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Në fund të prezantimit studentët u njohën me publikimet e DPS, vendosur në dispozicion në 

stendat dhe tavolinat e promovimit; materiale këto që mund t’i ndihmojnë gjatë procesit të 

studimit apo edhe në zhvillimin e temave  të diplomës në këtë fushë. 

 

Broshurat rreth DPS (misioni, organizimi, publikime e rëndësishme, kontakte etj); Krijimin e 

përfitimeve nga standardet për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (SME-të); Udhëzuesi i 

Menaxhimit të Shërbimeve; Ju jetoni 24 orë me standarde; Si të marrim pjesë në procesin e 

standardizimit, etj. ishin disa nga materialet ndaj të cilave studentët treguan vëmendje më të 

madhe. 

 

Gjithashtu, DPS prezantoi të gjitha mjetet e komunikimit në dispozicion (tel, fax, faqjen zyrtare e 

internetit, profilet e DPS-së në mediat sociale) duke krijuar mundësinë për komunikim dhe 

informim të vazhdueshëm në të ardhmen. 

 

Studentët e vitit të tretë Administrim Biznesi, potencialisht të gatshëm për tregun e punës, 

zhvilluan vizita të shkurtra në vendet e punës, në sektorin e Promovimit dhe Marketingut dhe 

Sektorin e Shitjes së standardeve, duke parë në praktikë proceset e punës në DPS. 

 

 

 


