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Laboratori i Psikologjisë 
Klinike “Pajazit Nushi”, 
i cili funksionon në 
kuadër të Fakultetit të 
Psikologjisë në Kolegjin 
AAB, organizoi aktivitet 
për të shënuar 88-të 
vjetorin e lindjes së 
Pajazit Nushit, emrin e të 
cilit e mban ky laborator.

Në shënimin e sotëm u promovua edhe përmbledhja e 
punimeve të prezantuara në konferencën studentore 
“Korrelatet Psikologjike të Pandemisë Covid-19”, të 
mbajtur ditë më parë në AAB.

Laboratori i Psikologjisë Klinike i cili është i vetmi i 
këtij lloji në Kosovë, i cili është krijuar për t’ u shërbyer 
studentëve në gërshetimin e pjesës praktike dhe teorike 
gjatë periudhës së studimeve.

8 Janar 2021

FAKULTETI I PSIKOLOGJISË SHËNOI 
88-VJETORIN E LINDJES SË 
AKADEMIKUT PAJAZIT NUSHI



Në shënim të 24 Janarit, 
Ditës Ndërkombëtare 
të Arsimit, në Kolegjin 
AAB u mbajt një takim 
pune me përfaqësueset e 
organizatës UN Women 
në Kosovë.

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit ka 
nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi 
me Qendrën Sportive Step Sport Center, 
përmes së cilës synohet realizimi i 
projekteve të përbashkëta me theks të 
veçantë praktikën studentore.

Marrëveshja e arritur siguron krijimin e kushteve dhe 
ofrimin e mjeteve/pajisjeve të nevojshme, për studentët 
gjatë kryerjes së praktikës profesionale në ambientet e 
Qendrës Sportive Step Sport Center si dhe angazhimin e 
stafit profesional të kësaj qendreje për mbikëqyrjen dhe 
ndihmën ndaj studentëve në praktikën profesionale.

Përveç kësaj, studentëve me rezultate të dalluara të Kolegjit AAB do 
t’ u ofrohet mundësia që të angazhohen edhe si instruktorë noti në 
kuadër të Step Sport Center.

25 Janar 2021

22 Janar 2021

TAKIM ME UN 
WOMEN KOSOVO 
NË DITËN 
NDËRKOMBËTARE 
TË ARSIMIT

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE 
DHE SPORTIT DHE STEP SPORT 
CENTER NËNSHKRUAN 
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
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Me iniciativën e studentëve 
të Fakultetit të Gjuhës 
Angleze u themelua Klubi 
i Debatit (Debate Club), që 
synon të jetë një grupim i 
studentëve më të dalluar 
me qëllim të zhvillimit të 
aftësive të të folurit publik 
përmes aktiviteteve që do 
të organizohen.

Seanca themeluese e 
klubit u përcoll edhe me 
organizimin e aktivitetit 
të parë. Tema e parë 
debutuese ishte “A sjell 
paraja sukses”.

Koordinatore e Klubit të 
Debatit u zgjodh studentja, 

Artiola Kajtazi.

Në takim u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit 
ndërsa u theksua se edukimi është thelbësor që gratë 
të arrijnë barazinë gjinore dhe të bëhen udhëheqëse 
të ndryshimeve. Në të njëjtën kohë, gratë e arsimuara 
japin kontribute të konsiderueshme në lulëzimin e 
ekonomive dhe përmirësimin e shëndetit, ushqyerjes 
dhe arsimit të familjeve të tyre.

26 Janar 2021

THEMELOHET 
KLUBI I DEBATIT 
(DEBATE CLUB) 
NË FAKULTETIN 
E GJUHËS ANGLEZE
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24 Janari është shpallur 
si Dita Ndërkombëtare 
e Arsimit përmes një 
rezolute të miratuar 
në Asamblenë e 
Përgjithshme e Kombeve 
të Bashkuara në vitin 
2018, ndërsa ka për qëllim 
vetëdijesimin për rolin 
e edukimit në arritjen e 
paqes dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm në botë.



Në Kolegjin AAB u nënshkrua 
marrëveshja e bashkëpunimit mes 

Kolegjit AAB dhe Odës së Hotelierisë 
dhe Turizmit të Kosovës.

Qëllimi i Marrëveshjes është lidhja e 
mësimnxënies teorike me punën praktike 
për një progres më të mirë ekonomik.

Ky bashkëpunim do të realizohet përmes 
ofrimit të punës praktike të studentëve 
të Kolegjit AAB, në Kompanitë turistike 
dhe hoteliere; zhvillimit të temave të 
diplomës duke u mundësuar studentëve, 
krahas udhëheqjes teorike/shkencore edhe 
udhëheqjen praktike të punës së diplomës 
në kompanitë turistike dhe hoteliere; 
angazhimit të AAB-së në zgjidhjen e 
problemeve praktike/shkencore të OHTK; 
si dhe organizimit të punës praktike dhe 
punës sezonale për studentët e AAB në 
Kompanitë turistike dhe hoteliere.

Dy publikime të rëndësishme shkencore u 
promovuan sot në Kolegjin AAB të në cilat 
gjenden studimet e dhjetëra profesorëve 
nga universitetet prestigjioze të botës. 
Bëhet fjalë për revistën shkencore 
ndërkombëtare “Thesis” si dhe, Librin e 
konferencës shkencore globale, e cila u 
mbajt muaj më parë nga Kolegji AAB.

“Thesis” është revistë shkencore 
ndërkombëtare e Kolegjit AAB e indeksuar 
në platforma ndërkombëtare si: DOAJ, 
Worldcat, Base Bielefield, Erih Plus, Hrcak, 
Core, MIAR, CEEOL dhe mbi 30 biblioteka 
të universiteteve perëndimore europiane.

Në numrin e ri 9/2 të revistës shkencore 
ndërkombëtare “Thesis”, janë publikuar 16 
artikuj shkencorë nga studiues e profesorë 
nga Universiteti Leicester, Universiteti i 
Osakas, Universiteti Politeknik i Milanos, 
UNIJU i Sao Paolos, Universiteti de 
Puebla Brazil, nga Meksiko, Universiteti i 
Teknologjisë në Maryland, Universiteti i 
Bukureshtit, nga Kolegji AAB si dhe nga 
disa universitete të rajonit.

27 Janar 2021

28 Janar 2021

KOLEGJI AAB DHE ODA E HOTELIERISË DHE TURIZMIT TË 
KOSOVËS NËNSHKRUAJNË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 
NDËRINSTITUCIONAL

AAB PROMOVOI DY PUBLIKIME 
TË RËNDËSISHME SHKENCORE 
NDËRKOMBËTARE
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Në ambientet e Qendrës 
Mediale të Kolegjit AAB u 
promovua libri “Krime serbe 
në Kosovë” i autorit Çerçiz 
Loloçi.

Ky libër pasqyron krimet 
që janë kryer gjatë luftës 
në Kosovë dhe është 
ndarë në 4 kapituj. Libri 
“Krime serbe në Kosovë”, 
i cili ishte botuar për herë 
të parë para 12 vjetësh 
me titull “Holokaust, 
dosja pa koment për 
krimet e Millosheviqit”, 
u vlerësua lartë nga 
pjesëmarrësit.

Autori i librit Çerçiz Loloçi, 
tha se ky libër është një 
kontribut modest, së pari 
për të mos i harruar krimet, 
për t’i denoncuar ato dhe 
të jemi më të mençur për të 
mbrojtur të drejtat tona”, 
duke shtuar se ka ardhur 
koha që edhe akademitë e 
shkencave të punojnë më 
shumë në këtë fushë.

Profesoresha e Kolegjit 
AAB, Prof.ass.dr. Mimoza 
Shkodra, zyrtarisht 
është pranuar anëtare 
me të drejta të plota në 
Observatorin Global të 
Aktivitetit Fizik (GOPA), si 
anëtarja e vetme shqiptare.

U nënshkrua marrëveshje 
bashkëpunimi me  
institucionin e Autoritetit 
Kosovar të Konkurrencës. 
Kjo marrëveshje ka për 
qëllim bashkëpunimin, 
mbështetjen dhe 
bashkërendimin e 
aktiviteteve në mes të dy 
institucioneve dhe synon 
të promovojë përpjekjet e 
përbashkëta në sferën e 
avancimit të çështjeve me 
interes reciprok.

Vlen të theksohet se përveç 
suksesit për anëtarësim, 
pranimi i Mimoza Shkodrës 
është edhe një fitore tjetër 
e Kosovës, sepse deri 
tani vendi ynë në GOPA 
ishte prezantuar si pjesë e 
Serbisë.

28 Janar 2021

28 Janar 2021

29 Janar 2021

U PROMOVUA LIBRI 
“KRIME SERBE NË 
KOSOVË”

PROFESORESHA 
MIMOZA SHKODRA, 
PRANOHET 
SI ANËTARE E 
RREGULLT NË 
OBSERVATORIN 
GLOBAL TË 
AKTIVITETIT FIZIK 
(GOPA)

MARRËVESHJE 
MIRËKUPTIMI MES 
KOLEGJIT AAB 
DHE AUTORITETIT 
KOSOVAR TË 
KONKURRENCËS
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Fakulteti i Infermierisë i Kolegjit AAB ka 
arritur marrëveshje bashkëpunimi me 
Fakultetin e Infermierisë së Universitetit 
‘Dokuz Eylül” nga Turqia, me të cilën 
bashkërendohen aktivitete shkencore 
gjatë vitit 2021.

Këto aktivitete do të zhvillohen për çdo 
muaj, ndërsa kanë për qëllim që të ngrisin 
bashkëpunimin mes stafit akademik 
të të dyja institucioneve, në fushën e 
hulumtimit shkencor, duke përfshirë 
konferenca, simpoziume dhe trajnime të 
ndryshme.

Çdo vit në datën 3 shkurt, 
dashamirësit e librit 
mblidhen së bashku dhe 
lexojnë me zë veprat e tyre 
të preferuara dhe mandej i 
diskutojnë dhe i analizojnë 
këto vepra së bashku.

Aktiviteti i parë në shënim të Ditës 
Botërore të Kancerit, u mbajt më 

04 shkurt 2021.

3 Shkurt 2021

3 Shkurt 2021

FAKULTETI I INFERMIERISË I KOLEGJIT AAB DHE UNIVERSITETI 
“DOKUZ EYLÜL” NGA TURQIA BASHKËRENDOJNË AKTIVITETET 
SHKENCORE PËR VITIN 2021

STUDENTËT E FAKULTETIT TË 
GJUHËS ANGLEZE SHËNUAN 
“DITËN BOTËRORE TË LEXIMIT 
ME ZË”
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Në shënim të 04 shkurtit, Ditës Botërore 
të Kancerit, programet e fushave të 
mjekësisë në kuadër të Kolegjit AAB 
organizuan dy aktivitete të rëndësishme 
që kanë për qëllim vetëdijesimin dhe 
format e parandalimit të kësaj sëmundjeje.

Në një ligjëratë të organizuar në Qendrën 
Mediale të Kolegjit AAB, ku ligjëruan 
ekspertët e onkologjisë, Sehad Kadiri e 
Ekrem Hyseni, u tha se Kosova shënon 
1500-1600 të diagnostikuar të rinj në vit, 
me këtë sëmundje vdekjeprurëse.

Nga ana tjetër, Fakulteti i Infermierisë 
i Kolegjit AAB dhe Universiteti “Dokuz 
Eylül” nga Turqia organizuan një tryezë të 
përbashkët diskutimi online, në shënim të 
“Ditës Botërore të Kancerit”. 

Në këtë tryezë u diskutua edhe për format 
e reja të trajtimit të kësaj sëmundjeje, ku u 
fol në veçanti për efektet e muziko-terapisë.

Kështu vepruan edhe 
studentët e Fakultetit të 
Gjuhës Angleze, por në një 
mënyrë më të veçantë. 

Aktiviteti u zhvillua në një vagon treni, ndërsa udhëtonin 
nga Prishtina për në Pejë nën moton 

“Një libër i lexuar, një pikëpamje e tjetrit e çmuar”.

5 Shkurt 2021

ÇDO VIT NË KOSOVË 
DIAGNOSTIKOHEN 1500-1600 
PACIENTË TË RINJ ME KANCER
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Një grup studentësh dhe të diplomuarish 
në Fakultetin e Arkiteturës të Kolegjit AAB, 
në bashkëpunim me prof.Bujar Demjaha, 
profesor i arkitekturës në Kolegjin AAB, 
në shenjë mirënjohjeje për kontributin e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 
vendin tonë, kanë nisur një projekt ideor 
për të rikonceptualizuar rrugën nacionale 
Ferizaj-Viti-Gjilan “Joseph “Beau” Biden III”.

Projekti i ideuar nga studentët dhe 
ish-studentët e Kolegjit AAB (Shkurta 
Pacolli, Ardiana Pacolli, Uskana Deliu, 
etj.), tashmë i është paraqitur Ministrisë 
së Infrastrukturës së Republikës së 
Kosovës, si projekt propozim, për të parë 
mundësitë e implementimit dhe realizimit
të tij, duke përfshirë edhe gjetjen e
donatorëve dhe të subjekteve që 
do të përfshihen në të.

12 Shkurt 2021

STUDENTËT E KOLEGJIT AAB ME PROJEKT
 PËR RIKONCEPTUALIZIMIN E MAGJISTRALES
 “JOSEPH“BEAU” BIDEN III”
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Në Kolegjin AAB u shënua Dita Ndërkombëtare 
e Radios, me këtë rast u shfaq edhe premiera 
e filmit dokumentar për radion, i realizuar nga 
Fakulteti i Komunikimit Masiv, përmes të cilit u 
tregua historiku dhe roli i radios ndër vite.

Po ashtu, për radion dhe rolin e saj u diskutua 
bashkë me gazetarët/moderatorët më të 
njohur të ditëve tona në radiot e Kosovës, 
studentë e alumni të Kolegjit AAB.

13 Shkurt 2021

SHËNOHET 13 SHKURTI, DITA 
NDËRKOMBËTARE E RADIOS

Ka përfunduar me sukses gara prestigjioze 
ndërkombëtare e studentëve të drejtësisë, 
HNMUN që organizohet nga Universiteti i 
Harvardit, e ku Kosova u përfaqësua nga 
studentët e Fakultetit Juridik të Kolegjit 
AAB.

Me këtë rast, në rektoratin e Kolegjit AAB 
u organizua një pritje për pjesëmarrësit, 
me ç’rast u ndanë mirënjohje për suksesin 
e treguar.

Gara HNMUN ishte suksesi i dytë 
ndërkombëtar i studentëve të Fakultetit 

Juridik, pas çmimit të fituar gjatë vitit 
të kaluar në garën ndërkombëtare të 

studentëve për ndërmjetësim të mbajtur 
në Lituani.

16 Shkurt 2021

STUDENTËT E FAKULTETIT JURIDIK ARRIJNË NË FINALEN 
E GARËS HNMUN TË ORGANIZUAR NGA UNIVERSITETI I 
HARVARDIT
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Me rastin e 13 vjetorit të
Pavarësisë së Kosovës,
Rektori i Kolegjit AAB ka 
uruar të gjithë studentët, 
stafin dhe qytetarët e 
Republikës së Kosovës!

Rektori në urimin e tij, ka ftuar institucionet 
dhe shoqërinë kosovare që arsimin ta 
konsiderojnë prioritet shtetëror. 

Masaryk University nga Çekia, me të cilin 
Kolegji AAB ka marrëveshje bashkëpunimi 
ka hapur thirrjen për aplikime për 
shkëmbimin e studentëve dhe të stafit, 
për vitin akademik 2021/22.

Afati i aplikimit është i hapur deri më 

15 prill 2021.

Të gjitha të dhënat për aplikim janë të 
publikuara në webfaqen e Kolegjit AAB.

16 Shkurt 2021

25 Shkurt 2021

22 Shkurt 2021

URIMI I REKTORIT TË KOLEGJIT 
AAB PËR 13 VJETORIN E 
PAVARËSISË SË KOSOVËS

ZHVILLOI PUNIMET 
KONFERENCA E IV-TË 
STUDENTORE E STUDENTËVE 
TË SHKENCAVE SOCIALE

THIRRJE PËR SHKËMBIMIN E 
STUDENTËVE DHE STAFIT NË 
MASARYK UNIVERSITY 2021/22

Organizuar nga Fakulteti i Shkencave 
Sociale, në Kolegjin AAB në Prishtinë, 
sot zhvilloi punimet Konferenca e IV-të 
Studentore, ku morën pjesë studentët e 
të tre degëve: Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë, 
të cilët vijojnë studimet në programin 
Përkujdesja dhe Mirëqenia e Fëmijëve.

Në konferencën e sotme me kontributet e 
tyre hulumtuese u paraqitën 59 studentë, 
ndërsa trajtuan tema që i përkasin 
shtyllave kryesore të konferencës, 
si zhvillimi në fëmijërinë e hershme, 
pedagogjia, psikologjia e aspekti social.
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25 Shkurt 2021

25 Shkurt 2021

AAB MORI PJESË NË TAKIMIN PËR QASJEN DHE BARAZINË 
NË STUDIMET UNIVERSITARE, TË ANËTARËVE TË 
MAGNA CHARTA OBSERVATORY

KOLEGJI AAB AKREDITON 
PROGRAMIN PËR EDUKIMIN E 
VAZHDUESHËM PROFESIONAL 
“EVP INFERMIEROR II”

Kolegji AAB ishte pjesëmarrës i takimit
virtual të mbajtur nga Magna Charta
Observatory, që është organizimi më i
madh universitar në botë.

Në këtë takim, Kolegjin AAB e përfaqësoi 
pro-rektorja për marrëdhënie ndërkombëtare, 
Prof.Ass.Dr. Venera Llunji.

Fakulteti i Infermierisë në Kolegjin AAB 
ka akredituar programin për edukimin 
e vazhdueshëm profesional “EVP 
Infermieror II” pranë Komisionit për 
Edukim të Vazhdueshëm Profesional në 
Odën e Infermierëve të Kosovës.
Krahas ofrimit të informacioneve më 
të reja nga fusha e infermierisë dhe të 
kujdesit shëndetësor, njëri nga qëllimet e 
këtyre trajnimeve, është edhe mundësimi i 
rilicensimit të profesionistëve infermierorë 
në Kosovë.

Vijuesit aktivë të programit “EVP 
Infermieror II”, do të mund të sigurojnë 
8 pikë akredituese, ndërsa pjesëmarrësit 
pasiv sigurojnë 6 pikë akredituese.

Kontaktet për më shumë info:
teuta.bujupi@aab-edu.net;

+383(0)45/100-893.
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AAB është anëtari i vetëm i Magna Charta Universitatum, nga 
të gjitha institucionet jopublike të arsimit të lartë në Kosovë.


