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Dhjetëra studentë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe 
Sportit kanë ndjekur kurs të skijimit
1 Mars 2022

Studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në Kolegjin AAB, sikur 
edhe të gjitha gjeneratat e mëhershme edhe sivjet kanë ndjekur kursin e 
skijimit në Qendrën e Skijimit në Kodrën e Diellit, në Tetovë të Maqedonisë 
së Veriut. Dhjetëra studentë pjesëmarrës në këtë kurs kanë shijuar qëndrimin 
bashkë me kolegë, ndërsa u shprehën se çdo student duhet t’i shfrytëzoj 
mundësitë që Kolegji AAB, në veçanti Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit, 
ofron për përgatitjen e mëtutjeshme të tyre.

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.

Kujtojmë se mbështetja e vazhdueshme e Kolegjit AAB për aktivitete të 
këtilla praktike për studentët e sporteve, ka dhënë jo rrallë edhe rezultate 
kulminante të studentëve në disiplina të ndryshme sportive.
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Dekani i Fakultetit të Infermierisë pjesë e Konferencës 
Ndërkombëtare nga Urdhri i Infermierëve të 
Shqipërisë 2022
4 Mars 2022

Dekani i Fakultetit të Infermierisë të Kolegjit AAB, Prof. Ass. Dr Idriz Sopjani 
mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare organizuar për herë të parë nga 
Urdhri i Infermierëve të Shqipërisë. Tema e kësaj konference ishte “Roli i 
Infermierëve në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor Parësor Përballë Sfidave 
të Reja Shëndetësore”.
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Fakulteti i Stomatologjisë me shërbime falas për 
fëmijët nga SOS Fshati
4 Mars 2022

Java e Stomatologjisë është duke u shënuar me disa aktiviteteve nga 
studentët dhe profesorët e Fakultetit të Stomatologjisë. Një ndër to është 
vizita e fëmijëve nga SOS Fshati në Kolegjin AAB, të cilëve ju ofruan shërbime 
nga studentët e vitit të katërt dhe pestë të këtij fakulteti.

Këto shërbime përfshijnë vizitën stomatologjike, nxjerrje apo mbushje të 
dhëmbit, trajtime endodontike, pastrim dhe polirim të dhëmbëve. Të gjitha 
këto shërbime janë kryer nga studentët tanë në mbikqyrje të profesorëvë 
dhe asistentëve.

Në vazhdimësi do të ketë aktivitete të ndryshme nga Fakulteti i Stomatologjisë, 
duke shënuar kështu Javën e Stomatologjisë.
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“Nga Pavarësia në Pavarësi” e Ferhat Dinoshës dhe 
“Kronika nga Lugina” e Baki Rexhepit, dy librat që u 
promovuan në Kolegjin AAB
5 Mars 2022

Sot në Kolegjin AAB u bë promovimi i dy librave të autorëve Ferhat Dinosha 
dhe Baki Rexhepi. Të dy librat u cilësuan të rëndësishëm për historinë dhe 
faktet të cilat bartin.

Kryetari i Këshilit Drejtues të Kolegjit AAB z. Lulzim Tafa përshëndeti promovimin 
e këtyre dy librave dhe u shpreh i nderuar për organizimin e promovimeve të 
tilla në Kolegjin AAB. Ndërsa, në fjalën e tij autori Ferhat Dinosha derisa 
falënderoi të gjithë ata që e bënë të mundur botimin e librit të tij, shtoi se 
është munduar që gjithçka që është shkruar në libër ta shpreh drejtë.
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Në anën tjetër autori Baki Rexhepi tha se është mirënjohës dhe se ky libër 
do të jetë dëshmi e veprave të mëdha që kanë ndodhur në Luginë. “Nga 
Pavarësia në Pavarësi” është libër i cili flet për çështjet e rëndësishme në 
ecjen e Malit të Zi drejt pavarësimit të saj dhe ndikimi që ky proces ka pasur 
te shqiptarët e Malit të Zi si dhe për politikën e Kosovës. Ndërsa “Kronika nga 
Lugina” libër i cili përmbledh dhe paraqet realitetin historik të shqiptarëve 
nga Lugina.

Panelistët të cilët morën pjesë në promovimin e këtyre dy librave ishin: 
Fatmir Sejdiu, Arsim Bajrami, Hajredin Kuçi, Shaip Kamberi, Fatmir Arifi dhe 
profesorë e studentë të Kolegjit AAB. Këta dy libra u vlerësuan të rëndësishëm 
për historinë kombëtare.
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Aktori Tafa – ambasador kulturor i Kosovës në vendet 
e ish-Jugosllavisë
7 Mars 2022

Ilir Tafa ka promovuar Kosovën në vendet e ish-Jugosllavisë në kohën kur këtë 
nuk ka mundur ta bëjë politika, në vitet e para të pas shpalljes së pavarësisë. 
Kjo thuhet në një studim të botuar këtë javë nga Vilnius University Press i 
Lituanisë.

Sipas këtij studimi të indeksuar në Scopus, Kosova pas shpalljes së pavarësisë 
e ka pasur mjaft të vështirë që ta promovojë veten ndaj audiencave të 
huaja dhe këtë e kanë bërë kryesisht sukseset e artistëve dhe sportistëve të 
talentuar.

Nga ana tjetër, thuhet në këtë studim, komunikimi i aktorëve kosovarë, 
veçanërisht me publikun në rajonin e ish-Jugosllavisë, ka qenë i vështirë në 
pesë vitet e para pas shpalljes së pavarësisë. Por, Ilir Tafa, një aktor nga 
Prishtina, në atë kohë ushtronte diplomaci kulturore me vende me të cilat 
Kosova nuk kishte asnjë komunikim zyrtar, si Bosnja dhe Hercegovina dhe 
Serbia.
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“Përmes serialit boshnjak “Lud, zbunjen, normalan”, Tafa interpretoi 
personazhin e një të riu nga Kosova. Në personazhin e Mentor Kosovës, 
Tafa ka komunikuar me publikun e vendeve të ish-Jugosllavisë, pasi ky serial 
është transmetuar në Televizionin Federal të Bosnjës, Nova TV të Kroacisë, 
Televizionin A1 dhe Channel 5 të Maqedonisë së Veriut, në Televizionin Publik 
të Serbisë RTS dhe në Mal të Zi në RTV News. Për katër vite me radhë, në 
disa episode, personazhi i Tafës flet shqip, diskuton muzikën e Kosovës, 
shkallën e tolerancës që ka shoqëria shqiptare e Kosovës ndaj kategorive 
të frustruara, si homoseksualët etj.”, thuhet në këtë studim, i cili titullohet 
“Cultural Diplomacy of Kosovo after the Declaration of Independence”.

Komunikimi i Tafës me publikët në Ballkan, thuhet më tej në këtë studim, është 
mjaft i rëndësishëm sepse që nga vitet 1990 komunikimi vleror i Kosovës me 
serbët dhe boshnjakët është ndërprerë dhe, siç thekson njëri nga studiuesit 
më të cituar të praktikimit të diplomacisë publike në botë, Mark Lenonard, 
“diplomacia publike dhe kulturore duhet të fokusohen në vendet që janë më 
të vështira dhe të rëndësishme për interesat e një vendi dhe jo në ato që janë 
më të lehta për t’u ndikuar”.

Sipas këtij studimi, përcjellja e mesazheve promovuese të artistëve, aktorëve 
dhe sportistëve të suksesshëm të Kosovës në botë, si Rita Ora, Ilir Tafa, 
Arta Dobroshi, Majlinda Kelmendi etj., është mjaft e rëndësishme në rritjen 
e imazhit ndërkombëtar të vendit, të cilët praktikisht disiplina i njeh si 
ambasadorë publikë kulturorë të një vendi në botë.
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Ka filluar implementimi i projektit “Impakti i BE-së 
në Kosovë”, i mbështetur nga Komisioni Evropian, 
Programi Erasmus + Jean Monnet
7 Mars 2022

Qëllimi i këtij projekti 3 vjeçar është dizajnimi dhe ofrimi i një moduli 
akademik ndërdisiplinor lidhur me ndikimin e BE-së në ndërtimin e paqes, 
pajtimit dhe demokratizimit në Kosovë.

Bashkimi Evropian ka pasur një rol udhëheqës në demokratizimin, shtet-
ndërtimin dhe promovimin e vlerave Evropiane në Kosovë. Misionet e BE-së 
në Kosovë, vazhdimisht kanë promovuar paqen, sundimin e ligjit, stabilitetin, 
prosperitetin dhe cilësinë e jetës, bazuar në parimet e gjithëpërfshirjes, duke 
u mundësuar qytetarëve në Kosovë që të ekspozohen dhe të përqafojnë 
vlerat evropiane.
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Prandaj, përmes kësaj lënde studentët do të kuptojnë se si secili prej tyre 
përmes aplikimit të vlerave evropiane në kuadër të jetës së përditshme dhe 
punës së tyre profesionale, mund të kontribuojnë që Kosova të jetë një vend 
sa më demokratik në të ardhmen duke kontribuar kështu në aspiratat e 
shtetit tonë për integrim në BE.

Studentët do të kenë mundësi të përfshihen në punë kërkimore për të 
analizuar ndikimin e BE-së në shtet ndërtimin e Kosovës.

Gjithashtu studentët do të angazhohen në aktivitete promovuese për të 
shpërndarë mesazhin që secili profesion mund të ushtrohet më suksesshëm 
në kontekstin e një vendi demokratik dhe secili prej nesh mund të kontribuojë 
që Kosova t’ iu përngjajë sa më shumë vendeve Evropiane.

Studentët e Fakultetit Ekonomik të Kolegjit AAB u 
njoftuan mbi programin “BPB Junior”
8 Mars 2022

Qendra e Karrierës së Kolegjit AAB në bashkëpunim me Bankën për 
Biznes, organizuan prezantimin e programit “BPP Junior” para studentëve 
të Fakultetit Ekonomik. Studentët në këtë ligjëratë, u njoftuan në detaje 
lidhur me dobitë që ofron ky program pasi u mundëson që të kalojnë një 
seri të moduleve të trajnimeve që janë të përqendruara në aftësi të buta 
dhe profesionale si dhe përgatitje në fusha të ndryshme të industrisë, për 
periudhën 3-4 mujore.
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Programi “BPB Junior” do të zhvillohet nga ekspertë të specializuar dhe do 
mbështes zhvillimin e studentëve me hulumtimet, teoritë dhe praktikat më 
të fundit. Studentët e Fakultetit Ekonomik, u njoftuan poashtu për mënyrën 
e aplikimit, ndërsa të drejtë aplikimi kanë edhe studentët nga fakultetet e 
tjera të Kolegjit AAB.

Studentët e interesuar duhet të plotësojnë aplikimin online.

Përmbyllet Java e Stomatologjisë në Kolegjin AAB
9 Mars 2022

Java e Stomatologjisë ka përmbyllur aktivitetet e saj, organizuar për nder 
të 6 marsit – Ditës Ndërkombëtare të Stomatologëve. Përgjatë javës u 
organizuan kontrolla stomatologjike falas për fëmijë si dhe u shënuan 
aktivitete të tjera me qëllim të vetëdijësimit për kujdes dentar.
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Mbahet sesion meditues nga Amadea Stefa për 
studentët e Fakultetit të Psikologjisë
9 Mars 2022

Studentët nga Departamenti i Psikologjisë patën mundësinë të jenë pjesë e 
sesionit meditues TAO nga Amadea Stefa, trajnere dhe terapiste e artit për 
komunikim dhe kompetencë ndërkulturor. Kjo e fundit ka ndarë ekspertizën 
e saj profesionale dhe bashkëpunimin me kompani me renome siç janë 
Siemens apo Telekom Austria. Më pastaj, studentët u familjarizuan me 
teorinë mjekësore kineze Shen Qi Jing, me pjesët përbërëse të saj si shpirti, 
zemra, mendja, energjia dhe materia, të ndërlidhura me gjetjet me të reja 
shkencore për mirëqenien e njeriut.

Në kuadër të këtyre aktiviteteve u ofruan shërbime që përfshijnë vizitën 
stomatologjike, nxjerrje apo mbushje të dhëmbit, trajtime endodontike, 
pastrim dhe polirim të dhëmbëve. Të gjitha këto shërbime janë kryer nga 
studentët tanë në mbikqyrje të profesorëvë dhe asistentëve.

Në ditën e fundit të aktiviteteve, studentët e Fakultetit të Stomatologjisë 
prezantuan hulumtime shkencore që i kanë realizuar me ndihmën e 
profesorëve.
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Aktiviteti i djeshëm është përmbyllur me ushtrimin e meditimit TAO me theks 
në ndërgjegjësim, përqendrim, vizualizim dhe meditim ku janë komunikuar 
edhe përvojat e të pranishmëve. Në fund studentëve u janë prezantuar edhe 
materialet fizike për këtë teknik.

Nis programi i tretë vullnetar – profesional “Anglishtja 
nga Unë te Ti” në Fshatin SOS
10 Mars 2022

Studentët e Fakultetit të Gjuhës Angleze prej tri vitesh tashmë japin 
kontributin e tyre profesional në programin “Anglishtja nga Unë te Ti”, prej 
të cilit përfitojnë shërbimin falas në të mësuarit e gjuhës angleze rreth 100 
fëmijë të SOS Fshatit Prishtinë. Këtë vit, rreth 40 studentë të vitit të tretë të 
këtij fakulteti janë përfshirë në këtë program.
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Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes Kolegjit 
AAB dhe Elkos Group
10 Mars 2022

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit reciprok mes tyre, Kolegji AAB dhe 
Elkos Group tashmë janë partner për të zhvilluar interesa të përbashkëta që 
kontribuojnë në promovimin e të dyja palëve.

Ky memorandum bashkëpunimi u nënshkrua nga Prorektorja e Kolegjit AAB 
Venera Llunji dhe dy përfaqësueset e Elkos Group Zana Lipoveci-Kastrati 
dhe Donjeta Kelmendi-Mujaj.

Ndër të tjera, në kuadër të këtij memorandumi të bashkëpunimit parashihet 
angazhim për mundësi punësimi, praktikë për studentët e Kolegjit AAB, 
ligjërata dhe panaire, tryeza të përbashkëta dhe implementim i aktiviteteve 
të ndryshme.
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Fillimisht studentët u trajnuan për të marrë njohuri pedagogjike rreth 
mësimdhënies në mënyrë që ora e mësimit të jetë sa më efikase. Studentët u 
shprehen të lumtur që po u jepet mundësia që të kontribuojnë në komunitet.
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EVP nis kurset për profesionistët shëndetësor në 
Kolegjin AAB
10 Mars 2022

Në muajin mars Kolegji AAB startoi me kurset e akredituara nga Oda e 
Infermierëve të Kosovës në mënyrë që shumë profesionistë shëndetësorë të 
sigurojnë pikë kredituese për rilicensimet e tyre.

Kursi i parë, i cili u mbajt dje trajtoi temën “Komunikimi në fazën e fundit të 
jetës” nga ligjëruesja, Teuta Bujupi. Të pranishëm ishin 40 pjesëmarrës, të 
cilët u certifikuan me pikë kredituese në fund.

Qendra e Karrierës dhe GIZ DIMAK organizuan trajnim 
për studentët në kampusin e Gjakovës të Kolegjit AAB
11 Mars 2022



Qendra e Karrierës në bashkëpunim me GIZ DIMAK, në emër të qeverisë 
gjermane, zhvilluan trajnim për studentët e vitit të dytë dhe të tretë të 
fakulteteve: Juridik, Gjuhë Angleze, Ekonomik dhe Shkenca Sociale. Në 
këtë trajnim, studentët patën mundësi të njihen më shumë mbi teknikat e 
të shkruajturit CV, letër motivuese dhe për përgatitjen e një interviste të 
suksesshme pune. Përveq shembujve të ndryshëm që u dhanë nga trajnerja 
Arnisa Aliqkaj lidhur me shkresa të rëndësishme të cilat do ju duhen për të 
ardhmen, u mbajtën edhe simulime të intervistave të punës.

Studentët e AAB-së nga Kampusi i Gjakovës, u panë të interesuar për të 
qenë pjesë në këtë trajnim, të cilin e konsideruan të rëndësishëm për arritje 
të tyre profesionale.

Mars 202216

Studentët e Fakultetit të Gjuhës Angleze vizitë studimore 
në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike dhe Përafrim të 
Legjislacionit në Kuvendin e Republikës së Kosovës
11 Mars 2022

Në kuadër të vizitave studimore, studentët e Fakutletit të Gjuhës Angleze 
vizituan sot Drejtorinë e Shëbimeve Juridike dhe Përafrim të Legjislacionit 
në Kuvendin e Republikës së Kosovës, gjatë së cilës dëgjuan një ligjëratë 
nga zyrtarja e lartë për harmonizim gjuhësor për gjuhën angleze, znj. Vjollca 
Sogojeva.
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Gjatë ligjëratës studentët u informuan në përgjithësi rreth rëndësisë së 
gjuhës ligjore, specifikave të saj dhe problematikave që hasen gjatë procesit 
të përkthimit dhe harmonizimit të ligjeve nga gjuha shqipe në gjuhë angleze 
dhe anasjelltas.

Më pas studentët vijuan me pyetje për znj. Sogojeva dhe shprehën dëshirën 
që të kontribuojnë edhe me kryerjen e praktikës profesionale.

Gjatë kësaj vizite, studentët patën rastin të vizitojnë sallën kryesore të 
Kuvendit si dhe ambientet e tjera të shfrytëzueshme për vizitorët.

AAB në konferencë të përbashkët shkencore me 
Universitetin e Firences, Tiranës dhe Elbasanit
11 Mars 2022

“Kujtesa kolektive në letërsi dhe media” është tema e konferencës shkencore 
ndërkombëtare e cila ka bërë bashkë Fakultetin e Komunikimit Masiv të 
Kolegjit AAB, Shkollën e Shkencave Politike të Universitetit të Firences (Itali), 
Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimeve të Universitetit të Tiranës 
dhe nikoqirin, Departamentin Letërsi-Gazetari të Universiteti të Elbasanit.

Në këtë konferencë shkencore ndërkombëtare e cila do të mbahet më 12 
maj, pritet të marrin pjesë studiues të mediave e komunikimeve dhe letërsisë 
nga Shqipëria, Kosova dhe Italia.  
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Qëllimi kryesor i kësaj konference është që të ofrojë këndvështrime të reja 
për dilema të vjetra që kanë të bëjnë me fushën e kujtesës kolektive kryesisht 
në letërsi dhe në media, në mënyrë që të zgjerojë studimet në këto fusha si 
dhe në ndërlidhjet mes formësimit të kujtesës kolektive dhe rolit të letërsisë 
dhe masmedias në ndryshimin e konteksteve politike, sociale dhe kulturore.

Konferenca në thirrjen për abstrakte ka vendosur disa akse tematike e 
fokusuar në katër panele: Politika e kujtesës, Shkrimi i kujtesës, Kujtesa 
kolektive në media, Kujtesa e të shenjtës, ndërsa afati për dërgimin e 
abstrakteve është deri më 31 mars.

Kjo është konferenca e dytë e përbashkët e Kolegjit AAB me Universitetin e 
Firences dhe Elbasanit, ndërsa me Universitetin e Tiranës deri më tani ka pasur 
disa konferenca të përbashkëta në fushën e mediave dhe komunikimeve.
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Në ceremoninë e shpalljes së sportistëve më të mirë të 
vitit prijnë studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe 
Sportit të Kolegjit AAB
12 Mars 2022

Në organizimin e fundit të Komitetit Olimpik të Kosovës u bë shpallja e 
sportistëve më të mirë për vitin 2021, Ceremonia e Laureatëve.

Në një konkurrencë të madhe dhe kategori të ndryshme për sukseset sportive, 
ndër shumë emra u shpërblyen tre studentë të Fakultetit të Kulturës Fizike 
dhe Sportit të Kolegjit AAB. Laureatët fitues janë:

Akil Gjakova (xhudo) – “Sportisti i vitit 2021” në konkurrencën e meshkujve,

Muhamet Ramadani (atletikë) – “Shpresa Olimpike 2021” në konkurrencën e 
meshkujve dhe

Agon Bajqinovci (hendboll) – “Kombëtarja e vitit 2021”.

Kolegji AAB ju uron suksese studentëve dhe çmime të shumta nga arena 
sportive.



Ish studentit të Kolegjit AAB i ndahet mirënjohje nga 
Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar
12 Mars 2022

Pasi identifikoi një dobësi në sistemin e sigurisë kibernetike në njërën nga 
ministritë e Mbretërisë së Bashkuar, Florian Konushevci u shpërblye me 
mirënjohje nga Minstria e Mbrojtjes së këtij vendi.

Floriani ishte student i dalluar i 
Fakultetit të Shkencave Kompjuterike 
të Kolegjit AAB dhe suksese të tilla të 
studentëve janë nder dhe kënaqësi 
për Kolegjin AAB.
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Fakulteti i Arteve organizoi ligjëratë me të ftuar, 
Kushtrim Sogojeva, me temën “Të jesh artist i 
së ardhmes”
14 Mars 2022

Fakulteti i Arteve ka nisur ligjërata me të ftuar të ndryshëm me qëllim të 
informimit rreth temave me interes për studentët. I ftuar ishte Kushtrim 
Sogojeva, drejtor i “Trokit”, që trajtoi temën “Të jesh artist i së ardhmes”.
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Kjo ligjëratë u bazua në nevojat për ekspertë në fushën e dizajnit grafik 
në Kosovë dhe rajon. Përmes orientimit ndërkombëtar dhe aftësive të 
avancuara në rezultatet e studimit për studentët, ndër të tjera ai foli për 
fushat klasike të aplikimit në agjencitë, kompanitë e ndryshme botuese 
dhe të mediave, nëpërmjet mundësive të ndryshme dhe premtuese në 
udhëheqjen institucionale të kulturës, artit dhe punës së mediave, si në nivel 
komunal ashtu dhe në atë shtetëror.

Edward Anderson, i ftuar në ligjëratë për studentët e 
Fakultetit të Psikologjisë
14 Mars 2022

Në Kolegjin AAB, z. Edward Anderson, ushtarak dhe detektiv në pension nga 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbajti një ligjëratë speciale për studentët e 
Fakultetit të Psikologjisë me temën “Psikologjia Kriminale – gjendja mendore 
e kundërvajtësve, personaliteti i tyre”.

Gjatë kësaj ligjërate studentët patën mundësinë të mësojnë se si duhet të 
menaxhohen situatat në rastet e ballafaqimit me mendje kriminale, pyetjet 
dhe mënyrat specifike që duhet të përdoren gjatë intervistimit të tyre. 
Gjithashtu ata mësuan për përvojat e z. Anderson në Irak dhe Afganistan, 
dhe vështirësitë e hasura gjatë shërbimit të tij atje.
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Vlen të përmendet që z. Anderson e vlerësoj lartë Kolegjin AAB, si dhe 
interesimin e studentëve për këtë ligjëratë dhe në përgjithësi për të studiuar 
Psikologjinë, pasi që sipas tij Kosova ka nevojë edhe për më shumë ekspert 
të kësaj fushe.

Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike u 
njoftuan lidhur me programin e punës praktike në 
Polymath Labs
14 Mars 2022

Qendra e Karrierës së Kolegjit AAB në bashkëpunim me Polymath Labs, 
kompani e cila ofron produkte softuerike dhe shërbime të zhvillimit të 
softuerit, mbajtën prezantimin lidhur me programin e punës praktike para 
studentëve të vitit të tretë të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Studentët 
patën mundësi të njihen për së afërmi me programin që ofrohet nga kjo 
kompani në cilësinë si Inxhinier i Automatizimit për Sigurimin e Cilësisë.
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Programi i praktikës zgjat 6 muaj dhe është i ndarë në pjesën teorike dhe 
praktike si dhe me mundësi punësimi në këtë kompani. Poashtu, studentët 
patën mundësi që të bëjnë edhe pyetje, ndërsa afati i aplikimit është deri më 
14 mars.

Kolegji AAB mban konferencë rreth Diplomacisë 
Sportive
15 Mars 2022

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit në Kolegji AAB në partneritet me 
Akademinë Diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës 
së Kosovës dhe Ambasadën e Francës në Republikën e Kosovës, këtë të 
hënë ka mbajtur konferencë rreth diplomacisë sportive, e cila u organizua 
në kuadër të programit të përgatitjes për Lojërat olimpike dhe paralimpike 
që do të mbahen në Paris, në vitin 2024. Të pranishëm ishin Laurence 
Fisher, ambasadore e Francës për Sport, Liza Gashi, zv.ministre e Punëve 
të Jashtme të Diasporës, Marie Kristine Butell, ambasadore e Francës në 
Kosovë, Daulina Osmani, zv.ministre e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe 
Shemsedin Vehapi, prorektor në Kolegjin AAB.

Konferencën e hapi z. Vehapi i cili u shpreh se AAB ka një program masteri që 
lidhet me diplomacinë, ku në të ardhmen do të përgatisin profile edukative si 
dhe shprehu gatishmërinë e kolegjit për zhvillimin e talentëve të rinjë.
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Ndërsa, për arritjet e sportistëve tanë në lojrat olimpike foli ambasadorja e 
francës për sport, Laurence Fisher.

“Më lejoni të falenderojë për medaljet dhe sukseset e mahnitshme të atleteve 
kosovare në xhudo, Majlinda, ku për herë të parë në lojërat olimpike u shpall 
medaliste e artë si dhe më lejoni të ju njoftojë se Franca do të jetë nikoqire 
e lojërave të ardhshme që do oraganizohen në vitin 2024, aty ku ne do të 
mundohemi të promovojmë sa më shumë vlerat e të rinjve në sport”.

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit në Kolegjin AAB vazhdimisht është 
duke organizuar konferenca të cilat kanë ndikim të drejtëpërdrejtë për të 
gjithë studentët e këtij fakulteti.
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Fillon Java e Frankofonisë, Kolegji AAB dhe 
Ambasada e Francës bashkëpunëtore
15 Mars 2022

Ambasada e Francës dhe Kolegji AAB janë bërë bashkë për organizimin e 
Javës së Frankofonisë. Në ceremoninë e hapjes ishte e pranishme Prorektorja 
Venera Llunji dhe personalitete të tjera ndërkombëtare dhe vendore përfshirë 
ambasadorin e Zvicrës, Thomas Kolly, ambasadoren e Francës në Kosovë, 
Marie-Christine Butel, ambasadori i Kanadasë për Kosovë në Kroaci, Sh.T 
Alan Bowman, shefi i ri Zyrës Diplomatike të Belgjikës në Kosovë, z. Julien 
Sassel, Ministri i Kulturës, z. Hajrulla Çeku e të tjerë.

Kjo ngjarje shënon edicionin e 22-të të saj, ku do të sjell program të pasur 
kulturor artistik që përfshin aktivitete të shumta në fushën e artit, kulturës, 
sportit, trashëgimisë, inxhinierisë, njohurive mbi BE-në, dhe tema të tjera mbi 
aktualitetin.



Muhamet Ramadani fiton medalje të argjendtë në 
Leira të Portugalisë
16 Mars 2022

Studenti i Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit të Kolegjit AAB, Muhamet 
Ramadani është kthyer me medalje të argjendtë nga Leira e Portugalisë, 
duke triumfuar në vendin e dytë për Kupën Evropiane të Hedhjeve.

Këtë rezultat ai e arriti si U23 në disiplinën e hedhjes së gjyles 7 kg me një 
rezultat prej 18.60 metra në një garë me konkurrencë të madhe.

Studentët e këtij fakulteti, përveç pjesëmarrjes arrijnë të jenë edhe fitues 
pothuajse në të gjitha garat e atletikës që zhvillohen në nivel vendi si dhe në 
gara ndërkombëtare.
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Nita Qena mbajti ligjëratë për studentët e Fakultetit 
të Arteve
16 Mars 2022

E ftuara e radhës për ligjëratë para studentëve të Fakultetit të Arteve ishte 
dizajnerja Nita Qena nga kompania e marketingut “Karrota”. Studentët u 
njoftuan nga perspektiva e një punëdhënësi, për punën e një dizjaneri në 
agjensi marektingu mbi punën, pritmshmëritë dhe dallimet nga teoria në 
fakultet dhe vendosja në praktikë.

Krahas kësaj, studentët sfidues do të jenë në gjendje të marrin pozicionin 
kritik në lidhje me teoritë ekzistuese dhe të gjenerojnë lidhje të reja në fushën 
bashkëkohore të dizajnit grafik dhe të sfidojnë kufijtë tradicional të dizajnimit.



Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike 
edhe këtë vit u angazhuan nga NDI në kuadër të 
Javës së Gruas 2022
17 Mars 2022

Studentët e vitit të dytë dhe të tretë të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike 
filluan aktivitetin e tyre në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e faqes kryesore 
të Javës së Gruas 2022 duke vazhduar traditën e bashkëpunimit tashmë 
disa vjeçar në përkrahjen e projektit “Java e Gruas” (Week of Women) që 
organizohet për të disatën herë me radhë.

Në vazhdën e bashkëpunimit shumëvjeçar të këtij fakulteti me organizatën 
nga ShBA, NDI (National Democratic Institute), këtë vit studentët tanë do 
të mirëmbajnë bazën e të dhënave e krijuar kjo vite më parë nga studentët 
tanë. Po ashtu para dy viteve studentët tanë e kanë krijuar databazën e 
Kuvendit të Kosovës, si ndihmë e NDI për punën e Kuvendit të Kosovës.
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“EduGrua” zhvilloi sesionin e tetë në Kolegjin AAB
17 Mars 2022

Sot u mbajt moduli i tetë i ‘EduGrua’ në Kolegjin AAB, i cili ka për qëllim 
risocilaizimin e grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje dhe përkrahja 
e tyre në zhvillimin e ideve të biznesit.

E ftuara e radhës në këtë sesion ishte Lirika Tafa-Bajrami, themeluese dhe 
pronare e Vivienne Academy si dhe Lirie Hoti, menagjere e projektit EduGrua 
për Kosovë. Gjatë këtij sesioni znj. Tafa-Bajrami ndau me të pranishmet 
storjen e saj të suksesit, duke folur mbi akademinë që ajo ka themeluar, 
idenë se si ka filluar një projekt të tillë sipërmarrës dhe mundësitë të cilat kjo 
akademi ofron.

Ajo u shpreh e gatshme që të ndihmojë këto vajza dhe gra në idetë që ato 
japin dhe se do të jenë të mirëpritura në Vivienne Academy. Ndërsa znjsh.
Hoti menagjere e projektit për Kosovë u shpreh falënderuese ndaj Kolegjit 
AAB për përkrahjen dhe bashkëpunimin në realizim e këtij projekti, si dhe të 
gjithë trajnerët të cilët kanë marrë pjesë gjatë moduleve të EduGrua.



Promovohet libri “Sovraniteti versus Integriteti” i 
autorit Arben Çejku në Kolegjin AAB
17 Mars 2022

Në vazhdën e aktiviteteve në hapësirat e 
Kolegjit AAB, sot u bë promovimi i librit 
“Sovraniteti versus Integriteti” i autorit Arben 
Çejku. Në ceremoninë e promovimit të këtij 
libri të pranishëm ishin përfaqësues politik, 
diplomatik, letrar e kulturor të vendit.

Kryetari i Bordit z. Lulzim Tafa në fjalën e tij përshëndetëse foli mbi tematikën 
e librit dhe rëndësinë e një promovimi të tillë në hapësirat e AAB. Ndërsa, 
ambasadori Avni Spahiu foli për lidhshmërinë e krijimit të politikave të vendit 
me librin për të arritur një marrëveshje përfundimtare me shtetin e Serbisë. 
Dekani i Fakultetit të Administratës Publike në Kolegjin AAB, Petrit Bushi, 
ndër të tjera shprehu rëndësinë e librit për studim nga ana e studentëve të 
fakultetit ku ai drejton dhe ndarjet historike që i trajton autori në brendësi 
të librit.

Mars 202230



Vetë autori i këtij libri, z. Arben Çejku, shpreh mirënjohje për organizimin e 
promovimit të librit në ambientet e Kolegjit AAB, jo vetëm si tempull i dijës 
kombëtare por edhe qendër kombëtare të librit. Z. Çejku ka treguar për 
përpjekjet e tij dhe sfidat që ka kaluar deri në përfundimin e këtij libri, pasi 
si autor duhet të hiqte petkun e diplomatit i cili duhet të përgjigjet mbi të 
gjitha informacionet që jep dhe të jap kontribut në shprehjen dhe tregimin 
e prapaskenave të një dialogu me rëndësi të veçantë për shtetin e Kosovës.

Në fund, Çejku u përgjigj në pyetjet e studentëve dhe pjesëmarrësve të tjerë 
në këtë promovim, të cilët shprehën interesim mbi zhvillimet e sovranitetit 
dhe integritetit të Republikës së Kosovës.
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Kolegji AAB do të kontribuojë në hartimin e Strategjisë 
së Zhvillimit Ekonomik
18 Mars 2022

Drejtori i degës së Kolegjit AAB në Ferizaj, Shaip Bytyqi, priti në takim drejtorin 
e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në Ferizaj, Balton Dërguti.



Kolegji AAB si gjithnjë hap dyert për personat me 
Syndrome Down
21 Mars 2022

Në kuadër të aktiviteteve të shumta për kontributin ndaj shoqërisë, AAB 
sërish ka mirëpritur Shoqatën “Down Syndrome Kosova”. 21 Marsi, në mbarë 
botën shënohet si Dita Ndërkombëtare e Sindromës Down. Përmës kësaj, 
anëtarët e kësaj shoqate kanë sjellë kartolina të punuara nga ta, të cilat po 
blihen me shumë dëshirë nga studentët tanë dhe stafi akademik.

Mars 202232

Qëllimi i këtij takimi ishte bashkëpunimi rreth hartimit të Strategjisë së 
Zhvillimit Ekonomik për pesë vitet e ardhshme, duke folur për rëndësinë e saj 
dhe ndikimin e drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik për Komunën e Ferizajt.

Hartimi i Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik do të bëhet në bashkëpunim me 
profesorët tanë së bashku me zyrtarë komunal dhe bashkëpunëtorë tjerë.



Kjo datë shënohet me aktivitete të shumta, qëllimi i të cilave është ngritja e 
vetëdijes për mbështetjen psiko-sociale ndaj personave me sindromën down 
dhe integrimin e tyre në shoqëri.
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Fakulteti i Psikologjisë dhe Shkencave Sociale 
organizuan panel diskutimi për personat me 
Sindromën Down
22 Mars 2022

Në kuadër të Ditës Botërore të Sindromës Down, Fakulteti i Psikologjisë dhe 
ai i Shkencave Sociale, për studentët e vet, organizuan një panel diskutimi.
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Në këtë panel, për projektet, sfidat dhe përfshirjen e personave me sindromën 
Down, diskutuan përfaqësuesit e Shoqatës Down Syndrome Kosova, Ermira 
Shabani dhe Dionis Ferataj si dhe profesoresha e Kolegjit AAB, Vjollca Berisha.

Diskutuesit, njëzëri potencuan se është bërë shumë kundrejt përfshirjes 
edukative dhe profesionale të personave me nevoja të veçanta në vendin 
tonë, porse barra kryesore për mbështetjen dhe fuqizimin e kësaj kategorie, 
ende i mbetet organizatave jo-qeveritare dhe shoqërisë civile, përderisa 
institucionet shtetërore akoma nuk tregojnë angazhim serioz në ndihmë 
fëmijëve me nevoja të veçanta.

Për fund fare, Dionis Ferataj nga shoqata DSK dhe njëkohësisht bartës i 
trizonomisë kromozomale, rrëfeu për punën e tij të zellshme në kuadër të 
shoqatës, që njëherit tregon për kapacitetin që kanë personat me sindromën 
Down për të dhënë kontribut social dhe profesional.



Zgjatet afati i nominimeve për zgjedhjet studentore 2022
22 Mars 2022

Të nderuar studentë,

Ju njoftojmë se afati i nominimit të kandidatëve të rinj për Unionin e 
Studentëve të Kolegjit AAB është zgjatur deri më 27 mars 2022.

Të drejtë nominimi kanë të gjithë studentët nga viti i parë deri në vitin e 
parafundit të studimeve të cilët marrin mbështetjen (nënshkrimet) e 50 
studentëve të tjerë nga fakulteti ku studiojnë.

Bëhu pjesë e Unionit të Studentëve!
Sot lider i studentëve — nesër edhe më lart!…
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Nënshkruhen kontratat e para të studentëve të Fakultetit 
të Infermierisë me Spitalin Psikiatrik në Emmendingen
22 Mars 2022

Studentët e Fakultetit të Infermierisë së Kolegjit AAB, pjesë e Programit për 
Karrierë dhe Punësim janë pajisur sot me kontrata nga punëdhënësi i tyre 
Spitali Psikiatrik në Emmendingen.

Studentët e Programit për Karrierë dhe Punësim, të cilët para një muaji janë 
intervistuar nga z.Jeton Himaj, Drejtor i Infermierisë në Qendrën Psikiatrike 
Emmendingen të cilët kanë marrë konfirmimin e pranimit të tyre në punë, 
sot zyrtarisht kanë në duart e tyre kontratat e punës  me spitalin Psikiatrik 
në Emmendingen-Gjermani.

Studentët janë shprehur jashtëzakonisht të lumtur për nënshkrimin e 
kontratateve e cila iu mundëson që shume shpejt do të jenë pjesë përbërëse 
e stafit të njërit nga spitalet më të mira në Gjermani.
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Ligjëratë mbi temën “Drejtësia Tranzicionale” për 
studentët e Fakultetit Juridik në Ferizaj
23 Mars 2022

Në kampusin e Kolegjit AAB në Ferizaj u mbajt ligjërata mbi temën “Drejtësia 
Tranzicionale” nga organizata “Humanitarian Law Center Kosovo”, me studentët 
e vitit të II-të të drejtimit Juridik i Përgjithshëm. Kjo ligjëratë kishte në fokus 
ngjarjet e luftës në Kosovë, të drejtat e viktimave dhe familjeve të viktimave sot, 
gjykimet për krime lufte dhe format tjera të ballafaqimit me të kaluarën.

Ligjërata të tilla mbahen që nga viti 2013 në universitete dhe shkolla të mesme 
të Kosovës, me miratimin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe 
Inovacionit dhe DKA-së.

Studentëve të Programit për Karrierë dhe Punësim të cilët do të punojnë në 
këtë spital përveq mundësisë së punësimit, iu ofrohen shanse të mëdha të 
aftësimit dhe avansimit të tyre profesional.
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Klubi i Ekonomistëve të Rinj mbajtën takimin e radhës 
në të cilin zhvilluan debat të hapur
23 Mars 2022

Klubi i Ekonomistëve të Rinj zhvilloi një debat të  hapur me studentët e 
Fakultetit Ekonomik, me temën nëse liderët lindin apo zhvillohen. Takimi u 
hap nga profesoresha Adelina Gashi, e cila fillimisht falënderoj studentët 
e Klubit të Ekonomistëve të Rinj për iniciativa të tilla dhe ftoj ata që të 
nxitin pjesëmarrjen edhe të studentëve tjerë nga fusha të tjera për të marrë 
pjesë në evente të tilla. Organizimin e përshëndeti edhe Dekani i Fakultetit 
Ekonomik, Medain Hashani, i cili inkurajoj studentët për të tilla aktivitete dhe 
premtoj mbështetje të pa rezervë nga menaxhmenti i fakultetit dhe i kolegjit 
po ashtu.

Qëllimi i këtij debati ishte që studentët të shpërfaqin aftësi të diskutimit 
konstruktiv, kreativ dhe argumentues duke përfshirë këtu edhe inkurajimin 
e studentëve në hulumtim mbi liderët më të mëdhenj që njeh historia. Pjesë 
e diskutimit ishin edhe studentët e vitit të dytë dhe vitit të tretë të Fakultetit 
Ekonomik.
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Studentët e Fakultetit të Infermierisë mbajnë intervista 
pune me rrjetin e klinikave SANA në Gjermani
24 Mars 2022

Për dy ditë radhazi, një numër i madh i studentëve të Infermierisë së 
Kolegjit AAB, të cilët janë pjesë e Programit për Karrierë dhe Punësim, janë 
intervistuar nga drejtorët e klinikave të rrjetit SANA në zonën e Stuttgartit 
dhe München-it në Gjermani.

Debati u përmbyll me argumente dhe kundër argumente të cilat diktuan 
nevojën për takime të radhës të përmasave edhe më të mëdha të përfshirjes 
së studentëve dhe profesorëve.
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Thirrje për pjesëmarrje – Konferenca Ndërkombëtare 
Shkencore për linguistikë
24 Mars 2022

10-11 qershor 2022, Shqipëri

Kolegji AAB, si bashkorganizator, ka kënaqësinë të ndajë thirrjen për 
pjesëmarrje në Konferencën Ndërkomëbtare Shkencore, që do të mbahet në 
Universitetin “Fan S.Noli”, në Korçë, Shqipëri.
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Intervistat u realizuan online, ku partneri jonë gjerman SANA pati mundësinë 
që të njoh dhe të intervistojë studentët potencial të cilët do jenë pjesë 
përbërëse e stafit të klinikave të cilat operojnë në ombrellën e SANA. 
Intervistat janë realizuar të gjitha në gjuhën gjermane, pasi që studentët e 
Programit të cilët janë intervistuar veqse janë në përfundim të nivelit B2 të 
gjuhës gjermane në kurset të cilat i organizon LINGUA në Kolegjin AAB.

Përfaqësuesit e klinikave janë shprehur jashtëzakonisht të kënaqur me 
performancën dhe përgatitjen e studentëve të Programit si në gjuhën 
gjermane poashtu edhe për përgatitjen e tyre profesionale. Ndërsa studentët 
e Programit për Karrierë dhe Punësim, janë shprehur mirënjohës për 
mundësitë e pafundme që ofron ky Program, ndër të tjera edhe mundësinë 
që të njohin paraprakisht punëdhënësin e tyre gjerman.



Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e 6-të 
Ndërkombëtare në Shkencat e Aplikuara
24 Mars 2022

18-19 maj 2022, Maqedoni e Veriut

Konferenca “Linguistic perspectives in the light of social developements”; 
“e-Learning approaches to linguistic acquisition”, organizohet nga Fakulteti 
i Edukimit dhe Filologjisë, Departamenti i Gjuhëve të Huaja.
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Qendra e Karrierës në Kolegjin AAB në bashkëpunim 
me GIZ DIMAK dhe UNDP prezantuan “Programin për 
Aftësim Digjital”
24 Mars 2022

Qendra për Karrierë e Kolegjit AAB në bashkëpunim me GIZ DIMAK dhe 
UNDP, mbajtën sesion informues për projektin e “Programit për Aftësim 
Digjital”, për studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike.

Kolegji AAB, si bashkorganizator, ka kënaqësinë të ndajë thirrjen për 
pjesëmarrje në Konferencën e 6-të Ndërkombëtare  në Shkencat e Aplikuara, 
që do të mbahet në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në Maqedoninë e Veriut.

Konferenca ka për qëllim të promovojë shkëmbimin e ideve akademike dhe 
kërkimit, ku janë të ftuar arkitektë, projektues, inxhinierë, teknologë, studiues të 
shkencave të aplikuara, studentë dhe pedagogë, kolegje dhe universitete, dhe të 
tjerë në fusha të ngjashme të kërkimit për të paraqitur propozimet e tyre.
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Studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale vizituan 
Shoqatën e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve 
Handikos/Gjakovë
25 Mars 2022

Studentët e Fakultetit Shkenca Sociale, programi Përkujdesje dhe Mirëqenie 
e Fëmijëve, me rastin e ditës ndërkombëtare të Sindromës Down vizituan 
Shoqatën e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve Handikos/Gjakovë. 
Studentët u shoqëruan nga prodekanja znj. Diana Qarkaxhija dhe Prof. ass. 
dr. Violeta Buza.

Ky program ka për qëllim që t’i përkrah punëkërkuesit e rinjë në zhvillimin 
e aftësive digjitale, përmes trajnimeve intensive në fushën e teknologjisë. 
Trajnimet të cilat do të organizohen në kuadër të këtij projekti do të jenë: 
aplikacione celulari, zhvillim të webeve, inxhineri e të dhënave, marketing 
digjital dhe dizajn digjital. Ndërsa pas përfundimit të këtyre trajnimeve 50 
të përzgjedhurit nga 110 përfituesit e trajnimeve, do të kenë mundësi për 
praktikë në punë me pagesë në kompani private, me kohëzgjatje prej 6 muaj.

Të drejtë aplikimi përveç studentëve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, 
kanë edhe studentët nga drejtimet e tjera të Kolegjit AAB. Ndërsa, u theksua 
gjatë prezantimit se thirrja për aplikim është e hapur deri më 08 prill 2022. 
Gjithashtu, kandidatët e pranuar do të mbështeten financiarisht dhe kostoja 
e trajnimeve do të mbulohet nga programi.
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Studentët e Administratës Publike të Kolegjit AAB 
vizituan Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës
25 Mars 2022

Studentët tanë janë të përfshirë gjithmonë në aktiviteteve të ndryshme me 
synim të rritjes së vetëdijesimit. Përpos kësaj ata edhe dhuruan dhurata për 
fëmijët e kësaj shoqate.
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Studentët e Fakultetit të Administratës Publike të Kolegjit AAB, të cilët janë 
pjesë e Klubit të Debatit të këtij institucioni, zhvilluan një vizitë në Agjencinë 
Shtetërore Të Arkivave Të Kosovës, në kuadër të aktivitetit të përvitshëm 
,,Java e arkivit të hapur” ku u mirëpritën edhe nga Kryeshefi Ekzekutiv i 
Arkivit z. Bedri Zyberaj.

Në këtë takim, studentët patën mundësinë që të njoftohen më shumë 
për punët që zhvillohen në këtë institucioni, për ruajtjen dhe arkivimin e 
dokumentacioneve me vlerë historike dhe jo vetëm.

Në vazhdën e informacioneve që studentët morën nga kjo vizitë, ata u njoftuan 
nga afër edhe për mundësitë hulumtuese jo vetëm mbi dokumentacionin që 
posedon Arkivi Shtetëror i Kosovës mirëpo edhe nga Drejtoria e Përgjithshme 
e Arkivave të Shqipërisë e cila përfaqësohet me këndin arkivor brenda këtij 
institucioni.

Studentët morën këshilla që në asnjë formë të mos heqin dorë nga 
studimet dhe u motivuan për t’u bërë pjesë e studimeve hulumtuese mbi 
dokumentacione të vjetra, të cilat gjithnjë e më shumë i nevojiten shtetit të 
Kosovës.
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Kolegji AAB pjesë e webinarit të organizuar nga 
Asociacioni i Universiteteve Evropiane
26 Mars 2022

Asociacioni i Universiteteve Evropiane, anëtar i të cilit është edhe Kolegji 
AAB, mbajti sesionin e dytë ndërkombëtar këtë vit me webinarin e radhës të 
titulluar: “The pandemic two years on – what consequences for international 
cooperation?” (Dy vitet e pandemisë – çfarë pasojash pati bashkëpunimi 
ndërkombëtar?)

Folësit e këtij webinari ishin: Thomas Jorgensen, Koordinator i Politikave 
të Asociacionit EUA; Inge Van Nieuwerburgh, Koordinatore për Komunikim 
Akademik dhe Shkencor, Ghent University; Ulrich Grothus, President i 
Academic Cooperation Association dhe Giorgio Marinoni, Menaxher në 
International Association of Universities.

Në këtë webinar morën pjesë prorektorja Venera Llunji dhe koordinatori për 
cilësi nga Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, Ersan Hamdiu.



Prof. Erjona Rebi nga Tirana mbajti ligjëratë për 
studentët e Fakultetit Ekonomik
28 Mars 2022

Fakulteti Ekonomik priti Prof. Erjona Rebi nga Tirana për një ligjëratë speciale 
për studentët e këtij fakulteti. Prof. Erjona Rebi ka përvojë shumëvjeçare 
institucionale dhe akademike si dhe është bashkautore e librit ‘Menaxhimi 
Bankar dhe Rregullativa’.

Në ligjëratën e saj, znj. Rebi theksoi rëndësinë që kanë besimi, pasiguria dhe 
sjellja psikologjike për sektorin financiar, duke e bërë analizën e këtij sektori 
sa sfiduese ashtu edhe atraktive, pavarësisht zhvillimit të madh që mund 
të pësojnë instrumentet financiare në shërbim të nevojave të agjentëve 
ekonomik.

Në bashkëbisedim me studentët u trajtuan edhe disa aspekte tjera të 
rëndësishme të krizave financiare, të cilat duhen parandaluar dhe menaxhuar 
me kujdes në përputhje me kushtet makroekonomike, sjelljen dhe besimin e 
publikut dhe duke nxjerr përfundimin se nuk ekziston një recetë shëruese që 
mund të aplikohet për secilin vend.

Në fund të ligjëratës, Prof. Rebi përshëndeti organizimin dhe studentët, në 
ndërkohë që së bashku me menaxhmentin e fakultetit premtuan organizime 
dhe bashkëpunime të tjera.
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Mars 202248

Dafina Prokshi, ish-studente e Fakultetit të 
Psikologjisë, mban ligjëratë motivuese për studentët e 
Kolegjit AAB
28 Mars 2022

Ish-studentja e Fakultetit të Psikologjisë e Kolegjit AAB, Dafina Prokshi, 
njëherësh edhe themeluese e ‘Parenting Program of Kosovo’ dhe ‘Pro Early 
Education’, ka mbajtur ligjëratën motivuese: Zhvillimi i Njohurive drejt 
Aftësimit për Punësim para studentëve të Psikologjisë.

Në këtë mes janë trajtuar çështjet e prioriteteve dhe rëndësia e punëtorive 
që të frymëzohet eksplorimi i mëtejmë dhe të promovohen praktikat aktuale 
për një perspektivë sa më të mirë të punësimit.

Ndërsa, studentët tanë ishin edhe përfitues për të ndjekur punëtorinë e 
radhës në fushën e psikoterapisë.



Kolegji AAB zgjidhja e depërtimit të shpejtë në tregun 
e punës – Gentijana Paçarizi, një tjetër storje suksesi
29 Mars 2022

Gentijana Paçarizi, si studente e vitit të parë në nivelin Master në drejtimin 
Kulturë Fizike dhe Sport, ka marrë pjesë në trajnimin “Ndryshimi i mentalitetit 
për aftësitë e kufizuara përmes Sportit” në kuadër të projektit “Play In 
Together” e mbajtur nga PLAY International Kosova.

Të gjitha sesionet edukative dhe sportive të mësuara nga ky trajnim, 
Gentijana i ka implementuar te fëmijët e shkollës “The British School of 
Kosova”, kështu duke finalizuar suksesshëm trajnimin.

Si rezultat, Gentijanës i është ofruar punë praktike për 3 muaj duke mbështetur 
stafin e PLAY International në implementimin e projekteve edukativo-
sportive. Kjo praktikë do të jetë mundësi interesante dhe shpërblyese për 
karrierë dhe zhvillim personal.
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Organizohet trajnimi i dytë për kurset e Edukimit të 
Vazhdueshëm Profesional (EVP) në Kolegjin AAB
29 Mars 2022

Në kuadër të kurseve ndërkombëtare të Edukimit të Vazhdueshëm 
Profesional, Fakulteti i Infermierisë organizon trajnimin e dytë për EVP të 
paraparë me datën 06.04.2022. Tematika e këtij kursi është ‘’Infermieria 
geriatrike dhe rehabilitimi’’ me ligjëruesin nga Shqipëria, Elidon Dingo.
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Mundësi për studentët e Kolegjit AAB që të ndjekin 
shkollën verore në Universitetin Radboud, Holandë
29 Mars 2022

Shkolla Verore Ndërkombëtare në Universitetin Radboud në Holandë ka 
hapur aplikimet për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e një aventure të re.

Shkolla Verore 2022 në Metodat e Kërkimit Social e organizuar nga Shkolla 
e Menaxhimit Nijmegen, Universiteti Radboud, Holandë do të mbahet nga 
20 qershori deri më 1 korrik. 



Kursi do të mbahet fizikisht brenda hapësirave të Fakultetit të Infermierisë në 
Kolegjin AAB. Pjesëmarrja fizike është obligative dhe e limituar maksimumi 
deri në 100 pjesëmarrës. Kursi është një ditor dhe fillon nga ora 09:00-14:30, 
salla A-113.

Këto kurse janë te kredituar nga Oda e Infermiereve të Kosovës, me 8 pikë 
për pjesëmarrësit pasivë, dhe 10 pikë për pjesëmarrësin aktivë.

Pagesa për pjesëmarrje në këto kurse do të jetë 15 euro për profesionistë 
shëndetësorë të profileve të ndryshme të cilët mund të aplikojnë në këto 
kurse, ndërsa  për studentë (momental) është 10 euro. Pagesa shkarkohet 
përmes platformës dhe bëhet përmes numrit të xhirollogarisë, pastaj pagesa 
dorëzohet tek zyra e asistentëve të Fakultetit të Infermierisë minimumi 1 ditë 
deri para fillimit të kursit.
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Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi mes 
Fakultetit Juridik dhe Kompanisë Këshilldhënëse 
“Checchi and Inc.”, implementues i Programit të 
USAID, Drejtësia Komerciale
30 Mars 2022

Në Kolegjin AAB është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi mes Fakultetit 
Juridik, i përfaqësuar nga Dekani Prof. Ass. Dr. Veton Vula, dhe Kompanisë 
Këshilldhënëse “Checchi and Inc.”, implementues i Programit të USAID, 
Drejtësia Komerciale, përfaqësuar nga drejtori i këtij Programi z. Christopher 
Thompson.

Memorandumi ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit në mes palëve 
nënshkruese në fushën e promovimit dhe avancimit të drejtësisë komerciale, 
përkatësisht bashkëpunimit në aktivitete ku studentëve të vitit të III-të dhe të 
IV-të të Fakultetit Juridik të Kolegjit AAB, iu ofrohet mundësi që të jenë pjesë 
e punës teorike dhe simulimeve praktike të ndërmjetësimit si mekanizëm 
alternativ i zgjidhjes së kontesteve.



Mars 2022 53

Programi Drejtësia Komerciale është një iniciativë pesë-vjeçare e financuar 
nga USAID për të zvogëluar mundësitë për korrupsion dhe për të përmirësuar 
perceptimin e bizneseve dhe publikut për korrupsionin duke përmirësuar 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, përmbarimin dhe nxitjen e të 
kuptuarit të proceseve që rrisin investimet dhe promovojnë rritjen ekonomike 
në Kosovë. Ndër tjera, Programi promovon zgjerimin e mundësive dhe 
mbështetjen e mekanizmave alternativ të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në 
Kosovë. Qëllimi i Programit është gjithashtu të angazhojë të rinjtë në mënyrë 
më aktive në Zgjidhjen Alternative të Kontesteve.

Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike 
vizituan Qendrën Shtetërore të të Dhënave
31 Mars 2022

Një grup i studentëve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike së bashku me 
Profesorin Gani Zogaj vizituan Qendrën Shtetërore të të Dhënave. Qëllimi 
i kësaj vizite ishte që studentët të fitojnë njohuri praktike. Duke qenë pjesë 
e mësimit ndërveprues, vizita të tilla u japin studentëve një ekspozim ndaj 
mjediseve të punës së bashku me një perspektivë praktike të një koncepti 
teorik të përshtatshëm për fushën e tyre.



Zv. Rektorja e Universitetit të Ghentit në Belgjikë 
viziton Kolegjin AAB
31 Mars 2022

Prof. dr. Mieke Van Herreweghe, Prof. dr. Mieke Van Herreweghe, zv. Rektore 
në Universitetin e Ghentit në Belgjikë, për herë të parë gjendet në Kosovë 
dhe veçanërisht ishte për vizitë në Kolegjin AAB. Universiteti i Gentit është 
institucion botëror për kërkim dhe hulumtim ndërsa për studentët e Kolegjit 
AAB, Prof. dr. Van Herreweghe mbajti një ligjëratë të veçantë për studimet në 
gjuhën e shenjave në Evropë.
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Përveç kësaj, vizitat e tilla mbushin hendekun në rritje midis mësimit teorik 
dhe ekspozimit praktik. Poashtu u ofrojnë studentëve mundësi për të takuar 
udhëheqës të industrisë, profesionistë, dhe politikëbërës që ndajnë njohuritë, 
mësimin dhe përvojat e tyre.

Këto ndërveprime janë të dobishme për studentët në karrierën e tyre dhe i 
ndihmojnë ata në zhvillimin e cilësive të lidershipit, aftësive profesionale dhe 
të mësojnë rreth industrisë së fushës të Teknologjisë së informacionit.



Studentët e AAB patën mundësinë të kuptojnë mekanizmat komunikues të 
gjuhës së shenjave dhe mënyrat se si studiuesit në Evropë i kanë shqyrtuar 
strukturat gjuhësore të gjuhës së shenjave. Dr. Uranela Demaj, Prorektore 
për Shkencë dhe Kërkime në Kolegjin AAB, theksoi se tema e gjuhës së 
shenjave në Kosovë ende nuk është studiuar thellësisht nga këndvështrimi 
akademik. Prandaj, ligjërata ofroi një bazë për studentët e Kolegjit AAB që 
të hulumtojnë tutje këtë temë dhe të kryejnë një projekt kërkimor mbi gjuhën 
e shenjave në Kosovë.
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