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INFORMATION 

 

Pristina, May 19
th

 2022.  

Dear Prof. Bacic. 

 

University of Pristina, Project Partner number P14, would like to inform regarding our 

activities in the 2
nd

 circle Business-Academia cooperation. Based on MoU between UP and 

Business a workshop was held on 28.02.2022, where we also agreed about our upcoming 

workshop.  

In the second round of B-A cooperation, we agreed with the Emergency Management 

Agency (AME) to organize a joint study practice. The venue will be in the AME premises, 

where we will be interacting with their technology, geoinformation data and active AME 

professionals. B-A cooperation will be organized on 25.05.2022 starting at 11:30 to 14:30. 

In this study practice, the participants will be a group of students from the study 

program Geodesy, Master's level. 

The suggested topic is: 

"Practical implementation of geoinformation in emergency management" 

The co-organizer of this professional practice from AME is Dr. Nehat Koqinaj. 

  University of Pristina, Project Partner number P14, would like to inform you that we 

have taken the necessary steps on B-A, to ensure continuation of the sustainable development 

of GEOBIZ Project in UP-FCE Pristina. 

 

Best regards, 

Prof. Dr. Murat Meha  

FCE-UP  

GEOBIZ, Local leader  
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INFORMATË 

Prishtinë, Maj 19
th

 2022.  

Prof. Ass. Dr. Florim Grajçevci 

   Dekan i FN 

 

Universiteti i Prishtinës, Partneri i Projektit numër P14, dëshiron të informojë lidhur me 

aktivitetet tona në rrethin e dytë të bashkëpunimit Biznes-Akademi. Bazuar në 

Memorandumin e Mirëkuptimit ndërmjet UP-së dhe Biznesit (B-A) është mbajtur një punëtori 

më 28.02.2022, ku jemi pajtuar edhe për punëtorinë tonë të ardhshme. 

Në raundin e dytë të bashkëpunimit B-A, ne u akorduam me Agjencinë e Menaxhimit të 

Emergjencave (AME) për të organizuar një praktikë të përbashkët studimore. Vendi do të jetë 

në ambientet e AME, ku se bashku me profesionistët aktivë të AME-së do të ndërveprojmë 

me teknologjinë e tyre, të dhënat e gjeoinformacionit dhe praktika të tjera. Bashkëpunimi B-A 

do të organizohet me 25.05.2022 me fillim në ora 11:30 deri në 14:30. 

Në këtë praktikë studimore pjesëmarrës do të jenë një grup studentësh nga programi i studimit 

Gjeodezi, niveli Master. 

Tema e sugjeruar është: 

"Zbatimi praktik i gjeoinformacionit në menaxhimin e emergjencave" 

Bashkëorganizator i kësaj praktike profesionale nga AME është Dr. Nehat Koqinaj. 

Universiteti i Prishtinës, Partneri i Projektit numër P14, ju njofton se kemi ndërmarrë hapat e 

nevojshëm në B-A, për të siguruar vazhdimësinë e zhvillimit të qëndrueshëm të Projektit 

GEOBIZ në UP-FN Prishtinë. 

 

Me respekt, 

Prof. Dr. Murat Meha  

GEOBIZ, udhëheqës Projekti  

 Fakulteti i Ndërtimtarisë 

Universiteti i Prishtinës 


