
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programi i Lidershipit Transformues – Bursat dhe Partneritetet ju fton të aplikoni për një mundësi unike 
të avancimit tuaj profesional në fushat e: (a) Lidershipit dhe (b) Menaxhimit të Ndryshimeve, përmes një 
seminari tre-ditor të mbajtur nga eksperti ndërkombëtarë Dr. Edward Cooper. Kandidatët pjesëmarrës 
do të kenë mundësinë e certifikimit të avancuar në fushat e lartpërmendura. Ky seminar bazohet në 
seminare të ngjashme për lidership në ShBA. Shih vegëzën këtu. 
 
 
Kriter për të aplikuar është që kandidatët të jenë 
të punësuar në administratën e universiteteve 
publike në Kosovë. Pjesëmarrja është e detyru-
eshme gjatë gjithë seminarit tre-ditor. Numri i 
pjesëmarrësve është i limituar. 
 
Për të aplikuar, dërgoni këto dokumente: 
- CV-në tuaj; 
- Një letër motivimi ku shpjegoni se si do të 
përfitoni nga ky seminar, dhe si do t’i shfrytëzoni 
njohuritë e fituara në vendin e punës (300 fjalë); 
në email adresën tonë:  
applypartnerships@usaid-tlp-sp.org 

 
Afati i fundit për aplikim është: 
10 Maj 2017 

Dr. Edward Cooper është konsulent i lartë, me 
mbi 45 vite eksperiencë në fushën e arsimit të 
lartë dhe lidershipit. 
 
Ka mbajtur pozita të larta si dekan, rektor dhe 
anëtar i bordit për disa institucione prestigjioze 
të arsimit universitar në ShBA. 
 

Dr. Cooper është i angazhuar 
me Universitetin e Prishtinës – 
Hasan Prishtina, përmes TLP-
SP-së, nga viti 2015. 
 
 

 

  

SEMINAR MBI LIDERSHIPIN DHE MENAXHIMIN E  NDRYSHIMEVE 

Seminari mbahet Më 25 Maj Dhe 31 Maj – 1 Qershor 

Për më shume informata, vizitoni webfaqen tonë: www.usaid-tlp-sp.org 

https://www.linkedin.com/in/edward-cooper-07a2029
http://graduateschool.edu/courses/LEAD8010L
https://www.linkedin.com/in/edward-cooper-07a2029
http://www.usaid-tlp-sp.org/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besnik Loxha, drejtor i zyrës për zhvillim akademik në Universitetin e Prishtinës 
– Hasan Prishtina, është një nga katër alumni (pjesëmarrësit) e seminarit mbi 
Lidershipin dhe Menaxhimin e Ndryshimeve që u zhvillua në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës. “Që nga dita e parë, e gjithë kjo eksperiencë ka qenë shumë e 
veçantë,” tregon Loxha. Përvoja e tij gjatë seminarit dhe vizitës në ShBA i dha 
mundësinë të zhvillohet profesionalisht dhe personalisht. “Unë i shtyj të gjithë 
të aplikojnë për këtë seminar dhe më pas edhe për vizitën studimore,” thotë ai. 
 
 

 
Linda Dula – Halilabazi, sekretare e përgjithshme në Universitetin e Gjakovës – 
Fehmi Agani, është përfituesja e katërt nga grupi i alumnive të seminarit mbi 
Lidership dhe Menaxhim të Ndryshimeve që pati mundësinë e pjesëmarrjes në 
vizitën studimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. “Secili aktivitet është 
mësim në vete,” shpjegon Dula – Halilabazi. “Seminari dhe vizita ishin përvoja të 
veçanta që nuk do t’i harroj kurrë”. 

Përshtypjet nga pjesëmarrësit e kaluar 

SEMINAR MBI LIDERSHIPIN DHE MENAXHIMIN E  NDRYSHIMEVE 

Për më shume informata, vizitoni webfaqen tonë: www.usaid-tlp-sp.org 

http://www.usaid-tlp-sp.org/

