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GEOBIZ Project 2
nd

 cycle B-A practice as never stop learning 

Practical implementation of geoinformation in emergency management 

 

According 2
nd

 cycle of the GEOBIZ Project, University of Pristina, Project Partner number 

P14, held practice workshop-LLL focusing B-A. The gathering took place at the Emergency 

Management Agency (EMA) premises.. 

In the second round of B-A, in cooperation with EMA, we organised a joint study practice as 

never stop learning (LLL), with the topic: 

"Practical implementation of geoinformation in emergency management" 

In this workshop, the participants, a group of students from the study program Geodesy, 

Master's level, received practical information on how EMA uses geoinformation and its 

practical implementation in emergencies. Representing EMA, co-organiser Dr. Nehat 

Koçinaj, explained in detail many emergency interventions inside and outside the territory of 

R. of Kosovo, what to do and how important geoinformation is in these cases. EMA use the 

geoinformation as a primary tool to identify a location for intervention, the way of 

approaching the main point of intervention. Based on these EMA data, Mr. Kocinaj and his 

colleagues explained the use of adequate machinery to intervene. EMA is ready to save 

peoples life’s in cases of fire, flood, snow slide-avalanche, landslides, earthquakes, or 

volcanic eruptions etc. 

The Department of Geodesy, Faculty of Civil Engineering within University of Pristina will 

continue to develop new cooperations with the Private and Public businesses.  

This cooperation is useful for our future experts to gain new experiences and get ready for a 

new professional market. 

The LLL course "Practical implementation of geoinformation in emergency management was 

led by Dr. sc. Nehat Koqinaj with the support from Prof. Dr.sc. Murat Meha, Dr. sc. Fitore 

Bajrami and MSc. Fisnik Loshi. 

 

Best regards, 

Prof. Dr. Murat Meha  

GEOBIZ, Local leader FCE-UP 

10000 Pristina; R. Kosovo 
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Projekti GEOBIZ cikli i 2
të

  B-A praktikë - mos ndaloni së mësuari 

Zbatimi praktik i gjeoinformacionit në menaxhimin e emergjencave 

Sipas ciklit të dytë të Projektit GEOBIZ, Universiteti i Prishtinës, Partneri i Projektit 

numër P14, mbajti punëtorinë praktike-LLL me fokus B-A. Takimi u zhvillua në 

ambientet e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave (AME). 

Në raundin e dytë të B-A, në bashkëpunim me AME, organizuam një punëtori - 

praktikë të përbashkët studimore me fokusim kurrë mos ndaloni të mësoni (lifelong 

learning LLL), me temë: 

"Zbatimi praktik i gjeoinformacionit në menaxhimin e emergjencave" 

Në këtë punëtori, pjesëmarrësit, një grup studentësh të programit të studimit Gjeodezi, 

niveli Master, morën informacion praktik sesi AME përdor gjeoinformacionin dhe 

zbatimin praktik të tij në raste urgjente. Përfaqësues i AME-s, bashkë organizatori Dr. 

sc. Nehat Koçinaj sqaroj përdorimin praktik të gjeoinformacionin si një mjet parësor 

për të identifikuar një vendndodhjen për ndërhyrje, mënyrën e afrimit në pikën 

kryesore të ndërhyrjes. Bazuar në këto të dhëna të AME-s, z. Koçinaj dhe kolegët e 

tij, shpjeguan përdorimin e makinerive adekuate për ndërhyrjet e AME-së në 

përkrahje të shpejtë për shpëtimin e jetës së njerëzve dhe pasurisë  në rast zjarri, 

përmbytjeje-vërshime, rrëshqitje bore, rrëshqitjeje dheu, tërmetesh apo shpërthimesh 

vullkanike etj. 

Departamenti i Gjeodezisë, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit në kuadër të 

Universitetit të Prishtinës do të vazhdojë të zhvillojë bashkëpunime të reja me 

bizneset private dhe publike. 

Ky bashkëpunim është i dobishëm që ekspertët tanë të ardhshëm të fitojnë përvoja të 

reja dhe të përgatiten për një treg të ri profesional. 

Kursi LLL "Zbatimi praktik i gjeoinformacionit në menaxhimin e emergjencave u 

drejtua nga Dr. sc. Nehat Koqinaj me mbështetjen e Prof. Dr.sc. Murat Meha, Dr. sc. 

Fitore Bajrami dhe MSc. Fisnik Loshi. 

 

Me respekt të veçantë 

Prof. Dr. Murat Meha   

Udhëheqës i Projektit GEOBIZ 

UP-FN, 10000 Prishtinë 

R. Kosovës. 
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Photos from LLL workshop at Emergency Management Agency 25.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


