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Project “Erasmus+GEOBIZ, Business driven problem-based learning for academic excellence 

in geoinformatics (no: 601225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP)” is funded by the EU 

(hereinafter Erasmus + GEOBIZ).  

The project started on November 15
th
, 2019 and finished on November 14

th
, 2022.  This project 

has partners from 15 EU Universities, Western Balkan and Moldova, as well as three companies. Part 

of the Erasmus+ GEOBIZ is the University of Pristina lead by  Prof. Dr. Sc. Murat Meha, Faculty of 

Civil Engineering, Department of Geodesy. 

The aim of GEOBIZ project is to improve teaching and increasing the capacity of academic 

staff, developing the professional skills of BSc. and MSc. students degree in geodesy and using the 

new laboratory equipment made available by the project for the Geodesy Department of the Faculty of 

Civil Engineering (FCE) at the University of Pristina. The equipment that were funded by the 

Erasmus+ Programme – GEOBIZ Project were delivered on FCE lab of Geodesy on 01 September 

2021 are: drone RTK - integrated module, 3D Laser Scanner, 6 Pen tablets for online teaching, at a 

value of 29,690.00€. I am very pleased that through the Erasmus+ GEOBIZ project, I brought modern 

instruments to the laboratory of the Department of Geodesy FN-UP, for the practical and theoretical 

preparation of geodesy students at the BSc and MSc level. 

The main documents from the Erasmus+ GEOBIZ Project, are prepared and submitted to the 

Rectorate of the University of Pristina "Hasan Prishtina" and the Faculty of Construction, to be stored 

in digital and analog format respective archives. 

 

Prof. Dr. Sc. Murat Meha         

Coordinator of the project 
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Faculty of Civil Engineering, 

Department of Geodesy.  

murat.meha@uni-pr.edu 
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Projekti “Erasmus+GEOBIZ, Të mësuarit e bazuar në probleme të drejtuar nga biznesi për përsosmëri 

akademike në gjeoinformatikë (nr: 601225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP)” financohet nga BE-ja 

(në tekstin e mëtejmë Erasmus + GEOBIZ) . 

Projekti filloi më 15 nëntor 2019 dhe përfundoi më 14 nëntor 2022. Ky projekt ka partnerë nga 15 

Universitete të BE-së, Ballkani Perëndimor dhe Moldavia, si dhe tre kompani. Pjesë e Erasmus+ GEOBIZ 

është Universiteti i Prishtinës i udhëhequr nga Prof. Dr. Sc. Murat Meha, Fakulteti i Ndërtimtarisë, 

Departamenti i Gjeodezisë. 

Qëllimi i projektit GEOBIZ është përmirësimi i mësimdhënies dhe rritja e kapaciteteve të stafit 

akademik, duke zhvilluar aftësitë profesionale në BSc. dhe MSc. Studentët diplomohen në gjeodezi dhe 

përdorin pajisjet e reja laboratorike të vëna në dispozicion nga projekti për Departamentin e Gjeodezisë të 

Fakultetit i Ndërtimtarisë (FN) në Universitetin e Prishtinës. Pajisjet të cilat janë financuar nga Programi 

Erasmus+ GEOBIZ të dorëzuar në laboratorin FN të Gjeodezisë më 01 shtator 2021 janë: dron RTK - modul 

i integruar, skaner laser 3D, 6 tableta Pen për mësim online, në vlerë prej 29,690.00 €. Jam shumë i kënaqur 

që përmes projektit Erasmus+ GEOBIZ solla instrumente moderne në laboratorin e Departamentit të 

Gjeodezisë FN-UP, për përgatitjen praktike dhe teorike të studentëve të gjeodezisë në nivelet BSc dhe MSc. 

Dokumentet e përmbledhura kryesore nga Projekti Erasmus+ GEOBIZ, janë përgatitur dhe dorëzuar 

në Rektoratin e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe në Fakultetin e Ndërtimtarisë, në format 

digjital dhe analog për t'u ruajtur në arkivat e tyre përkatëse. 
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Koordinator nga UP 
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