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06.09.2008  Koha Ditore - "Austria ndihmon UP – në me pesë projekte ne tre vjetët e ardhshme" 
English translation: Austria helps UP with 5 projects for the next three years  

  Zëri - "WUS – Austria lanson edhe pesë projekte për arsimin e lartë në Kosovë" 
English translation: WUS – Austria launches five more projects for the Higher Education in Kosova 

  Express - "Mbështetje për pesë projekte" 
English translation: Support for five projects 

  Kosova Live - "WUS Austria financon 5 projekte në Universitetin e Prishtinës" 
English translation: WUS – Austria launches 5 projects at the University of Prishtina 

18.07.2008  Info Press - "Austria i "zgjat dorën UP -së" 
English translation: Austria helps UP 

  Bota Sot - "Austria ndihmon UP –në me 883 000 Euro"  
English translation: Austria helps UP with 883 000 Euro 

  Zëri - "Austria i jep edhe një ndihmë arsimit të lartë në Kosovë" 
English translation: Austria assists again the Higher Education in Kosova 

  KOHA Ditore - "Mbi 800 mijë euro për Universitetin e Prishtinës" 
English translation: Over 800 thousand Euro for the University of Prishtina 

  Kosov Sot - "Austria I jep UP – së mbi 800 mijë euro" 
English translation: Austria assists UP with over 800 thousand Euros 

  Lajm - "Austria Vazhdon ta mbështesë arsimin kosovar" 
English translation: Austria continue to support the Kosovar education 

16.07.2008  Express - "Rektori i UP –së i priti studentët e laureuar në Vjenë" 
English translation: Rector of the UP welcomed the awarded students in Vienna 

  Zëri - "Studentët kosovarë marrin shumë çmime në garën Rasti Sifdues Ndëkombëtar"  
English translation: Kosovar students gain a lot of awards at the "International Case Challenge" competition 



 
 
  Koha Ditore - "Rektori Hasani përgëzon studentët fitues në Austri" 

English translation: Rector Hasani welcomed the students, winners in Austria 

  Bota Sot - "Tri vendet e para rezervohen për studentët nga Kosova" 
English translation: The all three places taken from Kosovar students 

  Info Press - " Kthehen të fituar" 
English translation: Triumph return 

08.02.2008  Nacionale - "Kosova Case Challenge" 
English translation: Kosova Case Challenge 

  Kosova Sot - "Rasti Sfidues, Ekonomiku më i interesuari" 
English translation: Case Challenge, Economics the most interested 

  Epoka e Re - "Rasti i studentëve..." 
English translation: Students’ case... 

  Bota Sot - "Rasti Sfidues i Kosovës është gara më e madhe studentore në vend" 
English translation: Kosova Case Challenge is the biggest students’ competition in the country 

  Lajm - "Dija peshohet në Vjenë" 
English translation: The knowledge is measured in Vienna 

Zeri – „Rasti Sfidues i Kosoves, kete vit sjelli risi“ 

English translation: Kosova Case Challenge this year presents new concept 

07.02.2008  Nacionale - "Programi "TEMPUS", 30 Projekte për UP – në" 
English translation: "TEMPUS" Program, 30 projects for the UP 

 Nacionale - "Programi "TEMPUS", 30 Projekte për UP – në" 
English translation: "TEMPUS" Program, 30 projects for the UP 

  Info Press - "UP përfiton 30 projekte" 
English translation: UP earns 30 projects 

 Info Press - "UP përfiton 30 projekte" 
English translation: UP earns 30 projects 

  Kosova Live - "WUS Austria fton studentët për garën Rasti sfidues i Kosovës 2008"  
English translation: WUS Austria invites students for the Kosova Case Challenge 2008 

 Kosova Live - "WUS Austria fton studentët për garën Rasti sfidues i Kosovës 2008"  
English translation: WUS Austria invites students for the Kosova Case Challenge 2008 
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WUS-Austria financon 5 projekte në Universitetin e Prishtinës 
13:34 ET Prishtinë (KosovaLive) 

Universiteti i Prishtinës (UP) mori të premten mbështetje nga 
shteti austriak për pesë projekte në vlerë prej 833 mijë euro, projekte këto që 
vlerësohen se do të ofrojnë mbështetje përmbajtjesore për procesin reformues në 
arsimin e lartë në Kosovë.  

Kjo u bë e ditur me rastin e lansimit të projektit WUS– Austria, në të cilën 
pjesëmarrës ishin dekanët e fakulteteve të Universitetit të Prishtinës dhe 
financuesit e projekteve.  

Bud Dedaj, koordinator i programeve të WUS-Austria për Kosovë, tha se pesë 
projektet e planifikuara për Universitetin e Prishtinës janë të projektuara për tri 
vitet e ardhshme dhe shprehin ndihmën që Austria është duke dhënë përmes 
Agjencisë austriake të zhvillimit për arsimin e lartë në Kosovë.  

“Fondi i përgjithshëm për këto pesë projekte është rreth 833 mijë euro. Kjo do të 
thotë mbështetje përmbajtjesore për procesin reformues dhe sa më shpejt të 
bëhemi pjesë e arsimit të lartë evropian”, tha Dedaj.  

Në kuadër të këtyre pesë projekteve përfshihet: zhvillimi i tre master programeve 
të reja në Fakultetin Juridik, një në Fakultetin Filozofik dhe në një në Fakultetin e 
Mjekësisë.  

Projekti i dytë është projekti i zhvillimit të “kurrikulit plus”, në kuadër të së cilës 
do të mbështeten profesorët që zbatojnë lëndët e reja mësimore, apo aplikojnë 
metodologji të re shkencore në lëndët ekzistuese.  

Sipas Dedajt, profesorët do të mbështeten financiarisht për honorarët, 
mbështeten për vizita studimore jashtë dhe fakultetet do të kenë mundësi të 
blerjes së pajisjeve të nevojshme në vlerë deri në 10 mijë euro.  

Projekti i tretë vlerësohet të jetë projekti “zhvillimit të trurit”, i cili tani më është i 
njohur në Kosovë, ku 50 profesorë të lëmenjve të caktuar do të vijnë dhe do të 
mbajnë cikël të ligjëratave në Universitetin e Prishtinës.  

Profesorët e huaj kanë mundësi të vijnë për hulumtime shkencore në Kosovë dhe 
po ashtu do të ketë mundësi të jenë mentorë për ta udhëhequr punën e ndonjë 
kandidati.  

Projekti i katër përfshin punësimin e një zyrtari në Rektorat që do të kujdeset për 
reformë dhe zhvillimin e kurrikulit në UP, ndërsa programi i pestë është “Balkan 
Case Challenge”, projekt që tani ka një vit që është zbatuar.  

Dedaj tha se këto projektet përveç mbështetjes financiare, ndihmojnë edhe në 
rrjetëzimin, lidhjen me universitetet evropiane, meqenëse profesorët mund të 
shkojnë jashtë në kohëzgjatje prej një javë dhe përmes qëndrimit javor të arrijnë 
të mbledhin materiale të mjaftueshme për të zhvilluar lëndën e re mësimore. 
/b.salihu/  

 

http://www.kosovalive.com/?cid=1,21&data=2008-09-05








































WUS Austria fton studentët për garën “Rasti sfidues i Kosovës 2008” 
07.02.2008 13:08 ET Prishtinë (KosovaLive) 

WUS-Austria, Zyra në Prishtinë, ftoi të enjten studentët kosovarë që të aplikojnë për 
programin “Kosova Case Challenge 2008” (Rasti sfidues i Kosovës 2008), me ç’rast 
studentët fitues të kësaj gare do të mund të marrin pjesë në finalen e madhe 
“Balkan Case Challenge”, që do të mbahet me 6-11 korrik në Vjenë.  

But Dedaj, drejtor i WUS-Austria, Zyrës në Prishtinë, tha se programi “Kosova Case 
Challenge 2008”, është një sfidë për studentët kosovarë që dijen e tyre teorike ta 
zbatojnë edhe në praktikë.  

Ai tha se “Rasti sfidues i Kosovës” synon në hapjen e mundësive dhe perspektivave 
të reja studentëve të shkëlqyer të Edukimit të Lartë të Kosovës duke i forcuar lidhjet 
në mes edukimit të lartë dhe punësimit si dhe ofrimin e shanseve konkrete për punë.  

Duke shpjeguar programin e projektit, ai tha se gara studimore e bazuar në metodën 
e rastit studimor zhvillohet në katër disiplina: rasti biznesor që përfshin studentët e 
të gjitha fushave të ekonomikut; teknologjia informative dhe komunikuese që 
përfshin studentët e shkencave teknike; modeli i Këshillit të Evropës që përfshin 
studentët e shkencave politike, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci, sociologji etj 
dhe rasti i katërt është simulimi i gjyqit e që do të përfshijë studentët e juridikut.  

Dedaj, shpjegoi se kësaj here ky program ka disa objektiva: kompanive të ndryshme 
t’iu ofrojë studentë të shkëlqyer në mënyrë që t’i punësojë ata si kuadër, pastaj 
kompanitë problemet e ndryshme të tyre të mund t’i zgjedhin nga studentët të cilët 
konkurrojnë, mundësia që kompanitë të ofrojnë bursa për studentë, krijimi i rrjetit të 
komunikimit në regjion etj.  

Sipas tij, nga praktikat e viteve të kaluara, studentët kosovar kanë treguar mjaft 
rezultate të larta, mirëpo sipas tij, ende është larg përgatitja e tyre gjatë studimeve 
për tregun e punës.  

Për këtë arsye, kësaj radhe gara “Kosova Case Challenge 2008”, do të përbëhet nga 
tri pjesë: trajnimi për aplikues lidhur me garën e rastit studimor, gara ku fituesit nga 
çdo disiplinë do të selektohen për garën “Balkan Case Challenge”, që do të mbahet 
në Vjenë dhe ngjarja e rekrutimit.  

Koordinatorja e projektit, Mjellma Carabregu, tha se interesimi më i madh për këtë 
garë është i studentëve të ekonomikut, ndërsa afati i konkurrimit ka filluar që nga 18 
janari dhe do të vazhdojë deri më 31 mars, ndërsa gara në Kosovë do të mbahet 
gjatë periudhës 10-11 maj, ku fituesit do të kualifikohen direkt për finalen 
ndërkombëtare që do të mbahet me 6-11 korrik 2008, në Vjenë.  

“Kosova Case Challenge 2008”, organizohet për herë të katërt, ndërsa nga 50 
studentët që do të jenë në listën e ngushtë, 8-10 prej tyre do të arrijnë të marrin 
pjesë në garën e Vjenës.  

Carrabregu duke treguar procedurat e konkurrimit tha se studentët që aplikojnë 
duhet të vërtetojnë se janë studentë të vitit të caktuar, duhet ta njohin gjuhën 
angleze, ndërsa preferohet të jenë student të vitit të fundit të studimeve themelore 
ose student në nivelin Master, mirëpo sipas saj nuk do të përjashtohen as edhe 
studentë në vitet e para të studimeve.  

Këtë vit Balkan Case Challenge prezanton gjysmëfinalen në 11 vende të Evropës 
Juglindore duke e vazhduar traditën e saj në Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe 



Serbi, ndërsa është duke u organizuar për herë të parë në Maqedoni, Mal të Zi, 
Moldavi, Bullgari, Kroaci, Rumani, Slloveni, si dhe në Austri./b.salihu/ 
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