme
për vizitorët dhe shfrytëzuesit e saj, ndërsa rëndësi e veçantë i është kushtuar
përdorimit të saj nga pajisjet mobile. Faqja e re ofrohet paralelisht në gjuhën
shqipe dhe angleze, ndërsa do të pasurohet vazhdimisht me informacione dhe
njoftime të reja që kanë të bëjnë me AAB-në, ndërsa do të jetë e qasshme kudo
dhe në çdo kohë.
Krahas përmirësimit të pamjes vizuale dhe qasjes më të lehtë deri tek të dhënat,
Kolegji AAB vazhdon më tej në përmbushjen e standardeve ndërkombëtare të
funksionimit dhe të transparencës.

www.aab-edu.net
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Kolegji AAB nënshkroi marrëveshje me Universitetin FON
nga Maqedonia e Veriut
3 Mars 2020

Në ambientet e Universitetit FON në Shkup, u nënshkrua marrëveshja e
bashkëpunimit në mes Kolegjit AAB dhe Universitetit FON.
Universiteti FON është universiteti i parë privat në Maqedoni, i themeluar në
vitin 2003. Ky institucion universitar përveç qendrës kryesore në Shkup, operon
me degët e veta edhe në Strugë, Strumicë dhe Gostivar.
Marrëveshja ka për qëllim ngritjen e cilësisë dhe kapaciteteve akademike e
shkëmbimin e përvojave dhe njohurive në fushën e arsimit të lartë, projektet
e përbashkëta hulumtuese, si dhe organizimi i simpoziumeve e konferencave,
shkëmbimi i ligjëruesve dhe ofrimi i ligjëratave me interes të përbashkët si dhe
vizitat e ndërsjella studimore të studentëve të të dyja palëve.

Në prag të festës së 8 marsit, Down Syndrome Kosova
vjen në AAB me kartolina të reja
4 Mars 2020
Në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme për kontributin ndaj shoqërisë, Kolegji
AAB ka hapur dyert sërish për Shoqatën “Down Syndrome Kosova”.
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Në prag të Festës së Gruas, 8 Marsit, anëtarët e kësaj shoqate, në kuadër të së
cilës funksionon programi për aftësim profesional, kanë sjellë në AAB kartolinat
e punuara nga ta, të cilat po blihen me interesim të theksuar nga studentët dhe
stafi akademik.
Marigona Kozmaqi, e cila punon si
vullnetare në Down Syndrome Kosova,
u shpreh e lumtur me gatishmërinë e
Kolegjit AAB për këtë bashkëpunim
që ka për qëllim edhe sensibilizimin e
shoqërisë ndaj personave të prekur me
sindromin down dhe veçanërisht për
punën e tyre.
Produktet të cilat u ofroan nga
Shoqata “Down Syndrome Kosova”
ishin kartolina dhe xhem mjedrash,
të përgatitura me shumë dashuri nga
personat me sindromën down.
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Studentët e Stomatologjisë suksesshëm shënuan aktivitetet
për Ditën e Stomatologut
4 Mars 2020

Rreth 500 studentë dhe staf i Kolegjit AAB, kanë shfrytëzuar deri tani shërbimet
falas të studentëve të Stomatologjisë, në kuadër të aktiviteteve të organizuara
për shënimin e Ditës së Stomatologut.
Studentët, stomatologë të ardhshëm, të mentoruar nga mësimdhënësit prof.
Mimoza Selmani, prof. Avdyl Shoshi, prof. Teuta Bicaj e prof. Bleron Azizi, kryen
ekzaminime orale falas në laboratorët e stomatologjisë në Kolegjin AAB.
Ata gjithashtu treguan se është punuar shumë edhe në këshillimin e pacientëve
për mirëmbajtjen e shëndetit oral.

U prezantuan gjetjet e hulumtimit mbi shëndetin
oral në Kosovë
6 Mars 2020
Në një ceremoni të organizuar në Teatrin AAB “Faruk Begolli”, ku u prezantuan
gjetjet e hulumtimit dy mujor mbi rëndësinë e shëndetit oral, studentët e
Fakultetit të Stomatologjisë, përmbyllën aktivitetet e shënimit të Ditës së
Stomatologut. Studentët këtë hulumtim dy mujor e kanë zhvilluar pothuajse
në të gjitha vendbanimet e Kosovës, përmes anketimeve dhe pyetësorëve të
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realizuar kryesisht me adoleshentë dhe persona mbi moshën 65 vjeçare.
Qëllimi i këtij hulumtimi sipas studentëve ka qenë të bëjë vlerësimin e gjendjes
së protezave stomatologjike, të mësohet kujdesi mbi higjienën orale, pastrimi
i saktë i dhëmbëve dhe protezave dhe vetëdijësimi i qytetarëve për vizitat tek
stomatologu.

Praktika profesionale “Anglishtja nga unë te ti” zyrtarizohet
me marrëveshje bashkëpunimi
9 Mars 2020

Fakulteti i Gjuhës Angleze dhe SOS Fshatrat Prishtinë, nënshkruan marrëveshjen
e bashkëpunimit në kuadër të programit të praktikës profesionale “Anglishtja
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nga unë te ti”. Ky program u mundëson studentëve të vitit të tretë të këtij
fakulteti që të ofrojnë kurse të gjuhës angleze për fëmijët të cilët janë pjesë e
skemës përfituese të Fshatit SOS.
Marrëveshja u nënshkrua nga Prof. Aida Alla, dekane e Fakultetit të Gjuhës
Angleze, dhe Nezahat Ramadani Salihu, drejtoreshë rajonale e SOS Fshatrave.

Studentët e Kolegjit AAB do jenë pjesë e aktiviteteve
të “Play’in Together”
11 Mars 2020

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit në bashkëpunim me organizatën “Play4
International” zhvilluan sesionin informues mbi projektin “Play’in Together”,
implementuar nga Erasmus+.
Përfaqësues të organizatës “Play4 International” informuan studentët mbi
projektin “Play’in Together”, projekt ky që ka për qëllim heqjen e paragjykimeve
ndaj personave me aftësi të kufizuara, me fokus atyre të moshës 6-12 vjeç.
Një prej metodologjive të këtij projekti do të jetë edukimi përmes sportit, në
mënyrë që fëmijët me aftësi te kufizuar të zhvillojnë aktivitete dhe lojëra të
ndryshme dhe të ndihen të barabartë.
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Pezullohet procesi mësimor për shkak të Covid-19
11 Mars 2020

Në përputhje me vendimin e Qeverisë së Kosovës për të ndërprerë procesin
mësimor në të gjitha institucionet arsimore, Kolegji AAB njofton të gjithë
studentët dhe mësimdhënësit, se deri me datën 27 mars 2020, nuk do të
zhvillohet mësim.
Ky vendim vjen si masë preventive kundër koronavirus – COVID 19.
PËR VEPRIMET E MËTUTJESHME DO TË INFORMOHENI ME KOHË.
Ju bëjmë thirrje të gjithëve që të përfillin me kujdes të gjitha masat e parapara
dhe rekomandimet e instituconeve të shëndetësisë për parandalimin e përhapjes
së këtij virusi.

Kolegji AAB nga e hëna, 16 mars, filloi me ‘distance learning’
për të gjithë studentët
12 Mars 2020
Të nderuar studentë,
Ju njoftojmë se pas vendimit për pezullimin e procesit mësimor për shkak
të situatës së krijuar me COVID-19, Kolegji AAB nga e hëna 16 mars 2020, do
të vazhdojë me aplikimin e mësimdhënies nga distanca përmes platformës
e-Service.
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Studentët, përveç materialeve mësimore që do t’ i pranojnë për secilën lëndë, do
të kenë mundësinë të ndjekin ligjëratat në klasat virtuale dhe të komunikojnë në
kohë reale me mësimdhënësit, konform orarit të ligjëratave.
Kjo formë e ligjëratave është e vlefshme për të gjithë studentët, ndërkohë që
instruksionet e detajuara do të përcillen përmes emailit.

Kolegji AAB lansoi suksesshëm platformën elektronike
për mësim në distancë
16 Mars 2020
Pavarësisht pezullimit të procesit mësimor, si masë preventive për t’ u mbrojtur
nga pandemia e Covid-19, Kolegji AAB filloi me aplikimin e metodës së mësimit
në distancë për të gjithë studentët.
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Në kuadër të platformave origjinale të krijuara tash e sa kohë për shërbime
elektronike për studentë, Kolegji AAB në këtë situatë ka krijuar edhe një mundësi
shtesë për studentët, platformën Klasa Virtuale, përmes së cilës sipas orarit të
ligjëratave u zhvilluan ligjëratat në kohë reale në të gjitha programet studimore.
Platforma Klasa Virtuale, e cila ukrijua enkas për mësimin në distancë krijoi
mundësi që studentët dhe mësimdhënësit të komunikojnë në kohë reale dhe të
krijojnë interaktivitet në lidhje me temat që diskutohen.

Kjo metodë e re e mësimdhënies për studentë, krijoi mundësi që studentët nga
shtëpitë e tyre të mos shkëputen nga procesi mësimor dhe të jenë të angazhuar
në studimet e tyre.
Nga ana tjetër, Kolegji AAB komunikimin online e përdori edhe për takimet e
stafit punonjës duke mos lënë hapësirë që situta e krijuar të shkaktojë vonesa
apo ngecje në funksionimin e institucionit. Ndërkohë Kolegji AAB ka shprehur
gatishmërinë që me ekspertizën e vet të ndihmojë edhe institucionet e tjera
arsimore, parauniversitare e universitare që të realizojnë mësimin në distancë në
këtë situatë të jashtëzakonshme.
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Mesazh i rektorit të Kolegjit AAB
22 Mars 2020
Të dashur studentë,
Gjendemi tashmë në një situatë të pazakontë, e cila
gjeneratës time i kujton shtëpitë-shkolla të viteve
nëntëdhjeta, ku dallon vetëm burimi i rrezikut. Në
ato kohëra, rreziku dihej nga vinte dhe shihej se
kush ishte, kurse tani ai është i padukshëm, por
njëjtë vdekjeprurës. Këtë herë armiku është një
virus shkatërrues COVID-19, por në këtë betejë jemi
bashkë me gjitha vendet e botës.
Në këto rrethana, Kolegji AAB u mobilizua menjëherë dhe pothuajse pa shkëputje
arriti të bartë mësimin prej hapësirave universitare në platformën e vet elektronike,
në të cilën tashmë ju keni qasje. Stafi ynë i IT me profesionalizëm dhe kreativitet
arriti të avancojë platformën e mësimit në distancë edhe me komunikim vizual
(video). Implementimi i ligjëratave në distancë po realizohet pothuajse 100%,
me vijueshmëri të studentëve që ka tejkaluar gjithë pritshmërinë. Mua dhe
menaxhmentit të Kolegjit AAB na mbetet të ju përgëzojmë për angazhimin dhe
devotshmërinë.Shfrytëzoj këtë rast t’i ftoj edhe studentët tjerë që për ndonjë
arsye nuk kanë mundur të inkuadrohen gjerë më tani në platformën e ligjëratave
online. Ju lutem mos rrezikoni vitin tuaj akademik dhe mos humbisni rastin
që nëpërmjet studimeve online të jepni kontributin tuaj të çmueshëm, për ta
përballuar me sukses këtë situatë sfiduese për gjithë.
Të dashur studentë, Ju dëshirojmë shëndet juve dhe familjeve tuaja! Mirupafshim
në ligjëratën e radhës!
Gjitha të mirat,
Bujar Demjaha,
Rektor
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Pjesëmarrje masive e studentëve në diskutimin online të
organizuar nga Kolegji AAB
24 Mars 2020

U zhvillua diskutim online dedikuar të gjithë studentëve të Kolegjit AAB me
temën: “Ballafaqimi me situatën e krijuar nga COVID-19, menaxhimi i ankthit të
tepruar dhe panikut”.
Ekspertët e psikologjisë Prof. dr. Naim Telaku dhe Prof. dr. Fitim Uka, trajtuan
shqetësimet kryesore të shoqërisë gjatë periudhës së ballafaqimit me ankthin e
tepruar dhe stresin e krijuar nga izolimi, për shkak të virusit COVID-19.
Pyetje të shumta janë drejtuar live nga studentët e Kolegjit AAB, duke dashur
të dinë për mënyrat se si shfaqet ankthi, si t’i kuptojnë shenjat e para të stresit,
si të menaxhojnë më së miri qëndrimin në shtëpi dhe efektet mbi ndryshimin e
shpejtë të mënyrës së jetesës së tyre.
Profesori z. Telaku dhe Profesori z. Uka, përshkruan një numër të madh të rasteve
dhe situatave që shfaqen në rrethana të tilla, duke dhënë edhe rekomandime
tejet të vlefshme.
Psikologët inkurajuan të gjithë studentët që të lexojnë sa më shumë, duke
përmendur disa prej teknikave kognitive-bihevioriale të cilat tregojnë efikasitet
të lartë në luftimin e ankthit apo panikut.
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Këshilla kryesore të tyre ishin për praktikimin e një komunikimi të hapur, qoftë
online me miqtë virtual apo me anëtarë të familjes, duke konkluduar se frika nuk
bënë të trajtohet si një lloj turpi dhe se duhet shfaqur gjendja emocionale. Të
folurit hapur dhe komunikimi i lirshëm janë forma të cilat arrijnë të reduktojnë
ankthin dhe panikun, thanë dy panelistët.

Diskutim mbi vështirësitë që po krijon Covid-19 në
ekonominë e vendit dhe më gjerë
28 Mars 2020

Në vazhdën e diskutimeve online që po organizohen nga Kolegji AAB, këtë herë
u shtjelluan çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit të aspektit ekonomik
në vend dhe më gjerë. Tema e këtij diskutimi kishte të bënte me moratoriumin e
pagesave dhe detyrimeve financiare si dhe mbështetjen e qeverisë për evitim të
humbjeve nga situata e krijuar me Covid-19.
Të ftuar ishin Dekani i Fakultetit Ekonomik, prof. dr. Shaip Bytyqi dhe profesori i
fakultetit ekonomik në Kolegjin AAB, prof. dr. Remzi Smajli.
Studentët ishin aktiv gjatë gjithë diskutimit me pyetjet dhe komentet e tyre
drejtuar panelistëve.
Sipas ekspertëve të ekonomisë pasojat që po sjellë situata e krijuar nga virusi
COVID-19 janë serioze dhe kërkojnë masa urgjente që duhet të ndërmerren nga
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institucionet qeveritare. Sipas tyre qeveria duhet të ketë kujdes jo vetëm ndaj
sekrorit publik por edhe ndaj atij privat duke bërë zgjidhje edhe për punëtorët e
këtij sektori dhe humbjet që mund të kenë ndërmarrjet e të gjitha niveleve.

Mesazh inkurajues i Lorik Canës drejtuar studentëve
të Kolegjit AAB
29 Mars 2020
Ikona e futbollit shqiptarë, Lorik Cana, i cili është edhe Anëtar i Këshillit Drejtues
i Kolegjit AAB, përmes një video mesazhi i është drejtuar studentëve, duke
i inkurajuar që të përfshihen aktivisht në ligjëratat online, të komunikojnë
vazhdimisht, të informohen dhe mbi të gjitha të zbatojnë rregullat e vetizolimit,
duke pasur kujdes primarë për shëndetin e tyre.

Futbollisti me famë botërore, Lorik Cana në këtë video mesazh foli për pasojat që
ka sjellë Pandemia COVID-19 në gjitha sferat e jetës. Anëtari i Këshillit Drejtues
i Kolegjit AAB, ka theksuar se përdorimi i platformës së mësimit online, të cilën
e ka zhvilluar Kolegji AAB, është i domosdoshëm në këtë fazë për të gjithë
studentët. Ai ka inkurajuar që të jenë aktiv dhe të përfshihen në platformën e
mësimit në distancë, në mënyrë që të mos shkëputen nga procesi mësimor dhe
të shfrytëzojnë këtë periudhë në mënyrën më të dobishme. Cana i cili aktualisht
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jeton në Romë, në Itali, ka folur edhe për izolimin dhe zbatimin strikt të rregullave
të përcaktuara për ta parandaluar përhapjen e mëtejme të Pandemisë COVID-19.
Ish futbollisti dhe ish kapiteni i Kombëtares Shqiptare, Lorik Cana porositë
studentët të kenë prioritet kujdesin për shëndetin dhe mos të lejojnë që kjo
periudhë e vështirë për të gjithë, të krijojë pasoja në ngritjen akademike. Ai bëri
thirrje për t’i ndjekur aktivisht ligjëratat online dhe të shfrytëzohet kjo platformë
për të qëndruar aktiv dhe të informuar lidhur me studimet, sportin, punën,
shëndetin dhe shumë fusha të tjera, në mënyrë që të mbahet mendja e freskët.
Lorik Cana, njihet gjerësisht si një personalitet shumëdimensional i cili në
vazhdimësi ka qenë dhe mbetet një frymëzim për gjeneratat e reja, si model
suksesi falë punës, përkushtimit dhe angazhimit të tij.
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Diskutim online mbi edukimin medial
1 Prill 2020

Studentët e Kolegjit AAB përveç mësimit në distancë vazhduan të ndjekin edhe
diskutimet online, të cilat patën për qëllim përfshirjen e tyre në temat të cilat po
trajtohen.
Në diskutimin e fundit online studentët patën mundësinë të informohen për
edukimin medial në këtë gjendje pandemie, duke kuptuar më shumë për dallimin
mes lajmeve te rrejshme dhe fakteve si dhe mekanizmat të cilët merren për
verifikim të informacioneve.
Të ftuar ishin Dekani i Fakultetit të Komunikimit Masiv në Kolegjin AAB, Dr. Sc.
Resul Sinani dhe Udhëheqësi i Komunitetit për Siguri Kibernetike dhe Privatësi,
z. Mentor Hoxhaj. Ata u bënë thirrje studentëve që të ndjekin gjithmonë vetëm
të vërtetën bazuar në fakte dhe assesi të mos bien pre e lajmeve të rrejshme.
“Fizikisht qëndroni në shtëpi, ndërsa online shpërndani të vërteta dhe fakte. Kjo
që po them le të pasojë edhe më tutje për studentët tuaj në mënyrë që të jenë
pas të vërtetës gjithnjë”, tha z. Hoxhaj.
Ndërsa, z. Sinani bëri thirrje që të mos lexohet dhe dëgjohet 24 orë vetëm për
lajme që lidhen me gjendjen e pandemisë në të cilën jemi.
“është mirë që njerëzit të ja ndalojnë vetes konsumin prej 24h të lajmeve ose
gjithë kohën të dëgjojnë dhe lexojnë lajme për COVID-19, mjafton një edicion
apo dy i lajmeve. Mirëpo nëse gjatë gjithë kohës konsumojmë lajme të cilat nuk
janë të këndshme, kjo domosdo ndikon në mirëqenien dhe stabilitetin mendor”,
u shpreh z. Sinani.
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Përparësitë dhe mangësitë e mësimit në distancë
2 Prill 2020

Në kuadër të diskutimeve online që po organizohen nga Kolegji AAB, u analizuan
përparësitë dhe mangësitë që studentët mund të kenë nga mësimi në distancë.
Të ftuar ishin zv. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Prof. Xhavit
Rexhaj dhe Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale në Kolegjin AAB, Prof. Hysen
Kasumi. Panelistët vlerësuan lartë përpjekjet e profesorëve dhe studentëve për
të arritur sukses përmes mësimit në distancë, derisa shtuan se statistikat janë
shumë inkurajuese pasi pjesëmarrja aktive e studentëve është shumë e madhe.
“Mësimdhënia online ka sjellë një kontekst të ri, relacione dhe ndërveprime te reja
në mes të tre faktorëve kryesorë që janë: mësimdhënësi, studenti dhe literatura.
Rezultatet janë treguar shumë pozitive me të mësuarit online, megjithatë mendoj
se stili narrativ nuk duhet shmangur dhe besoj se është shumë e rëndësishme
që të ketë ndërlidhje të dijes së mëparshmë dhë dijes që pason për studentë”, u
shpreh z. Rexhaj.
Ndërkaq Dekani, z. Kasumi diskutoi për metodologjitë më të avancuara të
mësimit në distancë, duke theksuar se shfrytëzimi i platformave online krijon
përparësi të caktuara në procesin e mësimnxënies.
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Diskutim mbi përdorimin dhe funksionimin e
teknologjisë online
8 Prill 2020

Në diskutimin e radhës organizuar për studentë nga Kolegji AAB, u trajtua tema
“Teknologjia Elektronike Komerciale, Tregtia Online dhe Mësimi Online”.
Në këtë diskutim të hapur online me studentë, të ftuar ishin Dekani i Fakultetit
të Shkencave Kompjuterike në Kolegjin AAB, prof. Jusuf Qarkaxhija dhe profesori
i po i këtij fakulteti në AAB, Arianit Maraj.
Ata folën për rëndësinë dhe zbatimin e teknologjisë në jetën tonë, dhe ndikimin
që ajo ka në lehtësimin e qasjes për blerje apo për mësim online.
“E-Commerce ka tre dimensione që janë: dimensioni i shpërndarjes së mallit,
produktit dhe dërgesës. Teknologjia informative ofron të gjitha mundësitë për
tregti online, por edhe për mësim online. Që të dy këto komponente janë mjaft të
rëndësishme dhe në zhvillim e sipër sidomos në këtë periudhë pandemike”, tha
ndër të tjera z. Qarkaxhija.
Ndërsa, prof. Maraj foli për disa statistika të fundit që tregojnë përparësitë e
zhvillimit teknologjik në biznese online.
“Reth 13-15% e shitjeve dhe blerjeve në botë realizohen online sot, duke bërë që
një trend i tillë të jetë shumë aktual dhe i nevojshëm për këtë periudhë. Shumë
biznese online janë zhvilluar hovshëm duke rritur kështu numrin e punëtorëve
në mënyrë që të përballojnë situatën e shkaktuar nga COVID-19”, u shpreh z.
Maraj.
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Studentët e Fakultetit të Arteve sollën Ekspozitën e parë
Virtuale në Kosovë
9 Prill 2020
Për herë të parë në vendin tonë, një Fakultet i Arteve solli një ekspozitë virtuale
të studentëve, e këtë e bënë pikërisht studentët e Kolegjit AAB.
“Nuk mund ta karantinosh artin”/ Can’t quarantine ART, mban titullin ekspozita
virtuale e studentëve të Fakultetit të Artit të Kolegjit AAB, që për të gjithë
artdashësit u hap të enjten, më 09 prill 2020.

Ekspozita online erdhi si përgjigje ndaj situatës pandemike nga COVID-19, në të
cilën ndodhet i tërë globi.
Hapja e ekspozitës ishte e veçantë, sepse u bë në transmetim live në faqen
e Kolegjit AAB në facebook, duke pasur parasysh kufizimin e lëvizjes në këtë
situatë pandemike.
Në hapje të ekspozitës, Ministrja në detyrë e Kulturës, Vjosa Dumoshi, tha se
‘kjo ngjarje kulturore, kur ekspozita vjen në mënyrë më ndryshe nga ekspozitat
që jemi mësuar t’ i shohim, dëshmon se arti nuk mund të mbyllet dhe se e gjen
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mënyrën si të depërtojë’. Ajo tha se është për t’ u lakmuar se si Kolegji AAB ua
mundëson studentëve të vet që edhe në këtë kohë të shfaqin talentin e tyre.
Ekspozita përfshinte 50 punime digjitale në zhanrin New Media Arts, të punuara
në zhanret Digital Painting, Mixed Media Arts, etj., e të cilat janë punuar nga
studentët e vitit të parë dhe të dytë të Dizjanit Grafik, të udhëhequr nga profesori
i lëndës Besim Mikullovci, i cili ishte edhe kurator i ekspozitës virtuale.
Të gjithë të interesuarit, mund ta vizitonin atë duke klikuar në linkun: https://
aab-edu.net/ekspozitavirtuale/

Mbi 1400 studentë të Kolegjit AAB fillojnë kurset online të
gjuhës angleze
11 Prill 2020
Në diskutimin online të organizuar nga Kolegji AAB, live përmes facebook u
diskutua për rëndësinë e gjuhës angleze dhe për promovimin e kurseve online. Të
ftuar ishin Dekanja e Fakultetit të Gjuhës Angleze Dr. Sc. Aida Alla dhe studentja
tashmë mësuese vullnetare e gjuhës angleze, znj. Marigona Zejnullahu.
Panelistet për gjatë gjithë diskutimit u janë përgjigjur pyetjeve live të studentëve,
duke folur për rëndësinë e madhe që ka gjuha angleze për perspektivën e të
rinjëve si për komunikim ndërkulturor, për punësim, për hulumtime online, për
avancim akademik por edhe për informim të drejtë, pasi përmes kësaj gjuhe
mund të kemi qasje në mediat ndërkombëtare dhe të lexojmë apo degjojmë
lajme nga burimet primare.
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Mbahet me sukses konferenca e parë online: Komunikimi në
kohën e pandemisë Covid-19
13 Prill 2020

Studentët e Kolegjit AAB dhe të Universitetit të Tiranës, përfunduan konferencën
e parë online me temën “Komunikimi në kohën e pandemisë Covid-19”, e cila
ishte e para e këtij lloji në mjediset shqiptare për nga forma, përmbajtja dhe
rrethanat e organizimit. Studentët ishin kryesisht të nivelit Master të drejtimit
të gazetarisë, komunikimeve dhe marrëdhënieve publike. Ata prezantuan
rezultatet nga hulumtimet e tyre disa javore për specifikat e komunikimeve në
jetën e përditshme të izolimit global, specifikat e punës së gazetarëve në kohë
pandemie në Kosovë e Shqipëri, për komunikimin dhe diskursin politik në kohë
karantinimi, diskutuan gjithashtu edhe për fake news në kohën Covid-19 si dhe
për transformimin e komunikimit sot. Drejtues i konferencës ishte Prorektori për
Shkencë në Kolegjin AAB, prof. dr. Hasan Saliu. Ai prezantojë disa prej pyetjeve
kërkimore të hulumtimeve dhe vlerësoj lartë angazhimin e studentëve në
organizime si këto.
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Ekskluzive: Kolegji AAB shumë shpejt me shërbime
stomatologjike dhe radiologjike 24 orë
22 Prill 2020

Në diskutimin online me studentë, organizuar nga Kolegji AAB është trajtuar
tema “Sfidat e sistemit mjekësor në kushtet e pandemisë COVID-19 dhe përhapja
e kësaj sëmundje”.
Të ftuar ishin Drejtori i Klinikës së Radiologjisë në QKUK, Mr. Sc. Dr. Bujar Gjikolli
dhe Dekani i Fakultetit të Stomatologjisë në Kolegjin AAB, Dr. Sc. Astrit Kuçi.
Ata shpalosën për studentët gjithë punën që po bëhet nga stafi mjekësor i
Kosovës dhe përpjekjet e vazhdueshme për të trajtuar pacientët në përgjithësi e
veçanërisht ata me COVID-19.
Në këtë diskutim live me studentët e Kolegjit AAB, u fol edhe për ndërhyrjen e
fundit kirurgjike në vendosjen e stentit retriever në tru, realizuar për herë të parë
në Kosovë nga Mr. Sc. Dr. Bujar Gjikolli.
Prof. Kuçi ndër të tjera tregoi edhe një lajm të ri për gjithë të rinjët që priten t’i
bashkohen studimeve në Kolegjin AAB dhe atyre që tashmë janë pjesë e Kolegjit.
“Është një lajm tejet i mirë për gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë në
sferat e shkencave mjekësore, mund të themi se qysh tani është arritur të
realizohet plani për ofrimin e shërbimeve stomatologjike dhe radiologjike 24h në
kuadër të Kolegjit AAB, me të gjitha hapësirat e mundshme. Shumë shpejt do ta
shihni këtë plan i cili është në implementim e sipër dhe më pas do mund të japin
të gjithë studentët kontributin e tyre përgjatë studimeve në AAB”, u shpreh Dr.
Kuçi.
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Kujdesi për ambientin ku jetojmë është përgjegjësi dhe
detyrë e secilit
23 Prill 2020
Në Ditën Ndërkombëtare të Tokës, në Kolegjin AAB u zhvillua diskutimi për
kujdesin ndaj ambientit dhe mjedisit ku jetojmë, duke trajtuar këtë temë të
rëndësishme e cila kërkon angazhimin e të gjithëve. Të ftuar ishin Rektori i Kolegjit
AAB, Dr. Sc. Bujar Demjaha dhe Drejtori i Organizatës “Let’s Do It Kosova”, z.
Luan Hasanaj. Rektori z. Demjaha duke folur për rëndësinë e kësaj dite, theksoi
se kërkohet angazhim i përbashkët dhe vetëdijësim i përgjithshëm, jo vetëm i
shoqërisë, por sidomos i institucioneve të vendit, për të siguruar një ambient të
pastër dhe të shëndetshëm. Ndërkaq, Drejtori i “Let’s Do It Kosova”, z. Hasanaj
foli për projektet e kësaj Organizate. Ai theksoi iniciativën që kanë ndërmarrë ata
për herë të parë në Kosovë, që është “Dita e Pastrimit Digjital” e cila synon të
sjellë vëmendjen e botës tek mbeturinat virtuale – digjitale, për të cilat rrallë herë
na shkon mendja se janë “mbeturina”, e që edhe ky lloj mbeturinash ka ndikim
në mjedis dhe në jetën tonë të përditshme përmes konsumit të energjisë dhe
emetimit të gazrave serrë.

66

Prill 2020

Kolegji AAB shënon Ditën Ndërkombëtare të Librit dhe të
Drejtës së Autorit
23 Prill 2020
Me rastin e 23 Prillit, Ditës Ndërkombëtare të Librit dhe të Drejtës së Autorit,
Kolegji AAB ndonëse në kushte jo të zakonshme shënoi këtë ditë përmes një
transmetimi direkt me studentë. Në këtë diskutim online u bashkëbisedua me
profesorët dhe shkrimtarët: z. Rrahman Paçarizi dhe znj. Ilire Zajmi- Rugova, si
dhe Drejtorin e Bibliotekës së Kolegjit AAB, z. Urim Sallauka.
Ata folën për rëndësinë e librit dhe vetëdijshmërinë e mirëmenaxhimit të kohës
duke shfrytëzuar librin sidomos në këtë periudhë izolimi. Nje çështje tjetër me
rëndësi që u diskutua ishte edhe respektimi i të drejtave të autorit në Kosovë.

“Lirinë e humbur e gjejmë tek librat, aty jetojmë dhe bashkëjetojmë me
personazhet dhe rrëfimet që i lexojmë, kështu kujtoj se është një situatë ideale
që ne t’ i kthehemi vetes, leximit dhe librave. Një çështje tjetër ka të bëjë me të
drejtat e autorit, e që tek ne nuk respektohet, nuk çmohet dhe duhet përmendur
faktin që shumica e atyre që botojnë libra, botojnë libra sepse e duan librin, sepse
jetojnë me shkrimin dhe nuk di ndonjë autor në Kosovë që e ka bërë këtë për
përfitime”, tha ndër të tjera znj. Ilire Zajmi-Rugova.
Ndërsa, z. Paçarizi foli më shumë rreth menaxhimit të librit dhe mosdepërtimin e
autorëve shqiptarë jashtë kufinjve.
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“Edhe libri si gjithçka tjetër duhet të menaxhohet, domethënë një libër kur
botohet duhet të ketë një infrastrukturë përcjellëse dhe ajo infrastrukturë para
së gjithash përbëhet nga mediat, të cilat duhet ta promovojnë librin. Menaxhim
tjetër është ekzistenca e një kritike letrare të mirëfilltë dhe sistematike, e cila do
t’ i udhëzonte lexuesit se çka të lexohet, lidhur me vlerat e një libri të caktuar. Sa
i përket Kosovës, libri tek ne qarkullon brenda një qarku të mbyllur, shumë pak
libra depërtojnë jashtë vendit përveç atyre që kanë mbërri me u përkthy apo janë
botuar direkt në gjuhë tjera”, u shpreh z. Paçarizi.
Po ashtu, gjatë këtij diskutimi Drejtori i Biblotekës së Kolegjit AAB, z. Urim
Sallauka shpalli fituesit e Çmimit “Masar Stavileci” për lexuesit-studentë më të
devotshëm të biblotekës. Ai theksoi se studentët e Kolegjit AAB janë shumë
të afërt me librin dhe e shfrytëzojnë një pjesë bukur të kohës në ambientet e
biblotekës.
Vlen të theksohet se Biblioteka elektronike e Kolegjit AAB edhe gjatë periudhës
së izolimit po ofron qasje në literaturën dhe revistat ndërkombëtare në mënyrë
që studentët të jenë afër librave në çdo kohë.

Studentët e AAB-së vullnetarë në luftimin e pandemisë
Covid-19
23 Prill 2020
Elionita Halimi është studente e Fakultetit të Infermierisë në Kolegjin AAB.
Sikurse edhe qindra të rinj të tjerë, edhe ajo është angazhuar në punë vullnetare
për të ndihmuar personat e karantinuar në Qendrën e Studentëve.
Elionita tregon se ajo është e angazhuar për plotësimin e nevojave rutinore
shëndetësore dhe përmbushjen e kërkesave në aspektin fizik dhe mendor të
personave që po qëndrojnë të izoluar aty. Puna vullnetare sipas saj është mënyrë
e shprehjes së humanizmit për popullin pa dallim si në kohë pandemie ashtu
edhe në kohë normalizimi.
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“Duke vendosur të studioj në Fakultetin e Infermierisë në Kolegjin AAB, veçse
kam zgjedhur drejtimin e humanizmit. Puna jonë është shprehja e humanitetit
ndaj qytetarëve dhe popullit tonë kur kanë nevojë për ne. Ndihma ndaj njëritjetrit konsideroj se është çelësi i të gjitha virtyteve pozitive që na dallon ne si
qenie njerëzore”, tha Elionita.
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Filloi suksesshëm Shkolla Përgatitore për Testin e Maturës
2019/20, organizuar nga Kolegji AAB
7 Maj 2020
Mijëra maturantë nga e gjithë Kosova, edhe sivjet e nisën rrugëtimin e tyre në
Shkollën Përgatitore të Testit të Maturës të organizuar nga Kolegji AAB, që ka
për qëllim përgatitjen e tyre sa më të mirë për Testin Kombëtar të Maturës, e që
pritet të mbahet gjatë muajit qershor.
Ndonëse, për herë të parë online, situata e krijuar nga pandemia globale COVID-19,
nuk e ka penguar Kolegjin AAB që të zhvillojë këtë projekt i cili padiskutueshëm
ka qenë një nga programet më të rëndësishme për maturantë, tash e 12 vjet
që kur organizohet nga AAB. Janë dhjetëra mijëra maturantë që përgjatë këtyre
viteve kanë ndjekur Shkollën Përgatitore të Testit të Maturës, dhe padyshim
pjesëmarrja e tyre ka rezultuar me sukses domethënës në Testin Kombëtar.
Kolegji AAB ishte i pari që arriti të lansojë ligjëratat nga distanca për studentët
e tij gjatë periudhës së vetizolimit, të zhvillojë suksesshëm afatin e provimeve të
prillit nga distanca, përmes platformave origjinale të dizajnuara nga shërbimet
digjitale të saj, dhe tani është i pari institucion që suksesshëm e nisi edhe një
projekt tjetër për studentët e ardhshëm.
Në hapje të programit të sivjetmë të Shkollës Përgatitore për Testin e Maturës,
mësimdhënësit e angazhuar në këtë projekt, të përzgjedhur nga më të mirët e
shkollave të mesme të Kosovës, njoftuan maturantët me programin që do të
realizohet gjatë periudhës së zhvillimit të kurseve përgatitore.
Do theksuar se Kolegji AAB për zhvillimin e kurseve përgatitore, ka arritur të
krijojë edhe komunitetin më të madh të maturantëve online ku mijëra maturantë
nga i gjithë vendi, do të vijojnë këtë program përgatitor.
Kurset ofrohen falas, ndërsa edhe maturantët të cilët mund të kenë qenë të
painformuar deri tani, mund të bëhen pjesë e grupit.
Risia tjetër që sjell Kolegji AAB për maturantët e gjeneratës 2019/20, është se
krahas Shkollës Përgatitore për Testin e Maturës, gjatë javës do të lansojë edhe
platformën për testimin e njohurive të arritura, ku secili maturant do të ketë
mundësinë të sprovojë veten dhe të fokusohet në temat të cilat ka nevojë t’ i
zotërojë më mirë.
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Mesazh i rektorit të Kolegjit AAB, Dr.sc. Bujar Demjaha
9 Maj 2020
Urime 9 Maji, Dita e Evropës
Bashkimi Evropian shënon sot ditën e
unitetit dhe të bashkëpunimit.
Krijimi i Bashkimit Evropian shënoi një kthesë
historike në procesin e demokratizimit, lirisë,
tolerancës dhe bashkëpunimit në kuadër të
një unioni ndërnacional.
Fuqizimi i Bashkimit Evropian ju dha mundësi popujve të vendeve anëtare që të
jetojnë në harmoni dhe të avancojnë të drejtat e tyre për të lëvizur të lirë dhe për
t’u trajtuar të barabartë.
Republika e Kosovës feston 9 Majin për të shënuar qëllimet tona legjitime
për integrim të plotë në Bashkimin Evropian. Vendi ynë ka bërë progres të
konsiderueshëm në përmbushjen e kritereve për integrim përmes forcimit
dhe promovimit të vlerave evropiane, në respektim të parimeve themelore të
bashkëpunimit ndërshtetëror, barazisë mes popujve, ruajtjes së integritetit dhe
sigurimit të mirëqenies për të gjithë qytetarët.
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Themelohet Qendra për Siguri Kibernetike në kuadër të
Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB
11 Maj 2020

Kolegji AAB përmes Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në vazhdimësi ka
përditësuar programet e veta për të përmbushur kërkesat aktuale që ndërlidhen
me çështjet e sigurisë kibernetike. Themelimi i kësaj qendre është vendim i
Këshillit Drejtues të Kolegjit AAB.
Programi i Sigurisë Kibernetike, i cili funksionon në kuadër të Fakultetit të
Shkencave Kompjuterike, është i pari program i akredituar në Kosovë i këtij lloji.
Marrëveshja me “Capitol Technology University”, i cili më 25.02.2020, ka marrë
“çmimin Kombëtar për programin më të mirë të sigurisë kibernetike“, do të
mundësojë krijimin e laboratorëve profesionale për siguri kibernetike dhe
ofron shkëmbim të studentëve dhe stafit. Qendra për Siguri Kibernetike do të
udhëhiqet nga Dr.sc. Arianit Maraj.
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Kolegji AAB shënon Ditën Ndërkombëtare të Infermierisë
12 Maj 2020
Fakulteti i Infermierisë i Kolegjit AAB ka shënuar Ditën Ndërkombëtare të
Infermierisë, përmes diskutimit në një paneli të përbërë nga pjesëmarrës të
vendeve të ndryshme, ekspertë të kësaj fushe dhe profesionistë të spikatur.
Pjesëmarrës në këtë panel ishin: Dekani i Fakultetit të Infermierisë në Kolegjin
AAB, z. Idriz Sopiani, Kryetari i Odës së Infermiereve të Kosovës, z. Naser
Rrustemi, Koordinatoria e Infermierëve në SHSKUK, zj. Lirije Beqiri, Akademik
– Epidemiolog, z. Isuf Dedushi, Director of Centre for Social Care, Health and
Related Research, Birmingham school of health sciences, z. Joanne Brooke,
President of Nurses and Midwives Association of Slovenia, zj. Monika Ažman,
Integrations coordinator – Agaplesion Elisabethenstift, z. Felix Vacek, Eksperte e
Infermieristikës Tiranë, zj. Sajmira Aderaj dhe zj. Fatjona Kamberi nga Universiteti
“Ismail Qemaili” – Vlorë.
Ky diskutim kishte në fokus rolin e Infermierisë në këtë periudhë të Pandemisë si
dhe rëndësinë e këtij profesioni.
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Kolegji AAB lanson platformën për testim sprovues për
maturantët
16 Maj 2020

Krahas kurseve përgatitore për Testin e Maturës Kombëtare, të cilat po mbahen
online që nga fillimi i muajit maj, Kolegji AAB lansoi edhe një platformë testuese
për maturantët.
Kjo platformë përmes testeve online nga lëndët kryesore, kishte për qëllim që
t’ u shërbejë maturantëve të përgatiten sa më mirë për testimin që pritet të
mbahet në muajin qershor. Maturantët kanë mundësinë që të sprovojnë veten
duke u bazuar në modelet e testeve të mëhershme në lëndët kryesore që do t’ u
nënshtrohen në provim.
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Maskat me logo të Kolegjit AAB, produkt i studentëve të
dizajnit të modës, për stafin e AAB-së
16 Qershor 2020

Studentët e Dizajnit të Modës të Kolegjit AAB, tashmë kanë filluar të konkretizojnë
njohuritë e fituara profesionale.
Në këtë periudhë të rrezikuar nga përhapja e virusit korona, studentët e këtij
programi kanë ndërmarrë një iniciativë për qepjen e maskave për stafin e AABsë, nën mbikëqyrjen e prof.Neki Morina.
“Natyrisht që është mirëpritur kjo ide si nga ana ime ashtu edhe nga studentët,
jemi duke u përpjekur që brenda ditës t’ i kemi gati mbi 250 maska që do iu
ofrohen për përdorim stafit që janë vazhdimisht në punë. Me vullnetin e mirë
të studentëve dhe me dëshirën për të kontribuar në situatën në të cilën jemi, u
jemi rikthyer pajisjeve tona të punës këtu në Fakultetin e Arteve për të finalizuar
qepjen e maskave”, tha ndër të tjera prof. Morina.
Derisa po kërkohet edhe më tutje respektimi i masave dhe distancës fizike,
ky kontribut i studentëve do të thotë shumë për ruajtjen e shëndetit dhe
parandalimin nga virusi COVID-19.
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Argnesa autore e emisionit në DTV
24 Qershor 2020

“Stay Cool” në DTV, emision autorial i studentes së AAB-së, Argnesa Abdixhiku
Argnesa Abdixhiku, studente e Fakultetit të Komunikimit Masiv në Kolegjin AAB
është edhe një nga studentet tona e cila ka nisur karrierën profesionale në media.
Ajo tashmë është punësuar në Televizionin DTV dhe është autore e emisionit për
të rinj “Stay Cool”. Argnesa e cila ka nisur realizimin e emisionit të saj autorial,
ku do të trajtojë tema që kryesisht lidhen me show-biz, thotë se kjo është një
mundësi shumë e mirë për të ngaqë do të përpiqet të jetë origjinale dhe të sjellë
diçka më ndryshe e më atraktive në televizion.
Angazhimin e saj në DTV, Argnesa e sheh si rezultat i studimeve të saj në Kolegjin
AAB, për çka thotë se e ka ndihmuar shumë:
“AAB më ka ndihmuar shumë në këtë rrugëtim që sapo e kam nisur, sepse të
ofron të gjitha mundësitë për përgatitje profesionale”, thotë ajo. Por, Argnesa ka
edhe një mesazh për të gjithë ata që synojnë të futen në fushën e medias e të
gazetarisë: “Atyre që synojnë të studiojnë gazetarinë, ju them që së pari duhet të
zgjedhin fakultetin ku do t’ iu ofrohen të gjitha mundësitë, e këtë e gjejnë vetëm
në Kolegjin AAB. Por edhe të mos dorëzohen dhe të jenë këmbëngulës për të
realizuar synimet e tyre, sepse asgjë nuk është e pamundur”.
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Studentët ngjiten në Majën e Lubotenit në shënim të Ditës
Olimpike Ndërkombëtare
24 Qershor 2020

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit në Kolegjin AAB ka shënuar 23 qershorin
Ditën Olimpike Ndërkombëtare, me ngjitje në majën e Lubotenit në një
lartësi mbidetare prej 2,498 metrash. Një ekspeditë e përbërë nga profesorë
dhe studentë të këtij fakulteti, realizuan këtë ngjitje e cila tashmë është bërë
tradicionale çdo vit.
Në muajin korrik studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit do të
përshkojnë majën më të lartë në Alpet Shqiptare, Majën e Gjeravicës me lartësi
mbidetare 2,656 metra.
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Edhe një doktor shkencash në radhët e profesorëve në
Kolegjin AAB
26 Qershor 2020
Shpend Voca, ligjërues në Fakultetin e
Psikologjisë në AAB, mbrojti me sukses
doktoratën në Universitetin e Masaryk-ut në
Republikën e Çekisë.
Mbrojtja e disertacionit dhe punimi i tij
“Raportet Ndërgrupore në shoqëritë paskonfliktit: Promovimi i kontaktit ndërgrupor
dhe kërkim faljes” u vlerësua me sukses
maksimal nga bordi vlerësues.
Në këtë punim, Shpendi analizoi faktorët lehtësues dhe frenues të kontaktit
ndërgrupor dhe kërkim faljes përmes zbatimit të modeleve të ekuacionit
strukturor.
Stafi ynë, i përbërë tashmë nga shumë doktorë shkencash është i fokusuar
tutje në procese të tilla avancuese brenda dhe jashtë vendit, duke rikonfirmuar
pozicionin e tij si i pari nga të gjitha institucionet jopublike në vend.
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Kontribut për komunitetin: studenti i AAB-së, Delvin
Krasniqi krijon platformë digjitale për QKMF
26 Qershor 2020

Në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme të Kolegjit AAB që shkojnë në favor të
komunitetit dhe shoqërisë, dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me institucione
të ndryshme publike e jopublike, AAB ka krijuar një platformë digjitale për
Qendrën Klinike të Mjekësisë Familjare në Prishtinë.
Meritat për realizimin me sukses të kësaj platforme i takojnë studentit të vitit të
tretë të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në AAB, Delvin Krasniqi, ndërsa do
të shërbejë për menaxhimin e stafit dhe të aktiviteteve të QKMF.

KORRIK 2020
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Diplomoi gjenerata e parë e studentëve të programit Teknik
i Radiologjisë në Kolegjin AAB
13 Korrik 2020

Pas tre vitesh angazhimi intensiv, në Kolegjin AAB, me respektimin e
rekomandimeve të IKSHPK, para komisionit të profesorëve diplomoi me sukses
grupi i parë i studentëve të gjeneratës së parë të programit studimor bachelor
Teknik i Radiologjisë.
Në ceremoninë e organizuar me këtë rast, diplomantët mbrojtën me sukses
punimet e diplomës, duke përmbyllur kështu ciklin e studimeve dhe duke u
kualifikuar si profesionistë të kësaj fushe.
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Studentët e AAB-së fitojnë Çmimin “Programi i ri më i mirë
i ndërmjetësimit”, në turneun “Inadr Virtual Tournament –
Vilnius 2020”
13 Korrik 2020

Studentët e Fakultetit Juridik të Kolegjit AAB përfunduan me sukses pjesëmarrjen
në garën ndërkombëtare për ndërmjetësim “INADR Virtual Tournament – Vinlius
2020”, të mbajtur nga data 7 deri 11 korrik 2020 në Lituani.
Përkundër faktit se Kosova u përfaqësua për herë të parë në një garë të tillë
ndërkombëtare, studentët tanë: Lirie Hoti, Albaton Bejta, dhe Saranda Dula,
arritën të marrin çmimin “Best New Mediation Program”. Ky çmim vërteton faktin
se studentët e Kolegjit AAB, janë të gatshëm të përfaqësojnë ndërkombëtarisht
Kolegjin AAB dhe Republikën e Kosovës, në një garë midis universiteteve me
renome botërore në fushën e juridikut.
Kjo garë është organizuar nga instituti INADR (The International Academy of
Dispute Resolution) nga ShBA dhe “Mykolas Romeris University” nga Lituania.
Përgatitjen teorike dhe praktike të studentëve para dhe gjatë kësaj gare e
kanë bërë profesorët Dr. Egzonis Hajdari dhe Prof. Ass. Dr. Skender Gojani, nën
përcjellje të vazhdueshme të Dekanit të Fakultetit Juridik Prof. Ass,Dr. Veton
Vula.
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Kolegji AAB mbetet zgjidhja e zhvillimit të aftësive dhe
depërtimit të shpejtë në tregun e punës
14 Korrik 2020

Nëse ende jeni në mëdyshje se në cilin institucion do filloni rrugëtimin tuaj
profesional, po ju njohim me një nga studentët e Fakultetit të Arteve në Kolegjin
AAB, i cili ia ka besuar ëndrrën e tij vendit ideal të mundësive.
Çlirim Lajqi, student i vitit të tretë në Fakultetin e Arteve të Kolegjit AAB është
një nga shumë studentët tanë që ka arritur të punësohet ende pa diplomuar. Ai
është punësuar si dizajner grafik në KTV dhe shprehet i kënaqur me zgjedhjen e
tij për karrierë dhe sukses.
“Ishte ëndërr e imja që të bëhesha dizajner grafik në media televizive dhe
mund të them lirshëm se e kam realizuar suksesshëm këtë përmes avancimit
dhe kushteve që më janë ofruar gjatë studimeve në Kolegjin AAB. Është tejet
e rëndësishme të cek se jam aftësuar nga profesorë dhe asistentë profesionistë
të vërtetë. Falë tyre kam arritur të jem i kënaqur me zgjedhjen time pasi kam
hulumtuar paraprakisht dhe më është sugjeruar që puna dhe profesioni janë të
gërshetuara vetëm në Kolegjin AAB”, u shpreh ai.
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Universiteti “Ostim Teknik Universitesi” nga Turqia i
shtohet listës së partnerëve të Kolegjit AAB
21 Korrik 2020
Në vazhdën e zgjerimit të aktiviteteve dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, Kolegji
AAB nënshkroi memorandum bashkëpunim me Universitetin “Ostim Teknik
Universitesi” nga Turqia.

Memorandumi i nënshkruar nga prorektorja prof.ass.dr.Venera Llunji, në emër të
Kolegjit AAB dhe prof.ass.dr. Ozan Gulhan, në emër të Ostim Teknik Universitesi,
parasheh një varg aktivitetesh të përbashkëta, si: shkëmbimin e studentëve
e të stafit akademik, njohjen e kredive për kurset e ndjekura në institucionet
përkatëse, organizim të programeve të përbashkëta studimore, si dhe aktivitete
të përbashkëta shkencore, si konferenca, simpoziume, etj. Marrëveshja e
nënshkruar ishte inicuar nga dekanati i Fakultetit Ekonomik, prof.ass.dr. Shaip
Bytyçi, dekan, dr.sc. Kosovare Ukshini, prodekane dhe profesori dr.sc. Donat
Rexhaj.
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Kolegji AAB do të vazhdojë të përkrahë dhe mbështesë OVL
të UÇK-së dhe familjarët e tyre
21 Korrik 2020

Me qëllim të nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunim në mes të Kolegjit
AAB dhe Organizatës së Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
rektori Bujar Demjaha, priti në takim kryetarin e OVL të UÇK-së, z. Hysni Gucati
dhe përfaqësuesit zyrtarë të kësaj organizate. Marrëveshja ngërthen ofrimin
e mbështetjes, angazhimit, ndihmës dhe përkrahjes në çështje si: trajnimet,
konferencat, seminaret, etj., me mbështetjen e personelit të profesionalizuar të
AAB-së për OVL UÇK, por edhe ofrimin e infrastrukturës së Kolegjit AAB për
organizimin e aktiviteteve të ndryshme të OVL UÇK-së.
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Studentët e Kolegjit AAB shkëlqejnë në gara të atletikës
12 Gusht 2020

U zhvillua mitingu i hapur dyditor nga Federata Atletike e Kosovës, në të cilin
ishin pjesëmarrës edhe studentë nga Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sporti i
Kolegjit AAB. Gjatë këtyre garave, Tirron Mamusha u shpall kampion i Kosovës
në atletikë, në kampionatin individual të Kosovës në distancë prej 5000m. Atletja
Donika Bujupaj e klubit “Olimpi” nga Istogu, ka arritur të del e para në 5000m
dhe 3000m, si dhe Arlind Morina i klubit “Malisheva” triumfoi në dy disiplina në
1500m dhe 3000m. Ndërsa në kërcim së gjati vendi i dytë i takoi studentit tonë,
Denis Berisha.
Studentët e këtij Fakulteti në Kolegjin AAB, përveç pjesëmarrjes arrijnë të jenë
edhe fitues pothuajse në të gjitha garat e atletikës që zhvillohen në nivel vendi.
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Kolegji AAB institucioni i vetëm në Kosovë me platformën
më të avancuar akademike kundër plagjiarizmit, Turnitin
26 Gusht 2020
Kolegji AAB filloi me përdorimin 100% të të gjitha produkteve të njërës nga
platformat më të avancuara akademike kundër plagjiarizmit, Turnitin.
Kjo u bë e mundur përmes nënshkrimit të kontratës në mes të dyja institucioneve
e cila garanton mundësi qasje për të gjithë profesorët dhe studentët të cilët janë
pjesë e Kolegjit AAB.
Prorektori për Çështje Akademike në Kolegjin AAB, prof.ass.dr. Shemsedin
Vehapi, me këtë rast theksoi se përmes këtij shërbimi shtesë, AAB synon ë të
rrisë ndërgjegjësimin për integritetin akademik te stafi dhe studentët në mënyrë
që të kultivohen vlerat themelore akademike: ndershmëria, besimi, drejtësia,
respekti dhe përgjegjësia në të gjithë fushëveprimin e tyre akademik.
Në lidhje me përdorimin dhe vlerat e platformës Turnitin dhe shërbimeve të saj,
Kolegji AAB organizoi edhe trajnim online me ekspertë të platformës i cili u mbajt
përmes një webinar.
Turnitin përdoret nga 15.000 institucione dhe 34 milionë studentë në të gjithë
botën. Kjo platformë ndihmon që të zbulohen ngjashmëritë ose manipulimet e
tekstit kur krahasohen me koleksionin gjithëpërfshirës të burimeve të njohura
të cilat janë të publikuara në internet, në çfarëdo gjuhe. Po ashtu ndihmon që të
analizohen detyrat për origjinalitetin dhe autenticitetin e tyre.
Në këtë mënyrë Kolegji AAB sigurohet që të mbështesë rritjen e studentëve dhe
integritetin e tyre akademik.
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Konferenca shkencore e AAB-së mbi “Transformimet dhe
pasojat në shoqëri nga pandemia Covid-19”, numëron mbi
180 prezantues nga 28 vende të botës
26 Gusht 2020

Në konferencën me temë “Transformimet dhe pasojat në shoqëri nga pandemia
Covid-19”, që i zhvilloi punimet me datë 5 dhe 6 shtator të këtij viti morën pjesë
183 autorë nga 28 vende të botës. Gjatë kësaj konference ndërkombëtare e cila
u organizua nga Kolegji AAB dhe disa universitete evropiane folës kryesorë ishin
profesori nga Universiteti i Bolonjës, Pierluiggi Musaro dhe Prof. Derek El-Zein
nga Universiteti Paris Descartes.
Tematikat kryesore të konferencës kishin të bëjnë me efektin e izolimit nga
pandemia nga një qasje interdisiplinore dhe transdisiplinore. Pjesëmarrësit
prezantuan punimet e tyre online derisa nikoqir kryesor i kësaj konference ishte
Kolegji AAB, në bashkëpunim me universitete nga Greqia, Polonia, Bullgaria,
Maqedonia, Bosnja e Hercegovina dhe Shqipëria.
Informacionet bazike lidhur me konferencën i gjeni këtu:
https://aab-edu.net/en/conference/transformations-and-consequences-insociety-due-to-covid-19-pandemia/
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Youtube dhe rrjete sociale – ja çfarë konsumojnë fëmijët
kosovarë në internet
1 Shtator 2020

Për herë të parë në Kosovë është realizuar një hulumtim shkencor për kohën e
qëndrimit online të fëmijëve, përvojat dhe rreziqet e tyre nga të qenit i pranishëm
në internet.
Projekti është realizuar nga Kolegji AAB në kuadër të granteve shkencore të
ndara nga MASH për projekte shkencore.
Që nga viti 2009 studime të tilla për fëmijët në vendet e BE-së, realizohen
vazhdimisht, ndërsa në vendin tonë ky projekt është realizuar për herë të parë,
përderisa vendet e rajonit si Serbia është e përfshirë në këto të dhëna, ndërsa
Shqipëria mbetet në proces.
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Në prezantimin e rezultateve të hulumtimit të realizuar gjatë vitit 2019, porektori
për hulumtim shkencor në Kolegjin AAB, Hasan Saliu theksoi se për shkak të
rrethanave me pandeminë nuk kemi mundur ta prezantojmë më herët. “Qëllimi i
këtij hulumtimi ka qenë që të matet koha e qëndrimit online të fëmijëve, për çka
e përdorin ata dhe cilët janë rreziqet që mund t’iu kanosen atyre. Objektivi tjetër
është se çfarë i dallon fëmijët në Kosovë dhe atyre në Evropë”, theksoi Saliu.

Covid-19 mbledh 29 shtete të botës në Kolegjin AAB
në Kosovë
2 Shtator 2020
Polonia, Greqia, Finlanda, Turqia, Kanadaja, Brazili, Australia, Uruguai, ShBA,
Republika Dominikane, Singapori, Ekuadori, Britania e Madhe, India, Butani,
Tunizia, Franca, Belgjika, Filipinet, Italia, Gjermania, Meksiko, Rumania, Bullgaria,
Sllovenia, Bosnja e Hercegovina, Kosova, Maqedonia e veriut, Shqipëria, ishin 29
shtete pjesëmarrëse që u bënë pjesë e Konferencës Shkencore Virtuale më të
madhes të organizuar në rajon.
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Në bashkëpunim edhe me universitete të njohura nga Polonia, Greqia, Maqedonia
e Veriut, Bullgaria, Shqipëria e Bosnjë e Hercegovina, Kolegji AAB ka organizuar
konferencën në temën “Transformimet dhe pasojat në shoqëri nga pandemia
Covid-19”, e cila u mbajt online më 5 e 6 shtator 2020.
Në këtë konferencë morën pjesë 183 autorë ku folës kryesorë ishin profesori nga
Universiteti i Bolonjë, Pierluiggi Musaro dhe Prof. Derek El-Zein nga Universiteti
Paris Descartes.Tematikat kryesore të konferencës kishin të bëjnë me efektin
e izolimit nga pandemia nga një qasje interdisiplinore dhe transdisiplinore.
Punimet e seancës u organizuan në 17 sesione të ndara.

AAB institucioni i parë arsimor në Kosovë që lehtëson
financimin e studentëve nga diaspora
3 Shtator 2020

Kolegji AAB ka bërë marrëveshje me kompaninë Paysera duke u bërë kështu
institucioni i parë i arsimit të lartë që do të ofrojë shërbimet Fintech për studentët
e vet. Sipas kësaj marrëveshjeje AAB do t’ iu bëjë të mundshme pagesën në kohë
reale dhe eliminimin e shpenzimeve bankare për transaksionet nga Diaspora.
Kolegji AAB, përmes kësaj platforme do t’ u mundësojë studentëve të marrin
mbështetje nga familjarët e tyre që jetojnë në vendet jashtë Kosovës (diasporë),
ku ata do të përfitojnë nga shërbimet e Paysera që mundëson pagesat dhe
transferet në euro nga shtetet e BE-së, pa anjë tarifë shtesë financiare.
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Me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes, nënkryetari i Këshillit Drejtues në
Kolegjin AAB, Gëzim Shabani tha se ndjehet i lumtur për këtë marrëveshje, dhe
se Paysera do t’ u mundësojë studentëve lehtësira në kryerjen e pagesave. “AAB
vazhdon të mbajë primatin në digjitalizimin e shërbimeve për studentët e vete.
Nga tani të gjitha pagesat mund të bëhen përmes telefonit mobil, të përkrahur
nga Paysera duke zvogëluar kështu përdorimin e parasë kesh dhe duke ulur
shpenzimet bankare”, theksoi Shabani.
Nga ana tjetër, kryeshefi ekzekutiv i Paysera në Kosovë, Bashkim Zeqiri tha se
është shenjë e mirë e zhvillimit të produkteve financiare që kompanitë kosovare
“gjithnjë e më shumë po përfshihen në botën inovative duke automatizuar
shërbimet dhe duke përdorur teknologjinë informative e cila ulë shpenzimet dhe
lehtëson operimet”.
“Kjo është marrëveshja më e madhe deri tani e një kompanie kosovare me një
Fintech”, ka shtuar Zeqiri. Digjitalizimi i kartelës së studentit do të mundësojë
automatizimin e proceseve dhe mundësinë e kuletës digjitale për të gjithë
studentët dhe nxënësit.

Mbylli punimet konferenca globale e AAB-së: Pasojat e
pandemisë Covid-19 do të ndjehen në vitet në vazhdim
6 Shtator 2020
Njeriu gjatë pandemisë ka qenë më shumë një numër sesa identitet, vendet u
mbyllën në vetvete brenda kufijve kombëtarë duke rrëzuar vlerën e qarkullimit
të lirë të njerëzve, nuk pati një angazhim të përbashkët të botës kundër armikut
global, ndërsa shoqëria pësoi disa transformime, ndërsa pasojat e shkaktuara
nga pandemia në shoqëri do të ndjehen edhe vite më vonë.Këto ishin disa
nga përfundimet nga konferenca globale e organizuar nga Kolegji AAB dhe
disa universitete europiane dhe rajonale.Në këtë konferencë u prezantuan 118
studime, në të cilën kanë qenë të angazhuar rreth 183 studiues nga 29 vende
të botës.Folës kryesorë në këtë konferencë ishin prof. dr. Pierluigi Musaro nga
Universiteti i Bolonjës i cili trajtoi temën “Mobiliteti, siguria dhe Covid-19: armiku
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i padukshëm dhe e drejta për të marrë frymë”, si dhe prof. dr. Derek El-Zein nga
Universiteti Paris Descartes, i cili prezantoi temën me titull “Efektiviteti i shtetit
në luftën kundër pandemive: shembuj nga Libani, Gjermania dhe Franca”.

Përveç seancës plenare dhe folësve kryesorë, Konferenca e titulluar
“Transformimet dhe pasojat në shoqëri nga pandemia Covid-19” i zhvilloi
punimet në 17 panele të veçanta me tematika specifike.Kontributi do të shtohet
pas publikimit të këtyre prezantimeve. Do të publikohen në Book of Proceedings
një pjesë, pjesa tjetër në Revistën Shkencore Ndërkombëtare “Thesis”, ndërsa një
pjesë edhe në një botim special në bashkëpunim me Shtëpinë Botuese gjermane
“De Gruyter”.

Shtator 2020

97

Drejtuesit dhe stafi i Kolegjit AAB pritën në takim
përfaqësuesit e Zyrës së Erasmus+
11 Shtator 2020
Në takimin e mbajtur në Kolegjin AAB, ku nikoqirë ishin rektori Bujar Demjaha
dhe prorektorja për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Venera Llunji, me drejtoreshën
Zyrës ERASMUS+, Jehona Lushaku-Sadriu dhe përfaqësuesen Blerina Zjaça
u shkëmbyen informata lidhur me aktivitetet e Kolegjit AAB në projektet me
ERASMUS+.

Në takim po ashtu u diskutua edhe për marrëveshjet e arritura me institucione
ndërkombëtare, numrin e mobiliteteve deri tani dhe pritshmëritë për të ardhmen.
Përfaqësueset e Erasmus+ në Kosovë, takuan edhe studentët dhe stafin
akademik të përfshirë deri tani në projekte shkëmbimi, me të cilët u bisedua
edhe për mundësitë të cilat do të ofrohen në vitin 2021, pas kalimit të pandemisë
COVID-19. Po ashtu u theksua se fonde financiare ka mjaft për zhvillim të
projekteve të cilat do të mund të ndihmojnë në ndërkombëtarizimin dhe zhvillim
të mëtejmë.
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Thirrje për studentët e Fakultetit Juridik për pjesëmarrje në
Konferencën Ndërkombëtare HNMUN
17 Shtator 2020
Kolegji AAB, ftoi studentët e
vitit të tretë dhe të katërt të
Fakultetit Juridik, të aplikojnë për
të marrë pjesë në edicionin e 67të të Konferencën Ndërkombëtare
HNMUN (Harvard National Model
United Nations), e që do të mbahet
nga 11-14 shkurt 2021.

Prodekanja Burbuqe, nominohet për çmimin ndërkombëtar
“The LPTW Gilder/Coigney International Theatre Award”)
18 Shtator 2020
Artistja dhe regjisorja e njohur kosovare,
Burbuqe Berisha, prodekane në Fakultetin
e Komunikimit Masiv në Kolegjin AAB,
është nominuar për Çmimin Ndërkombëtar
për Teatër “The LPTW Gilder/Coigney
International Theatre Award”.
Ky çmim i rëndësishëm ndërkombëtar,
është themeluar në vitin 2011 si Liga e Grave
Profesioniste të Teatrit (The League of
Professional Theatre Women #LPTW), në
nderim të dy ikonave ndërkombëtare të teatrit, Rosamond Gilder dhe Martha
Coigney, ndërsa ka për qëllim të shpërblejë profesionistet e fushës për arritje të
jashtëzakonshme, me qëllimin për të ngritur zërin e tyre përtej kufijve anembanë
globit.
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Laureate të këtij çmimi, që jepet çdo të tretin vit, deri tani kanë qenë artiste nga
Ruanda, Kolumbia dhe Holanda.
Profesoresha Burbuqe Berisha, është nominuar në mesin e 27 grave të tjera nga
18 shtete të botës. Ajo është autore e 12 filmave të shkurtër artistikë, 5 filmave
dokumentarë, 8 shfaqjeve teatrore, ndërsa me filmin e metrazhit të gjatë “Një
tregim Prishtine”, ka fituar Çmimin për Kinematografi për vitin 2018.

Kosova do të përfaqësohet në EUFA (European University
Film Award) nga studentët e Kolegjit AAB
21 Shtator 2020

Programi i Produksionit në kuadër të Fakultetit të Komunikimit Masiv në Kolegjin
AAB, është bërë anëtar i rregullt i EUFA (European University Film Award), që
është organizëm i krijuar nga European Film Academy dhe Filmfest Hamburg.
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Kjo iniciativë e themeluar që nga viti 2016 është krijuar me qëllim të përfshirjes së
një audience më të re në përhapjen e “idesë evropiane” dhe frymës së kinemasë
evropiane tek një audiencë studentësh universitarë. Po ashtu kjo nismë ka
për qëllim të mbështesë përhapjen e filmit, edukimin për filmin dhe kulturën e
debatit.Kolegjit AAB tashmë është përfshirë në mesin e 25 universiteteve nga
25 shtete, si: Austria, Belgjika, Republika Çeke, Danimarka, Finlanda, Franca,
Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Izraeli, Italia, Letonia, Lituania,
Holanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, Spanja, Suedia, Zvicra, Turqia dhe
Britania e Madhe.

Sipas traditës, nga filmat artistikë dhe dokumentarë, pjesëmarrës në European
Film Academy, bëhet përzgjedhja e pesë filmave për të cilët studentët e të gjitha
universiteteve anëtare të EUFA, mblidhen, diskutojnë, analizojnë dhe votojnë për
shpërblimin e EUFA.Studentët e Kolegjit AAB, do të mentorohen nga profesori
Fatos Berisha, i cili është anëtar i Akademisë Evropiane të Filmit.
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100 bursa për studime bachelor në vlerë mbi 100 mijë euro
për studentët e rinj
21 Shtator 2020
Kolegji AAB lansoi Programin e Bursave
për studime bachelor 2020/21
Edhe pse në situatë jo të zakonshme për
shkak të pandemisë COVID-19, Kolegji
AAB si institucioni lider i arsimit të lartë
në të gjitha trojet shqiptare, përmes
Programit të Bursave, vendosi që për të
gjithë maturantët e interesuar për studime
universitare të ofrojë 100 bursa të plota
studimi për një vit akademik, të cilat kapin
shumën e mbi 100 mijë eurove.
I ranguar si institucioni më i mirë jopublik në ranglistën e universiteteve
Webometrics, me numrin më të madh të studentëve dhe mësimdhënësve, me
një infrastrukturë mbresëlënëse e cila flet për investimet e vazhdueshme që janë
bërë për pothuaj dy dekada të funksionimit, Kolegji AAB edhe njëherë dëshmon
se është prijës i arsimit të lartë në vend dhe jo vetëm.

Arrihet marrëveshje bashkëpunimi me Institucionin
Parashkollor “Zogjtë”
23 Shtator 2020
Fakulteti i Shkencave Sociale i Kolegjit AAB
nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me
Institucionin Parashkollor “Zogjtë 1” dhe
“Zogjtë 2” në komunën e Fushë Kosovës.
Ky institucion parashkollor i shtohet listës
së institucioneve të shumta, në të cilin
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studentët e programit Përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve, do të mund të
kryejnë punën praktike. Përveç kësaj përmes kësaj marrëveshjeje hapet rrugë për
realizimin e aktiviteteve të përbashkëta, si organizimin e tryezave të përbashkët
në fushën e edukimit parashkollor, ligjërata shtesë për studentët, etj..
Marrëveshja e bashkëpunimit u nënshkrua në hapësirat e Kolegjit AAB nga
dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale, prof.dr. Hysen Kasumi dhe nga dy
drejtoreshat e institucioneve parashkollore znj.Sofije Dragidella dhe znj. Habibe
Imeri.

Kolegji AAB dhe Rrjeti CSR Kosova nënshkruan
marrëveshje bashkëpunimi
28 Shtator 2020

Kjo marrëveshje formalizon partneritetin dhe angazhimin ndërmjet Rrjetit
CSR Kosova dhe Kolegjit AAB, për të ndërtuar një bashkëpunim me qëllim të
kontribuimit në fuqizimin dhe zhvillimin profesional të të rinjve kosovarë.
Bashkëpunimi fillimisht do të fokusohet në projektin “Kosovo Generation
Unlimited” i cili implementohet nga Rrjeti CSR Kosova, e përkrahet nga Programi
i UNICEF-it në Kosovë, dhe për qëllim të përgjithshëm, në partneritet me aktorët
relevant (UNICEF, sektori privat, institucionet qeveritare, institucionet arsimore
& të tjera), të krijojë mundësi përmbajtësore për të adresuar dhe mbështetur
nevojat e pa plotësuara të të rinjve tanë – në fushën e edukimit jo-formal,
zhvillimit të aftësive të tyre profesionale, dhe gjithashtu, krijimin e mundësive të
punësimit/punë praktike.
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Kolegji AAB nisi vitin akademik 2020/21, me një varg masash
të ndërmarra anti-Covid-19
1 Tetor 2020

Ndonëse në rrethana krejtësisht të tjera, për shkak të situatës së krijuar nga
pandemia COVID-19, në Kolegjin AAB, institucionin më të madh jopublik në rajon,
filloi viti i ri akademik 2020/21.
AAB, tradicionalisht ka filluar ligjëratat me 01 tetor, andaj kjo datë pavarësisht
realitetit të ri të krijuar edhe këtë vit mbetet dita e nisjes së edhe të një viti
akademik për studentët dhe stafin e tij.
Në një adresim të Rektorit të Kolegjit AAB, Bujar Demjaha, për studentët dhe
stafin akademik, ai kërkoi përkushtim dhe syçelësi nga secili në këtë “normalitet
të ri”: “Ne si institucion, e kemi bërë maksimumin që t’ u përgjigjemi kërkesave
tuaja që studimet t’ i kthehen normalitetit. Tani pritet nga ju korrektësi,
përkushtim dhe syçelësi shumë më e madhe, në mënyrë që të mos i kthehemi
sërish studimeve me sistemin online”, ka thënë Demjaha.
Rektori Demjaha uroi studentët dhe stafin akademik për këtë fillimvit akademik,
duke rikujtuar secilin me udhëzimet kryesore: mbajtjen e maskave, mbajtjen e
distancës nëpër korridore dhe respektimin e udhëzimeve për uljen në salla të
mësimit, duke u ulur vetëm në vendet e shënuara!
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“AAB është përkujdesur të ndërmarrë të gjitha masat e duhura, që në përputhje
me rekomandimet e institucioneve përgjegjëse si IKShPK dhe MSh për
mbrojtje nga koronavirusi, të nisë një vit para së gjithash të sigurt për të gjithë
komunitetin e AAB-së. Në kuadër të përgatitjeve, AAB ka krijuar edhe një TaskForcë e cila është marrë me caktimin e udhëzimeve dhe zbatimin e tyre, ndërsa
në bashkëpunim me menaxhmentin kanë krijuar kushtet e përshtatshme që
studentët të jenë të mbrojtur edhe gjatë procesit të mësimit.

Viti akademik sot ka filluar për studentët e viteve të dyta, të treta dhe të katërta,
ndërkohë që regjistrimi për studentët e rinj po vazhdon edhe më tej, dhe të gjithë
maturantët e interesuar mund të paraqiten në Kolegjin AAB për t’ u bërë pjesë
e studimeve.
Ndërkohë, shërbimet administrative të Kolegjit AAB do të jenë në funksion të
informimit të saktë dhe në kohë të secilit student të ri, në lidhje me fillimin e
ligjëratave.
Të gjithë studentëve dhe stafit të Kolegjit AAB, edhe njëherë gëzuar dhe urime
këtë vit të ri akademik, duke uruar të jemi të shëndetshëm dhe të kemi suksese
në studime”!

Edhe kampioni i boksit, Besart Pireva do të studiojë në
Kolegjin AAB
1 Tetor 2020
Njëri nga boksierët më perspektivë të Kosovës, i cili pothuaj në të gjitha meçet e
zhvilluara përveç tjerash është shquar si boksier shumë luftarak, ka vendosur që
krahas boksit të vazhdojë edhe zhvillimin e tij akademik.
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Besart Pireva, tashmë është bërë pjesë e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit
në Kolegjin AAB, duke iu bashkuar listës së sportistëve me arritje kulmore që
studiojnë në AAB.
Në vargun e titujve të arritur në karrierën e deritashme, Besarti ka qenë edhe
boksieri i vitit për U-18, është shpallur kampion në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri,
ka qenë fitues i medaljes së argjendtë në Kampionatin Ballkanik në Turqi, etj..
Besart Pireva, është edhe pjesë e Kombëtares së Kosovës në Boks. Ai ishte pjesë
e garave kualifikuese olimpike evropiane që u mbajtën në Londër, e që kishin për
synim pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike Tokyo 2020.

Filloi fushata për dhurimin e librit për Bibliotekën AAB
7 Tetor 2020
Biblioteka Universitare e Kolegjit AAB, fton të gjithë
studentët, mësimdhënësit dhe lexuesit tjerë të
bëhen pjesë e fushatës:
“NJË LIBËR MË SHUMË PËR BIBLIOTEKËN TIME
NË AAB”, duke ndarë librat e preferuar me të tjerët.
Nuk ka rëndësi gjuha, zhanri apo letra – libri yt i
dhuruar do të ketë vendin e merituar në Bibliotekën
tonë.
Librat mund t’ i dhuroni çdo ditë pune në ambientet
e Bibliotekës në kampuset e AAB-së, në Prishtinë,
Ferizaj e Gjakovë.
Ju falënderojmë paraprakisht!
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Tri studente të Kolegjit AAB, vazhdojnë studimet master në
Universitetin Sheffield të Greqisë
9 Tetor 2020
Studentet
Albërie
Shurdhaj,
Fiona Zeka dhe Arta Rushiti pas
përfundimit të studimeve bachelor
në Fakultetin e Psikologjisë në
AAB, janë pranuar në studimet
master në Universitetin Sheffield
të Greqisë.
Fiona, shprehet entuziaste për rrugëtimin e ri jashtë vendit për studime master:
“Studimet në Kolegjin AAB i dhanë ngjyrë profesionit të cilin kam zgjedhur,
frymëzimi dhe motivimi vinin nga stafi akademik përmes përgatitjeve, trajnimeve
të shumta që patëm duke ndikuar kështu në zhvillimin tonë profesional.
Tani, unë do të vazhdoj me studimet master në degën e Neuropsikologjisë
Kognitive derisa të rinjve tjerë iu sygjeroj karrierë dhe cilësi vetëm përmes
studimeve në AAB”.
Ndërsa, studentja Albërie Shurdhaj, shpjegon si periudhë mbresëlënëse
studimet në AAB: “Të gjitha njohuritë që kam marrë në AAB më kanë shërbyer
jashtëzakonisht shumë në arenën profesionale. Sot ndihem e përgatitur të
ndjek studimet master në degën Psikologji e Këshillimit në Sheffield. Kolegji
AAB mbetet zgjedhja ime e duhur. Po realizoj ëndrrën time falë zgjedhjes së
institucionit adekuat për studime”, shprehet Albëria.
Bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë nga fusha e arsimit të lartë është një
ndër prioritetet kryesore për zhvillimin e AAB-së, në mënyrë që studentët tanë
të kenë qasje më të lehtë për studime apo punë në Evropë dhe më gjerë.
Kolegji AAB përgëzon studentet duke u uruar shëndet dhe suksese gjatë
studimeve në Greqi!
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Kolegji AAB themelon Laboratorin e Psikologjisë Klinike për
studentët e psikologjisë
12 Tetor 2020

Një nga programet më të veçanta dhe më perspektivë në kuadër të Kolegjit AAB
është edhe ai i Psikologjisë, i cili po krijon kuadro profesionale të cilët tashmë me
sukses po i shërbejnë komunitetit në përgjithësi.
Me një staf të përzgjedhur, nga më të mirët në vend në fushën e Psikologjisë,
Fakulteti i Psikologjisë, shkon edhe një hap përtej, duke krijuar Laboratorin
e Psikologjisë Klinike, si i vetmi në vendin tonë, që do të ndihmojë studentët
të përgatiten sa më shumë përmes ushtrimeve dhe konkretizimit të teorisë
akademike.
Ky Laborator, u inaugurua në kuadër të aktiviteteve të organizuara për shënimin
e Javës së Shëndetit Mendor, më 12 tetor 2020.
Përveç kësaj, u dha edhe shfaqja “Bretkosa”, prodhim i Teatrit Kamertal AAB,
një shfaqje që ka thyer rekordet e shikueshmërisë, e që në mënyrë mjeshtërore
përmes aktorëve Ilir Tafa, Donat Qosja, Basri Shala e Valmir Krasniqi, sjell traumat
e personazheve të përjetuara si pasojë e luftës.
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Ambasadorja e Republikës së Kroacisë në Kosovë, Danijela
Barišić, mbajti ligjëratë për studentët e Kolegjit AAB
12 Tetor 2020
Në kuadër të takimeve tashmë të rregullta me ambasadorë të akredituar
në vendin tonë, për studentët e nivelit master të Administratës Publike dhe
Diplomacisë, në Kolegjin AAB qëndroi ambasadorja e Republikës së Kroacisë,
Sh.S. Danijela Barišić.
Ajo mbajti një ligjëratë dhe bashkëbisedoi me studentët e AAB-së për politikën
e jashtme të Kroacisë me ç’ rast dha një pasqyrë të përmbledhur të historisë
së Republikës së Kroacisë që nga themelimi i saj e deri në pavarësinë nga ishfederate jugosllave.

Barišić tregoi përvojat e hidhura gjatë luftës në Kroaci në vitet e ’90 dhe më pas
sfidat për pavarësimin e saj dhe gjithë rrugën deri më sot.
Diplomatja kroate i njoftoi studentët për pengesat dhe problemet me të cilat
është ballafaquar edhe shteti kroat pas pavarësimit, çështjet e përcaktimit
të kufirit kroat me fqinjtë e vet, marrëveshjen e Dejtonit dhe qëllimin e asaj
marrëveshjeje; ndarjen e pasurisë shtetërore mes republikave të ish- Jugosllavisë
dhe një mori sfidash e vështirësish të tjera me të cilat janë përballur deri në të
tashmen.
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Ambasadorja Barišić foli edhe për rrugën të cilën e ka ndjekur Kroacia për t’ u
bërë anëtare e BE-së dhe e NATO-s si dhe anëtarësimin e Kroacisë në OKB.
Para takimit me studentët, Ambasadorja Barishiq u prit në këtë takim nga
rektori, Dr.Sc. Bujar Demjaha dhe zv.rektorja për bashkëpunim dhe marrëdhënie
ndërkombëtare, Prof. Ass. Dr. Venera Llunji.

Në takim u bisedua për mundësitë e bashkëpunimit mes Kolegjit AAB dhe
Ambasadës kroate në fushën e arsimit, shkencës dhe kulturës, për mundësinë
e lidhjes së bashkëpunimit me universitetet kroate me qëllim të krijimit të
raporteve bashkëpunuese të nivelit akademik dhe nivelit të studentëve, së pari,
por edhe me qëllim të krijimit të një rrjeti më të gjërë mes institucioneve arsimore
të të dy vendeve tona.

Laboratori i Psikologjisë Klinike në AAB, i vetmi në Kosovë,
do të mbajë emrin e akademikut “Pajazit Nushi”
13 Tetor 2020
Në kuadër të shënimit të Javës Ndërkombëtare të Shëndetit Mendor, në Kolegjin
AAB u inaugurua Laboratori i Psikologjisë Klinike. Ky laborator i cili është i pari
dhe i vetmi i tillë në Kosovë, do t’ u shërbejë studentëve dhe stafit akademik të
Fakultetit të Psikologjisë për të konkretizuar pjesën teorike përmes seancave të
simuluara terapeutike.
Në ceremoninë e inaugurimit të Laboratorit të Psikologjisë Klinike, rektori i
Kolegit AAB, Bujar Demjaha tha se ky laborator do të jetë i rëndësishëm jo vetëm
për Kolegjin AAB, por për tërë shoqërinë kosovare.
Laboratori do ta mbajë emrin e akademikut e profesorit Pajazit Nushi

Tetor 2020

111

Fillon aktivitetin kujdestaria studentore anti-Covid-19
14 Tetor 2020
Duke qenë një nga institucionet shembull në vend për respektimin e masave
për mbrojtje nga virusi korona, stafi dhe studentët e Kolegjit AAB vazhdojnë të
bëjnë më të mirën e tyre ashtu që këto masa të zbatohen në përpikëri.Nga sot,
Task-Forcës së krijuar nga AAB për mbrojtjen dhe zbatimin e rregullave antiCOVID-19, i është bashkuar edhe Unioni i Studentëve.
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Kujdestaria Studentore Anti-COVID-19 do të jetë një grup vullnetarësh nga
radhët e studentëve të cilët në koordinim të plotë me Unionin e Studentëve, do
të kujdestarojnë gjatë tërë ditës në të tre kampuset e Kolegjit AAB në Prishtinë,
Ferizaj e Gjakovë me qëllim të vrojtimit të situatës.

“Qëllimi ynë është që të gjithë studentëve dhe stafit të AAB-së, t’ ua rikujtojmë se
mbajtja e maskës dhe mbajtja e distancës është obligative dhe e domosdoshme”,
thotë Gentiana Uruqi, kryetare e Unionit të Studentëve.
“Ne jemi bërë bashkë, për të dhënë kontributin tonë në luftën me virusin korona,
sepse nuk duam që fakultetet tona të mbyllen sërish. Me gjithë suksesin e
treguar në kohë rekorde të Kolegjit AAB për kalimin në mësimin nga distanca
gjatë periudhës së mbylljes totale nga pandemia, ne konsiderojmë se mësimi në
kampus është shumë më efektiv, andaj do të bëjmë maksimumin që situatën
ta kemi nën kontroll dhe të vazhdojmë të mbajmë mësimin fizikisht”, thekson
kryetarja Uruqi.
Kujtojmë se AAB është nga institucionet e pakta që ka filluar vitin e ri akademik
për studentët e viteve të dyta, të treta e të katërta, ndërkohë që studentët e rinj
do të fillojnë mësimin, nga fundi i muajit.
Duke iu bashkuar aksionit të vullnetarëve të US AAB, edhe njëherë u bëjmë
thirrje të gjithëve që të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesen për shëndetin e
vetes dhe të tjerëve, duke respektuar masat anti-COVID-19.
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Viti i ri akademik 2020/21
15 Tetor 2020
Të dashur studentë të rinj!
Mirë se vini në institucionin më të mirë jopublik në rajon, Kolegjin AAB!
Vendimi juaj për të qenë pjesë e
Kolegjit AAB, besojmë se është
vendimi më i mirë që keni ndërmarrë
deri tani në përvojën tuaj jetësore.
Për këtë do të bindeni në vitet
në vazhdim, gjatë rrugëtimit tuaj
akademik, ndërsa ne do të përpiqemi
t’ jua dëshmojmë secilit nga ju
përkushtimin dhe angazhimin tonë për të bërë maksimumin për studentët tanë
dhe për të mirën e vendit.
Ndonëse përfundimi i shkollës së mesme por edhe procesi i regjistrimit në studime
universitare, u prolongua për shkak të situatës pandemike, kemi kënaqësinë t’ ju
njoftojmë se viti i ri akademik 2020/21 për studentët e rinj, në Kolegjin AAB do të
Para fillimit të vitit akademik, secili nga ju do të pranoni sms personal në numrin
tuaj, për ditën, grupin dhe kohën e hapjes solemne të vitit akademik.
Ndërkohë, afati i regjistrimit të studentëve të rinj do të vazhdojë të jetë i hapur
deri më 15 nëntor 2020, andaj edhe miqtë tuaj do të mund të jenë pjesë e Kolegjit
AAB, krahas mijëra kolegëve të rinj që do t’ i takoni në Kolegjin AAB.
Ju urojmë shëndet dhe suksese dhe ju mirëpresim në Kolegjin AAB!
Gëzuar!
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Prof. Dr. Silvia Pezzoli nga Universiteti i Firences mbajti
ciklin e parë të ligjëratave për AAB-në
16 Tetor 2020

Profesoresha nga Universiteti i Firences, Silvia Pezolli, mbajti një punëtori
gjysmëditore me doktorantët dhe kërkuesit e rinj shkencorë të Kolegjit AAB.
Tema e kësaj punëtorie ishte “Të shkruarit e artikullit shkencor: specifikat dhe
shmangia nga mosbotimi”.
Në këtë trajnim u diskutuan çështje të shumta metodologjike dhe specifikat që
duhet të ketë parasysh autori gjatë hartimit të një artikulli shkencor, me qëllim
që të shmangë refuzimin nga filtri i parë dhe më pas nga recensioni si filtër
përfundimtar para publikimit. Problemi i zgjedhur shkencor, struktura e artikullit,
shqyrtimi i litetraturës me bibliografi nga vitet e fundit, metodologjia, diskutimet
dhe implikimet, sipas prof. Pezzolit, janë elemente mjaft të rëndësishme të cilat
artikullshkruesi pasi t’ i ketë parë një herë me kujdes, duhet t’ u rikthehet për t’ i
rishikuar ato me kujdes të shtuar.
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Studentët e Kolegjit AAB marrin pjesë në garën e
Universitetit të Harvardit, HNMUN
19 Tetor 2020
Nga data 11-14 shkurt 2021, për
herë të parë në formatin virtual,
do të mbahet konferenca
më e madhe ndërkombëtare
studentore HNMUN “Harvard
National Model United Nation”.
Për herë të parë në këtë garë
prestigjioze, do të marrin pjesë
edhe studentët e Fakultetit
Juridik të Kolegjit AAB, të cilët janë përzgjedhur përmes një konkursi publik, pas
procedurave të testimit dhe intervistimit të kandidatëve.
Të mentoruar nga profesorët Skender Gjani dhe Egzonis Hajdari, studentët
tanë Lirie Hoti, Dafina Ukaj, Leandrit Llunji, dhe Enxhi Ballata, do të jenë pjesë e
edicionit të 67-të të garës më të vjetër dhe më prestigjioze studentore. Në këtë
edicion të HNMUN do të marrin pjesë mbi 2500 delegatë nga më shumë se 40
vende për të diskutuar çështjet më të ngutshme në botë dhe për të ndërtuar
zgjidhje të ekuilibruara dhe të integruara për çështje të ndërlikuara me rëndësi
ndërkombëtare.
Universiteti i Harvard-it është universiteti më i vjetër dhe më i ranguar në Amerikë
dhe në botë në fushën e arsimit të lartë, dhe është organizator i konferencës që
mbështetet nga Kombet e Bashkuara.
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Ambasadori i Republikës së Bullgarisë, Hristo Gudjev, mbajti
ligjëratë për studentët e Kolegjit AAB
19 Tetor 2020
Seria e ligjëratave për Politikën e Jashtme, për studentët e nivelit master
në programin Administratë Publike dhe Diplomaci, vazhdoi me ligjëratën e
Ambasadorit të Republikës së Bullgarisë, Sh.T. Ambasadorin Hristo Gudjev.
Nën udhëheqjen e prof. Nexhmedin Spahiut, ambasadori Gudjev shpalosi shumë
tema interesante që lidheshin me historinë e ndërtimit të shtetit bullgar nëpër
periudha historike të njohura tashmë. Ai foli për pozitën territoriale të Bullgarisë
ndër shekuj, pushtimet dhe luftërat e zhvilluara deri në pavarësimin e Bullgarisë.
Ambasadori Gudjev më pas diskutoi me studentët për politikën e jashtme të
Republikës së Bullgarisë dhe rolit të saj në forcimin e marrëdhënieve diplomatike
me vende të ndryshme duke përfshirë edhe Kosovën.
Duke folur për integrimin e Bullgarisë në BE, ambasadori Gudjev theksoi dy
çështje të rëndësishme: “Çfarë do t’ i sillte BE-ja Bullgarisë, por edhe çfarë do t’ i
sillte Bullgaria BE-së?

Ambasadori bullgar Hristo Gudjev, përveç ligjëratës me studentë zhvilloi edhe
një takim me rektorin e Kolegjit AAB, Dr.Sc. Bujar Demjaha dhe pro-rektoren për
Bashkëpunim dhe Marrëdhënie ndërkombëtare, Prof. Ass. Dr. Venera Llunji, ku u
bisedua për mundësitë e bashkëpunimit mes Ambasadës së Bullgarisë dhe zyrës
për bashkëpunim të kësaj ambasade dhe Kolegjin AAB, në fushën e arsimit,
shkëmbimit të përvojave, aktiviteteve të ndryshme kulturore, pjesëmarrjes në
konferenca, shkëmbimit të studentëve dhe stafit, e tema të tjera të arsimit të
lartë.
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Mbylli punimet konferenca “Korrelatet psikologjike të
pandemisë Covid-19”, organizuar nga Fakulteti i Psikologjisë
22 Tetor 2020

Në vazhdën e aktiviteteve të shumta për shënimin e muajit të shëndetit mendor,
ka përfunduar me sukses punimet edhe konferenca ”Korrelatet Psikologjike të
Pandemisë COVID-19”, organizuar nga Fakulteti i Psikologisë në AAB.
Kjo konferencë është realizuar falë punës dhe bashkëpunimit të ngushtë në mes
studentëve dhe stafit akademik të këtij fakulteti.
Konferenca u hap zyrtarisht me një fjalim rasti nga rektori i Kolegjit AAB, Bujar
Demjaha, i cili mirëpriti interesin e studentëve për kërkime shkencore dhe tha se
organizimet e tilla janë një mundësi e mirë për shkëmbim të njohurive.
Ndërsa, në fjalën e tij përshëndetëse dekani Naim Telaku, është shprehur mjaft
i kënaqur me angazhimin e studentëve dhe punën profesionale duke theksuar
se punimet e studentëve të cilat do të prezantohen në konferencë janë kryesisht
produkt i Laboratorit të Psikologjisë Klinike ”Pajazit Nushi”. Dekani shprehu tutje
vullnetin e tij që ngjarjet e tilla të bëhen traditë e Fakultetit të Psikologjisë duke
paralajmëruar se qysh tani do të fillojnë përgatitjet për konferencën e radhës.
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Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit me Agjencinë
Shtetërore të Arkivave të Kosovës
22 Tetor 2020
Kolegji AAB dhe Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës nënshkruan
Marrëveshje Bashkëpunimi, përmes së cilës zotohen të konkretizojnë format e
ndryshme të bashkëpunimit që do të jenë me interes të përbashkët të këtyre dy
institucioneve.

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është ngritja e kapaciteteve, e cilësisë dhe e aftësive
profesionale e shkencore të stafit dhe studentëve në këto dy institucione, përmes
realizimit të aktiviteteve të përbashkëta në fushën e menaxhimit arkivor, mbajtjes
së praktikës, trajnimeve profesionale, ekspozitave, zhvillimit të projekteve si dhe
shkëmbimit të eksperiencave nga lëmitë përkatëse.
Të dy institucionet janë dakorduar që sipas nevojave, në rastet e caktuara, të
hartojnë dhe dizajnojë plane të veçanta të trajnimit profesional për nevojat
specifike të secilës palë dhe në raste të caktuara, të krijojnë komisione profesionale
dhe grupe pune të përbashkëta për zhvillimin e projekteve, strategjive dhe
hulumtimeve.
Marrëveshja u nënshkrua në ambientet e Kolegjit AAB nga rektori i Kolegjit
AAB, Dr.sc. Bujar Demjaha dhe kryeshefi i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të
Kosovës, Mr. Sc. Bedri Zyberaj.
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Përfaqësuesi special i BE-së, Szunyog: “Askush nuk mund
t’ ju detyrojë të veproni, apo të nënshkruani diçka që nuk
është në interesin tuaj”
22 Tetor 2020

Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Sh.T. Tomáš Szunyog gjatë
takimit me studentët e Kolegjit AAB, foli për rolin e tij si Përfaqësues Special në
Kosovë dhe po ashtu i siguroi studentët se ai do ta luajë rolin e tij udhëheqës
në promovimin e një Kosove të qëndrueshme, paqësore, demokratike dhe
multi-etnike, duke ngërthyer rëndësinë e forcimit të stabilitetit në rajon dhe
duke kontribuar në bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.
Përfaqësuesi Special i BE theksoi se edhe ai do të promovojë një Kosovë që është
e përkushtuar për sundimin e ligjit, për mbrojtjen e pakicave, të trashëgimisë
kulturore dhe fetare në Kosovë.
Diplomati i BE-së theksoi po ashtu se mbështet perspektivën evropiane të
Kosovës dhe afrimin me BE-në në përputhje me perspektivën e rajonit dhe në
përputhje me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit.
Në bisedë interaktive me studentët u diskutua edhe për politikë globale, për
marrëdhëniet mes shteteve të ndryshme në botë dhe çfarë ndikimi politikat dhe
marrëdhëniet e shteteve të tjera mund të kenë edhe në Kosovë.
Padyshim që tema më sfiduese ishte liberalizimi i vizave për Kosovën por kishte
edhe pyetje që lidheshin me Gjykatës Speciale të Hagës, pasojat e asaj Gjykate
për shtetin e Kosovës, ndryshimet kushtetuese që u bënë temë e ‘nxehtë’ këto
ditë, njohja e Kosovës nga Izraeli, mospërkrahja e BE-së për hapjen e Ambasadës
së Kosovës në Jerusalem në vend se të hapej në në Tel-Aviv, e shumë pyetje të
tjera të cilat domosdoshmërisht janë të rëndësishme edhe për studentët.
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Porosia e Ambasadorit në këtë takim ishte që zhvillimi i vendit tonë, ecja jonë
drejt BE-së, drejt OKB-se varet nga vet ne. “Është në dorën tuaj! Askush nuk
mund t’ ju detyrojë të veproni, apo të nënshkruani diçka që nuk është në interesin
tuaj!” Ajo që duhet theksuar po ashtu është pozitiviteti i Ambasadorit Szunyog
dhe shpresa e tij se çdo gjë do të ecë siç duhet dhe në momentin e duhur nëse
ne jemi të gatshëm t’ i ndihmojmë vetes dhe vendit tonë në këto procese mjaft
sfiduese dhe të gjata.

Kompania “Appbites shpk” i shtohet listës së partnerëve të
Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
24 Tetor 2020
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB dhe Kompania “Appbites
Shpk”, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi, duke e shtuar këtë kompani në
listën e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë të këtij fakulteti.
Kjo marrëveshje e bashkëpunimit e cila ka për qëllim realizimin e punës praktike
të studentëve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB në
“Appbites Shpk”, u nënshkrua nga Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
të Kolegjit AAB, prof. Jusuf Qarkaxhija dhe Drejtori Menaxhues i “Appbites Shpk”
Arianit Pajaziti.

Dekani Qarkaxhija falënderoi drejtorin Pajaziti për gatishmërinë e shprehur për
bashkëpunim me Kolegjin AAB, duke thënë se AAB do të angazhohet me të
gjitha kapacitetet që ka, që kjo marrëveshje bashkëpunimi të gjejë implementim
sa më të suksesshëm.
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Filluan ligjëratat për vitin e parë, ndërkohë që vazhdon
regjistrimi i studentëve të rinj në Kolegjin AAB
26 Tetor 2020
Në Kolegjin AAB, filloi viti i ri akademik 2020/21, edhe për studentët e regjistruar
për herë të parë në studime universitare. Ndonëse në rrethana krejtësisht të
tjera, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, entuziazmi nuk
mungoi as te studentët e rinj dhe as te stafi akademik.
Në pritjen e studentëve të rinj, krahas stafit akademik të secilit fakultet janë
angazhuar edhe Unioni i Studentëve dhe studentët vullnetarë të cilët do të
ndihmojnë përgjatë javës së parë të gjithë studentët, për orientim dhe familjarizim
me jetën universitare.

AAB po ashtu është përkujdesur të ndërmarrë të gjitha masat e duhura, që në
përputhje me rekomandimet e institucioneve përgjegjëse si IKShPK dhe MSh për
mbrojtje nga koronavirusi, të nisë një vit para së gjithash të sigurt për të gjithë
komunitetin e AAB-së. Në kuadër të përgatitjeve, AAB ka krijuar edhe një TaskForcë e cila është marrë me caktimin e udhëzimeve dhe zbatimin e tyre, ndërsa
në bashkëpunim me menaxhmentin kanë krijuar kushtet e përshtatshme që
studentët të jenë të mbrojtur edhe gjatë procesit të mësimit.

Ish-anëtari i Kongresit Amerikan, Jerry Weller
vizitoi AAB-në
27 Tetor 2020
Ish-kongresisti amerikan, Jerry Weller, para studentëve të Kolegjit AAB, diskutoi
për zgjedhjet presidenciale në Amerikë, procesin zgjedhor si dhe rreth rëndësisë
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së këtyre zgjedhjeve për Kosovën.
Weller, në këtë takim me studentë, të organizuar bashkë me Odën Ekonomike
Amerikane në Kosovë, vlerësoi punën e Kolegjit AAB, derisa diskutoi rreth disa
prej temave kryesore lidhur me zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.

Vjosa Osmani: “Qytetarët e kanë humbur besimin në
Kuvendin e Kosovës”
28 Tetor 2020
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbajtur ligjëratë në temën
“Parlamentarizmi dhe sfidat aktuale”, për studentët e AAB-së ku foli për çështje
të rëndësishme me të cilat ballafaqohet organi më i lartë përfaqësues dhe
ligjvënës i Republikës së Kosovës.
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Sipas Osmanit, në vitet e 90-ta, Kuvendi i Kosovës i cili doli nga zgjedhjet e
sistemit paralel, të ndërtuar nga Presidenti Ibrahim Rugova, nuk ishte vetëm
organ ku diskutoheshin vetëm idetë siç ndodh sot. Parlamenti në atë kohë
më shumë ishte rezistencë ndaj pushtuesit, ishte rezistencë ndaj Serbisë, ishte
rezistencë ndaj një regjimi gjenocidal, tha Osmani derisa theksoi se në ditët e
sotme qytetarët e kanë humbur besimin në Kuvendin e Kosovës, për disa arsye.
“Për shkak se pikërisht që për vite të tëra Parlamenti i Kosovës është konsideruar
vetëm si vulë që vulosë vendime të qeverisë, shumë prej qytetarëve e kanë
humbur besimin në të. Sepse nuk e kanë parë si një vend ku bëhet kontrolli, ku
bëhet mbikëqyrja, pra ku shërben si një lloj filtri si një lloj kontrolluesi në qoftë se
ato vendime janë të mira apo jo. Pra kjo është një ndër sfidat që na kanë përcjellë
ndër vite dhe është një prej çështjeve që përmendet në shumicën dërmuese të
raporteve të Komisionit Evropian.” – shtoi mes tjerash, Osmani.

Sipas Osmanit një parlament i fuqishëm duhet ta ketë pavarësinë buxhetore,
dhe se Qeveria nuk mundet t’ ia caktojë buxhetin parlamentit, e ky sipas saj
është presion buxhetor.
Kryetarja Osmani ka folur edhe për zhvillimet aktuale politike, ku theksoi
se dialogu Kosovë – Serbi është një tjetër temë që po ia harxhon energjinë
institucioneve të Kosovës.
Ndërsa, krijimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, Osmani e sheh
si një vendim të rrezikshëm për vendin: “Sa i përket Asociacionit të Komunave
Serbe mendoj që është një prej vendimeve më të rrezikshme që është marrë
nga institucionet e Kosovës. Një autonomi për serbët në Veri, është vetëm një
paralajmërim i ndarjes së mëvonshme, nuk është një ide më e mirë se ndarja.
Është po aq e rrezikshme, thjesht e shtynë për më vonë.” – tha kryetarja e
Kuvendit, Vjosa Osmani.
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U mbajt pjesa e parë e webinar-it “Tranzicioni efektiv në
mësimin online”, për stafin akademik të Kolegjit AAB
29 Tetor 2020
Në kuadër të trajnimeve e punëtorive për avancimin e metodologjisë së
mësimdhënies dhe stafit akademik, mësimdhënësit e Kolegjit AAB, kanë ndjekur
pjesën e parë të webinar-it për mësimdhënien online.

Ky webinar i organizuar nga Zyra për Sigurimin e Cilësisë e Kolegjit AAB, ka
për qëllim identifikimin e karakteristikave kryesore që mundësojnë krijimin e
një përvoje të suksesshme të të mësuarit online. Webinari “Tranzicioni efektiv
në mësimin online” do të zhvillohet në dy punëtori të veçanta përfshirë a)
mësimdhënia efektive online, dhe b) vlerësimi i studentëve në mësimin online.
Trajnuese në këtë webinar ishte Dr. Narimane Hadj-Hamou, eksperte
ndërkombëtare për e-learning e cila ka këshilluar dhe hartuar strategjitë për
mësimin online në mbi 25 universitete botërore, ndërsa ka ligjëruar në mbi 150
forume e konferenca ndërkombëtare.
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Ambasadorja e Suedisë, Sh.S. Karin Hernmarck-Ahliny,
mbajti ligjëratë për studentët e Kolegjit AAB
31 Tetor 2020

Rektori i Kolegjit AAB, Dr.Sc. Bujar Demjaha dhe pro-rektorja për bashkëpunim
dhe marrëdhënie ndërkombëtare, Prof.Ass. Dr. Venera Llunji, pritën në takim
Ambasadoren e Suedisë, Sh.S. Znj. Karin Hernmarck-Ahliny. Në takim ishte e
pranishme.
Rektori Demjaha e njoftoi Ambasadoren Hernmarck-Ahliny për zhvillimin e
Kolegjit AAB, të arriturat e deritanishme dhe angazhimin e pandalur që Kolegji
AAB të vazhdojë me këtë ritëm të zhvillimit dhe forcimit si një institucion i cili do
të jetë shembull jo vetëm për rajonin por edhe më gjërë.
Po ashtu u bisedua për forcimin e bashkëpunimit me Ambasadën Suedeze në
fushën e arsimit, lidhjes dhe krijimit të bashkëpunimit me universitetet në Suedi,
me qëllim të pjesëmarrjes në projekte të ndryshme të përbashkëta, organizmin e
konferencave, shkëmbimin e stafit dhe studentëve, dhe shumë mundësi të tjera
të cilat do të afronin universitetet në Suedi me Kolegjin AAB.
Pas takimit, studentët ndoqën ligjëratën e ambasadores Hernmarck-Ahliny
për politikën e jashtme dhe të diplomacisë suedeze, nën udhëheqjen e prof.
Nexhmedin Spahiut.
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Kolegji AAB merr përkrahje për ndërtimin e rrjetit
bashkëpunues me universitete nga Kroacia
10 Nëntor 2020
Rektori i Kolegjit AAB, Dr.Sc. Bujar
Demjaha u prit në një takim zyrtar në
Ambasadën e Republikës së Kroacisë në
vendin tonë, ku u prit nga ambasadorja
kroate, Sh.S. Danijela Barishiq. Në
takim u bisedua për mundësitë e
krijimit të rrjetit bashkëpunues mes
institucioneve të larta të arsimit të lartë në Kroaci, si atyre publike po ashtu
edhe atyre private. Qëllimi i një rrjetëzimi të tillë do të inkurajonte nënshkrimin
e marrëveshjeve të ndryshme mes Kolegjit AAB dhe institucioneve të arsimit të
lartë të Kroacisë.
Rektori Demjaha ishte në takim bashkë me pro-rektoren Venera Llunji, dhe me
udhëheqësen e Zyrës për projekte, Ilirjana Gecin.

Në degën e Kolegjit AAB në Ferizaj, nisi aktiviteti i parë në
kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë #gew2020
16 Nëntor 2020
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Java Globale e Ndërmarrësisë #GEW2020, ku Kolegji AAB është njëri nga
partnerët e përvitshëm, ka filluar me aktivitetet e Fakultetit Ekonomik në degën
e Ferizajt.
Debati me temën “Kërkesat e bizneseve për marrjen e kredive biznesore nga
fillimi i Pandemisë Covid 19”, i cili u zhvillua virtualisht, pati të ftuar Drejtorin e
Bankës TEB, Avdullah Tasholli dhe Drejtorin e Degës së Kolegjit AAB në Ferizaj,
Prof.dr. Shaip Bytyqi.
#GEW2020 në Kolegjin AAB do të vazhdojë me aktivitetet e radhës në degën e
Kolegjit AAB dhe në kampusin qendror në Prishtinë.

GEW2020: Në AAB në Gjakovë u mbajt diskutimi “Sfidat
e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme gjatë kohës së
pandemisë Covid-19”
17 Nëntor 2020

Diskutimi u zhvillua me pjesëmarrje të kombinuar të studentëve, fizike dhe
virtuale, duke respektuar distancën sociale dhe masat për parandalimin e
infektimit nga Covid-19.
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I ftuar në këtë diskutim ishte ndërmarrësi dhe konsulenti, Butrint Batalli, CEO në
INOVA – Industrinë e Gypave të Plastikës.
Në hapje të diskutimit, drejtori i degës së Kolegjit AAB në Gjakovë, Rifat Haxhija,
theksoi sfidat e të bërit biznes me theks të veçantë për sfidat e NVM-ve dhe
vështirësitë e paraqitura gjatë kohës së Pandemisë COVID-19.

U mbajt diskutimi “Risitë në mësimdhënie” në kuadër të
#GEW20
19 Nëntor 2020

Pandemia COVID-19 ka krijuar nevojën për ndryshime rrënjësore në shumë fusha
të jetës tonë, me theks të veçantë në transformimin digjital të veprimtarive. Ky
revolucion teknologjik që po përjetojmë tani ka ndikuar edhe arsimin i cili tani po
kryhet nga distanca pothuajse në çdo institucion të arsimit që nga ai parashkollor
e deri te institucionet e arsimit të lartë.
Në këtë frymë, Oda Amerikane e Tregtisë (American Chamber of Kosovo) në
Kosovë organizoi një forum të quajtur “Innovation in Teaching” (Risitë në
mësimdhënie).
Në këtë forum ishin të ftuar Pro-rektorja për Bashkëpunim dhe Marrëdhënie
Ndërkombëtare e Kolegjit AAB, Prof.Ass. Dr. Venera Llunji dhe drejtori i Shkollës
Amerikane ne Kosovë, Brian Kissmann.
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Studenti i AAB-së, Besart Pireva fitoi medaljen e artë në
Turneun Ndërkombëtar të Boksit “Adem Jashari”
25 Nëntor 2020
Studenti i Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në Kolegjin AAB, Besart Pireva,
ka triumfuar në Turneun Ndërkombëtar të Boksit “Adem Jashari”, që u mbajt në
Prishtinë.
Pireva, ka fituar medaljen e artë në një konkurrencë boksierësh profesionistë nga
Bullgaria, Sllovakia, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Studenti i AAB-së, Besart
Pireva përveç kësa u shpall edhe boksieri më i mirë vendor.
Turneu Ndërkombëtar i Boksit “Adem Jashari”, organizuar nga Federata e
Boksit të Kosovës, këtë vit u mbajt për të 22-tën herë, duke përmbushur kështu
aktivitetet ndërkombëtare sipas kalendarit të garave të FboxK dhe kalendarit
nga Federata Evropiane EUBC dhe Federata Botërore AIBA.

www.aab-edu.net
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Procoders Center i shtohet listës së partnerëve të
Kolegjit AAB
1 Dhjetor 2020
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike i Kolegjit AAB dhe Qendra për Edukim
dhe Zhvillim të Teknologjisë “ProCoders CENTER” nga Gjilani, nënshkruan
marrëveshje bashkëpunimi.
Kjo marrëveshje e bashkëpunimit ka për qëllim realizimin e punës praktike
të studentëve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Kolegjit AAB në
“ProCoders CENTER”, dhe u nënshkrua nga Dekani i Fakultetit të Shkencave
Kompjuterike të Kolegjit AAB, prof. Jusuf Qarkaxhija dhe Drejtori Menaxhues i
“ProCoders CENTER”, Ramiz Kastrati.

Zgjidhet kryesia e re e Klubit të Ekonomistëve të Rinj
9 Dhjetor 2020
Në një takim të kombinuar fizik e
virtual me të gjithë pjesëtarët e
Klubit të Ekonomistëve të Rinj të
Kolegjit AAB, u zgjodh kryesia e re
e klubit për vitin akademik 2020/21.
Në krye të Klubit i cili mbledh
studentët e të gjitha programeve
studimore të Fakultetit Ekonomik
në të tre degët e Kolegjit AAB, u zgjodh studentja Agnesa Tullari, ndërsa
nënkryetarë u zgjodhën Andi Vehapi dhe Alma Jakupi.
Klubi i Ekonomistëve të Rinj është themeluar në vitin 2016, ndërsa qëllimi i
themelimit të këtij klubi është organizimi i aktiviteteve të ndryshme ekonomike
dhe sociale që ndihmojnë studentët për përgatitje profesionale për tregun e
punës.
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Rektori Demjaha zhvilloi takim të përbashkët virtual
me Ambasadorin e Republikës Çeke, Pavel Bilek dhe
zv.Ambasadoren e Zvicrës, Pauline Menthonnex-Gacaferri
9 Dhjetor 2020
Rektori i Kolegjit AAB, Bujar Demjaha, bashkë me
prorektoren për Marrëdhënie Ndëkrombëtare,
Venera Llunji dhe udhëheqësen e Zyrës për Zhvillim
të Projekteve, Ilirjana Geci, zhvilluan një takim
virtual me ambasadorin e Republikës Çeke në
Kosovë, Pavel Bilek dhe zv.ambasadoren e Zvicrës
në vendin tonë, Pauline Menthonnex-Gacaferri.
Takimi kishte për qëllim krijimin e mundësive për bashkëpunim në mes të
Kolegjit AAB dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Çekisë dhe
atyre të Zvicrës. Në fokus të diskutimeve ishte edhe ideja e krijimit të një rrjeti
universitetesh dhe kolegjesh që do të mund të ofronte mundësi shkëmbimi të
studentëve dhe të personelit akademik, pastaj organizime te përbashkëta të
konferencave të ndryshme ndërkombëtare, organizimin e shkollave verore/
dimërore, aktivitete të ndryshme kulturore dhe projekte të ndryshme nga të cilat
do të përfitonin të gjitha palët.
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Arlinda Osmani, një tjetër storje suksesi e avancimit
profesional nga AAB
9 Dhjetor 2020
Studimet e përfunduara në Kolegjin AAB, për Arlinda Osmanin janë periudha
fillestare e përmbushjes dhe synimeve të saj akademike.
Ajo kreu studimet në Fakultetin
e Psikologjisë në AAB, derisa
tani është pranuar në “Modul
Vienna University” në Austri. Atje,
Arlinda si përfituese e bursës do të
zgjerojë tutje njohuritë në fushën
e Menaxhimit Ndërkombëtar të
Turizmit.
“Njohuritë e marra nga Kolegji AAB më kanë ndihmuar shumë sepse drejtimi
të cilin e kam zgjedhur, lidhet ngushtë me përvojën time gjatë studimeve për
Psikologji Organizative dhe Sociale. Fakti se institucioni austriak më njohu
diplomat e studimeve në Kolegjin AAB, më ka favorizuar si dhe më ka ndihmuar
në realizimin e përmbushjes dhe synimeve të mia akademike. Mesazhi im për të
gjithë të rinjtë është që të mos i braktisin asnjëherë ëndrrat e tyre akademike
si dhe të përzgjedhin Kolegjin AAB, sepse do sjellë vetëm avantazhe në të
ardhmen”.

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit nënshkruan
memorandum mirëkuptimi me OJQ Play4 International
9 Dhjetor 2020
Qëllimi i përgjithshëm i këtij memorandumi është të sigurojë një kornizë për
bashkëpunim dhe veprime konkrete në larmi fushash që janë me interes të
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ndërsjellë për qëllimet dhe strategjitë e PLAY dhe AAB-së.
PLAY është një OJQ ndërkombëtare me selinë e saj në Paris dhe me Mision në
Kosovë që nga viti 2002. Përmes sportit dhe aktivitetit fizik, PLAY International
krijon zgjidhje kolektive për të promovuar arsimimin, përfshirjen dhe mirëqenien
e të gjithëve. Qëllimi kryesor i PLAY është që në Ballkanin Perëndimor të
përmirësojë rezultatet arsimore dhe të promovojë kohezionin shoqëror duke
fuqizuar gjeneratat e ardhshme duke përdorur fuqinë e sportit si një mjet për
të edukuar, integruar dhe përmirësuar jetën e të gjithë të rinjve pavarësisht
nga përkatësia etnike, gjinia ose aftësia e tyre.Memorandumi u nënshkrua nga
dekani i Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit, prof.asoc.dr. Fatmir Pireva dhe
Andrew Piner, shef i misionit të Play International.

Studentët e AAB-së pjesë e jurisë studentore të European
Film Awards
9 Dhjetor 2020
Altin Selmani, student i Fakultetit të Komunikimit Masiv në Kolegjin AAB,
ishte përfaqësues i jurisë pesë anëtarëshe të studentëve të Kolegjit AAB, në
Jurinë Studentore të Universiteteve Evropiane (EUFA), në edicionin e 33-të, të
EFAs2020 (European Film Awards).
Për shkak të rrethanave të krijuara globale nga pandemia Covid-19, edicioni i
sivjetmë që zgjat nga 08 dhjetor – 12 dhjetor 2020, u mbajt përmes një serie
ngjarjesh virtuale.
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Në mesin e 25 delegatëve të tjerë nga vende të ndryshme të Evropës, Altini
përcolli votën e jurisë së AAB-së në këtë ngjarje të rëndësishme të filmit. Krahas
kësaj, ai mori pjesë në një varg aktivitetesh që organizohen online në edicionin
e sivjetmë të EFAs2020. Juria e përzgjedhur e studentëve të AAB-së, ka punuar
ngushtë me profesorin Fatos Berisha, i cili edhe ka kontribuar në anëtarësimin e
Kolegjit AAB në këtë rrjet.Kujtojmë se Kolegji AAB, është i vetmi institucion në
Kosovë që është anëtar i këtij rrjeti, i anëtarësuar nga shtatori 2020.

Në Kolegjin AAB u mbajt tryeza “Dëgjo, beso, mbështet”
11 Dhjetor 2020
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Kolegji AAB organizoii tryezën e rrumbullakët kundër dhunës ndaj gruas “Dëgjo,
Beso, Mbështet”, pjesë e së cilës ishin disa nga gratë e suksesshme të Kosovës.
Hapjen e kësaj tryeze e bëri Venera Llunji, prorektore për Marrëdhënie
Ndërkombëtare në Kolegjin AAB.

Pjesëmarrëset e tryezës “Dëgjo, Beso, Mbështet”, avokuese të të drejtave të
grave, ndanë përvojat nga rastet e dhunës në familje, por u diskutua edhe për
atë se çka duhet bërë në këtë drejtim.

Në Kolegjin AAB u diskuta efekti i ligjit për rimëkëmbje
ekonomike me Ministren e Financave, Hykmete Bajrami
18 Dhjetor 2020
Efekti i Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike, ishte temë diskutimi mes ministres
së Ministrisë së Financave, Hykmete Bajrami dhe studentëve të Fakultetit
Ekonomik të Kolegjit AAB.
Ministrja Bajrami tha se situata e pandemisë ka dëmtuar shumë ekonominë në
vend dhe se pas pandemisë, gjendja ekonomike nuk do të jetë e njëjtë. Sipas
Bajramit, Ministria e Financave nuk ka pasur mundësi t’ í mbështesë të gjitha
bizneset dhe njerëzit që kanë pasur nevojë sepse buxheti ishte nënshkruar më 5
mars, periudhë kjo para se vendi të hynte në mbyllje totale. Sa i përket Ligjit për
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Rimëkëmbje Ekonomike, Bajrami theksoi se janë shqyrtuar të gjitha mundësitë
që ky ligj të jetë në shërbim të qytetarëve.

Nga ana tjetër, dekani i Fakultetit Ekonomik, Medain Hashani, ka vlerësuar sfidat
e ministres Bajrami në periudhën e miratimit të Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike.
Sipas tij ky është një ligj që ka bërë një bujë të madhe në Kosovë.

Edicioni i IV-të i Festivalit Ndërkombëtar Teatror i Prishtinës
#PITF2020
18 Dhjetor 2020
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“The Show Goes On…” ishte motoja e edicionit të katërt të Festivalit Ndërkombëtar
të Teatrove, PITF 2020, që organizohet nga Kolegji AAB dhe Teatri AAB “Faruk
Begolli”.

Në konferencën e organizuar për media, drejtoresha artistike e Festivalit PITF
2020, Burbuqe Berisha bëri të ditur se në kuadër të programit garues të këtij
edicioni, në skenat e dy teatrove do të ngjiten trupa teatrale nga Bullgaria,
Kroacia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ajo, theksoi poashtu se për shkak të
situatës pandemike dy herë është anuluar mbajtja e këtij festivali, derisa tregoi
se gjithçka do të realizohet nën kujdes të shtuar dhe në përputhshmëri me masat
e rekomanduara nga IKSHPK.
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Fakulteti i Shkencave Kompjuterike mbajti punëtori
njëditore me studentët e vitit të dytë
21 Dhjetor 2020

Rritja e vetëdijësimit për bashkëpunim mes vete, praktikimi dhe rritja e njohurive
për gjetjen e zgjidhjes së problemeve të ndryshme në fushën e TIK, komunikimi
efektiv i koncepteve, mundësive dhe zgjidhjeve, përdorimi dhe aplikimi i
sensorëve të ndryshëm, por edhe diskutime të zhvillimeve dhe arritjeve inovative
në teknologji, ishin disa nga temat e punëtorisë njëditore me studentët e vitit të
dytë të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të mbajtur në ambientet e Kolegjit
AAB.

Në kuadër të kësaj punëtorie u përfshinë një laramani problemesh nga lëndët:
“Qarqet digjitale”, “Programimi në Java” dhe “Rrjetat kompjuterike”.
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Dhjetëra studentë e punonjës të AAB-së iu përgjigjën
pozitivisht aksionit për dhurimin vullnetar të gjakut
23 Dhjetor 2020
Studentët dhe stafi i Kolegjit AAB edhe njëherë iu përgjigjën pozitivisht aksionit
vullnetar për dhurimin e gjakut që u organizua nga Fakulteti i Infermierisë i Kolegjit
AAB, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e
Gjakut, në prag të festave të fundvitit.

Dhjetëra studentë dhe punonjës të Kolegjit AAB qysh në orët e para të aksionit
shprehën gatishmërinë e tyre për të dhuruar gjak dhe për të ndihmuar personat
në nevojë.
Dekani i Fakultetit të Infermierisë në AAB, Idriz Sopjani, falënderoi të gjithë
studentët dhe stafin e AAB-së që edhe një herë treguan gatishmërinë e tyre për
dhurimin vullnetar të gjakut. Ai gjithashtu përgëzoi dhuruesit, duke e vlerësuar
këtë si një veprim të lartë njerëzor.
Aksioni humanitar i dhurimit të gjakut është bërë tashmë traditë e Kolegjit AAB
për të ndihmuar ata që kanë nevojë dhe çdo herë e më shumë ka shënuar rritje
të dhuruesve.
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Prishtina International Theater Festival mbyll edicionin e
katërt, çmimi kryesor i festivalit shkon në Kroaci
24 Dhjetor 2020
Ndonëse në kushte të jashtëzakonshme, për shkak të pandemisë Covid-19,
Prishtina International Theater Festival, mbrëmë ka mbyllur edicionin e tij të
katërt.

Në këtë edicion të festivalit, i cili zgjati nga datat 19-23 dhjetor 2020, u dhanë
katër shfaqje në programin konkurrues, me pjesëmarren e trupave profesioniste
teatrale nga Bullgaria, Kroacia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa pjesë e
festivalit ishte edhe shfaqja mysafire “Bretkosa” prodhim i Teatrit AAB.
Juria profesionale e PITF 2020 në përbërje të: Donat Qosja, aktor nga Kosova;
Arbënesha Grabovci – Nixha, aktore nga Kosova dhe Adem Karaga, aktor nga
Maqedonia e Veriut, vendosi që çmimi kryesor i festivalit, Aktori më i mirë, t’
i takojë aktores nga Kroacia, Ecija Ojdanić, për rolin e saj në shfaqjen “Vla-vlaVlajland”.
Çmimi për rolin më të mirë dytësor, iu nda aktorit nga Kosova, Valmir Krasniqi,
për rolin e tij në shfaqjen “Allo, allo”, prodhim i Teatrit “Hadi Shehu” nga Gjakova;
Çmimi për regjinë më të mirë, i takoi regjisorit kroat Ivan Leo Lemo, për shfaqjen
“Vla-vla-Vlajland”;
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Sipas vlerësimit të jurisë profesionale, shfaqja më e mirë e festivalit u vlerësua
shfaqja “Allo, allo”, e Teatrit të Gjakovës.
PITF2020, ka ndarë edhe dy çmime për shfaqjen më të mirë të festivalit sipas
vlerësimit të Jurisë së studentëve të Kolegjit AAB dhe Jurisë së medias.

Çmimin për shfaqjen më të mirë të edicionit të katërt të PITF2020, sipas gjykimit
të studentëve e mori shfaqja “Possible Worlds”, prodhim i Teatrit Nacional të
Shtipit nga Maqedonia e Veriut.
Ndërsa Juria e Medias, si shfaqjen më të mirë të festivalit e vlerësoi shfaqjen nga
Kosova “Allo, allo”, të cilën e solli trupa e Teatrit “Hadi Shehu” nga Gjakova.
Kujtomë se PITF (Prishtina International Theater Festival) është i vetmi festival
në vend me karakter ndërkombëtar, i cili organizohet nga Teatri AAB “Faruk
Begolli” në Prishtinë.

info@aab-edu.net
+383 38 600 005
+383 (0) 45 284 797
Rr. Elez Berisha, Nr.56
10000 Prishtinë Republika e Kosovës

