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K O N K U R S 

 

 

Konkurs për bursa të ofruara nga International Business College Mitrovica (IBC-M) 

 

International Business College Mitrovica ka ofruar mbështetje financiare në formë të dy bursave te 

plota për nivelin Bachelor dhe një bursë të plotë për nivelin Master për Komunën e Prizrenit për 

vitin akademik 2020/2021 duke filluar nga muaji tetor 2020. 

 

Bursat do të mbulojnë tërë kohëzgjatjen e studimeve në nivelin Bachelor për 3.5 vite dhe në 

nivelin Master për 2 vite. 

 

IBC-M ofron titull Bachelor për periudhën 3.5 vjeçare në: 

 

 Shitjet ndërkombëtare dhe marketing 

 Menaxhmenti i shërbimeve publike 

 Menaxhmenti mjedisor dhe bujqësore 

 

IBC-M ofron titullin master i shkencës në menaxhimin ndërkombëtar dhe lidership për periudhën 2 

vjeçare në: 

 

 Menaxhimin e Biznesit 

 Menaxhimin e Mjedisit 

 

Kriteret për nivelin Bachelor janë të përshkruara më poshtë : 

1. Diploma e shkollës së mesme, 

2. Dëftesat e shkollës së mesme, 

3. Testi i maturës (pasi që të shpallen rezultatet), 

4. Njohja e gjuhës angleze e domosdoshme. 

 

Kriteret për nivelin Master janë të përshkruara më poshtë: 

1. Diploma e Universitetit, 

2. Transkripta e notave, 

3. Njohja e gjuhës angleze e domosdoshme. 

 

Sqarim: Në bursë përfshihen konvikti për Ba dhe Msc, pajisjet me literaturë si dhe për nivelin 

Master - provimi i gjuhës angleze do te organizohet nga International Buisness College Mitrovica 

(IBC-M). 

 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes 21.07.2020 deri më 04.08.2020 në faqen e 

Komunës.  

 



Aplikacioni i plotësuar dhe dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen tek sporteli i kërkesave, 

kati përdhesë, Objekti i Administratës, Qendra për Shërbime të Integruara – One Stop Shop, çdo 

ditë pune prej orës 09:00 deri në 15:00. 

                                                           

 

 Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren 

  Drejtoresha/Xhemile Thaçi Vezgishi 

 


