KONFERENCA E II-të NDËRKOMBËTARE

Qasja e Ndërmarrësisë në cilësinë e arsimit
E enjte, 30 Mars 2017, Vendi i Konferencës: Kati përdhesë, Salla e Amfiteatrit, ish-ndërtesa Rilindja
në Ministrinë e Administratës Publike, Prishtinë

Këto ngjarje ndërkombëtare organizohen nga OJQ vendore Qendra për Hulumtime dhe Zhvillime
Edukative, (QHZHE Kosova) dhe Shkolla Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe Biznesit, (ISSBS)
Slloveni, www.issbs.si dhe me mbështetjen e autoriteteve lokale dhe kombëtare. Pas organizimit të
suksesëshëm të konferencës në Janar 2016 (më shumë sa sa 300 pjesëmarrës), ne vendosëm të
organizojmë poashtu një konferencë edhe në vitin 2017.
Qëllimi i konferencës është për të hapur diskutime mbi temat e ndryshme të cilat në dekadën e
fundit janë shfaqur si trende kryesore ndërkombëtare në të gjithë botën. Duke ndjekur
rekomandimet dhe projektet në OECD-së dhe BE-së ekziston një organ i gjerë i materialeve dhe
praktikave të mira të udhëheqjes dhe të cilësisë në shumë vende që do të diskutohen përmes
pikëpamjes të kontekstit shtetëror të Kosovës.
Kush duhet të marrë pjesë në konferencën? Udhëheqësit dhe mësimdhënësit/profesorët e shkollave
të të gjitha niveleve dhe Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL-ët). Gjuha e punës e Konferencës do të
jetë në gjuhën angleze. Përkthimi do të ofrohet nga anglishtja në gjuhën shqipe gjatë sesioneve të
konferencës. Do të lëshohet Certifikata e Pjesëmarrjes.
Konferenca organizohet pa taksë të regjistrimit, por me vende të kufizuara (300 ulëse). Ju lutemi
bëni regjistrimin elektronik për pjesëmarrje e-regjistrimin këtu: http://mfdps.1ka.si/a/470.
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REGJISTRIMI I PJESËMARËSVE
FJALIMET HYRËSE DHE PËRSHËNDETJET:
Dr. Valerij Dermol – Prodekan i ISSBS, Slloveni
Përfaqësuesi i Universitetit Publik të Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Znj. Drita Kadriu, Drejtoreshë e Arsimit të Lartë në Ministrinë
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë: Roli i të dhënave për zhvillimin
e misionit të IAL-ve
HYRJE NË KONFERENCË:
Dr. Nada Trunk Širca, ISSBS, Slloveni
Bashkim Greiçevci, Drejtor Ekzekutiv, QHZHE KOSOVA
Dr. Andrej Koren, ISSBS Slloveni dhe Osman Buleshkaj, MASHT,
Kosovë: Standardet dhe indikatorët e udhëheqjes në arsim
Dr. Halim Hyseni, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Avancimin e
Përformancës së Arsimit: Refleksion në sistemin e arsimit të
Kosovës
Dr. Dušan Lesjak, ISSBS Slloveni: Të mësuarit dixhital, një faktor
kryesor i suksesit për një shoqëri të dijës
Alejtin Berisha, Kolegji Universum, Kosovë: Shkolla e së ardhmes
dhe pse ne kemi nevojë të veprojmë shpejtë
Mag. Argjend Osmani dhe dr. Andrej Flogi, BE “TIK dhe të mësuarit
elektronik në Projektin e Bashkimit Europian për arsim”: Zhvillimi i
MBNJ në integrimin e TIK-ut në Sistemin e Arsimit të Kosovës,
praktikat nga arsimi parauniversitar
PUSHIM PËR KAFE, ROSTIÇERI DHE PIJE FRESKUESE (30 minuta),
rrjetizimi ndërkombëtar
Dr. Valerij Dermol dhe mag. Gregor Jagodič, ISSBS Slloveni: Të
Mësuarit e Ndërmarrësisë në Shkolla
Uranik Begu, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Inovacion të Kosovës:
Cilesia e arsimit parakusht për një ndëmarrësi të suksesëshme
Mag. Veton ZEQIRAJ, Universiteti i Prishtinës: The impact of
education on Entrepreneurship performance and future
leadership Ndikimi i arsimimit në performancën e Ndërmarrësisë
dhe udhëheqja e ardhshme
Prof. Dr. Ali Bajgora, Rektor i Kolegjit Europian të Kosovës: Rëndësia
e cilësisë së arsimit në zhvillimin e ndërmarrësisë në Kosovë
Dr. Nada Trunk Širca, ISSBS Slloveni: Të mësuarit e ndërmarrësisë
në Arsimin e Lartë
Prof. Dr. Gazmend QORRAJ, Universiteti i Prishtinës: Roli i
programeve të Bashkimit Europian (BE) në promovimin (nxitjen) e
Ndërmarrësisë
Mag. Evliana Berani, Prodekane për Çështje Akademike, Kolegji
"Pjeter Budi" : Përfshishmëria e Bizneseve të Vogla dhe të Mesme
në Zhvillimin e Kurrikulave dhe Ndikimi i Tyre në Cilësinë e Arsimit


14.30 MBYLLJA
E
KONFERENCËS
15.00 - 16.00

të Lartë
PhD Cand. Arbër Reçi, Sekretar i Përgjitshëm i Kolegjit ILIRIA:
Zhvillimi i Institucioneve private të Arsimit të Lartë në Kosovë

STUDIMET NË ISSBS, SLLOVENI, studime të rregullta dhe on-line:
programet e Doktorraturës (PhD) dhe Magjistraturës (MA)

INFO RRETH ORGANIZATORËVE:

International School for Social and Business Studies (ISSBS Slovenia)
Shkolla Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe Biznes (ISSBS, www.issbs.si) është një Institucion i
Arsimit të Lartë (IAL) me seli në Celje të Sllovenisë (Bashkimi Europian), e themeluar në vitin 2006.
Ajo ofron programe studimore bashkëkohore dhe ndërkombëtarisht të krahasueshme në të gjitha tre
nivelet e studimit në fushat e ekonomisë, biznesit, menaxhimit. Ndërkombëtarizimi është një fokus i
rëndësishëm i ISSBS-së, e cila zbatohet nëpërmjet mobilitetit të studentëve, fakultetit dhe stafit,
shkollat verore ndërkombëtare, përfshirja e ekspertëve të huaj dhe profesorëve në ofrimin e kurseve
(lëndëve). Përveç kësaj, ISSBS është anëtare e shumë organizatave ndërkombëtare dhe rajonale dhe
bashkëpunon me më shumë se 30 universitete në mbarë botën.







ISSBS ka gjashtë programe të akredituara të studimeve diplomike:
3-years bachelor study programme Economics in Contemporary Society (180 ECTS),
3-years bachelor study programme Business in Contemporary Society (180 ECTS),
2-years master study programme Knowledge Management (120 ECTS),
1-year master study programme Management and Quality in Education (60 ECTS),
2-years master study programme Human Resource Management (120 ECTS),
3-years doctoral study programme Knowledge Management (180 ECTS).
Të gjitha programet mbahen me anë të të mësuarit të përzier (e-learning - Moodle). Të gjitha
programet studimore janë të akredituara nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë Sllovene (SQAA), e cila
është regjistruar në ENQA dhe EQUAR. Përveç kësaj, programet studimore poashtu kanë marrë
akreditimet ndërkombëtare (Austri dhe Kroaci).
ISSBS është gjithashtu aktiv në fushat përkatëse të hulumtimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
ISSBS-së i është dhënë njohja ndërkombëtare për Përsosmërinë e Burimeve Njerëzore në Hulumtim
(HR Excellence in Research). ISSBS u bë një nga pikat kombëtare të kontaktit për Euraxess. ISSBS çdo
vit organizon konferencë ndërkombëtare shkencore MakeLearn (ku marrin pjesë më shumë se 300
pjesëmarrës nga më shumë se 40 vende) dhe Konferenca Studentore për Hulumtim KoME. Një pjesë
e rëndësishme e aktiviteteve kërkimore/hulumtuese është Revista Ndërkombëtare për Menaxhim,
Dije dhe Mësim (ISSN 2232-5107). ISSBS është gjithashtu një bashkë-themelues i shtëpisë botuese
akademike me karakter ndërkombëtar ToKnowPress së bashku me Universitetin Kasetsartit, Tajlandë
dhe Universitetin Maria Curie-Sklodowska, Poloni, e cila lëshon publikime shkencore siç janë
monografi, dhe revista shkencore ndërkombëtare.

Info për delegacionin e ISSBS nga Sllovenia:

Dr. Velerij Dermol ka Doktorruar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Lubjanës. Ai fitoi përvojë pune

në
trajnim dhe konsultimi të biznesit. Në fillim të karrierës së tij profesionale, ai ka punuar në një kompani konsulente
ndërkombëtare, dhe pas kësaj, ai ka punuar për shumë vite si një konsulent i pavarur dhe edukator. Ai u fokusua në

fushat e organizatave të të mësuarit dhe transferimin e dijës. Në ISSBS, ai punon si një ligjërues universiteti dhe
Prodekan. Në këto role, ai kombinoi përvojën e tij dhe njohuritë teorike dhe u fokusuar kryesisht në temat kërkimore
që lidhen me të mësuarit në ndërmarrje.

Mag. Gregor Jagodič ka magjistruar në fushën e Marketingut në Universitetin e Mariborit. Ai është
gjithashtu pronar i një kompanie, e cila ka të bëjë me konsultime, trajnime dhe ekipe trajnuese në të
gjitha vendet nga ish-Jugosllavia, sidomos në fushën e hulumtimit human, shitjes, udhëheqjes,
komunikimit, marketingut për kompanitë ndërkombëtare. Ai aktualisht punon si ligjërues i lartë në
kurse të Ndërmarrësisë, Marketingut, Menaxhimit dhe Teorisë së Organizatës, dhe ai është përgjegjës
për Internship për studentët në ISSBS. Ai është një mentor i punimeve të projektit të financuara nga
Zhvillimi i Burimeve Njerëzore Sllovene dhe Fondi i Bursave. Ai është i përfshirë në projekte të
ndryshme ndërkombëtare, për shembull, projekti Teen (Programi Erasmus), bëhu me iniciativë, bëhu
inovativë, që të jesh një Ndërmarrës, (fondet e BE-së), dhe EYE2 – Ndërmarrësia për Ndërmarrësit e
Rinjë.
Dr Andrej Koren diplomoi për sociologji. Ai ka një diplomë master dhe një doktoraturë në udhëheqje në arsim
nga Universiteti Metropolitan të Mançesterit, Britani të Madhe. Ai ishte drejtor në shkollë fillore dhe të mesme (për
17 vjet), dhe ai ishte drejtor i Shkollës Kombëtare të Lidershipit në arsim (1995 -2014). Ai jep mësim në këto lëndë:
Udhëheqja në Arsim dhe Teoritë e Organizatave Edukative. Ai menaxhon projekte të ndryshme sllovene dhe
ndërkombëtare dhe studime në fushën e udhëheqjes në arsim, dhe është anëtar i disa shoqatave shkencore
ndërkombëtare. Nga viti 2014, ai është në pension, por ai vazhdon të punojë në Arsimin e Lartë (AL), ai është i ftuar
edhe si pedagog në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.
Dr. Dušan Lesjak ka qenë Bursist i Fullbright-it, duke përfunduar hulumtimin për Doktorraturë (Ph.D.) në
Institutin Politeknik të Virxhinias, Universitetin e Nju Jorkut dhe Universiteti i Bostonit. Ai është profesor i Sistemit
për Menaxhimin e Informacionit dhe Menaxhimit në Arsim, filloi të jepte mësim në Universitetin e Mariborit, Slloveni
(1985), dhe ka qenë një studiues aktiv dhe menaxher për 30 vitet e fundit duke u fokusuar në financimin dhe
menaxhimin e Arsimit të Lartë (AL), E-mësimi dhe E-biznesi. Në vitet e fundit, ai është i angazhuar në shumë projekte
kërkimore ndërkombëtare që merren me edukimin, Arsimin e Lartë dhe të Mësuarit Elektronik (e-learning) në
Bashkimin EUropian (BE), Ballkanin Perëndimor dhe Lindjen e Mesme. Ai ishte sekretar shtetëror në Ministrinë e
Arsimit të Lartë, Shkencës dhe Teknologjisë, (2006 - 2008) dhe një këshilltar special i Ministrit, përgjegjës për arsim,
shkencë, kulturë dhe sport, (2012 - 2013). Ai ishte gjithashtu ushtrues detyre i Presidentit të Universitetit EuroMesdhetar - EMUNI (2013 - 2014).
Dr. Nada Trunk Širca ka Doktoruar (PhD) në Menaxhimin në Arsimit nga MMU - Manchester Metropolitan
University, Britani e Madhe. Ajo ishte një mësimdhënëse e matematikës, ajo ka punuar në Bordin Kombëtar të
Arsimit, prej vitit 1995 ajo është duke punuar në Arsimin e Lartë (AL), ajo ishte dekane dhe drejtoreshë e Fakultetit të
Menaxhimit, Universiteti Primorska, Slloveni; Drejtoreshë e Sekretariatit të Universitetit Euro-Mesdhetarë (EMUNI).
Ajo është anëtare e shumë komiteteve brenda dhe jashtë vendit, ajo është duke punuar si vlerësuese për programet
e Komisionit Europian (KE). Nga viti 2010 e tutje, ajo është studiuese në Universitetin e Primorska dhe ISSBS, Slloveni.
Fushat e saj hulumtuese (kërkimore) dhe mësimdhënies përfshijnë menaxhimin në Arsimit të Lartë (AL), cilësi dhe
vlerësimet në të gjitha nivelet e arsimit, njohjen e dijës (njohurive) dhe të Mësuarit Gjatë Gjithë Jetës në Arsimin e
Lartë (AL).

Qendra për Hulumtime dhe Zhvillime Edukative, (QHZHE Kosova) në Prishtinë
QHZHE Kosova është një OJQ lokale që merret me projekte të ndryshme edukative për zhvillime dhe
hulumtime në epokën e inovacionit. Ajo synon të luajë rol kyç me audiencat vendore dhe
ndërkombëtare, mbledhjen e tyre në tryeza të debateve në lidhje me përmirësimin dhe vlerësimin e
cilësisë në sistemin e arsimit, siç janë: zbatimi i platformave të ndryshme të mësimdhënies dhe të
mësuarit si dhe programeve të kualifikimeve të njohur ndërkombëtarisht dhe QHZHE sjell gjithashtu
së bashku akterët kryesorë ndërkombëtarë nga fusha e hulumtimit, biznesit dhe inovacionit brenda
dhe jashtë vendit për të promovuar vazhdimisht iniciativat e ardhshme profesionale të hulumtimit
dhe inovacionit të politikës Evropiane për hir të perspektivës së cilësisë në sistemin e arsimit në vend.

Objektivat kryesore janë:
• Gjuha për vendin e punës: vështrim/rishikim në provimet e anëtarëve të ALTE të prodhuara për
qëllime të testimit gjuhës për vendin e punës dhe se si këto mund të zhvillohen më tej.
• Certifikimin e mësimdhënësve: çështje me rëndësi për ata që punojnë në fushën e trajnimit të
mësimdhënësve dhe certifikimin e kualifikimeve të mësimdhënësve
• Portofoli i Gjuhës i Bashkimit Europian: zhvillimi i mëtejshëm i projektit Portofoli i Gjuhës i
Bashkimit Europian për gjuhën e nxënësëve të rritur
• Can Do project: Zhvillimi i përshkruesve duke përshtatur atë që nxënësit e gjuhës tipike mund ta
bëjnë në çdo nivel në Kornizën ALTE.
• Edukimi për paqe
• TIK / shoqëria e informacionit
• Rrjetet dhe Bashkëpunimi ndërkombëtar me OJQ-të
• Hulumtimi & Edukimi i të Rriturëve për Zhvillim
• Temat e tjera: Edukimi dhe trajnimi, Avokimi i Politikave për mësimin gjatë gjithë jetës në nivel
evropian, Sistemet e Arsimit të të Rriturve, Arsimi i të rriturve dhe të mësuarit kulturor, Gjuhët e
huaja dhe të mësuarit ndërkulturor, Trajnimi i trajnerëve & ODL / e-learning, Zhvillimi i praktikës
përmes projekteve, publikimeve dhe trajnimeve, Korniza Evropiane e Kualifikimeve për Edukimin e të
Rriturve, Mësimi gjatë gjithë jetës dhe metodologjitë inovative, Programi i Trajnimeve për studime
jashtë vendi: Gjuha Angleze për Qëllime Akademike dhe Gjuha Angleze për Qëllime Specifike në
Arsimin e Lartë.

