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në Universitetin e Prishtinës. Ky është numri i dytë i revistës dedikuar 
informimit të studentëve për përgatitjet e nevojshme drejt punësimit, 
trendet në zhvillimin e profesioneve të caktuara dhe kriteret e tregut 
të punës. Revista shpërndahet falas për studentët, të diplomuarit dhe 
punëdhënësit. Përmbajtja në artikuj nuk paraqet gjithmonë qëndrimet 
tona. Revista përfshin artikuj nga studentët, punëdhënësit, ekspertë 
vendorë e ndërkombëtarë, intervista, statitistika, etj. Revista publiko-
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Ju dëshiroj mirëseardhje në revistën 
elektronike “Karriera”, platformë e ideuar 
nga Qendra për Zhvillim të Karrierës e 
Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, 
për të ndihmuar udhëtimin profesional të 
studentëve tanë.

Universiteti i Prishtinës, jo vetëm që është 
universiteti më i madh në vend për nga 
numri i studentëve dhe stafit, por është 
edhe universiteti me ndikimin më të madh 
në të gjitha segmentet e organizimit në 
vendin tonë. Roli dhe rëndësia e madhe e 
Universitetit të Prishtinës për vendin dhe 
më gjerë buron nga sfondi i tij i begatshëm 
historik, por edhe nga ndikimi i madh 
praktik që kanë aktivitetet e përditshme të 
këtij institucioni në jetën e qytetarëve. Por, 
rëndësinë më të madhe e kanë pikërisht të 
diplomuarit që dalin nga ky institucion, e të 
cilët përbëjnë pjesën dërrmuese të kuadrove 
të Kosovës. Ne kemi rininë, të cilën me pro-
fesionalizëm e cilësi të lartë të studimeve, e 
përgatisim për tregun e punës. 

FJALA E REKTORIT
Të dashur studentë dhe të diplomuar,
Të nderuar partnerë,

Prof. dr. Naser Sahiti

“Karriera” është revistë, në të cilën mund 
të gjeni artikuj të ndryshëm nga studentët, 
punëdhënësit potencialë, statistika e 
kuriozitete, të cilat ashtu si ne, urojmë t’i 
konsideroni të dobishme edhe ju. Orientimi 
i revistës është informimi juaj me mundësitë 
për punësim, trendët në zhvillimin e profe-
sioneve të punës sot dhe çështje të tjera me 
rëndësi për të ardhmen tuaj. Karriera juaj 
nuk është një hap, por është një rrugëtim, 
andaj uroj që përmbajtja që do t’ju servohet 
me anë të kësaj reviste, të shënojë një hap 
tutje në orientimin tuaj drejt suksesit. 

Duke falënderuar stafin që ka punuar në 
realizimin e numrit të dytë të revistës “Kar-
riera”, studentët që kanë ndarë pikëpamjet 
e tyre me ne, si dhe partnerët e tjerë, ju ftoj 
që të nxirrni më të mirën nga kjo revistë.  
Mos harroni, rrugëtimi juaj është eksklu-
zivisht i juaji, ndërkaq ne jemi këtu t’ju 
mbështesim, inkurajojmë dhe të qëndrojmë 
pranë jush në çdo hap gjatë këtij rrugëtimi.

I juaji,
Prof. dr. Naser Sahiti
Rektor

33291 
studentë

14 
fakultete

905 
staf akademik

300 
staf 
administrativ

14 
koordinatorë të 
cilësisë

2 
këshilltarë për 
karrierë në QZHK
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Ndiej nder të paçmuar që në cilësinë 
e prorektorit për zhvillim dhe cilësi në 
Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” 
t’ju uroj mirëseardhje në botimin e dytë të 
revistës  “Karriera”, revistë e cila është treg-
ues i dedikimit për një karrierë me mundësi 
të shumta.
 
Ndonëse termet punë dhe karrierë shpesh 
përdoren në mënyrë të ndërsjellë, këto fraza 
kanë kuptime krejt të ndryshme. Dallimi 
kryesor midis tyre është se një punë është 
diçka që e bëni për ekzistencë apo thjesht 
për të fituar para, ndërsa një karrierë është 
një përpjekje afatgjatë, diçka për të cilën 
punoni çdo ditë. Nëse e dini se çfarë rruge 
karriere dëshironi të ndiqni, angazhohuni që 
të kuptoni se çfarë përvoje ju nevojitet për 
të arritur atje dhe insistoni që të përmirësoni 
aftësitë dhe shkathtësitë tuaja në mënyrë të 
vazhdueshme. 

“Karriera” është betimi ynë, i përkthyer 
në orë pune të dedikuara për zhvillimin 
cilësor të mëtejmë të studentëve në ardhje, 
studentëve të tanishëm dhe të diplomuarve 
tanë. Nga kjo perspektivë, zhvillimi dhe sig-
urimi i cilësisë, si një sektor gjithëpërfshirës 
synon zhvillimin e aftësive të menaxhimit 
të karrierës, përmbushjen e potencialeve të 
studentëve, rritjen e konkurrencës dhe punë-
sueshmërisë së të diplomuarve dhe ndërlidh-
jen e tyre me punëdhënësit e mundshëm në 
tregun e punës. 

Nuk ka dyshim se në kohën në të cilën 
jetojmë dija dhe zbatimi i saj janë të vetmet 

FJALA E PROREKTORIT
Të dashur studentë

Prof. ass. dr. Elton BAHTIRI,
Prorektor për zhvillim dhe 
cilësi

gjëra që mund të sjellin përparim në 
shoqërinë tonë. Universitetet janë vende ku 
fitohet dija, ndërsa Universiteti i Prishtinës 
“Hasan Prishtina”, duke qenë i ngulitur 
thellë në ADN-në e Kosovës, ka një përgjeg-
jësi të madhe akademike, shkencore dhe 
shoqërore. Universiteti i Prishtinës “Hasan 
Prishtina” mbetet i fokusuar në përgatit-
jen e kuadrove profesionale në fusha 
të ndryshme, të cilët udhëhiqen nga vir-
tyte të larta lidershipi, kreativiteti dhe 
inovacioni. 

E vërteta është se momentet tona më të 
bukura kanë më shumë gjasa të ndodhin 
kur ndihemi thellësisht të parehatshëm, të 
pakënaqur ose të paplotësuar. Sepse vetëm 
në momente të tilla, të shtyrë nga shqetësi-
mi ynë, ka të ngjarë të dalim nga rrënojat 
tona dhe të fillojmë të kërkojmë mënyra të 
ndryshme ose përgjigje më të vërteta. Zëri, 
iniciativa e studentëve, i artikuluar si një 
nevojë për mundësi zhvillimi në karrierë 
mbetet produkt i vendimeve tuaja.

Të dashur studentë dhe ju të diplomuar, 

Mos ndaloni për të pasuruar karrierën tuaj 
me përvoja të vlefshme nga aktivitetet kurri-
kulare, kontributi në komunitet, angazhimi 
në punë praktike e profesionale, dhe jo 
vetëm. Çdo herë do të ketë një mundësi, 
andaj shfrytëzojeni atë dhe konsiderojini 
zhvillimet dhe sukseset tuaja si një shem-
bull që do të mund të përdoren edhe nga 
gjeneratat në ardhje. 

Për fund, pas një periudhe pasigurie të 
imponuar nga pandemia COVID-19, të 
shpresojmë që viti 2022 t’u sjellë të gjithëve 
më shumë lajme, ngjarje dhe përparime në 
aspektin personal dhe profesional.

Thënia e Mahatma Ghandi e përzgjedhur 
nga prof. ass. dr. Elton BAHTIRI:
 
 “E ardhmja juaj varet nga ajo 
që bëni sot”.
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Aktivitete për karrierë/ Industria në Edukim
Gjatë vitit 2021, QZhK-ja shënoi rritje të pjesëmarrësve në ligjërata dhe trajnime, duke qenë se ato janë zhvilluar përmes platformave online si “Zoom” 
dhe “Meet”, të cilat mundësuan pjesëmarrje më të gjerë të të interesuarve. Qendra për Zhvillim të Karrierës në UP punon në ngritjen e mundësive dhe 
cilësisë së shërbimeve për ndërlidhjen e studentëve dhe të diplomuarve me tregun e punës, duke ofruar promovim të mundësive që punëdhënësit dhe insti-
tucionet e arsimit joformal kanë për ta. Aktivitetet që organizon QZhK-ja fokusohen në ofrimin e mundësive për rrjetëzimin e studentëve me punëdhënësit, 
angazhimin e studentëve në aktivitete ekstra-kurrikulare si dhe zhvillimin e aftësive personale dhe profesionale të studentëve për aplikim në punë.

Zhvillimi i aftësive të studentëve për aplikim në punë
Module të ndryshme të trajnimeve fizike dhe online, që zgjasin tri orë në javë, fokusohen në ofrimin 
e informatave dhe këshillave rreth formave të aplikimit për punë dhe zhvillimin e shkathtësive 
konkrete që mundësojnë këtë proces. Modulet ndërlidhen me përpilimin e CV-së dhe letrës motivuese, 
kërkesave për letër rekomandim, përgatitjes për intervistë pune, aplikimin online dhe të kuptuarit 
qartë të konkurseve të punës, si dhe zhvillimin e shkathtësive të buta. 

Tryeza virtuale me institucione punëdhënëse
Me qëllim thellimin e bashkëpunimit me tregun e punës, Universiteti i Prishtinës, përmes Qendrës 
për Zhvillim të Karrierës, rregullisht organizon tryeza të rrumbullakëta me punëdhënësit. Tryeza e 
fundit shënoi edicionin e shtatë të tryezave të organizuara me institucione nga fusha e ndërmarrë-
sisë, ekonomisë dhe biznesit, mjekësisë, gjuhësisë, TIK-ut, bujqësisë dhe veterinarisë, ndërtimtarisë, 
arkitekturës dhe trashëgimisë kulturore.  

Prezantimi virtual i mundësive për zhvillim profesional të studentëve
Përmes panaireve virtuale të punës dhe karrierës, QZhK-ja mundësoi prezantimet e profilit të 
kompanive, mundësive për praktikë dhe punësim si dhe promovimin e një platforme inovative që 
mundëson ndërlidhjen e studentëve me tregun e punës. Përmes këtyre aktiviteteve, studentët përveç 
që informohen për mundësitë e zhvillimit në karrierë, kanë mundësi të reflektojnë mbi hapat e 
nevojshëm drejt planifikimit të karrierës dhe të sigurojnë angazhim në tregun e punës.

Promovimi i shërbimeve digjitale të karrierës te studentët 
Platforma “e-Karriera” është krijuar me qëllim digjitalizimin e shërbimeve të karrierës si dhe ofrimin 
e mundësive më afër studentëve. Platforma “e-Karriera” mundëson informimin e studentëve përmes 
profilit të tyre në platformë mbi mundësi të ndryshme për zhvillim profesional. Kjo platformë 
mundëson përpilimin e CV-së dhe letrës motivuese, aplikimin për trajnime si dhe ndërlidhjen me 
tregun e punës.

Këshillim dhe rrjetëzim me punëdhënësit
Aktiviteti “KarrieraUP”, i cili organizohet nga Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e 
Prishtinës, synon orientimin në karrierë dhe ndërlidhjen me tregun e punës të studentëve dhe të 
diplomuarve të Universitetit të Prishtinës. Përmes këtij aktiviteti, ofrohen këshilla nga punëdhënësit 
dhe mundësohet rrjetëzimi i studentëve e të diplomuarve me përfaqësues të institucioneve pjesëmar-
rëse. Sivjet, gjatë edicionit të dytë të këtij aktiviteti, janë realizuar prezantime nga nëntë institucione 
publike dhe private pjesëmarrëse, si: Alexander Chapman, Teach For Kosova, Qendra e Aftësimit 
Profesional në RTK, Deloitte, Meridian, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, TrePharm, Banka 
Kombëtare Tregtare dhe Banka TEB.
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Gjatë dekadave të fundit të gjithë 
jemi dëshmitarë të zhvillimeve 
teknologjike, zhvillim ky që ka 
ndryshuar jetët tona. Mediat online 
dhe rrjetet sociale na kanë ndrysh-
uar jetën në mënyrë drastike duke 
na udhëhequr se si të lidhemi, 
komunikojmë dhe si të gjejmë 
informacione. 
Sot, pavarësisht nëse jemi 
punëdhënës ose punëkërkues, 
aktiviteti ynë në mediat sociale ka 
pasoja të vërteta në jetën tonë pro-
fesionale. Në kompanitë që kanë 
kulturë të fortë nuk i’u lexohet 
vetëm CV-ja juaj por punëdhënësit 
janë në kërkim edhe të aktiviteteve 
të juaja jashtë përvojës tuaj të 
punës. Një pasqyrë e pastër e Juaj 
në rrjete sociale do të thotë shumë 
për të ardhmen Tuaj profesionale. 

Në një raport të Career Builder 
(careerbuilder.com) mbi këtë temë 

thuhet “nuk keni pse ta shikoni 
personalitetin tuaj në internet si 
problem. Ka gjëra që mund të bëni 
në Twitter ose Facebook që në të 
vërtetë mund të rrisin shanset tuaja 
të punësimit. Përdoreni atë si një 
mundësi për të dalë në mënyrë 
pozitive dhe të shfaqni person-
alitetin tuaj. Në fakt, më shumë se 
44% e punëdhënësve kanë gjetur 
përmbajtje në një faqe të rrjeteve 
sociale që i bëri ata të punësojnë 
kandidatin”. 

Në një deklaratë të shkurtër për 
këtë artikull rreth kësaj teme, z. 
Besar Spahija, drejtor në Ericsson 
Nikola Tesla dega në Kosovëm 
thekson se rrjetet sociale mund 
të përdoren për komunikim me 
familjarë, për qëllime reklamimi e 
marketing-u por nëse përdorën në 
mënyrë të gabuar atëherë mund të 
ndikojnë negativisht në punësim. 

“Zhvillimi dhe përdorimi i 
platformave të rrjeteve sociale sot 
është një prej komponentëve më 
të rëndësishme dhe më me ndikim 
në evoluimin e shkëmbimit të 
informatave përmes internetit, dhe 
patjetër një prej kontribuesve më 
të mëdhenj të zhvillimit të të gjithë 
këtij ekosistemi” thotë z.Spahija.
Si platformë për punësim sot 
është mjaftë e përhapur platforma 
“LinkedIn”. Kjo platformë krijon 
afërsi mes punëdhënësit dhe 
punëkërkuesit, gjithashtu krijon 
një profesionalizim dhe ndihmon 
në kualifikimin e punëtorëve me 
merita të larta. “Në këtë kontekst 
mund të vlerësojmë që përdorimi i 
platformave të rrjeteve sociale për 
qëllime të tilla të publikimit për 
vende të punës është një benefit 
dhe resurs i jashtëzakonshëm për 
vet punëdhënësin dhe patjetër për 
punëtorin”, ka thënë ai. 

Por shumë persona përdorin por-
talet e punës për t’u punësuar. Një 
prej përfituesve të punës përmes 
këtyre platformave është studentja 
e Fakultetit Ekonomik në UP, Zana 
Sherifi. “Unë përdor Facebook si 
platformë për tu informuar rreth 
tregut të punës dhe informatat janë 
të mjaftueshme” shton Zana.

Nuk duhet lenë anash edhe 
ndikimin negativ të rrjeteve sociale. 
Sot punëdhënësit në shumicën 
e rasteve përdorin platforma të 
ndryshme për të parë pasqyren 
e profilit të kandidatit. Postime 
të ndryshme si foto provokuese, 
komente diskriminuese apo emra 
jo serioz mund të rezultojnë nega-
tivisht në punësim.

Përgatiti: Alketa Rrahmani, vullne-
tare në QZhK

NDIKIMI I RRJETEVE SOCIALE NË PUNËSIM
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Teknologjia e Informacionit dhe e 
Komunikimit - Oqean i mundësive 

Do të shprehem thjesht, pasi gjërat 
e rëndësishme duhet të jenë të 
kuptueshme për të gjithë.
Popullsia e aftë për punë në 
Kosovë, e cila ka moshën mesatare 
më të re Evropë, ka mundësi të 
orientohet drejt një fushe, ku punët 
paguhen, duke nisur pothuajse nga 
dyfishi i pagës mesatare në Kosovë.
Ajo që është e rëndësishme të 
kuptojmë është se pavarësisht 
zhvillimit tepër të madh që ka pë-
suar fusha e TIK-ut gjatë dekadave 
të fundit, ajo ende cilësohet si e 
ardhmja, e kjo padyshim për arsye 
të potencialit marramendës që ka 
ende kjo fushë. Pra, investimi në 
teknologjinë digjitale shihet ende si 
investim në të ardhmen, jo vetëm 
në Kosovë dhe rajon, por në gjithë 
botën.
Fusha e TIK-ut, me punë si siguri 
kibernetike, big data, kodim, zhvil-
lues softueresh, e të tjerë, prodhon 
një kërkesë shumë të lartë në 
tregjet në të gjithë botën dhe kjo 
do të thotë se orientimi drejt kësaj 
fushe bën që të jesh në mes të 
mundësive më të mira në mënyrë 
të vazhdueshme.

Motori i ekonomisë së Kosovës 
janë burimet njerëzore. Nuk janë 
hapësirat e mëdha fushore ose 
minerare ose ligjore që na japin 
avantazh në krahasim me vendet e 
tjera të rajonit por edhe të Evropës, 
por është popullsia jonë e re.
T’i japësh përparësi orientimit dhe 
zhvillimit në karrierë në fushën e 
TIK-ut, si nga ana profesionale si 
nga ana e ndërmarrësisë, do të 
thotë ta fusësh ekonominë në treg-
jet më të zhvilluara e rrjedhimisht 
më të pasura.
Do të thotë gjithashtu të krijosh 
një forcë punëtore të pajisur me 
disa aftësi, të cilat i garantojnë 
mundësitë për të qenë të pavarur 
ekonomikisht, por edhe të lirë për 
të krijuar. Kjo do të thotë se nuk 
nxit krijimin e një ekonomie shër-
bimesh por krijon iniciativë për një 
ekonomi prodhuese në teknologji, 
gjë që e ngre zhvillimin e vendit në 
një tjetër nivel.

Të rinjtë duhet të bëjnë një balancë 
mes dëshirave të tyre dhe realitetit 
të tregut. Fatkeqësisht, ekziston 
një hendek për të rinjtë kur ata 

kalojnë nga arsimi i mesëm në të 
lartin dhe një tjetër pasi mbarojnë 
universitetin dhe dalin në tregun e 
punës. Duket sikur në pjesën më të 
madhe të rinjtë janë të papër-
gatitur për atë që i pret në fazën 
tjetër. Ky fenomen ka disa shkaqe, 
por një ndër ta është edhe numri 
i lartë i profesioneve të reja që po 
krijohen në periudha të shkurtra 
kohore. Nuk jemi më në kohën kur 
profesionet janë të standardizuara, 
gjë që ia bënte një të riu më të 
lehtë rrugëtimin drejt formimit 
profesional. Realiteti është më 
i komplikuar por kjo ka një gjë 
pozitive, mundësitë që ofron tregu 
janë shumë më të mëdha. Të rinjve 
do t’iu rekomandoja të kualifiko-
heshin në fushën e TIK-ut sepse 
mendoj se nuk do të zhgënjeheshin 
dhe nuk do të shihnin largimin nga 
vendi si mundësi të vetme për të 
ndërtuar një jetesë të mirë. Sfera 
e TIK-ut është ndërkombëtare, 
mund të punosh për një kompani 
zvicerane me një menaxher projek-
ti që jeton në Angli, për një klient 
amerikan dhe ndërkohë që je duke 
koduar në Prishtinë dhe pagën e 

merr si zviceran.
Një të ri të suksesshëm në fushën 
e TIK-ut duhet ta karakterizojë 
dëshira për të synuar vazhdimisht 
të ketë produktin e tij. Suksesi 
lind nga vizioni, nuk ka mënyrë 
më të mirë për të shprehur një 
vizion sesa një produkt ose krijim. 
Duhet pasur parasysh se nuk është 
produkti përfundimtar ai që i 
tregon të gjitha por edhe rruga që 
është arritur deri aty. Pra mendoj 
se të rinjtë në fushën e TIK-ut, që 
kërkojnë të jenë të suksesshëm, 
duhet të priren kah produkti dhe jo 
kah shërbimet.
Mundësitë për të bërë karrierë 
ne fushën e TIK-ut në Kosovë 
asnjëherë nuk kanë qenë më të 
mëdha, marrë parasysh trendet 
globale të zhvillimit, e krahas tyre 
edhe rritjen e numrit të kompanive 
dhe start-upeve në Kosovë, të cilat 
e kanë orientimin drejt eksportit të 
shërbimeve dhe produkteve. Trans-
formimi digjital, që po ndodh kudo, 
po i rrit mundësitë e punësimit 
por edhe po i zhvillon profesionet 
e reja që nuk kanë ekzistuar një 
dekadë më parë.

Menaxhere e nivelit të lartë me vite përvojë në sektorë të ndryshëm, znj. Çavolli solli pasurinë e 
njohurive në STIKK si drejtoreshë ekzekutive, që nga viti 2009. Gjatë kësaj periudhe, ka vepruar si 
avokate e komunitetit të TIK-ut dhe ka qenë forca kryesore lëvizëse e asociacionit, duke promovuar 
vizionin e saj dhe duke arritur deklaratën e misionit të organizatës.

Aktualisht vepron në emër të STIKK-ut dhe përfaqëson interesat e komunitetit të TIK-ut të Kosovës 
si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Gjithmonë ka shkuar përtej rolit si drejtoreshë 
ekzekutive dhe i ka marrë çështjet e sektorit me entuziazëm dhe përkushtim të madh dhe gjithmonë 
ka hulumtuar mënyra shtesë për t’i bërë gjërat të ndodhin. Një nga projektet e suksesshme që mund 
t’i atribuohet këtij zelli dhe përkushtimi, së bashku me disa palë të tjera të interesit, është themelimi 
i Qendrës së Inovacionit në Kosovë (ICK).

Vjollca Çavolli
Drejtoreshë ekzekutive 
STIKK - Shoqata e Kosovës për Teknologji të 
Informacionit dhe Komunikimit
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Punësimi në fushën 
e arkitekturës

KËSHILLA NGA PUNËDHËNËS IT

Bledion Baraliu, drejtor menaxhues në ArchiEDU

“Thelbi i një karriere të suksesshme në tregun 
e punës është që individi në momentin kur do 
të bëjë përzgjedhjen e profesionit ta zgjedhë 
atë profesion, të cilin ai/ajo me të vërtetë e do 
dhe shpreh interesim të pastër në të”, tha z. 
Baraliu, gjatë aktivitetit “karrieraUP”. Ai shtoi 
se të rinjtë duhet të zgjedhin atë profesion, për 
të cilin ai/ajo është i/e prirur ta bëjë, kështu 
që si përfundim i bie që ti nuk ke për të punuar 
asnjë ditë të vetme në jetën tënde, mirëpo do ta 
konsiderosh atë si një hobi, si diçka që ty të bën 
të ndjehesh mirë në fund të ditës dhe të cilën 
nuk e bën vetëm për shkak të ekzistencës. Nëse 
veproni kështu atëherë edhe rezultati i punës 
nuk ka se si të mos jetë fantastik.

“Ne nuk i penalizojmë studentët, të cilët nuk 
kanë përvojë pune, përkundrazi nëse e shohim 
që ata kanë potencial dhe motivim të fortë për 
të kryer punën, për të cilën ne si kompani bëjmë 
thirrje, atëherë nuk ka asnjë problem, sepse 
janë po këta entuziastë të rinjë, të cilët mund 
ta ndihmojnë dhe zhvillojnë edhe më shumë 
kompaninë. Pastaj e bëjmë një listë të ngushtë 
të kandidatëve potencialë, të cilëve u kërkohet 
një dokument (projekt) i punuar në ArchiCAD, 
për të parë përgatitjen e tyre teknologjike, në 
mënyrë që të vazhdojmë tutje me thirrjen për 
intervistën e punës. Ne i kushtojmë rëndësi 
shumë të madhe intervistës verbale të punës 
sepse ajo luan rol kyç në marrjen e vendimit se 
a do të bëheni pjesë e ekipit tonë apo jo”, tha z. 
Baraliu.

Ai shton se kur studenti apo i diplomuari të jetë 
i ftuar në intervistë të punë,s ai duhet të jetë 
i informuar rreth kompanisë, veprimtarisë që 
ArchiEDU bën, të ketë qëllime dhe ambicie të 

caktuara, pra të dijë se ku do të jetë pas 3-4 
vjetëve. Sipas tij, CV-ja është një pikë tjetër 
shumë e rëndesishme dhe virtyti që ata e 
vlerësojnë më së shumti në një CV të një individi 
është sinqeriteti i tij. Z. Bledion këshillon se 
më mirë është të shkruash një CV të varfër por 
të sinqertë sesa e kundërta. “Sinqeriteti është 
primar në kompaninë tonë dhe në punën, të 
cilën ne e bëjmë”, thotë ai.

“Ne mundohemi që çdo herë të jemi pjesë 
e trajnimeve të shumta në vend por edhe 
jashtë tij, në mënyrë që ta pergatisim stafin 
në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne si 
ArchiEDU synojmë që të paktën 1 herë në vit 
të udhetojmë jashtë vendit në vendet, prej të 
cilave ne si kompani mund të mesojmë shumë, 
në mënyrë që të kemi mundësi për të deba-
tuar rreth mënyrës së ndërtimit të qyteteve, 
objekteve dhe historinë arkitektonike të tyre etj. 
Një gjë tjetër e rëndësishme që ne tentojmë t’i 
japim rëndesi të veçantë është edhe: Motivimi 
i stafit. Ne tashmë e kemi gjetur një mënyrë 
për të vlerësuar performancën e çdo anëtari të 
kompanisë sonë, duke e përzgjedhur punëtorin 
e muajit në “ArchiEDU.” Kështu që ata të ndihen 
të vlerësuar për punën që e bejnë dhe të jenë të 
motivuar të punojnë zellshëm e plot pozitivitet. 
Që të jeni i perzgjedhur në stafin tonë atëherë 
nuk është e domosdoshme përvoja e punës, 
sa është e domosdoshme pjesëmarrja juaj në 
aktivitete brenda apo jashtë fakultetit sepse kjo 
dëshmon shumë përkushtimin tuaj ndaj profe-
sionit, të cilin e keni përzgjedhur për ta bërë tërë 
jetën”, shtoi ai.

Në pyetjen e studentëve pjesëmarrës nëse 
kompania ArchiEDU përdor programin “Revit”, 

z. Bledion tha se në zyrën e tyre e përdorin 
ArchiCAD-in, sepse bazuar në të gjitha analizat 
e tyre të bëra, ky program u është përgjigjur 
më së miri këkesave dhe interesimeve të tyre 
si kompani. “Çka ne ofrojmë është trajnimi në 
programin ‘Revit’. Trajnimi në ‘Revit’ mbahet 
për të gjithë ata studentë apo të diplomuar, të 
cilët deshirojnë apo shprehin interesim për ta 
mësuar atë”, tha z. Bledion.

Në pyetjen se cilat janë sfidat më të mëdha që 
kompania ka hasur në përgjithësi, Bledioni u 
përgjigj:
“Edhe pse ndonjëherë realiteti është i hidhur, 
realitetin duhet thënë gjithmonë. Në profesionin 
e arkitekturës ka sfida të mëdha. Gjithmonë 
njerëzit kanë menduar që arkitekti nuk është 
i nevojshëm, kanë menduar që ne kemi vetëm 
një kompjuter para vetes, në të cilin harxhojmë 
kohën dhe rrymën e asgjë më shumë, duke i 
neglizhuar apo hedhur në ujë të gjitha përgatit-
jet tona paraprake. Kjo sigurisht që ka qenë në 
të kaluarën një mendim shumë i gabuar ndaj 
arkitektëve. Ndërsa, në ditët e sotme, qoftë në 
sektorin publik apo privat, ndërtimet të cilat 
bëhen rrallëherë nuk kanë arkitekt mbas vetes, 
sepse arkitekti i analizon apo kanalizon të gjitha 
shpenzimet që bëhen, perveç të tjerash, arkitekti 
mundohet që të gjejë zgjidhjen më të mirë konk-
rete, duke paraparë edhe financat që i nevojiten 
realizimit të atij projekti etj., për t’u pasuar me 
sfidat tjera percjellëse si: Menaxhimi i ekipit, 
sigurimi që secili të jetë i motivuar, kujdesi që 
të dorezohet projekti në afatin e dakorduar 
paraprakisht, pergatitja profesionale etj.”
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KARRIERA

KËSHILLA NGA PUNËDHËNËS IT
Rëndësia e adaptimit të 
teknologjive të reja
Blerta Thaçi, drejtoreshë ekzekutive në Open Data Kosovo

Gjatë takimit virtual me studentët, në kuadër 
të sesioneve të aktivitetit “karrieraUP” për 
rrjetëzim të studentëve me punëdhënësit e 
aktivitetit, znj. Blerta foli për projektet e fundit 
që ka realizuar “Open Data Kosovo” dhe tregoi 
se kërkesat për projektet e tyre janë rritur gjatë 
kohës së pandemisë, duke pasur parasysh 
nevojën për TI.

Sa u përket trajnimeve që ofron ODK-ja, ajo tha: 
“Nëse bëheni pjesë e trajnimeve, të cilat ODK-ja i 
realizon, zakonisht fillojnë me njohuri bazike të 
zhvillimit softuerik në front end, në përgjithësi 
teknologjitë të cilat janë në ueb design, CSS, 
Java script dhe po ashtu punojnë në pjesën e 
arkitekturës të zhvillimit softuerik në anën e 
analizimit se si të montojmë zgjidhjet digjitale”.

Ajo shtoi se ODK-ja ka realizuar edhe tri klasa 
online, për të mësuar programim për fillestarë, 
për shkollat e mesme, mirëpo është e per-
shtatshme edhe për studentët, të cilët janë në 
fillim të studimeve. Ajo ndau me pjesëmarrësit 
linkun e ueb faqes kursori.org dhe inkurajoi të 
gjithë ta vizitojnë.

Në procesin e rekrutimit të punëkërkuesve, ajo 
tha se një element, të cilin e vlerësojnë është 
vullneti i punës përtej profesionit. “Dmth nëse 
jeni programer nuk do të thotë që të fokusoheni 
vetëm në pjesën teknike. Është e rëndesishme 
që të ngritni kapacitetin edhe në fusha të tjera, 
ndoshta të ndiqni ndonjë trajnim se si të shkru-
ani, gjithashtu komunikimi profesional është 
shumë i rëndesishëm, se si të menaxhoni kohën, 
se si t’i menaxhoni projektet, edhe këto janë 
elemente, të cilat e perforcojnë edhe më tepër 
profilin tuaj”, tha ajo. 

Në pyetjen e pjesëmarrësve sa i përket punë-
simit part – time, ajo tha se kjo gjë është e 
diskutueshme. “Nëse kandidati plotëson kriteret, 
atëherë ne mund të diskutojmë përfshirjen edhe 
part-time”.

Rreth përgatitjes së CV-së, ajo theksoi se nuk e 
preferojnë që CV-ja të jetë shumë e zgjatur, pra 
preferojnë që të jetë sa më e shkurtër dhe më 
relevante me profilin, të cilin po aplikojnë dhe 
se gjuha nuk ka problem, mund të jetë edhe 
shqip edhe anglisht. Ndërsa sa i përket letrës 
motivuese, ajo tha: “Letra motivuese është 
shumë e rëndesishme sepse tregon që kandidati 
me të vertetë e ka analizuar organizatën ose in-
stitucionin, ku po dëshiron të punësohet. “Edhe 
nëse nuk është shumë e gjatë, edhe nëse është 
vetëm një paragraf, punëdhenësi nënkupton 
që kandidati me të vërtetë e ka vlerësuar dhe 
e ka parë veten në atë institucion dhe përmes 
letrës motivuese, ai mund ta pershkruajë shumë 
thjesht se përse është motivuar për të aplikuar 
për atë pozitë”, shtoi ajo.

“Ndoshta nuk jam shumë e mirë në fushën e 
ICT-së! Kjo është një fjali që zakonisht prej të 
gjithëve e kemi dëgjuar”, thotë Blerta. “Unë 
kisha propozuar që këtë fjali të mos e përmen-
dim”, shtoi ajo.

Ajo i këshillon studentët ta shfytëzojnë kohën sa 
janë në studime, të dëgjojnë kurset, të cilat ODK-
ja i ka hapur dhe i ka bërë të qasshme online 
për të gjithë. “Hapi tjetër është që shumë shpejt 
do të organizojmë edhe trajnime të zhvillimit 
softuerik, të cilat janë pa pagesë dhe do t’i 
publikojmë në rrjetet sociale”, shtoi ajo.
Gjatë intervistave të punës, në ODK e kanë 

tradicionale pyetjen e parë: “Përse keni aplikuar 
te ne?” “Ajo është një pyetje klasike që në 
shumicën e intervistave e bëjnë. Asnjëherë mos 
u nisni në një intervistë pune nëse nuk e keni 
lexuar komplet çka keni pasur mundësi për atë 
kompani dhe atë pozitë”, thotë Blerta.
Në fund, ajo këshilloi studentët që të mos 
brengosen shumë për teknologjinë, të cilën po 
e mësojnë, mjafton të mësojnë njërën, e cila u 
pershtatet më shumë, ta mësojnë shumë mirë 
dhe ta perfeksionojnë atë dhe pastaj do ta kenë 
shumë të lehtë për t’u adaptuar me teknologji 
të reja, të cilat dalin. “Fokusohuni më shumë 
në logjikën, problem solving, në qasjen për të 
zgjidhur problemet dhe pastaj teknologjitë do t’i 
mësoni gjatë rrugëtimit”, përfundoi ajo.
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Pandemia globale COVID-19 ka 
ndryshuar mënyrën se si funksion-
on bota dhe ka kufizuar shumë 
sisteme ekzistuese. Kjo situatë ka 
nxitur nevojën për të riimagjinuar 
rolin e teknologjisë së informa-
cionit si një arsye për rritjen e 
produktivitetit të studentëve dhe 
të diplomuarve të UP-së. Duke 
u nisur nga kjo, kemi pyetur 
ish-praktikantët e QZhK-së se si e 
kanë kaluar kohën e karantinimit, 
si ka ndryshuar jeta e tyre, çfarë 
u ka munguar më shumë, si është 
të mësosh online dhe si ka ndikuar 
tek ata pasiguria që shkaktoi kjo 
situatë e jashtëzakonshme. 

Sipas Bleonës, studente në 
Fakultetin Ekonomik, situata me 
pandeminë dhe karantinën ka pa-
mundësuar mbajtjen e kontakteve 
të afërta me kolegët në lidhje me 
studimet. “Për mua dhe të gjithë 
të rinjtë ishte paksa një gjendje 
jo e favorshme, për arsye se jemi 
mësuar të takohemi me kolegë, të 
qëndrojmë së bashku, të diskuto-
jmë në lidhje me ligjëratat, provi-

met, të pimë madje edhe kafenë 
së bashku. Ajo shton se kjo situatë 
ka ndikuar që varet më shumë 
nga teknologjia për komunikim 
me të tjerët. “Nuk mund të them 
që karantinimi nuk e ka prekur 
mendjen e secilit prej nesh, na ka 
demoralizuar sadopak nga aspekti 
emocional, jemi bërë më të varur 
prej teknologjisë, por e mira ishte 
se kemi kaluar më shumë kohë me 
familjen tonë”, tha ajo. 

Në anën tjetër, Leutrimi, student në 
Fakultetit Juridik, tregon se situata 
me pandeminë ka pasur edhe anë 
pozitive dhe negative. “Shumë 
ndryshe për ne si studentë që për 
herë të parë zhvilluam mësim 
online, atë që universitetet në botë 
e kanë bërë shumë më herët. Të 
mësosh online është sikur që studi-
met të duken si jo të vërteta, sepse 
aq e thjeshtë dhe e lehtë është qas-
ja e bashkëpunimi me profesorin, e 
që nuk e kemi pasur aq shumë kur 
kemi qenë fizikisht në fakultet,” 
thotë Leutrimi. Ndër të tjera, ai 
thotë se një mangësi ishte hezitimi 

i studentëve për t’u inkuadruar me 
zë gjatë ligjëratave, e derisa e mira 
e gjithë kësaj gjendjeje ishte që, në 
mënyrë të papritur, studentët në UP 
po përdorin sistem online, që më 
herët nuk ka qenë mundësi.

Për më shumë, Nderina, studente 
në Fakultetit Filozofik, na ka 
treguar se cilat platforma i ka 
përdorur për të kaluar kohën e 
lirë dhe për të zhvilluar aftësitë 
digjitale e të tjera. “Aplikacioni 
‘Elevate’ më ka ndihmuar shumë 
për të sfiduar monotoninë me 
“Brain Training Games” që ofron. 
Ju sugjeroj të gjithëve ta instaloni 
sepse përveç lojërave atraktive, 
gjithashtu ndihmon edhe në më-
simin e gjuhës akademike angleze 
dhe matematikës. Një aplikacion 
tjetër që e përdori rregullisht për 
zhvillim gjuhësor është “Duolingo”, 
përmes të cilit po vazhdoj mësimet 
e gjuhës spanjishte. Edhe këtë 
aplikacion e sugjeroj për të gjithë 
sepse të mundëson mësimin e të 
gjitha gjuhëve në botë edhe atë në 
një formë interesante”, tregoi ajo. 

Derisa Greta, studente në FIEK, ka 
treguar se situata me karantinë 
ka pasur efekt çuditërisht shumë 
të mire për të. “Jam munduar 
që vazhdimisht ta mbaj veten të 
zënë me punë dhe aktivitete të 
ndryshme. Planifikimi i ditës/
javës në hapa të shtjelluar ishte 
një detyrë, të cilës i kushtova 
shumë rëndësi, dhe këtë e bëra me 
ndihmën e një aplikacioni mjaft 
efikas. ‘Trello’ është aplikacion 
mjaft efektiv, i cili të mundëson 
ndarjen e detyrave ditore në 
mënyra argëtuese, ‘Google Digital 
Garage’ është një platformë, e cila 
ofron kurse online prej fushave më 
të ndryshme. Të gjitha janë kurse 
mjaft interaktive dhe të shtjelluara 
profesionalisht. Coursera - një 
platformë tjetër digjitale me shumë 
mundësi për kurse online me 
certifikim. Duolingo - aplikacion 
argëtues për mësimin e gjuhëve të 
reja si dhe Yoga - program për joga 
mjaft esencial dhe i nevojshëm”, 
shtoi ajo. 
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Perspektiva e udhëzimit në karrierë në 
Arsimin e Lartë Evropian 
lze Astrīda Jansone, MS Ed., e kualifikuar për Këshillim në Karrierë, punon në Agjencinë 
Shtetërore të Zhvillimit të Arsimit të Letonisë si menaxhere e programit Euroguidance. 
Puna e saj fokusohet në udhëzimin arsimor me theks në mobilitet, sistemet dhe politikat 
e udhëzimit, mësimin ndërkombëtar mes kolegëve, promovimin e kërkimit, përkthimin 
e udhëzimeve, metodave dhe mjeteve. Ajo është gjithashtu anëtare e bordit të Shoqatës 
Ndërkombëtare të Udhëzimeve Arsimore dhe Profesionale.

Puna në rrjetin Euroguidance që nga viti 2007 
më ka ofruar njohuri mbi sfidat e specialistëve të 
orientimit në karrierë në institucionet e arsimit 
të lartë. Vëzhgimet në ngjarje kombëtare dhe 
ndërkombëtare – kryesisht në Letoni, por edhe 
përmes aktiviteteve të ndryshme të Bashkimit 
Evropian, Zonës Ekonomike Evropiane dhe 
vendeve partnere të BE-së janë baza për këtë 
reflektim personal.

Që nga viti 2000, motoja e Bashkimit Evropian 
ka qenë “Të bashkuar në diversitet”. Arsimi 
është një fushë që mbetet nën sovranitetin e 
shteteve anëtare të BE-së. Autonomia akademike 
dhe politikat e brendshme krijojnë aspekte 
që ndryshojnë nga institucioni në institucion. 
Kështu, tipari përcaktues në drejtimin e karrierës 
në arsimin e lartë evropian është konteksti, i 
lidhur me traditat kombëtare dhe strategjitë 
universitare, të cilat mund të kategorizohen në 
tri shkallë.

I centralizuar kundrejt i decentral-
izuar

Në strukturën organizative të një universiteti, 
funksioni i orientimit në karrierë mund të ven-
doset ose në mënyrë qendrore, nën mbikëqyrjen 
e drejtpërdrejtë të rektorit ose dekanit të shërbi-
meve studentore, ose mund të jetë i decentral-
izuar, me këshilltarë për karrierë të vendosur në 
fakultete. Duke punuar vetëm brenda rektoratit 
ose fakultetit, mund të ketë mungesë shkëmbimi 
informacioni dhe ndërgjegjësimi reciprok, duke 
kufizuar efektivitetin e praktikuesve të orientimit 

në karrierë. Kjo krijon sfidën për të qenë të duk-
shëm dhe të dallueshëm për përfitimet që mund 
të ofrojnë praktikuesit e orientimit në karrierë.

Largësia nga menaxhmenti

Ky është një faktor që mund të shihet si pozitiv 
ose negativ në varësi të faktorëve personalë të 
menaxherëve dhe praktikuesve të karrierës. Ai 
pasqyron nivelin e perceptuar të mbështetjes 
dhe kontrollit. Në rastin e një marrëdhënieje të 
distancuar me menaxhmentin, disa kolegë men-
dojnë se menaxherët nuk vlerësojnë, intereso-
hen ose perceptojnë nevojat për burime të akti-
viteteve të karrierës. Në anën tjetër, raportimi i 
vazhdueshëm, përvetësimi i personelit udhëzues 
për detyra urgjente të caktuara nga drejtuesit e 
universiteteve, ose diktimi i qasjeve në lidhje me 
politikën e imazhit të universitetit janë quajtur 
si ndikime negative të menaxhimit tepër të 
ngushtë të stafit të orientimit në karrierë.

I specializuar kundrejt i gjeneral-
izuar

Pozicioni i orientimit në karrierë si një shërbim 
i specializuar ose si pjesë e një grupi shërbi-
mesh mbështetëse studentore shpesh lidhet me 
burimet e universitetit. Optimizimi i ambienteve, 
objekteve teknike dhe stafit drejtues janë 
shpesh arsye për “zvogëlimin e përmasave” dhe 
kombinimin e disa shërbimeve në një njësi. Meg-
jithatë, për mendimin tim, shërbimi i special-
izuar i karrierës mund të ketë edhe “luksin” e 
dyshimtë për të qenë më pak i aksesueshëm për 
studentët që ndonjëherë e perceptojnë konceptin 
e karrierës si diçka për të ardhmen e largët. Në 
çdo rast, shërbimet e orientimit mund të përf-

shijnë një gamë të gjerë aspektesh, në varësi 
të fazave të ndryshme të rrugës së studentëve: 
rekrutimi, studimi dhe aftësitë personale, 
vendosja në trajnim, lëvizshmëria, punësimi, 
kërkimi i punësimit, mentorimi i të diplomuarve. 
Ndërsa këto pika lidhen të gjitha me ciklin e 
studimit, në varësi të kapacitetit të shërbimit të 
orientimit, disa mund të kenë prioritet.
Faktorët e lartpërmendur kanë pasur ndikim në 
punën e kolegëve drejtues të universitetit, duke 
çuar në kërkime të ndryshme dhe projekte të 
tjera. Ndoshta vendosja e shërbimit tuaj në këto 
shkallë të ndryshme do të frymëzojë gjithashtu 
zhvillim të ri.

Ky artikull është shkruar ekskluzivisht për 
revistën “Karriera”

“Autonomia akademike dhe 
politikat e brendshme krijojnë 
aspekte që ndryshojnë nga 
institucioni në institucion”
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LinkedIN në procesin e rekrutimit!
Vjosa Gjakova, menaxhere ekzekutive në kompaninë “Talent Seekers and Keepers” 

“Talent Seekers and Keepers” është 
kompani e re globale që ofron 
shërbime të konsulencës në fushën e 
menaxhimit të burimeve njerëzore, 
në të gjitha proceset e rekrutimit, 
si aplikimi, selektimi, intervistimi, 
trajnimi, etj.  
Gjatë takimit me studentët e Univer-
sitetit të Prishtinës, në kuadër të akti-
vitetit “karrieraUP”, znj. Vjosa tregoi 
se kanë vendosur ta quajnë kështu 
kompaninë sepse janë të interesuar 
të kërkojnë talente e pastaj edhe t’i 
mbajnë ata brenda kompanive ku 
kandidatët punësohen. Kjo kompani 
tani ka tre të punësuar, me përvojë 
të gjatë në menaxhimin e burimeve 
njerëzore në sektorin bankar. 

Ajo ka treguar se shpalljet postohen 
në faqen e kompanisë në LinkedIN 
dhe gjithashtu kjo platformë përdoret 
edhe për rekrutimin e kandidatëve. 
“Kompania e dërgon përshkrimin e 
pozitave të lira dhe, në bazë të për-
shkrimit, bëhet filtrimi i kandidatëve, 
pastaj pas filtrimit kandidatët intervis-
tohen. Përsëri bëhet një filtrim për të 
nxjerrë një listë të atyre që më shumë 
plotësojnë kërkesat e kompanisë. 
Zakonisht kur janë pozita të larta 
menaxhuese,  duhet të hulumtojnë 
në LinkedIN për profile të njerëzve 
që mund të jenë të interesuar. Ne 
i kontaktojmë për t’i pyetur nëse 
janë të interesuar për një pozitë, por 

gjithsesi duke i rikujtuar se biseda do 
të jetë konfidenciale”, tha Vjosa.

Në pyetjen se sa përdoret platforma 
LinkedIN në rekrutim, Znj. Vjosa 
tregon se ky është një aplikacion që 
përdoret shumë në botën e zhvilluar. 
“Tani, sidomos në kohën e pande-
misë, po e shoh se aktivitetet janë 
rritur shumë, ka shumë këshilla se 
si duhet të formatizoni CV-në, letrën 
motivuese, si përcillen të dhënat 
e kandidatëve, etj. Jashtë vendit 
tonë kompanitë janë të pajisura 
me softuer ATS (Applicant Tracking 
System), që pa e parë CV-në mund 
t’i eliminojnë kandidatët që nuk i 
përshtaten pozitës dhe kjo lehtëson 
shumë procesin e rekrutimit”, tha ajo.

Znj. Vjosa udhëzoi studentët 
pjesëmarrës se si duhet të plotëso-
jnë CV-në dhe çfarë duhet të kenë 
parasysh gjatë plotësimit të këtij 
dokumenti. “Në rezyme ose CV në 
fillim duhet të vendosen të dhënat 
personale, pastaj vjen një përmbledh-
je personale (professional summary), 
ku kandidati tregon se çfarë është 
me profesion, pozitën e kombinon 
me atë se çfarë është. Ndonjëherë 
pozita nuk lidhet me përvojë 
profesionale, atëherë në këto raste i 
cekim atributet personale. Munden 
me qenë p.sh. “jam person dinamik, 
jam i motivuar, i përgjegjshëm, i 
besueshëm”, që lidhen me atributet 
personale. Përmbajtja e kësaj pjese 
është si përgjigjja në pyetjen e interv-
istës “na tregoni diçka për veten?”. 
Pastaj vijnë kompetencat dhe arritjet 
kyçe, pjesa ma e rëndësishme. Ceken 
shkathtësitë e transferueshme, pra 
shkathtësitë që i keni pasur dhe i keni 
edhe sot p.sh. lidershipi. Këto arritje, 
këto atribute që i shkruani duhet të 
mbështeten me dy fjali që demon-
strojnë ato aftësi. Nuk do të thotë që 

situatat duhet të lidhen me punën, 
munden me qenë situata edhe të 
përditshme, ku ju keni demonstruar 
disa aftësi. Pastaj, cekni përvojën pro-
fesionale, ku përfshini 4-5 përgjegjësi 
që keni pasur gjatë punës. Nëse nuk 
keni përvojë profesionale, e shënoni 
punën praktike. Filloni nga shkollimi 
i fundit, duke cekur emrin e gradës 
që keni fituar. Pastaj, certifikimet 
dhe trajnimet profesionale me palët 
e jashtme. Do të ishte mirë të ishin 
trajnime të akredituara, por mund 
edhe të mos jenë”, tha ajo.
Ajo këshilloi pjesëmarrësit të 
hulumtojnë për mundësi deri sa të 
arrijnë atë çfarë duan. “Duhet të 
investohet në vete dhe të krijohet 
rrjeti i kontakteve, i cili është shumë 
i rëndësishëm. E përmenda edhe 
nëse praktika është pa pagesë, ia 
vlen me shku, njeh njerëz të rinj, të 
sheh dikush që pastaj mund të thotë 
për ju, ‘e njoh, është shumë punëtor’  
dhe menjëherë mundesh me mbërri 
në karrierë”, tha ajo.
Në pyetjen se si mund të tingëllojë 
te punëdhënësi nëse një kandidat ka 
kryer disa praktika, por nuk është 
punësuar ende, ajo tha se kjo mund 
të krijojë dyshime te punëdhënësi, 
por normalisht një punëdhënës, i 
cili ka një përvojë më të gjatë dhe 
është i logjikshëm dhe e njeh tregun, 
nuk duhet me marrë si pengesë ose 
paaftësi të kandidatëve. Ajo shtoi 
se ata duhet me e marrë parasysh 
situatën, tregu i Kosovës është shumë 
i ngushtë. 
Sa i përket intervistës së punës, 
ajo tha se është proces, për të cilin 
kandidati duhet të ushtrojë shumë  
sepse aty merret vendimi nëse një 
punëdhënës do të ta ofrojë pozitën 
e punës. “E rëndësishme është të 
lexohet për kompaninë, sepse nuk 
ka intervistë që kandidati nuk pyetet 
se çfarë di për kompaninë ku ka 

aplikuar. “Nëse këtë nuk e ka bërë, 
atëherë me këtë lë përshtypje të 
keqe, mungesë interesimi me u an-
gazhu në atë kompani. Nëse ftoheni, 
duhet të përgatiteni, të hulumtoni. Jo 
vetëm në google dhe në ueb faqen e 
kompanisë. Nuk duhet të përgjigjeni 
krejt çka keni lexuar, por edhe kjo 
vlerësohet nëse e thoni. Por, do t’ju 
kishte vlerësuar më shumë nëse e 
studioni më shumë kompaninë, duke 
gjetur tri - katër gjëra që janë lidhur 
me ata e që ju pëlqejnë juve më 
shumë për atë kompani, p.sh. vlerat 
e kompanisë janë në harmoni me 
vlerat tuaja personale, ose kompania 
është eksperte në inovacione, atëherë 
ky është faktor që një kandidat e bën 
tërheqës kompania, ose dëshironi të 
punoni në një kompani globale”, tha 
Vjosa.

Në pyetjen se si duhet të përgjigjemi 
kur pyetemi se cila është dobësia ose 
mangësia jonë, ajo tha se në këto 
raste duhet të jemi të sinqertë sepse 
sinqeriteti vlerësohet. “Besoni, ata 
e kuptojnë kur ju jeni ose nuk jeni 
i/e sinqertë. Cekni dobësinë tuaj 
duke treguar se keni punuar me 
veten në atë drejtim. P.sh. mund të 
thoni “Dobësia ime është mungesa e 
durimit, reagoj shpejt, por me kohë 
e kam parë që secili nuk punon me 
tempon që punoj unë dhe nuk men-
don secili si mendoj unë, me kohë 
kam arritur të bëhem më tolerante 
dhe më e durueshme me njerëz”, 
këshillon Vjosa. 

Në fund ajo tregoi se kompania ka 
planifikuar të ofrojë sesione me 
këshilla rreth përgatitjes për tregun 
e punës për studentët që nuk kanë 
pasur rast të aplikojnë për ndonjë 
praktikë ose punë. Sesionet do të 
organizohen në të gjitha universitetet 
publike.
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Florentina është kandidate për doktoratë në fushën e Ndërmarrësisë dhe Inovacionit. Gjatë përvojës së saj të 
gjerë në fushën e hulumtimit, mësimdhënies, trajnimit dhe mentorimit, ka zhvilluar tipare të sipërmarrësve të 
suksesshëm në rajon. Ajo ka më shumë se 14 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e proceseve të BNJ dhe 
programeve të trajnimit brenda sektorit bankar, privat dhe joqeveritar në Kosovë, Evropën Perëndimore dhe 
Amerikën Latine. Florentina ka udhëhequr projekte të financuara ndërkombëtarisht me qëllim të mbështetjes 
së zhvillimit të NVM-ve në Kosovë. Ka përpiluar dhe realizuar me sukses programe trajnimi si: Komunikimi, 
Aftësitë e Shitjes, Shërbimi dhe Kujdesi ndaj Klientit, Strategjia e Shitjeve, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, 
Menaxhimi i Performancës, Menaxhimi i Stresit dhe Ndërtimi i Ekipit, kushtuar punonjësve të bankës. Ajo 
gjithashtu ka zbatuar procese të reja të BNj, duke qenë strukturimi organizativ, zhvillimi i sistemeve të 
menaxhimit të performancës dhe proceseve të tjera të lidhura me BNJ brenda organizatave në nivel lokal 
dhe ndërkombëtar. Gjithashtu, ka qenë e përfshirë në kryerjen e hulumtimeve në fushën sociale dhe sektorin 
e biznesit. Ajo ka përpiluar dhe ofruar programe trajnimi në Menaxhimin e Performancës, Menaxhimin dhe 
Ndërtimin e Ekipit, Aftësitë e Komunikimit, Shitjet, Shërbimin ndaj Klientit, Menaxhimin e Stresit, Analizën e 
Nevojave për Trajnim. Është kandidate për doktoratë në Universitetin Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Kroaci 
në fushën e Ndërmarrësisë dhe Inovacionit. Mban diplomë MA në Psikologji Organizative. Ajo gjithashtu ka 
përfunduar Akademinë e brendshme të ProCredit Bank me fokus kryesor në menaxhimin financiar. Së fundi, 
ligjëron lëndët Sjellje Organizative, Këshillim për Karrierë, Lidership dhe Zhvillim Organizativ, Psikologji 
Konsumatore dhe Marketing në Kolegjin Universitar Dardania, Kosovë. Është folëse aktive e ftuar: Grupi i 
Burimeve Njerëzore në Kosovë me temë: Mjetet për zhvillimin e liderëve brenda organizatave; TEDxPrishtina 
2013 me temë: Kreativiteti Ndërmarrës; Shoqata e BNj të Kosovës: Arsimi i Kapitalit Njerëzor në Kosovë gjatë 
periudhës 1980-2019. Ka qenë kryetare e Klubit Rotary Prishtina, 2020-2021.

Florentina Dushi - Shehu
Drejtore Ekzekutive
Business Development Group

Orientimi i suksesshëm në karrierë
Perspektiva juaj, mbi rolin 
dhe rëndësinë e orientimit dhe 
zhvillimit në Karrierë? 

Orientimi në karrierë është proces dinamik 
dhe përcjellës gjatë shkollimit. Orientimi në 
karrierë nënkupton që të analizojmë programin 
tonë të studimit dhe të vlerësojmë se si mund 
ta shndërrojmë në profesion. Andaj, orientimi 
në karrierë duhet të ndodhë në çdo fazë të 
studimeve. Orientimi i mirëfilltë në karrierë bën 
që ne të jemi aktivë në tregun e punës dhe të 
arrijmë të zhvillohemi në karrierë. Andaj, të dy 
proceset, orientimi dhe zhvillimi në karrierë janë 
procese shumë domethënëse për zhvillimin tonë 
personal.

Çfarë duhet ta karakterizoj një të 
ri të suksesshëm?

Një i ri i suksesshëm karakterizohet me një 
nivel të lartë të motivimit të brendshëm gjatë 
programeve të studimit për të arritur sukses 
në studime. Për më shumë, një i ri shquhet të 
jetë i suksesshëm nëse është mendjehapur dhe 
gjithnjë sheh dimensionet e ndryshme të fushës 

që e studion dhe vrojton se në cilat aspekte do të 
mund të zhvillohet profesionalisht.

Trendet e fuqizimit të shërbimeve 
për karrierë, në  nivele të 
ndryshume të arsimit? 

Shërbimi për karrierë zë një vend 
jashtëzakonisht të rëndësishëm për zhvillimin 
profesional të të rinjve. Ndjej shumë kënaqësi 
kur shoh që në Kosovë këto shërbime fuqizohen 
dhe po zgjerohen. Të rinjtë kanë nevojë për 
mbështetje të vazhdueshme të zhvillimit në 
karrierë.

Na flisni për sfidat gjinore, 
në ballafaqim me sukssein në 
karrierë?

Padyshim, në vendin tonë ka sfida në raportin 
gjinor ndaj zhvillimit të karrierës. Këto sfida 
përcillen nga vlerat tona kulturore. Sidoqoftë, 
kur jemi të determinuar të arrijmë sukses, çdo 
gjë duhet të lëmë anash dhe të fokusohemi 
vetëm në qëllimet tona të karrierës.

Rekomandimet tuaja për 
studentët – të rinjët?

Të rinjtë duhet të mendojnë rreth orientimit 
dhe zhvillimit të karrierës në mënyrë të 
vazhdueshme. Andaj, rekomandoj që të rinjtë 
të angazhohen sa më shumë në punë praktike 
dhe vullnetare gjatë studimeve, në mënyrë që 
të vëzhgojnë anën praktike të profesionit si dhe 
të vëzhgojnë karakteristikat e tregut të punës. 
Vetëm në këtë mënyrë, të rinjtë do të arrijnë 
të bëjnë tranzicionin në mes programeve të 
studimeve dhe tregut të punës për një kohë më 
të shkurtër.

 Gjithnjë duhet të 
jemi të vetëdijshëm për 
vlerën që ne e sjellim në 
tregun e punës. Andaj, 
asnjëherë nuk duhet të 
ndalim punën
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Punësimi në fushën 
e gazetarisë
Znj. Hoxha fillimisht prezantoi profilin e 
rrjetit “BIRN”, i cili operon që nga viti 2005. 
Rrjeti “BIRN” është organizatë lidere në 
gazetari hulumtuese, prodhim të kualitetit të 
lartë televiziv dhe online.

Gjatë prezantimit të saj, ajo përmendi 
mundësinë e kryerjes së praktikës nga ana 
e studentëve të gazetarisë, ekonomisë, 
shkencave politike e komunikim masiv në 
këtë institucion. Ajo tregoi se ekziston një 
bashkëpunim i ngushtë i stafit me studentët 
praktikantë, të cilët në këtë institucion 
kryejnë praktikë 3-mujore. Pas përfundimit 
të punës praktike, “BIRN” jep letër rekoman-
dimi për studentët praktikantë. 

Ajo foli edhe për procesin e rekrutimit të 
punëkërkuesve, nga faza e dërgimit të CV-
së, letrës motivuese, vijon testi me shkrim e 
deri te intervistat me kandidatët. “Një CV e 
mirëstrukturuar ku ceket shkollimi, eksperi-
enca e punës, trajnimet, aftësitë të tjera që 
cilësohen si një plus, është një hap i parë 
drejt punësimit”, thotë znj. Yllka.

Ajo shton se studentët kandidatë para 
intervistës për punë duhet të lexojnë dhe të 
mësojnë për vendin e punës ku aplikojnë. 
Gjithashtu, ajo theksoi se vlerësojnë kur 
kandidatët paraqesin ndonjë kritikë ndaj 
grupeve punuese të “BIRN”-it për ndonjë 
gazetar etj., sepse kjo dëshmon se ata 

e përcjellin punën e “BIRN”-it dhe kanë 
mendim kritik. Gjatë intervistës, studentët 
duhet të jenë të përgatitur dhe të posedojnë 
aftësi komunikuese, aftësi në drejtshkrim, si 
në gjuhën shqipe ashtu edhe atë angleze. 
“Edhe vetëm me punë vullnetare dhe pa 
përvojë pune paraprake në gazetari, çdo 
student i vullnetit dhe ambicioz për punë 
është i mirëseardhur dhe shfaq një plus në 
“BIRN” – shtoi znj. Yllka.

“BIRN”, si një organizatë joqeveritare, 
apolitike dhe e paanshme, gjatë shqyrtimit 
të aplikimeve nga kandidatët, si edhe shumë 
kompani apo punëdhënës, i shikojnë profilet 
e kandidatëve aplikues në rrjete sociale si 
Facebook e LinkedIN. Yllka theksoi se “pjesa 
që kandidatët postojnë në rrjetet sociale do 
të thotë shumë për të ardhmën profesionale 
të tyre. Një thirrje raciste, fyese apo një 
fotografi me një politikan nuk preferohet të 
shihet te kandidatët adekuatë për “BIRN-in”.
BIRN hap dy deri në tri herë në vit konkurs 
për punë praktike, duke i shpallur ato në 
rrjetet sociale si në Facebook dhe në Insta-
gram, si dhe në faqen e tyre “Kallxo.com”. 
Yllka në fund shtoi edhe një storie suksesi të 
të punësuarve në “BIRN”, duke përmbyllur 
sesionin me këshillën për pjesëmarrësit se 
me interesim, vullnet e punë të palodhshme 
mund t’i arrijmë qëllimet tona.

Yllka Hoxha 
Menaxhere e burimeve njerëzore në BIRN 
Kosovo

“Një CV e mirëstrukturuar 
ku ceket shkollimi, ekspe-
rienca e punës, trajnimet, 
aftësi të tjera që cilësohen 
si një plus, është një hap i 
parë drejt punësimit”
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Trendet bashkëkohore në fushën e 
energjisë së ripertritëshme

Avni Syla, drejtor menaxhues në kompaninë Elen

Gjatë edicionit të parë të aktivitetit ‘karrier-
aUP”, z. Syla fillimisht prezantoi profilin e 
kompanisë “Elen”, e cila operon që nga viti 
1992 si biznes familjar. Aktiviteti i ndermar-
rjes ka të bëjë me tregtinë e materialeve dhe 
shërbime në fushat: energji e ripertritëshme, 
energjetikë, elektrikë dhe efiçienca me IT.

Gjatë prezentimit të tij, z. Syla tregoi për 
rëndësinë e përcjelljes së trendeve bashkë-
kohore paralelisht me studimet, në mënyrë 
që të jemi të informuar për zhvillimet më të 
fundit në sferat ku veprojmë profesionalisht.

Ai na shpjegoi procesin e rekrutimit në tërë-
si, ku faza e parë ka të bëjë me dërgimin 
e CV-së dhe letrës motivuese, më pas faza 
e dytë, e cila ka të bëjë me dërgimin e një 
pytësori për të verifikuar se cili është stadi 
i njohurive të kandidatëve. Z. Syla theksoi 
se që në etapën e dytë është përgjysmuar 
numri i palëve që kanë qenë edhe më tutje 
të interesuar t’i ndjekin hapat e procesit të 
rekrutimit. Më pas faza e tretë ka të bëjë 
me mbajtjen e intervistës së parë dhe prej 
kësaj interviste të parë është përgjysmuar 
gjithashtu numri. Ai tregonte me keqardhje 
se në fazën e fundit të procesit të rekrutimit, 
që është intervista e dytë, numri i kandi-
datëve që kanë qëndruar deri në fazën e 
fundit ka qenë i ulët.

Sa i përket procesit të rekrutimit, z. Syla 
tregoi se si vetëm 10 % e aplikuesve për 
pozitat e hapura në “Elen” kanë lexuar për 
kompaninë paraprakisht, para se t’i nënsht-
rohen procesit të intervistimit.

“Për ndërmarrjet bashkëkohore në fushën e 
inxhinierisë është shumë me rëndësi që stu-
dentët të jenë të familjarizuar me programet 
softuerike, e në mesin e tyre në kompaninë 

ELEN me rëndësi thelbësore është njohja e 
programit AUTOCAD. Njohja e ketij programi 
ka të bëjë me një plotësim të një kushti 
të dobishëm në procesin e rekrutimit“, 
potencoi z. Syla.

Ai shtoi se një element vendimtar në 
përzgjedhjen e kandidatit është edhe një 
CV përmbajtësore, ku prej kandidatëve 
kërkohet që të jetë sa më të qartë dhe 
profesionalë. Z. Syla po ashtu këshilloi 
studentët që t’i japin rëndësi edhe emërtimit 
të email-it, në mënyrë që të dukemi sa më 
serioz, ku si shembull tregoi se një email me 
një pseudonim joadekuat nuk është aspak i 
qëlluar.

“Duke qenë ndërmarrës që një kohë të 
gjatë, përvoja e madhe të mundëson që 
të vlerësosh një aplikacion në tre-katër 
elemente dhe të krijosh një imazh rreth 
një kandidati, andaj qoftë edhe përmes 
emailit, arrijmë të bëjmë një vlerësim deri 
në një masë të caktuar. Pra, në tërësi, duhet 

t’i kushtojmë rëndësi cdo imtësie, sepse 
imtësitë e përbëjnë tërësinë”, shtoi ai.

Në pyetjen nga ana e pjesëmarrësve se 
cfarë e bën një menaxher të mirë, z. Syla 
tha se një menaxher i mirë ka një përgatitje 
adekuate shkollore si dhe duhet të jetë 
këmbëngulës në konceptin e tij, duke u 
mbështetur mbi shumë argumente.

Z. Syla përmbylli sesionin, duke theksuar 
se është shumë me rëndësi të kuptojmë 
se në cilin stad jemi, e si të rinj mjafton ta 
kuptojmë ku jemi e më pas të punojmë në 
jetësimin e ëndrrave.

Njohja e një programi softuerik 
ka të bëjë me plotësimin e një 
kushti të dobishëm në procesin 
e rekrutimit
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Pandemia dhe karriera juaj
Si të krijosh rrjetëzim të 
efektshëm    
 
Për ata të cilët po kërkojnë punë, 
rrjetëzimi është standardi i artë 
në zbulimin e mundësive të reja, 
thuhet në artikullin nga ‘Forbes.
com’.
Falë teknologjisë moderne, takimi i 
drejtpërdrejtë sy me sy nuk kërko-
het për të zhvilluar raporte të reja 
ose për t’i thelluar ato ekzistuese. 
Kështu që edhe pse jemi duke 
praktikuar një formë të distancimit 
social për momentin, ja se si mund 
të mbani dhe zgjeroni rrjetin tuaj.

Bëni përpjekje

Pjesa më e vështirë e rrjetëzimit 
aktiv tani është që të gjitha 
mundësitë natyrale nuk i dispono-
jmë për momentin. Kështu që 
nëse ky ishte burimi juaj primar 
për rrjetëzim, atëherë tani duhet 
të përpiqeni për mënyra të tjera. 
Ndoshta jeni mësuar të ecni nëpër 
zyre e të komunikoni me kolegë, 
të takoheni me ata gjatë “happy 
hour”.Ose mbase ju jeni një folës 
i zjarrtë, pjesëmarrës nëpër kon-
ferenca, person që zhvillon takime 

biznesi ose anëtar i një hapësire 
bashkëpunuese, ku takon kontakte 
të reja çdo ditë gjatë interaksione-
ve ditore. Kur këto mundësi nuk i 
disponojmë për momentin, është e 
lehtë që të kalojë një javë, pastaj 
dy e pastaj një vit pa rrjetëzim. 
Meqenëse ende nuk e dimë edhe 
sa do të zgjasë kjo pandemi, mos 
prisni. Bëhuni proaktiv, duke 
kërkuar mënyra të reja për t’u 
rrjetëzuar, qoftë përmes email-ave, 
rrjeteve sociale, uebinareve, apo 
edhe grupeve online për biseda 
apo çfarëdo forme të teknologjisë 
që juve ju duket më e për-
shtatshme. Në këtë mënyrë do të 
jeni më të informuar rreth temave 
të ndryshme.

Përkrahni ndjenjën e 
komunitetit

Përqafoni ndjenjën e komunitetit. 
Meqenëse ne nuk mund të dimë 
se çfarë përmban e ardhmja jonë 
individuale, pritja që thjeshtë të 
shohim se çfarë do të ndodhë nuk 
është një zgjidhje e kujdesshme. 
Mund të jetë e vështirë për të 
ndërmarrë veprime pa pasur një 
drejtim të qartë, por ndonjëherë 

është ai veprim - edhe nëse nuk 
duket direkt i dobishëm në këtë 
moment - që do t’jua hap sytë 
në një perspektivë ose ide të re. 
Kontribuoni, mbështetni, lidhuni e 
inkurajoni. 

Bashkohuni në një forum 
në internet

Edhe në qoftë se keni tendencë 
të mos merrni pjesë në diskutime 
online apo në grup, gjithnjë e më 
shumë po kemi burime për të mar-
rë informata, ofruar asistencë, ose 
për të dhënë sugjerime. Gjeni një 
forum që përputhet me interesat 
tuaj dhe bashkojuni diskutimit. Kjo 
është një mënyrë për të hapur një 
rrjet të ri të shoqërisë, e cila po 
ashtu nënkupton ekspozimin ndaj 
mundësive të ndryshme.

Kthehuni në kohë

Një fushë që shpesh anashkalohet 
është kontakti me njerëz që nuk 
kemi dëgjuar gjatë nga ta, ose ata 
individë me të cilët keni krijuar një 
lidhje, por kanë humbur kontaktin 
me kalimin e viteve. Ish-kolegët, 
shokët e vjetër të klasës dhe fqinjët 

e kaluar zakonisht mund të gjen-
den lehtësisht në mediat sociale 
dhe rivendosja e një lidhjeje mund 
të jetë më e lehtë sesa krijimi i një 
lidhjeje komplet të re. Dërgoni një 
mesazh dhe pyetni si janë. Pyetni 
se çfarë po ndodh atje ku ata je-
tojnë. Pandemia është një përvojë 
e përbashkët globale, kështu që 
ne të gjithë po ndjejmë stresin 
në një farë mënyre edhe nëse 
ndikimi në jetën tonë të përditshme 
ndryshon. Përvojat e zakonshme 
janë një mënyrë e shkëlqyeshme 
për të vendosur ose përshpejtuar 
marrëdhëniet me shpejtësi dhe kjo 
është ajo që shkurton industrinë, 
nivelin, gjeografinë dhe gjithçka 
tjetër.

Përktheu: Zana Sherifi, ish-vullne-
tare në QZhK

https://www.forbes.com/sites/
dawngraham/2020/03/18/
corona-and-your-career-how-to-ef-
fectively-network-during-a-quaran-
tine/#124651e5f9d
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Gresa Koca
Asistente për marrëdhënie me publikun
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Prishtinë

Gresa Koca ka studiuar baçelor në dy fusha: Gjuhë Angleze dhe  Marrëdhënie Ndërkombëtare. Aktualisht, ajo është duke 
ndjekur studimet për master në Gjuhësi Angleze. Gresa ka përfunduar tri programe të ndryshme shkëmbimi në SHBA, njëri prej 
tyre i sponsorizuar nga Departamenti i Shtetit. Ajo ka punuar në Këndin Amerikan të Prishtinës nga viti 2017-2021. Ajo është 
bashkëthemeluese e organizatës Keep It Green. Së fundmi ajo ka përfunduar programin gjashtëmujor Obama Leaders: Europe dhe 
është alumni e Fondacionit Obama. Tani ajo punon në sektorin për Diplomaci Publike të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës në Kosovë.

STORIE SUKSESI

KARRIERA

Rrugëtimi drejt një karriere të suksesshme! Motivi dhe sfidat
Orientimin dhe zhvillimin në karrierë 
e shoh si një rrugë, e cila i lejon 
individët të zbulojnë më shumë për 
pasionet e tyre. Pastaj si diçka që u 
ndihmon të rinjve t’i përdorin aftësitë 
e tyre për t’i shndërruar ato pasione 
në një karrierë të suksesshme. Pra për 
atë se çfarë u pëlqen të bëjnë dhe si ta 
bëjnë më së miri. 
Në një vend si Kosova, ku zgjidhjet 
janë shpesh të limituara, të gjithë 
individët duhet të fuqizohen për të 
zgjedhur një rrugë kuptimplotë karri-
ere. Rëndësia e orientimit në karrierë, 
mendoj se kyçe e ka frymëzimin e të 
rinjve që ta kthejnë pasionin, talentin 
dhe aftësitë e tyre në karriera të suk-
sesshme. Zgjedhja e një karriere nuk 
duhet t’i lihet kurrë rastësisë apo fatit. 
Idealisht, është një proces vendimmarr-
jeje i informuar.
Mendoj se secili e ka mënyrën e saj/tij 
se si dëshiron t`i qaset karrierës – dhe 
asnjë nga ato mënyra nuk është ga-
bim. Megjithatë, të bësh kërkime rreth 
punëve që mendon se dëshiron t’i bësh 
është kritike. Mund t’ju japë një pamje 
realiste të aftësive që do t’ju nevojiten 

për të qenë të suksesshëm. 
Në anën tjetër, zhvillimi i karrierës 
është një proces i përjetshëm i të 
mësuarit. Unë personalisht kam pasur 
qasjen e të përgjigjurit me “po” në çdo 
mundësi të ofruar. Prej disa mundësive 
kam mësuar se çfarë më pëlqen të bëj, 
e prej disa të tjerave se me çka nuk 
dua të merrem në të ardhmen. 
Pa dyshim se gjatë rrugëtimit tuaj 
në karrierë do të hasni në aktivitete 
dhe punë, të cilat nuk ju pëlqejnë t’i 
bëni. Mirëpo, nga secila prej këtyre 
aktiviteteve do të ndaheni me më 
shumë përvojë dhe aftësi për ta gjetur 
punën tuaj ideale.
Para disa ditësh, më rastisi të shoh 
një video nga Meg Jay (TED) : “Why 
30 is not the new 20?” Zakonisht të 
rinjtë në të njëzetat mendojnë se kanë 
ende mjaft kohë për t’u zhvilluar, për 
të investuar në veten dhe se vitet e 
njëzeta janë kryesisht për ta shijuar 
kohën e ëmbël të rinisë. Dhe nuk ka 
asgjë gabim me këtë. 
Mirëpo, nuk duhet të harrojmë se 
80% të vendimeve më të rëndësishme 
jetësore i marrim para moshës 

30-vjeçare. 10 vjetët e parë të karrierës 
do ta afektojnë suksesin tuaj të më-
tutjeshëm gjatë gjithë jetës si i rritur. 
Prandaj, t’i kushtosh kohë zhvillimit 
të personalitetit dhe karrierës, gjatë 
kohës së studimeve, mund të jetë 
komplet transformuese për ju.
Gjëja më e mirë që kam marrë me vete 
nga çdo punë dhe aktivitet deri tash 
kanë qenë kontaktet e reja. Rrjetëzimi 
është esencial për zhvillim. 
Mendoj se suksesi në një karrierë u 
atribuohet kryesisht informacioneve 
ose ideve që keni mbledhur në të 
kaluarën. Shkëmbimi i ideve dhe 
informatave me çdo person, me të 
cilin keni kontakt kontribuon më tutje 
në zhvillimin tuaj intelektual. Pastaj, 
përgjatë rrugës gjithmonë do të keni 
nevojë për ndihmë, është e rëndë-
sishme të kesh njerëz, te të cilët mund 
të kthehesh për këshilla.
Shpesh me shaka e them se unë jam 
produkt i programeve të shkëmbimit 
kulturor. Kam pasur fatin që të jem 
pjesë e disa programeve të tilla. Të 
gjithë që kanë pasur fatin e njëjtë e 
dinë se sa shumë kontribuon në hapjen 

Programi Obama Leaders

Programi Obama Leaders: Europe ka 
qenë një ndër eksperiencat më të mira 
që kam pasur. Si një grup prej 34 të 
rinjsh nga mbarë Evropa, kemi ndjekur 
programin 6-mujor të dizajnuar nga 
Fondacioni Obama që të mësojmë si 
krijohet ndryshimi që duam të shohim 
në komunitetet tona dhe më gjerë. Këta 
gjashtë muaj kanë qenë intensivë dhe të 
jashtëzakonshëm. Kishim rastin të disku-
tojmë dhe të mësojmë nga ish-presidenti 
Barack Obama, Samantha Power, Ben 
Rhodes, Federica Mogherini dhe shumë 
personalitete tjera të shquara.

e mendjes rreth çështjeve të ndryshme 
edukative, kulturore e politike. 
Puna që bëj tani ka të bëjë pikërisht 
me programe të shkëmbimit. Duke e 
ditur impaktin e tyre, kam dashur të 
ndjek një karrierë, e cila ma mundëson 
të kontribuoj që të rinjtë në Kosovë 
të kenë mundësi të ndjekin studime 
kualitative përmes programeve të 
shkëmbimit.
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Si mund të kontribuojnë programet 
fellowship në zhvillimin personal 
dhe profesional të studentëve?

Isabel Conforti është mësimdhënëse asistente e anglishtes në Këndin Amerikan të Prishtinës, në kuadër të 
programit Fulbright. Ajo është nga Maryland, SHBA dhe së fundmi ka diplomuar në Universitetin e Mary-
land, College Park për nivelin BA në marrëdhëniet ndërkombëtare, për nivelin BA në antropologji, BA në 
gjuhë dhe letërsi franceze dhe një pjesë, në zhvillimin ndërkombëtar dhe menaxhimin e konflikteve. Asaj 
i pëlqen shkëmbimi ndërkulturor i mësimdhënies së gjuhës dhe është e emocionuar të mësojë gjithçka që 
duhet të dijë për Kosovën derisa është këtu.

ZHVILLIM NË KARRIERË

Nëse do të më kishit thënë një vit më 
parë se pas përfundimit të universitetit, 
do të shkoja nga SHBA-ja për të jetuar 
dhe punuar në Kosovë për 9 muaj, nuk 
do t’ju kisha besuar kurrë. Por ja ku 
jam sot, duke punuar si mësimdhënëse 
asistente e anglishtes në Prishtinë. Kjo 
mundësi e pabesueshme nuk do të ishte e 
mundur pa bursën që mora nga Programi 
Fulbright.

Programi Fulbright është një bursë e 
sponsorizuar nga Departamenti Amerikan 
i Shtetit, i krijuar për të përmirësuar 
marrëdhëniet ndërkulturore dhe për të 
promovuar diplomacinë kulturore midis 
njerëzve nga SHBA-ja dhe njerëzve nga 
vende të tjera anembanë botës. Ka disa 
opsione të ndryshme të bursave Fulbright 
nga mësimdhënia te kërkimi deri te stu-
dimi. Nëse përzgjidheni për të qenë pjesë 
e programit, ju jepet mundësia të punoni 
jashtë vendit me një institucion pritës për 
një periudhë të gjatë kohore. Pikërisht 
përmes këtij programi m’u dha mundësia 
të punoj si mësimdhënëse asistente e An-
glishtes në Këndin Amerikan në Prishtinë.
Unë, këto kohët e fundit, kam filluar 

udhëtimin tim si mësimdhënëse asistente 
e Anglishtes, por përkundër kësaj, tashmë 
Programi Fulbright më ka dhënë përvoja 
dhe mundësi të mahnitshme që nuk do t’i 
kisha dashur ndryshe. Të jetuarit jashtë 
vendit më ka mësuar se si të jem fleksibël 
dhe e adaptueshme në situata të reja dhe 
në ndryshim. Duke punuar në Këndin 
Amerikan, kam qenë në gjendje jo vetëm 
të mësoj anglisht, por edhe të zhvilloj 
aftësitë e mia në menaxhimin e mediave 
sociale dhe komunikim. Në kohën time 
të lirë, punoj vullnetarisht me organizata 
që punojnë për çështje që kam pasion, 
si demokracia dhe të drejtat e njeriut. 
Pjesa më e mirë e kësaj shoqërie është 
shkëmbimi ndërkulturor; të ndaj kulturën 
time amerikane dhe të mësoj për kulturën 
dhe historinë e Kosovës. Pa Programin 
Fulbright, nuk mendoj se do të kisha mun-
dur të kisha një përvojë kaq unike dhe të 
pasur sa kjo. Ky program ndërkombëtar 
më ka dhënë mundësinë të rritem si pro-
fesioniste, individ dhe qytetare globale.
Programi Fulbright nuk është vetëm 
për qytetarët amerikanë. Studentët në 
Kosovë mund të aplikojnë për bursa të 
ndryshme Fulbright për të shkuar në 

SHBA. Programi Fulbright është vetëm një 
shembull i shumë mundësive të ndryshme 
të bursave që janë në dispozicion të 
studentëve. Bursat janë një mënyrë 
e shkëlqyer për të avancuar jo vetëm 
zhvillimin tuaj profesional ose akademik, 
por edhe zhvillimin tuaj personal. Ky 
program po më ndihmon të fitoj aftësi të 
vlefshme të shekullit 21 si kompetenca 
ndërkulturore, përshtatshmëria, lidershipi 
dhe ndërgjegjësimi global. Këto aftësi 
janë të dëshirueshme në të gjitha llojet 
e punësimit dhe ju ndihmojnë të bëheni 
një profesionist i zhdërvjellët. Çdo përvojë 
e programeve të këtilla ndërkombëtare 
është unike dhe do të ketë një ndikim të 
qëndrueshëm në përpjekjet tuaja profe-
sionale dhe personale.

Ky artikull është shkruar ekskluzivisht për 
revistën ‘Karriera”
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TRANZICIONI DIGJITAL NË 
UDHËZIMIN TËRËJETËSOR: 
RIMENDIMI I PROFESIONALIZMIT 
TË KËSHILLTARËVE TË KARRIERËS

Qendra Evropiane për Zhvillimin e Formimit Profesional (Cedefop) është 
qendra referuese e Bashkimit Evropian për arsimin dhe aftësimin profe-
sional, aftësitë dhe kualifikimet. Kjo qendër ofron informacione, kërkime, 
analiza dhe dëshmi mbi arsimin dhe trajnimin profesional, aftësitë dhe 
kualifikimet për politikëbërje në shtetet anëtare të BE-së. Cedefop u krijua 
fillimisht në 1975 me Rregulloren e Këshillit (EEC) Nr 337/75. Ky vendim 
është përsëritur në vitin 2019 me Rregulloren (BE) 2019/128 themelimi i 
Cedefop si një Agjenci Unioni me mandat të rinovuar.

info@cedefop.europa.eu
www.cedefop.europa.eu

Cedefop et al. (2021). Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers 
practitioner professionalism: a CareersNet expert collection. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. Cedefop working paper; No 2. http://data.europa.eu/
doi/10.2801/539512

Në nëntor të vitit 2021, Cedefop 
publikoi një seri të raporteve të 
punës, që përbëjnë dokumentin 
i cili prezanton perspektivën e 
profesionistëve të zhvillimit në 
karrierë sa i përket rimendimit 
të profesionalizmit të prakti-
kuesve të këshillimit në karrierë 
në një kontekst digjital. Në 
fjalën hyrëse nga Jürgen Siebel, 
drejtoreshë ekzekutive dhe An-
tonio Ranieri, drejtor i Departa-
mentit për AAP dhe shkathtësitë, 
thuhet se, edhe pse profesion-
alizimi i stafit udhëzues përmes 
edukimit fillestar përkatës 
dhe trajnimi dhe standardet 
profesionale mbeten prioritet, 
kjo nuk mjafton. “Zhvillimi 
i vazhdueshëm profesional, 
trajnimi në punë dhe në vendin 
e punës, por gjithashtu të 
mësuarit joformal nga kolegët 
dhe mes kolegëve, janë mjaft të 
rëndësishëm, andaj praktikuesit 
vetë duhet të kërkojnë trajnim, 
mësim gjatë punës dhe vetëzh-
villim”, shtojnë ata. 
Ky raport përmban 15 artikuj 
nga ekspertë të fushës, të ndarë 
në katër pjesë. Në pjesën e parë 
trajtohet rëndësia e identifikimit 
të standardeve për profesional-
izmin e karrierës, aktualiteti dhe 
e ardhmja e profesionalizimit të 
orientimit në karrierë në Greqi, 
por edhe rëndësia e Nënkornizës 
së kualifikimit profesional në 
Estoni në fushën e këshillimit në 
karrierë. Përveç këtyre, në këtë 
pjesë të dokumentit trajtohen 

rëndësia e certifikatave digjitale 
(digital badges) për vërtetimin 
e aftësive të praktikantëve 
të karrierës në Itali si dhe 
mbështetje aktive për të pap-
unët: implikimet e digjitalizimit 
për profesionalizëm në dre-
jtimin e karrierës. Pjesa e dytë 
e dokumentit trajton aftësitë e 
menaxhimit të tregut të punës 
në mesin e praktikuesve të 
këshillimit në karrierë si një 
kompleksitet në rritje, si dhe 
rastin nga Norvegjia sa i përket 
cilësisë së një kornize për pro-
fesionalizëm të vazhdueshëm 
në udhëzimin për karrierë. Në 
pjesën e tretë ofrohet perspek-
tiva e ekspertëve rreth aftësive 
sociale dhe emocionale në dre-
jtimin e karrierës, duke marrë 
si rast udhëzuesin e këshillimit 
në karrierë në shkollat rumune, 
ofrohet një dimension ndërkom-
bëtar për rritjen e kapaciteteve 
të profesionistët e ofrimit të 
udhëzimeve si dhe kompetencat 
strategjike dhe roli transformues 
i TIK-ut në udhëzimin gjatë 
gjithë jetës. 
Në pjesën e fundit të raportit 
të Cedefop, trajtohen raste nga 
Gjermania dhe Portugalia sa i 
përket rëndësisë së zhvillimit 
të aftësive të praktikuesve të 
këshillimit në karrierë për të 
punuar në kontekstin digjital 
si dhe sfidat gjatë pandemisë 
në edukimin dhe trajnimin e 
këshilltarëve të karrierës.
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STORIE SUKSESI TË PRAKTIKANTËVE 
TË QZHK-SË

Pse studimet pa praktikë profesionale nuk janë të kompletuara 

Lundrim Sadiku
Pozita: Menaxher i projekteve
Institucioni: PECB

Lundrimi është 23 vjeçar dhe vjen nga Ferizaji. Studimet themelore për gjuhë dhe letërsi angleze i ka për-
funduar në Fakultetin e Filologjisë të UP-së, ndersa tani vijon studimet master për letërsi angleze në të njëjtin 
institucion. Gjatë studimeve, ka qenë pjesë e programeve për shkëmbimin e studentëve në Europë e Amerikë.
Qe dy vite punon në degën në Prishtine të kompanisë kanadeze PECB, në departamentin e eLearning. Puna e 
tij fokusohet në menaxhmin e projekteve që kanë të bëjnë me prodhimin e kurseve e trajnimeve digjitale. Para 
kesaj pune kam qene praktikant në QZhK, student vullnetar në Seminarin e Gjuhës Shqipe, etj.
Në kohën e lire, i pelqen të lexojë, shkruajë e perkthejë. Muzika është një pasion i madh i tij, dhe kurdo që ka 
kohë (edhe audiencë), bënë muzikë me ukulelen e tij dhe këndon. 

Përfundimi i studimeve për 
shumë studentë është një ëndërr 
që shpejt mund të shndërrohet 
në ankth, kur pamundësia e 
gjetjes së një vendi pune karak-
terizon jetën pas diplomimit. 
Fatmirësisht, unë nuk kam 
pasur problem të tillë. Arsyeja, 
praktika profesionale dhe 
puna vullnetare. Përmes tyre, 
përveç përfitimit të shkathtësive 
profesionale, kam provuar pro-
fesione të ndryshme si dhe kam 
zgjeruar rrjetin profesional.
Para se të vazhdoj tutje, më 
duhet të jem i qartë në atë se 
duke i dhënë rëndësi punës 
praktike dhe asaj vullnetare, 
asnjëherë nuk duhet anash-
kaluar studimet dhe arritjet 
akademike. Besoj shumë se 
studimet duhet të jenë prioritet i 
gjithsecilit.
Gjatë studimeve të mia për 
gjuhë dhe letërsi angleze në 
Fakultetin e Filologjisë, kam 
qenë vazhdimisht i angazhuar si 

vullnetar, praktikant, apo edhe 
si pjesëmarrës në aktivitete të 
ndryshme nëpër OJQ, konfer-
enca të studentëve, organizata 
të mësimdhënësve, apo edhe 
organe të Universitetit të 
Prishtinës.
Shkathtësimi profesional është 
përfitimi kryesor që një student 
mund të marrë nga praktikat 
profesionale. Gjatë praktikës 
sime tremujore në Qendrën për 
Zhvillim të Karrierës, kam testu-
ar veten në atë se sa jam i aftë 
të shkruaj artikuj, të komunikoj 
me persona të rëndësishëm nga 
sektori privat në Kosovë, apo 
të ndihmoj në organizimin e 
eventeve me dhjetëra studentë 
si pjesëmarrës. Këto aktivitete 
mund të cilësohen si aftësi në 
menaxhim të projekteve. Me sa 
kam parë në punën time tash 
e dy vjet, mund të them se me-
naxhimi i projekteve nuk është 
diçka e lehtë. Është punë që 
kërkon kreativitet, gjindshmëri e 

aftësi komunikimi, që studentët 
mund të marrin në praktika të 
ndryshme profesionale.
Një e mirë tjetër e praktikës 
profesionale dhe vullnetare 
është fakti se studentët kanë 
mundësi të provojnë profesione 
të ndryshme për një periudhë 
të caktuar, zakonisht tre ose 
gjashtëmujore. Gjatë praktikës 
sime në QZhK apo edhe te 
Fakulteti i Filologjisë në Semi-
narin e Gjuhës Shqipe, kam kry-
er detyra që më kanë pëlqyer 
shumë, por edhe nga ato të cilat 
me dëshirë do t’ia jepja ndonjë 
kolegut. Pa marrë parasysh asaj 
se a më kanë pëlqyer detyrat 
apo jo, më e rëndësishmja është 
se kam kuptuar veten më mirë, 
kam kuptuar se çka do të më 
pëlqente të bëj në punën time 
afatgjatë.
Rrjetëzimi dhe krijimi i kontak-
teve profesionale janë poashtu 
faktorë kyç për një karrierë 
të suksesshme. Edhe pse fjala 

“meritokraci” përdoret shpesh 
si një sistem, ku vetëm ata që 
meritojnë mundësi punësimi 
apo shkollimi kanë qasje në 
to, nga përvoja kam parë se 
rrjeti profesional nuk ka të 
krahasuar. Është e vërtetë se 
një student apo profesionist i 
aftë vërehet dhe se ata herët 
apo vonë do të kenë mundësi 
të ngritën në karrierë, mirëpo 
shtysa fillestare shumë shpesh 
vjen nga rekomandimet që 
studentët marrin nga profesorët, 
mbikëqyrësit apo kolegët. Unë 
i jam shumë mirënjohës një 
profesoreshe të letërsisë, të cilën 
e kam pasur edhe mbikëqyrëse 
në Seminarin e Gjuhës Shqipe 
gjatë punës vullnetare atje, për 
rekomandimin që ajo ua ka 
dhënë punëdhënësve të mi të 
tanishëm. Pa punën vullnetare 
në Seminar, nuk besoj që do të 
kisha ardhur deri te kjo mundësi 
punësimi.

NR.2 | Dhjetor, 2021
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Rëndësia e punës 
praktike për një karrierë 
me shumë mundësi
Zana Sherifi
Asistente për Financa dhe Administratë 
USAID Up to Youth- Global Communities

Zana Sherifi, ish-studente e Universitetit të Prishtinës, ka përfunduar studimet baçelor për Menaxh-
ment dhe Informatikë si dhe ato master për Marketing si studente e dalluar. 
Aktualisht Zana është e angazhuar si asistente për Financa dhe Administratë në “USAID Up to 
Youth- Global Communities”, ndërsa në përvojat e saj të mëparshme Zana ka qenë e angazhuar 
në QZHK, UNDP, Kolegjin Evropian, xPuna etj. Pasioni i saj janë gjuhët e huaja, ku i flet rrjedhshëm 
disa prej tyre. Krahas angazhimit në punë, Zana është e certifikuar në programe të ndryshme të 
Ekonomisë.

Vendimi për të aplikuar për mundësinë për 
punë praktike të ofruar nga QZHK-ja, ka 
qenë një vendim i qëlluar dhe i rëndësishëm 
për rrugëtimin tim në karrierë. 

Filloi thjesht si një përvojë praktike për 
formësimin tim profesional, por u shndërrua 
në një përvojë që do të qëndrojë gjatë në 
mendjen time, për shkak të kujtimeve të 
bukura që kam nga aty dhe për shkak të 
përkrahjes së madhe që kam marrë nga 
stafi. QZHK-ja është përkrahësi dhe shtytësi 
më i madh i ideve tuaja që kontribuojnë 
në të mirë të studentëve të Universitetit të 
Prishtinës. 

Gjatë punës sime si asistent trajnere kam 
pasur rastin të njoh njerëz të mrekullue-
shëm, të cilët gjatë ligjëratave të mia rreth 
lidershipit, kanë ndarë me ne përvoja të 
pathëna më parë. Gjatë këtyre trajnimeve, 
studentët e UP-së janë shprehur se po 
ndihen shumë të motivuar nga trajnimet që 
QZHK-ja po i ofron dhe kur ti si individ jep 
një pjesë të kontributit në këtë drejtim, është 
ndjenjë e papërshkrueshme. Për çdo të ri, që 
ka shumë aspirata për arritje në karrierë por 
nuk po gjen mbështetjen e duhur, QZHK-ja 
është vendi ku përveç përkrahjes, mund të 
shtoni aftësitë tuaja organizative, të komuni-
kimit, interpersonale etj. Falë kësaj përvoje 

dhe aftësive të fituara, unë arrita të depërtoj 
më lehtësisht në tregun e punës, duke qenë 
se falë qendrës, kisha një njohuri më të mirë 
të tregut të punës në Kosovë, kërkesave të 
tregut si dhe mënyrën se si të përgatitesh në 
një mënyrë profesionale për një vend pune. 
Kontribuoni të ardhmes suaj duke marrë 
vendime të duhura tani.
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Mundësitë në Universitetin e 
Prishtinës “Hasan Prishtina”

Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZhK)     

Qendra për Zhvillim të 
Karrierës 

Biblioteka Kombëtare e Kosovës 
“Pjetër Bogdani”
qzhk@uni-pr.edu
uni-pr.edu
ekarriera.uni-pr.edu

Qendra për Zhvillim të Karrierës në Uni-
versitetin e Prishtinës funksionon që nga 
vitit 2007. Misioni i saj është t’u ofrojë 
studentëve dhe të diplomuarve mundësi për 
zhvillim personal dhe profesional përmes 
informimit, këshillimit, trajnimit, ndërmjetë-
simit me punëdhënësin, hartimit të doku-
menteve profesionale në fushën e karrierës 
dhe udhëzimit në karrierë si dhe ofrimit 
të këshillave akademike, udhëzimeve dhe 
konsultimeve për stafin e fakulteteve. 
Për studentët e Universitetit të Prishtinës, 
QZhK-ja ofron trajnime për mënyrat e 
përgatitjes së CV-së, letrës motivuese, 
këshilla për intervistë pune, informata rreth 
mënyrave të qasjes ndaj tregut të punës, 
trajnime për zhvillimin e shkathtësive 

që kërkon tregu i punës, shkathtësive të 
komunikimit dhe prezantimit si dhe trajnime 
tjera me tema të ndryshme. Informimi 
i studentëve për aktivitete të ndryshme 
bëhet direkt dhe përmes internetit (e-mailit, 
rrjeteve sociale, ueb faqes së UP-së dhe 
fakulteteve, platformës e-Karriera, etj.).
QZhK-ja u ofron studentëve mundësi që 
përmes saj të sigurojnë punë praktike 
në kompani, institucione dhe organizata 
të ndryshme. Studentëve që u pëlqen 
puna vullnetare, që janë komunikativ, të 
motivuar, të  përkushtuar dhe të përgjeg-
jshëm, QZhK-ja u ofron mundësi që të jenë 
praktikantë vullnetarë në zyrën e saj dhe 
të ndihmojnë në realizimin e aktiviteteve 
të ndryshme. Për të diplomuarit që kanë 

nevojë për informata rreth mundësive të 
punësimit, ne organizojmë aktivitete me 
qëllim të ndërlidhjes së tyre me tregun e 
punës, shkëmbimin e  përvojave model, të 
cilat inspirojnë të rinjtë dhe promovimin 
e tyre te punëdhënësi. QZhK-ja informon 
studentët për vende të lira të punës, punëve 
me orare të shkurtuar dhe praktikës për 
studentë përmes formave të ndryshme të 
informimit. Studentët dhe të diplomuarit 
kanë mundësi që të vizitojnë platformën 
e-Karriera dhe rrjetet tona sociale në Face-
book dhe Instagram për t’u informuar rreth 
mundësive që ofrohen për zhvillimin e tyre 
personal e profesional. 

MUNDËSITË NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
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Zyra për Marrëdhënie me Jashtë (ZMJ)

Zyra për Marrëdhënie 
me Jashtë

Administrata Qendrore
zmj@uni-pr.edu
uni-pr.edu

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë (ZMJ) është 
zyra që merret me bashkëpunimin ndër-
kombëtar në nivelin qendror të universitetit. 
Aktivitetet kryesore të ZMJ-së janë: Mobiliteti i 
personelit akademik dhe studentëve, aktivitete 
tjera bashkëpunuese – nënshkrimi i marrëvesh-
jeve të bashkëpunimit me IAL ndërkombëtare 
dhe organizata ndërkombëtare dhe Univer-
siteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës (UVP). 
Mobiliteti në kuadër të Erasmus+ mbështet 
shkëmbimin ndërkombëtar të studentëve, stafit 
akademik dhe administrativ, të ideve dhe prak-
tikave të mira ndërmjet universiteteve partnere. 
Programi siguron fonde për periudha studimi 
jashtë vendit, realizimin e shkëmbimeve të 
studentëve, stafit akademik dhe administrativ 
ndërmjet vendeve të Programit Erasmus + 

(Evropë dhe Turqi) dhe vendeve partnere. 
Përmes marrëveshjeve bilaterale, Universiteti 
i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka për qëllim 
krijimin e bashkëpunimit me universitetet ra-
jonale dhe ndërkombëtare, si dhe organizatat 
dhe korporatat vendore dhe ndërkombëtare. 
UP-ja, në koordinim me universitetet e huaja, 
ka nënshkruar marrëveshje për shkëmbimin e 
stafit dhe studentëve për studim dhe hulumtim, 
shkëmbimin e stafit administrativ dhe profe-
sional, etj. Zyra për Marrëdhënie me Jashtë 
bën verifikimin e autenticitetit të dokumenteve 
(diploma, vërtetim për statusin e studentit dhe 
transkriptë të notave) të studentëve me kërkesë 
të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.  
Verifikimi bëhet në bashkëpunim me njësitë 
akademike dhe Zyrën e Diplomave. ZMJ-ja 

informon dhe këshillon studentët, të cilët janë 
të interesuar të studiojnë jashtë vendit me 
vetëfinancim, e po ashtu lëshon vërtetime 
për lejimin e studimeve të mëtutjeshme, i cili 
kërkohet nga universitetet austriake.
Për studentët e UP-së dhe të huaj ZMJ-ja 
organizon Universitetin Veror Ndërkombëtar që 
ofron programe të reja, që në mënyrë aktive 
angazhon studentë dhe profesorë, duke e bërë 
programin veror një komponent thelbësor të të 
gjitha përpjekjeve për nxitje të bashkëpunimit 
dhe të bashkëkomunikimit, të shkëmbimit të 
ideve dhe mendimeve, të njohjeve të kulturave 
të reja dhe mbi të gjitha të eksperiencave 
akademike ndërmjet pjesëmarrësve.

MUNDËSITË NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
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VentureUP

Venture UP

Administrata Qendrore
info@venture-up.org
venture-up.org

VentureUP është qendra e ndërmarrësisë, 
inovacionit dhe inkubatori zyrtar i Universi-
tetit të Prishtinës. Kjo zyre ofron mbështetje 
për ndërmarrës, mentorim dhe trajnim për 
studentët, të cilët dëshirojnë të transformojnë 
idetë e tyre në biznese reale dhe organizata të 
vetëqëndrueshme. 
VentureUP punon me studentët, të cilët janë 
në fazën e hershme të ideve të tyre të biznesit 
e deri tek ata që kanë avancuar në procesin e 
ndërtimit të ndërmarrjeve të tyre. 
I pozicionuar në qendër të kampusit kryesor, 
VentureUP shërben si epiqendër për inovacion 
dhe ndërmarrësi në Universitetin e Prishtinës 
“Hasan Prishtina”. 
VentureUP është Qendra e Ndërmarrësisë dhe 
inkubator zyrtar i Universitetit të Prishtinës 

MUNDËSITË NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”

“Hasan Prishtina”, i cili shërben si urë lidhëse 
ndërmjet arsimit dhe tregut të punës për mbi 
50,000 të rinj kosovarë.
Programi i inkubacionit vlerëson idetë e 
studentëve për startup. Përveç ofrimit të 
hapësirës për zyra dhe kompjuterëve, programi 
i inkubacionit përfshin gjithashtu trajnime nga 
stafi i VentureUP, mentorim nga ekspertë të 
industrisë dhe ofron qasje në burimet financia-
re dhe investitorë. Ky program ndërton startupe 
inovative, të udhëhequra nga studentët e UP-së, 
derisa nga ana tjetër krijon mundësi të reja 
pune për të rinjtë e papunë në Kosovë. Kështu, 
VentureUP ka dizajnuar dhe zbaton trajnime 
specifike të zhvillimit të aftësive. Punëtoritë 
dhe trajnimet ofrohen nga një grup ekspertësh 
akademikë dhe profesionistë me përvojë në 

fusha të ndryshme. Këto seminare/trajnime 
përfshijnë, por nuk kufizohen në këto tema: 
Soft Skills, Plan biznesi, Marketing & Shitje, 
Teknologji, Menaxhimi i mediave sociale dhe 
Kontabilitet & Financë.
VentureUP mishëron shpirtin krijues të të 
gjithë studentëve duke iu ofruar mundësi që t’i 
aplikojnë njohuritë e tyre teorike në praktikë.
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Këndi Amerikan në Prishtinë

American Corner 
Prishtina

Biblioteka Kombëtare e 
Kosovës “Pjetër Bogdani”
acpristina@gmail.com
pristina.ackosovo.com

Këndi Amerikan në Prishtinë u hap zyrtarisht 
më 20 nëntor 2003 dhe është një partneritet 
ndërmjet Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë dhe 
Bibliotekës Kombëtare të Kosovës.
Këndi Amerikan i Prishtinës ofron një koleksion 
të gjerë mundësish nga SHBA-ja, një gamë e 
gjerë e bazës së të dhënave elektronike dhe qasje 
falas në internet për kërkime. 
Ka aktivitete të rregullta programimi, të foku-
suara në mësimin e gjuhës angleze, leksione, 
shfaqje filmash, klube bisedash, debate, uebinarë 
dhe lojëra.

Këndi Amerikan i Prishtinës është një seksion 
brenda Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, i 
krijuar për të ndërtuar dhe forcuar marrëdhëniet 
ndërmjet SHBA-së dhe Kosovës, për të shfaqur 
kulturën dhe vlerat amerikane, për të promovuar 
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mësimin e gjuhës angleze, për të inkurajuar 
studimet në Shtetet e Bashkuara dhe për të nxitur 
vullnetin e mirë dhe mirëkuptimin e ndërsjellë.

Këndi Amerikan i Prishtinës ilustron përkush-
timin e SHBA-së ndaj një parimi thelbësor të 
demokracisë: të drejtën e qytetarit për qasje të 
lirë në informacion. Ai ofron informacione autor-
itative për Shtetet e Bashkuara dhe lidh qytetarët 
amerikanë dhe kosovarë dhe ndërton ura të 
respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. 
Këndi Amerikan i Prishtinës ndër të tjera ofron 
këto shërbime: 

Ofron informacione të sakta, bindëse, në kohë 
reale dhe të përshtatshme për audiencën për 
Shtetet e Bashkuara - historinë, kulturën, sho-
qërinë dhe vlerat e saj.

Lehtëson mësimin e gjuhës angleze përmes 
qasjes në folësit e gjuhës angleze, burime, 
kompjuterë dhe internet.
Promovon mundësitë e arsimit të lartë në SHBA 
përmes këshillimit të EducationalUSA duke u ofru-
ar studentëve ndërkombëtarë udhëzime të sakta, 
gjithëpërfshirëse dhe aktuale për aplikimin në 
kolegjet dhe universitetet e SHBA-së.
Nxit lidhjet mes njerëzve, rrit mirëkuptimin dhe 
ndërton respektin me audiencën e vendit pritës 
përmes programeve kulturore.
Mbështet angazhimin e vazhdueshëm me 
ish-studentët e qeverisë së SHBA-së, duke i lidhur 
ata me audiencën lokale përmes programeve të 
diplomuar, ku zërat e besueshëm lokalë mund të 
ndajnë informacione të dorës së parë për Shtetet 
e Bashkuara dhe vlerat amerikane.
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American Advising Center (AAC)

American Advising Center 

Fakulteti i Edukimit 
info@aacks.org
aacks.org

American Advising Center (AAC) është një 
qendër zyrtare e EducationUSA në Kosovë e 
mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shte-
tit, përmes Ambasadës Amerikane në Kosovë. 
AAC-ja ofron informacion të saktë, të paanshëm 
dhe gjithëpërfshirës për studentët dhe studi-
uesit e interesuar nga Kosova që dëshirojnë 
të ndjekin arsimin e tyre në SHBA, në kolegje 
dhe universitete të akredituara amerikane dhe 
ndërkombëtare në mbarë botën.
Qendra Amerikane e Këshillimit ofron 
informacione rreth: Mundësisë së arsimimit 
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në universitetet amerikane në SHBA dhe në 
mbarë botën për baçelor, master, doktoratë, 
post-doktoratë etj., këshillim mbi procedurat e 
aplikimit, kërkesat dhe afatet për të aplikuar 
në universitetet amerikane në mbarë botën, 
bursa të mundshme akademike/të bazuara në 
nevoja dhe mundësi të tjera ndihme financiare, 
këshillim për karrierë, testet e standardizuara: 
SAT, iBT TOEFL, GRE dhe GMAT, kurse përgati-
tore për teste të standardizuara, libra përgati-
torë për teste të standardizuara dhe përkthim 
zyrtar i transkripteve të notave. 

DAAD

DAAD 

Fakulteti i Filologjisë
daad.pristina@gmail.com
daad.de

DAAD ofron të gjitha informatat rreth studimeve 
në Gjermani. Institucionet e Arsimit të Lartë në 
Gjermani kanë një gamë të gjerë të ofertave 
për studime dhe hulumtime. Ekzistojnë më 
shumë se 16000 programe studimore për t’u 
zgjedhur. Studentët mund të gjejnë një program 
studimi, të përshtatshëm për interesat e tyre. 
Për hulumtuesit shkencorë dhe shkencëtarët, 
Gjermania ofron mundësinë e përfshirjes së 
tyre në kërkime apo hulumtime të hollësishme. 
Në mënyrë që të diplomuarit dhe PostDocs e 
talentuar të mos heqin dorë nga studimet për 
shkak të mungesës së mjeteve financiare, 
Gjermania ofron një program gjithëpërfshirës të 
bursave me mbështetje të veçantë për studentët 
dhe hulumtuesit ndërkombëtarë. Nëse dëshi-
roni të keni një pasqyrë për ofertat, të cilat i 
ofron DAAD si edhe mbështetjen e  organizatave 
të tjera në lidhje me qëndrimin studimor në 
Gjermani, ju drejtojmë në faqen www.fund-
ing-guide.de. Këtu gjeni informacione lidhur me 

mundësitë mbështetëse të Shërbimit Gjerman 
për Shkëmbim Akademik- DAAD, si dhe nga 
organizatat tjera të  përzgjedhura për studentët e 
huaj, të diplomuarit dhe PostDocs. Bursat e DAAD 
përfshijnë financim për kurse verore universitare 
në Gjermani për studentë të huaj dhe për të 
diplomuar (nga niveli A2), udhëtime studimore 
dhe praktika studimore për grupe studentësh 
të huaj në Gjermani. Po ashtu, ofron financim 
për të diplomuar, kandidatë të doktoratës dhe 
hulumtues shkencor si bursa studimore për të 
diplomuarit në të gjitha disiplinat shkencore, 
bursa studimore për të diplomuar në fushën e 
muzikës, arteve, bursa hulumtimi- afatshkurtër, 
bursa hulumtimi me kohëzgjatje një vit, bursa 
hulumtimi për kandidatë të doktoratës dhe për 
shkencëtarë të rinj. Aplikimi online është i obli-
gueshëm nëpërmjet faqes: www.funding-guide.
de, ndërsa aplikacioni duhet të dorëzohet në një 
kopje në Ambasadën Gjermane në Prishtinë.
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Platformat për përpilimin e CV-së

Tashmë mënyrat e përpilimit të CV-së janë lehtësuar duke u mundë-
suar studentëve dhe të diplomuarve ta përpilojnë atë online përmes 
platformës digjitale të QZhK-së “e-Karriera” (shqip) dhe platformës së 
Bashkimit Evropian (anglisht).

Nëse ende nuk keni një CV apo dëshironi ta përpiloni më mirë atë që 
keni, këto dy platforma ju mundësojnë krijim të shpejtë të këtij doku-
menti të rëndësishëm për aplikim pune ose mundësi të tjera zhvillimi 
profesional.  

Në platformën “e-Karriera” kanë qasje të gjithë studentët e Universitetit 
të Prishtinës. Për të krijuar qasje në platformë, studentët duhet të vizito-
jnë faqen e internetit ekarriera.uni-pr.edu dhe të kyçen përmes SEMS 
ID-së dhe fjalëkalimit të njëjtë që përdorin në SEMS. Videon udhëzuese 
rreth përpilimit të CV-së në këtë platformë studentët mund ta gjejnë në 
faqen Facebook të Qendrës për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e 
Prishtinës (qzhkunipr).

Përmes platformës së Bashkimit Evropian, përkatësisht faqes së internetit 
https://europa.eu/europass/en studentët dhe të diplomuarit e UP-së 
kanë mundësi të përpilojnë CV-në në gjuhë angleze në tri formate të 
ndryshme. Për të krijuar CV-në në këtë platformë, të interesuarit duhet 
fillimisht të hapin llogarinë e tyre, të krijojnë profilin e pastaj të fillojnë 
vendosjen e të dhënave specifike në seksionet e dhëna. Udhëzimet për 
përpilimin e CV-së në këtë platformë mund t’i gjeni në YouTube me 
emërtim ‘Quick Europass tutorial: create your CVs’.
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Informimi dhe zhvillimi në 
karrierë gjatë pandemisë

Të dhënat demografike të mostrës

Situata me pandeminë Covid-19 ka shkaktu-
ar transformim rrënjësor të jetës së njerëzve 
në mbarë globin, përfshirë edhe të stu-
dentëve. Kjo e ka bërë edhe më të vështirë 
arsimimin dhe jetën në përgjithësi për të 
rinjtë në Kosovë. Numri i studentëve që kër-
kohej të qëndronin në shtëpi, për shkak të 
mbylljes së institucionit të tyre arsimor, arriti 
kulmin në mbarë botën. Me universitete të 
mbyllura, mësimet u zhvilluan në distancë. 
Përveç që kjo shkaktoi anulimin e të gjitha 
aktiviteteve dhe ngjarjeve në shumë fusha, 
edhe komunikimi e marrëdhëniet janë 
transferuar në biseda online dhe video 
thirrje. Përveç pasojave shkatërruese shën-
detësore, që ka shkaktuar virusi për ata që 

Siç paraqitet në grafikun 1., shumica e studentëve që e kanë plotësuar pyetësorin janë femra N=285 (77.9%), derisa pjesa tjetër janë meshkuj 
N=81 (22.1%). Pjesa më e madhe e respodentëve janë 20-22 vjeç (N=139, 38%), 111 studentë apo 30.3% janë të moshës 18-20 vjeç, 22-24 
vjeç janë 54 studentë apo 14.8%, derisa 62 studentë (16.9%) janë mbi 24 vjeç (shih grafikun 2).

Grafiku 1. Gjinia e respodentëve pjesëmarrës në hulumtim

janë prekur drejtpërdrejt nga ai, pandemia 
COVID-19 ka pasur implikime të mëdha në 
mënyrën se si studentët e arsimit të lartë 
mësojnë, jetojnë, kalojnë kohën e lirë, 
mënyrën se si komunikojnë dhe informohen 
etj.
Në fund të muajit nëntor të këtij viti, 
QZhK-ja ka lansuar pyetësorin për studentët 
e Universitetit të Prishtinës, për të marrë per-
ceptimet e tyre mbi ndikimin e pandemisë 
në zhvillimin e tyre personal dhe profesion-
al. Qëllimi i hulumtimit ishte të kuptojmë se 
cilat platforma online i përdorin më shumë 
për informim, si ka ndikuar pandemia në 
zhvillimin e tyre personal dhe profesional, 
si ka ndryshuar rutina e tyre ditore si pasojë 

e pandemisë dhe ku do të donin të përf-
shiheshin gjatë jetës studentore. Pyetësori 
është krijuar përmes platformës ‘google-
form’ dhe përmban 5 pyetje mbi të dhënat 
demografike dhe 4 pyetje kryesore. Py-
etësori është shpërndarë online në emailat e 
studentëve të UP-së, përmes rrjeteve sociale 
dhe platformës “e-Karriera”. 
Deri tani, pyetësorin e kanë plotësuar 368 
studentë të të gjitha njësive akademike. 
Po paraqesim më poshtë disa statistika me 
rezultatet e dala nga hulumtimi, i cili ende 
mbetet i hapur. Rezultatet janë të datës 6 
dhjetor 2021. 
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Gati ndarje proporcionale ekziston ndërmjet 
respodentëve që jetojnë në vendbanime 
urbane ose rurale. 199 studentë apo 55.1% 
e respodentëve jetojnë në vendbanime 
urbane, derisa 162 studentë ose 44.9% e 
tyre jetojnë në vendbanime rurale.
Pyetësori është plotësuar nga studentë 
të 14 njësive akademike që ka Universi-

Grafiku 2. Mosha e respodentëve pjesëmarrës në hulumtim

Grafiku 3. Fakulteti që studiojnë respodentët pjesëmarrës në hulumtim

teti i Prishtinës. Sipas grafikonit 3, nga 
368 respodentë, sa kanë marrë pjesë në 
hulumtim, pyetësorin e kanë plotësuar 64 
apo 17.5% studentë të Fakultetit Juridik, 50 
apo 13.7% studentë të Fakultetit Ekonomik, 
38 apo 10.4% studentë të Fakultetit të 
Edukimit, 35 apo 9.6% të FShMN-së, 32 apo 
8.7% studentë të Fakultetit Filozofik, etj. 

Shumica e respodentëve janë studentë të 
vitit të tretë (N=136, 37.2%), 87 apo 23.8% 
e respodentëve janë studentë të vitit të dytë, 
38 studentë apo 10.4% janë studentë të 
vitit të katërt, e po aq janë në vitin e dytë të 
nivelit master.
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Grafiku 4. Viti i studimeve të respodentëve pjesëmarrës në hulumtim

 Grafiku 5. Platformat që përdorin studentët për t’u informuar

STATISTIKA TË HULUMTIMIT ME STUDENTË

Në pyetjen se cilat platforma i përdorin 
studentët më shumë për t’u informuar rreth 
mundësive për zhvillimin e tyre profesional, 
si punësim, praktikë, trajnime, etj., re-
spodentët kanë pasur mundësi të zgjedhin 
deri në tri opsione. 
Siç paraqitet në grafikun 5, studentët 
përdorin platforma të ndryshme për t’u in-
formuar. Shumica e studentëve apo 221 prej 

tyre (60.1%) përdorin rrjetin social Facebook 
për t’u informuar rreth mundësive të reja 
për zhvillim personal e profesional që ofro-
hen për ta. Përveç Facebook-ut, 154 studentë 
apo 41.8% e tyre përdorin për informim 
portalet e punës, 126 studentë apo 34.2% 
thonë se përdorin për informim platformën 
e informimit dhe udhëzimit në karrierë 
‘e-Karriera’ të QZhK-së. Gjithashtu me qëllim 

informimi, studentët vizitojnë edhe faqen e 
internetit të UP-së dhe fakulteteve. Gjetjet 
tregojnë se studentët nuk e përdorin shumë 
rrjetin social ‘Instagram’ për informim mbi 
mundësitë e zhvillimit profesional. Ata më 
shumë informohen për mundësi punësimi e 
tjera, përmes reklamave të kompanive, sesa 
duke vizituar faqet e kompanive në internet.
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Grafiku 6: Aftësitë që studentët i kanë zhvilluar më shumë gjatë kohës së pandemisë

STATISTIKA TË HULUMTIMIT ME STUDENTË

Në pyetjen se cilat aftësi i kanë zhvilluar 
studentët gjatë kohës së pandemisë (shih 
grafikun 6), nga opsionet e dhëna, stu-
dentët respodentë janë përgjigjur se kanë 
zhvilluar më shumë aftësitë e hulumtimit 
në internet (N=270, 73.4%). Nga 368 
pjesëmarrës në hulumtim, 220 apo 59.8% e 

Në pyetjen se si pandemia ka ndikuar në 
mënyrën se si sot studentët organizojnë 
rutinën ditore (shih grafikun 7), shumica e 
respodentëve apo 53.3% e tyre vlerësojnë 
se ata sot janë më të prirur të përdorin 
platformat online për komunikim sesa më 
herët. Sipas rezultateve të hulumtimit, 162 

studentëve thonë se tashmë ata njohin më 
mirë platformat e komunikimit online, 133 
apo 36.1% e tyre njohin më mirë programe 
të reja kompjuterike, 125 studentë apo 
34% e tyre vlerësojnë se gjatë pandemisë 
kanë zhvilluar aftësitë e prezantimit, e 105 
studentë (28.5%) vlerësojnë se kanë zhvil-

luar aftësitë e komunikimit. Vërehet se kjo 
situatë e pandemisë nuk ka ndikuar shumë 
në mundësinë e studentëve të zhvillojnë 
aftësitë e komunikimit në gjuhë angleze. 
Një student shprehet se pandemia vetëm sa 
e ka rënduar situatën. 

studentë apo 44% e tyre shprehen se sot 
kalojnë më shumë kohë në internet, 152 apo 
41 % e tyre thonë se sot lexojnë më shumë, 
123 studentë apo 33.4% e tyre vlerësojnë 
se situata me pandeminë ka ndikuar që ata 
sot t’u japin më shumë rëndësi ushtrimeve 
fizike, derisa për 119 studentë apo 32.3% 

të tyre, ata sot i japin më shumë rëndësi 
ushqyerjes së shëndetshme. Një student 
shprehet se sot nuk ka shumë kohë për 
detyra, për shkak të kohës së kufizuar dhe 
lodhjes.
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 Grafiku 7. Ndikimi i pandemisë në mënyrën si studentët sot organizojnë rutinën ditore

 Grafiku 8. Aktivitetet në të cilat studentët do të donin të përfshiheshin gjatë jetës studentore

STATISTIKA TË HULUMTIMIT ME STUDENTË

Në pyetjen e fundit të pyetësorit, se në cilat 
aktivitete do të donin studentët të përfshi-
heshin gjatë jetës studentore (shih grafikun 
8), më shumë se gjysma e studentëve 
respodentë apo 53.3% e tyre thonë se do të 
donin të ishin pjesë e klubeve të karrierës, 
144 studentë apo 39.1% e tyre do të donin 

të kenë mundësi të jenë shikues në aktivi-
tete artistike dhe/ose sportive, 124 studentë 
apo 33.7% e tyre do të donin të përfshihesh-
in në aktivitete relaksuese si joga, pilates, 
etj., 103 studentë apo 28% e tyre do të 
donin të ishin pjesë e takimeve letrare si 
dhe klubeve sportive. Studentët kanë pasur 

mundësi të japin dhe përgjigjet e tyre jashtë 
opsioneve të dhëna. Ata thonë se do të donin 
të përfshiheshin në seminare shkencore, 
në hulumtime shkencore, në takime rreth 
shëndetit mendor, në ekspozita, etj. 
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Rezultatet e hulumtimit vërtetojnë nevojën e krijimit të klubeve të 
karrierës në çdo njësi akademike, gjë që është iniciuar nga QZhK-ja 
në janar 2020 dhe është ndërprerë për shkak të situatës me pande-
minë. QZhK-ja do të riiniciojë krijimin e klubeve të karrierës si dhe 
do të intensifikojë përpjekjet që studentëve t’u ofrohen aktiviteteve 

relaksuese gjatë studimeve të tyre. Duke marrë parasysh rezultatet 
e hulumtimit, specifikisht atë se studentët sot janë më të prirur të 
përdorin platformat online për komunikim dhe informim, QZhK-ja 
ua ka përshtatur edhe aktivitetet e saj këtyre rezultateve.  
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PËR PUNËDHËNËSIT

Më afër studentëve përmes “e-Karriera”

Si të krijoni profilin e kompanisë tuaj në e-Karriera?

“e-Karriera” është platformë 
digjitale e Universitetit të Prisht-
inës për informim dhe udhëzim 
në karrierë të studentëve të UP-
së. Kjo platformë, e cila u ofron 
studentëve mundësi informimi 
për ngjarje të ndryshme dhe 
shpallje pune, mundësi aplikimi 
për pjesëmarrje në trajnime dhe 
aktivitete të ndryshme, përpilim-

Dërgoni kërkesën për profil 
në emailin qzhk@uni-pr.
edu. Kërkesës duhet t’i bash-
këngjitet logoja e institucionit 
dhe përshkrimi mbi profilin, 
shërbimet dhe mundësitë që ky 
institucion ofron për angazhimin 
e studentëve në praktikë dhe 
punësim, mundësi trajnimi, 
kurse të gjuhëve, etj. Pasi të 
jetë krijuar profili juaj, keni 
mundësi të postoni shpalljet që 
dëshironi t’i ndani me studentët 
dhe të diplomuarit e Universite-
tit të Prishtinës. Në platformën 
“e-Karriera” kanë qasje të gjithë 
studentët dhe të diplomuarit 
e UP-së për të lexuar shpalljet 
tuaja.

in e CV-së dhe letrës motivuese 
si dhe njohjen e profileve të 
ndryshme të kompanive, ku 
studentët mund të punësohen 
në të ardhmen. Kjo platformë 
është në shërbim të të gjithë 
studentëve të Universitetit të 
Prishtinës dhe punëdhënësve, 
përmes ueb faqes: ekarriera.
uni-pr.edu.

Qendra për Zhvillim të Karrierës 
e Universitetit të Prishtinës 
ofron falas për institucionet 
publike dhe kompanitë vendore 
e ndërkombëtare mundësinë e 
promovimit të mundësive për 
studentë dhe të diplomuarit 
përmes shpalljes së njoftimeve 
për vende të lira të punës, 
punëve me honorar dhe prak-

tikës për studentë, prezantimin 
e kompanive dhe promovimin 
e mundësive për punësim dhe 
punë praktike në institucionin 
përkatës si dhe ndërlidhjen me 
studentë dhe të diplomuarit e 
Universitetit të Prishtinës në 
platformën “e-Karriera”.
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Karriera: Udhëzues grafik për planifikimin e së 
ardhmes tuaj

Çfarë ngjyre është parashuta juaj?

Bëni atë që jeni: Zbuloni karrierën perfekte për ju 
përmes sekreteve të tipit të personalitetit

(Careers: The Graphic Guide to Planning Your Future)
DK Books

Ky libër paraqet një  udhëzues të domosdoshëm për botën e punës. Me mbi  400 lloje të karrierës, me 134 përm-
bledhje mbi punë specifike dhe qindra karriera tjera të ndërlidhura, ky udhëzues i planifikimit të karrierës do t’ju 
ndihmojë të gjeni punën tuaj të ëndrrave. Ky libër për zhvillimin e karrierës përfshin: përmbajtje dhe strukturë të 
gjerë, që i ndihmon lexuesit të gjejnë karrierën e përsosur për ta, këshilla për menaxhimin e karrierës, informa-
cione mbi interesat, kualifikimet e nevojshme, stilin e jetës, vendndodhjen dhe realitetet e punës, udhëzime mbi 
aftësitë të cilat ndihmojnë lexuesit të vlerësojnë përshtatshmërinë e secilës prej punëve kryesore të paraqitura si 
dhe një dizajn i drejtuar nga ikonat që e bën procesin e kërkimit të punës më pak të frikshëm dhe më argëtues. Ky 
udhëzues ofron informatat mbi karrierën në media sociale dhe IT deri te punët në arkitekturë, mjekësi, shkencë, 
ligj, mjedis, etj. Punët e paraqitura janë përzgjedhur nga ekspertë konsulent dhe një ekip këshilltarësh për 
karrierë.

(What Color Is Your Parachute? 2022: Your Guide to a Lifetime of Meaningful Work and Career Success)
Richard N. Bolles dhe Katharine Brooks

Libri i fundit nga autorët Richard Bolles dhe Katharine Brooks përmban 11 kapituj. Ky libër është pjesë e një serie 
të gjerë titujsh me të njëjtin emër që ofron këshilla koherente dhe njohuri të përditësuara. Me më shumë se dhjetë 
milionë kopje të shitura gjatë pesëdhjetë viteve, ky është udhëzuesi më i popullarizuar dhe më i shitur i karrierës 
në botë, i cili është rishikuar dhe zgjeruar plotësisht për vitin 2022. Sipas përshkrimit të librit nga Amazon.com, 
në tregun sfidues të sotëm të punës, derisa të sapodiplomuarit përballen me një peizazh ekonomik në ndryshim 
dhe kërkojnë punë që paguhet dhe frymëzon, në anën tjetër punëtorët pushohen nga puna në mes të karrierës e 
disa njerëz kërkojnë një ndryshim frymëzues në jetën e punës, këshillat e testuara me kohë të “Çfarë ngjyre është 
parashuta juaj? janë të nevojshme më shumë se kurrë. Ky libër ofron këshilla moderne mbi strategjitë e kërkimit 
të punës që po funksionojnë sot, të tilla si ndërtimi i një rezymeje në internet, shfrytëzimi maksimal i mjeteve të 
mediave sociale dhe intervista virtuale.

(Do What You Are: Discover the Perfect Career for You Through the Secrets of Personality Type)

Paul D. Tieger dhe Barbara Barron

Gjetja e një rruge karriere, për të cilën jeni të pasionuar mund të jetë e vështirë - por nuk duhet të jetë! Me këtë 
udhëzues më të shitur, mësoni se si të gjeni një karrierë përmbushëse që i përshtatet personalitetit tuaj. Ajo që nuk 
ka ndryshuar është fuqia e tipit të personalitetit për të ndihmuar njerëzit të arrijnë kënaqësinë në punë. Ky botim 
i përditësuar, që përmban 30% materiale të reja, do t’ju udhëheqë në procesin hap pas hapi të përcaktimit dhe 
verifikimit të llojit tuaj të personalitetit. Më pas do të mësoni se cilat profesione janë të njohura për secilin lloj, do 
të zbuloni raste studimore të dobishme dhe do të merrni një përmbledhje të plotë të pikave të forta dhe të dobëta 
të llojit tuaj të lidhura me punën.
Përkthyer dhe përshtatur nga Amazon.com

TITUJ LIBRASH MBI ORIENTIMIN DHE ZHVILLIMIN NË KARRIERË


