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HYRJE

Ky manual për bursa është përgatitur me qëllim që t’ju ndihmojë 
studentëve të Universitetit të UEJL dhe të gjithë studentëve nga 
Ballkani Perëndimor të interesuar për të aplikuar për bursë. Ky 
manual paraqet një përmbledhje të informacioneve të ndryshme 
për bursa dhe ndihma të tjera finansiare nga burime të ndryshme. 
Në këtë mënyrë, ai shërben si një udhërrëfyes drejt informatave të 
sakta për bursa dhe për vetë procesin e aplikimit.

 

Për më tepër, ky manual nuk ka për qëllim të jetë burimi i vetëm në 
kërkimet e dikujt për ndihmë finansiare. Manuali do të siguron një 
të kuptuar më të mirë të procesit të marrjes së bursave, një diçka 
që i ndihmojë çdokujt të orientohet më mirë në këtë procedurë 
të gjetjes dhe aplikimit për mbështetje finansiare. Ky manual 
duhet t’ju ndihmon juve gjatë procedurave bazike të aplikimit 
ndërsa sigurisht se të punësuarit në Zyrën për marrëdhënie 
ndërkombëtare në universitetin tuaj to t’ju sigurojnë informata 
më të hollësishme dhe mbështetje të nevojshme për procesin e 
aplikimit për bursë. 
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MËSONI „SI FUNKSIONON AI“!

Qëllimi i këtij manuali është i orientuar në dy drejtime. Para së gjithash, kërkuesve 
të bursave do t’u bëhet një parezantim i bursave si formë e ndihmës financiare.

Së dyti, kërkuesit e bursave do të njihen me procesin e aplikimit për bursa: letra 
motivuese për bursë (p.sh. sqarime për të shkruar një ese të mirë); marrja e letrave 
rekomanduese dhe transkripteve të notave; gjetja e një gjurmuesi të bursave dhe 
kontrolli i listës përfundimtare.

Ju lutemi mbani mend se Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare në universitetin 
tuaj si dhe koordinatorët për bashkëpunim ndërkombëtar në fakultetin tuaj janë 
në dispozicion për t’ju ndihmuar nëse nuk kuptoni ndonjë çështje rreth aplikimit. 
Ju gjithashtu mund të kontaktoni edhe dhënësin e bursës për të cilën aplikoni.

Edhe një herë duhet theksuar se, për t’i kuptuar të gjitha hapat dhe kërkesat e 
parashtruara, manualin duhet ta lexoni me kujdes. Një mënyrë shumë e lehtë për të 
vendosur aplikimin tuaj në këndin e aplikimeve të „refuzuara“ është mosrespektimi 
i të gjitha udhëzimeve. Pasi të keni shqyrtuar njëherë manualun, do të kishte qenë 
e dobishme që një mik, këshilltar apo anëtar i familjes të shqyrtonte atë edhe 
njëherë. Mbani mend se vetëm aplikimet e plota do t’i dorëzohen komitetit për 
dhënien e bursave. 

Burimet më të rëndësishme për kërkim të bursave janë Interneti dhe sigurisht 
Zyra për Marrëdhënie Ndërkombtare në universitetin tuaj. Planifikoni të kaloni një 
kohë të mirë duke gjurmuar nëpër web faqe të besueshme. Ky manual sigurisht që 
është një vegël e dobishme në këtë proces, por ama ju duhet të keni dëshirë për të 
kaluar shumë kohë duke kërkuar mundësitë e shumta të studimeve jashtë shtetit 
dhe marrjes së bursave të cilat janë në dispozicion. Për shembull, web faqja www.
study-in-europe.info ka një bazë të të dhënave të universiteteve europiane të cilët 
janë të hapur për studentët e huaj. 
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TË PAGUASH PËR SHKOLLIM: BURSAT

Ju tashmë keni mësuar nga prezantimi dhe ndoshta tanimë keni ditur se „të qenit mobil“ nuk është vetëm një vendim 
i thjeshtë dhe që domethënë : do të iki jashtë për një vit..., pastaj i pregatisni valixhet dhe ikni. Ky mund të jetë një ndër 
vendimet më të rëndësishëm në jetën tuaj. Prandaj, merrni frymë thellë dhe le të shkojmë... 

Ju duhet t’i njihni interesat tuaja për studim. Së paku në përgjithësi. Cila është gjëja e parë të cilën duhet bërë tani? A 
e dini se cilat janë mundësitë tuaja? Cilat janë programet të cilat mund t’i përdorni? A mund dikush t’ju ndihmojë në 
kërkimin tuaj? Dhe sigurisht, njëra ndër pyetjet kyçe është: Kush do paguajë? A mund të marr mbështetje financiare 
nga universiteti im? Nga Qeveria ime? Çfarë lloji të mbështetjes financiare mund të pres- për një periudhë 
studimesh, përgjatë gjithë studimeve? 

Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur ta fillojmë këtë manual duke ju ndihmuar juve t’ju përgjigjeni disa prej pyetjeve 
që kanë të bëjnë sëpari me financat: cilat janë llojet kryesore të skemave për mobilitet, çfarë mbulojnë grantet e 
bursave, sikur edhe disa të dhëna elementare rreth asaj se sa të mëdha janë mundësitë për të fituar.

Llojet e skemave për mobilitet

Gjëja e parë të cilën duhet ta mbani mend mirë dhe që do ta bën 
më të lehtë kërkimin tuaj është se ju mund të aplikoni në skemat 
ekzistuese për mobilitet të cilat bazohen në programe ose projekte 
rrjedhëse, ose këtë ta bëni kokë më vete duke mos pasur institucion 
që t’ju „ruajë shpinën“. Në varshmëringa kjo, lloji i mobilitetit të cilin 
mund ta ndiqni do të dallojë. 

Gjëja tjetër të cilën duhet ta dini është se brenda skemave ekzistuese 
për mobilitet ekzistojnë dy lloje të mobiliteteve edhe atë, mund të 
shkoni jashtë qoftë si student në këmbim, qoftë si student që merr 
diplomë të huaj. 

Po cili është dallimi?
Atëherë, dallimi kryesor është si vijon:

•	 Nëse jeni student në këmbim, atëherë ju jeni student (zyrtarisht 
i regjistruar në një universitet apo në një institucion tjetër të 
arsimit të lartë) ‘i cili përkohësisht jeton në një vend të huaj dhe 
ndjek leksione ose është i përfshirë në aktivitete akademike’. Kjo 
domethënë se ju ngeleni student i universitetit tuaj amë, kaloni 
ca kohë në një universitet të huaj, pas së cilës ktheheni dhe e 
përfundoni shkollimin tuaj në vendin tuaj. Kreditet të cilat i fitoni 
jashtë janë të njohura, ndërsa është universiteti i juaj amë ai i cili 
e jep diplomën pasiqë ju t’i keni përfunduar studimet.
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•	 Në anën tjetër, një student që merr diplomë të huaj regjistrohet në një universitet tjetër dhe nuk është më 
student në universitetin e tij amë. Kjo do të thotë se pasiqë të keni aplikuar për diplomë të huaj ju nuk jeni më 
nën ombrellën e universitetit tuaj amë edhe pse në disa programe universiteti juaj amë mund t’ju ofron ndihmë 
administrative gjatë procesit të aplikimit. Ju do i bëni të gjitha studimet jashtë shtetit dhe do të merrni diplomë 
nga universiteti në të cilin keni studiuar.

Ashtu siç u përmend më sipër, këto lloje të mobiliteteve janë të vlefshëm për ata studentë, universitetet amë të të 
cilëve janë anëtarë të rrjeteve ekzistuese dhe projekteve në programet ekzistuese (ERASMUS MUNDUS, ERASMUS 
MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW, CEEPUS, etj).

Sidoqoftë, edhe pse fakulteti juaj nuk është pjesë e rrjetit ekzistues, akoma ekziston mundësia që ju të mundoheni të 
aplikoni për bursë. Ekziston një grup i tretë i studentëve i ashtuquajtur free movers.

•	 Një free mover është një student i cili aplikon për bursë në një universitet jashtë shtetit në mënyrë individuale, 
që domethënë se institucioni amë i tij nuk është anëtar i një partneriteti ekzistues (rrjet universitetesh, rrjet 
projektesh, etj.). Ai/ajo e bën aplikimin individualisht dhe jo të mbështetur institucionalisht. Kjo (zakonisht) do të 
thotë që ju mund të zgjidhni një universitet dhe të shihni para së gjithash cilat janë mundësitë që të pranoheni në 
drejtimin e dëshiruar dhe sigurisht nëse ka ndonjë mundësi të merrni mbështetje financiare për studimet tuaja. 
Me këtë rast mund t’ju këshillojmë që të mos dorëzoheni edhe sikur të mos ketë fonde që do t’ju mbështesin në 
atë universitet. Duhet që definitivisht të provoni nëse ka ndonjë mundësi të merrni mbështetje nga Ministria e 
Arsimit në vendin tuaj. Ata duhet që së paku të jenë në gjendje t’ju sigurojnë informacione. Shkoni po ashtu në 
Zyrën për Marrëdhënie Ndërkombëtare të universitetit tuaj dhe pyesni nëse ekziston ndonjë lloj bashkëpunimi 
me atë institucion. Nëse jeni free mover dhe kërkoni programe studimore me një diplomë të plotë, duhet të jeni 
veçanërisht të kujdesshëm sepse jo të gjitha universitetet ofrojnë programme të tilla për free mover studentët. 
Mundësitë për të fituar bursë nëpërmes aplikimeve të këtilla janë shpeshherë të kufizuara për vetë faktin se ju 
jepet përparësi atyre studentëve të cilët aplikojnë brenda partneriteteve ekzistuese.

Çfarë mbulon bursa?

Kjo është një tjetër pyetje e rëndësishme për të cilën fatkeqësisht nuk ka një përgjigje unike, sepse sigurisht gjithçka 
varet nga lloji i programit. Në përgjithësi, programet e mbështetura nga UE-ja sigurojnë nivel të lartë krahasuar 
me fondet të cilat sigurohen nga autoritetet kombëtare(p.sh. skema bilaterale, bursa nga qeveri të huaja, CEEPUS 
programi). UE:

•	 ERASMUS MUNDUS programi siguron alokime fikse vjetore, d.m.th. grante të cilat duhet të mbulojnë harxhimet e 
shkollimit, biletat e fluturimit dhe të gjitha harxhimet tjera të qëndrimit. Shuma e alokuar ndryshon në përputhje 
me shkallën e studimeve (MA ose PhD). Kjo domethënë se supozohet që t’i mbuloni të gjitha harxhimet më këtë 
shumë e cila është e konsiderueshme (aktualisht, granti vjetor për EM studime master është rreth 24 000 EUR. Për 
më tepër, rekomandimi i KE është që bursa vjetore të mos e tejkalojë shumën prej 5 000 EUR). 

•	 ERASMUS MUNDUS – DRITARJA E JASHTME PËR BASHKËPUNIM me bursat e saj mbulon shpenzimet me alokime 
mujore, në përputhje me shkallën e studimeve, pastaj mbulon biletën e fluturimit, sigurimin shëndetësor dhe 
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harxhimet e shkollimit (nëse ekzistojnë). Kjo praktikisht do të thotë se ju do të merrni një grant për çdo muaj, 
grant ky i cili supozohet t’i mbulojë harxhimet e vendosjes dhe harxhimet e përditshme. Pjesa tjetër e kostos nuk 
është brengë e juaj porse varet nga rrjeti. P.sh. alokimi mujor brenda projekteve ekzistuese është: 

•	 1000 EUR për studime bachelore dhe studime master

•	 1500 EUR për PhD studentë 

•	 1800 EUR për studentë postdoktorantë 

•	 2500 EUR për staf akademik

Programe të tjera:

•	 Programe bilaterale: zakonisht, pala e cila dërgon (d.m.th. fakulteti/ universiteti/ qeveria juaj) i mbulon harxhimet 
e udhëtimit, ndërsa në anën tjetër pala e cila pranon (institucioni pritës) kujdeset për sigurimin e vendosjes, 
mbulimin e harxhimeve për shkollim (aktualisht, shkollimi është pa pagesë sepse bazohet në parimin e 
reciprocitetit) si dhe sigurimin elementar shëndetësor. 

•	 CEEPUS programi: pala e cila dërgon i mbulon harxhimet e udhëtimit, ndërsa pala e cila pranon kujdeset për 
vendosjesn, harxhimet e shkollimit dhe sigurimin shëndetësor.

•	 Bursa nga qeveri të huaja: nuk ekziston një praktikë e unifikuar përsa i përket llojit të harxhimeve të cilët mbulohen 
nga këto bursa. Ato mund të variojnë nga mbulimi i harxhimeve për shkollim dhe vendosje, deri në mbulim të 
të gjitha llojeve të harxhimeve. Për këtë arsye, rekomandohet që ju t’i analizoni të gjitha detajet me personin 
përgjegjës për promovim dhe administrim të këtyre programeve.

N.B. Nëse aplikoni si free mover, atëherë shqyrtoni mirë të gjitha mundësitë për mbulim të harxhimeve për këtë 
kategori sepse edhe ato variojnë!!!

Sa të mëdhaja janë mundësitë për të qenë të financuar?

Sigurisht, gjëja e parë të cilën duhet ta dini është se çdo lloj programi për mobilitet ka të ashtuquajturën „kuotë“ për 
pranim. Këtë duhet ta kontrolloni për çdo rast veç e veç sepse në të shumtën e rasteve informacioni është i dhënë 
on-line (p.sh. për BASILEUS dhe JOINEU-SEE mund të gjeni informacione në web faqet e projekteve). Kjo domethënë 
se fondet e disponueshme nuk janë të pakufizuara. Megjithatë, numri i granteve në dispozicion në programet e 
lartëpërmendura është aq i madh saqë ju nuk duhet aspak të humbisni shpresën. 

Ajo që ju mund dhe duhet të bëni është të pregatisni me kujdes aplikimin tuaj dhe të kujdeseni për dërgimin e të 
gjitha dokumenteve të cilat kërkohen. Kapitujt në vazhdim do t’ju ndihmojnë të kompletoni aplikimin tuaj sa më 
lehtë. Pas kësaj ju duhet të jeni të durueshëm dhe të prisni rezultatet. 
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BËHUNI SERIOZ RRETH KËRKIMIT

Filloni kërkimin sëpaku 2 muaj parpara se të bëni 
aplikimin. Kjo do t’ju jep kohën e mjaftueshme për të 
bërë një kërkim të hollësishëm, për të marrë sa më shumë 
informacione të detajuara dhe për të bërë zgjedhjen të 
cilën ju e dëshironi. 

Për cilëndo bursë qoftë, sigurohuni nëse mund të aplikoni 
duke e ekzaminuar mirë atë. 

Ju duhet doemos t’i plotësoni të gjitha informatat të cilat 
kërkohen në aplikim dhe t’i dërgoni të gjitha dokumentet 
e nevojshme. Duhet theksuar vazhdimisht se është e 
nevojshme të respektoni afatet përfundimtare sepse 
aplikimet të cilat dërgohen pas afatit përfundimtar nuk 
merren parasysh.

Pasi të keni përfunduar të gjitha kërkesat për aplikim, 
sugjerohet që të bëni një kopje të aplikimit dhe ta mbani 
për vete. 

Ju lutemi mbani mend se të punësuarit e Zyrës për 
marrëdhënie ndërkombëtare janë në dispozicionin tuaj 
për t’ju ndihmuar nëse ju nuk kuptoni ndonjë çështje 
që ka të bëjë me aplikimin. Ju mundeni gjithashtu të 
kontaktoni edhe vetë organizatën apo institucionin i cili 
e jep bursën.

APLIKIMI PËR BURSË

Studentët e Ballkanit perëndimor të cilët duan të 
marrin pjesë në mobilitetin në UE:

•	 Për të gjitha Target grupet: duhet të kenë kombësinë 
e njërit prej shteteve të Ballkanit perëndimor të 
cilët janë partnerë në projekt dhe kanë njohuri të 
mjaftueshme të gjuhës së mësimdhënies;

•	 Për studentët bachelor: duhet të kenë përfunduar 
me sukses sëpaku një vit studime në institucionet e 

tyre amë; 

•	 Për Target grupin 1:  duhet të jenë të regjistruar në 
një universitet partner në Ballkanin perëndimor.

•	 Për Target grupin 2: duhet të jenë të regjistruar në një 
universitet tjetër në Shqipëri, Bosnje- Hercegovinë, 
Mal të Zi, Serbi, (IRJ) e Maqedonisë ose Kosovë 
(1244), ose duhet të zotërojnë një diplomë nga një 
universitet nga shtetet e lartëpërmendura. Ata do 
të duhet të argumentojnë si kjo periudhë e studimit 
jashtë do të jetë e dobishme për to (dhe rrethin 
e tyre socio-ekonomik) dhe të përfshijnë letrat 
mbështetëse në aplikimet e tyre individuale;

•	 Për Target grupin 3: kandidatët duhet të jenë pjesë 
e grupeve të margjinalizuara (vizitoni linkun për 
më tepër detaje rreth target grupeve http://www.
basileus.ugent.be/index.asp?p=101&a=98).

Procesi i aplikimit bëhet i gjithi online dhe format e 
aplikimit janë në dispozicion në linkun http://www.
basileus.ugent.be/index.asp?p=108&a=96. Ju lutemi 
lexoni me kujdes të gjithë web faqen dhe sigurohuni 
se po aplikoni duke shfrytëzuar formën korrekte. Pasi të 
keni klikuar në linkun adekuat, do të vazhdoni në faqen 
për përcaktimin e akountit tuaj. Porsa të keni një akount, 
nuk është e nevosjhme t’i plotësoni të gjitha fushat, e as 
t’i ngarkoni të gjitha dokumentet përnjëherë: do të keni 
mundësi t’i ruani të dhënat dhe të vazhdoni më vonë. 
Pasi të keni plotësuar të gjitha fushat, një buton do të 
paraqitet për t’ju lejuar juve që edhe formalisht ta dërgoni 
aplikimin. Nëse butoni nuk paraqitet, kjo domethënë 
se ju keni harruar të plotësoni ndonjë fushë. Ju lutemi 
kontrolloni me kujdes formën tuaj të aplikimit. 

Nëse e keni dërguar apllikimin tuaj, do të pranoni një 
e-mail automatik në adresën të cilën ju vetë e keni dhënë. 
Ky e-mail do të përmbajë aplikimin tuaj në format PDF 
dhe një numër tuaj  të regjistrimit. Ju lutemi ruajeni këtë 
e-mail. 

Personeli akademik mundet gjithashtu të aplikojë 
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për bursë një mujore. Personeli akademik nga Ballkani 
perëndimor i cili ka PhD mund po ashtu të aplikojë 
për bursë pas doktorale (nga 6 deri 10 muaj). Personeli 
akademik nga UE me PhD duhet të ketë marrë titullin 
PhD së paku dy vjet më parë që të mund të jetë i 
përzgjedhshëm për të aplikuar për bursë pas doktorale.

Mobiliteti i personelit akademik i referohet ekskluzivisht 
trajnimeve, mësimdhënies dhe/ose aktiviteteve 
kërkimore të performuara nga personeli i ftuar akademik 
i universitetit partner në institucionet pritëse të cilat janë 
anëtarë të partneritetit.

Personeli akademik nënkupton personelin mësimdhënës 
ose kërkues nga universitetet partnerë, porse gjithashtu 
administratorë universitarë (rektorë, personel administrativ, 
zyrtarë për marrëdhënie ndërkombëtare etj).

Personeli akademik duhet:

•	 Të punojnë ose të jenë të asocuar me njërin prej 
institucioneve pjesëmarrëse

•	 Të kenë nacionalitetin e njërit prej shteteve të 
përzgjedhura

•	 Të jenë plotësisht të integruar në departamentin ose 
fakultetin e universitetit pritës. 

Detyrimet gjatë mobilitetit duhet të jenë të bazuara 
në marrëveshjet e partneritetit mes anëtarëve të 
konsorciumit. Universitetet amë dhe ato pritëse si dhe 
mësimdhënësit individualë duhet të bien në ujdi mbi 
programin e leksioneve të cilat do të jepen nga ana e 
profesorëve vizitues, në aktivitetet kërkimore ose në 
trajnimet që duhen ndjekur. Këmbimi mund të jetë post-
për-post ose rrjedhë njëanëshe nga ose në drejtim të një 
vendi të Ballkanit perëndimor.

Ekipi i projektit së pari i rekomandon personelit akademik 
që sëpari të kontaktojnë partnerin e tyre në universitetin 
pritës që të munden të marrin aprovimin e tyre para 
se të aplikojnë. Sidoqoftë, ju lutemi mbani mend se 
universiteti Lund ka një procedurë tjetër, sipas së cilës 
ata nuk kërkojnë letra nga profesorët e tyre në fazën e 
aplikimit.

Prioritet do t’u jepet mobiliteteve të cilat:

•	 Do të sigurohen se kontributi i profesorëve 
vizitues do të jetë pjesë integrale e programeve të 
institucioneve pritëse;

•	 Do të çojnë drejt prodhimit të materialeve të reja 
mësimore;

•	 Do të shfrytëzohen për të konsoliduar dhe zgjeruar 
lidhjet në mes departamenteve dhe fakulteteve 
për të pregaditur projektet e ardhëshme të 
bashkëpunimit në mes universiteteve amë dhe 
atyre pritëse (projekte të përbashkëta, diploma të 
përbashkëta etj.);

•	 Do të ndihmojnë në përforcimin e departamenteve 
të bashkëpunimit ndërkombëtar në universitetet e 
huaja;

•	 Do të çojnë drejt progresit në aplikimin e ECTS 
dhe sistemeve tjera të njohjes së studimeve dhe 
kualifikimeve në institucionet partnerë;

•	 Do të ndihmojnë në fillimin e Shkollave Doktorale;

•	 Do të cojnë drejtë përmirësimit të mekanizmave të 
sigurimit të cilësisë nëpër universitete.

•	 Ju lutemi mbani mend se anëtarët e stafit mund 
të marrin vetëm një grant Basileus: për këtë qëllim 
anëtarët e stafit të cilët kanë marrë grant Basileus 
nuk mund të aplikojnë për herë të dytë.
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Para se të bëni aplikimin online:

Ju lutemi sigurohuni që të keni plotësuar të 
gjitha fushat. Vetëm atëherë do të shfaqet butoni 
dërgo. Kujdes: vetëm kur të keni shtypur butonin 
dërgo, aplikimi juaj është dërguar. Mund të gjeni 
informata për atë nëse i keni plotësuar të gjitha 
fushat në krye të formës për aplikim.

•	 Sigurohuni që keni lexuar kriteret e 
përzgjedhshmërisë me qëllim që të 
përzgjidhni Target grupin dhe llojin e 
mobilitetit për të cilin dëshironi të aplikoni;

•	 Konsideroni të kontaktoni departamentin në 
të cilin dëshironi të studioni: në këtë mënyrë 
do të merrni më tepër informacione lidhur me 
mundësitë dhe formalitetet e tyre të studimit;

•	 Dini se për studentët në këmbim, online forma 
për aplikim është e vlefshme për aplikim edhe 
në uinivetrsitetin amë edhe në universitetin 
pritës;

•	 Mbani mend se online format për aplikim 
për të gjithë studentët e Target grupit 1 do 
të analizohen dhe validohen nga Zyra për 
Marrëdhënie Ndërkombëtare ose personi për 
kontakt në universitetin e tyre amë;

•	 Mbani mend se të gjithë studentët në kërkim 
të shkollës studimore d.m.th. ata të cilët 
dëshirojnë të marrin diplomë në universitetin 
e tyre pritës të cilin e kanë zgjedhur, do 
të duhet të aplikojnë online për bursë në 
konsorciumin Basileus, dhe pastaj- nëse janë 
përzgjedhur- të ndjekin po ashtu procedurën 
standarde të aplikimit online në universitetin 
e tyre pritës.

•	 Duhet të merrni parasysh situatën në të cilën 
do të jeni në kohën kur do të ketë filluar 
mobiliteti (viti i ardhëshëm akademik): nëse 
do të diplomoni atëherë ju jeni student i Target 
grupit 2.  Nëse akoma nuk e keni diplomën, ju 
mund të cekni këtë në aplikim dhe nëse jeni 
i përzgjedhur ta paraqisni atë në cilindo rast 
para fillimit të mobilitetit.
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CILAT JANË DOKUMENTET E NEVOJSHME?

Kur bëni aplikim online për bursë Basileus, do t’ju kërkohet të paraqisni dokumentet e përmendura mëposhtë. 
Sigurohuni se keni përkthyer në Anglisht dokumentet tuaja me qëllim që të mund të vlerësohen (rekomandohet që 
përkthimi të jetë bërë nga përkthyes gjyqësor, por jo domosdoshmërisht).

Këto dokumente duhet të skanohen dhe pastaj të ngarkohen, preferohet që kjo të jetë në format PDF. Nëse një 
dokument skanim/ kopje përmban më tepër imazhe për çdo faqe, ju lutemi ngarkoni ato një një zip file.

Mbani gati origjinalet e skanimeve/ kopjeve me qëllim që të mund t’i dërgoni ato më vonë kur kjo është e nevojshme 
përgjatë procedurës administrative.

Jini vigjilent se dokumentet e përmendura janë ato që duhen për aplikim në konzorciumin Basileus, porse dokumente 
plotësuese mund t’ju kërkohen për regjistrim në institucionin përkatës partner në të cilin do ta kaloni përiudhën tuaj 
të mobilitetit, menjëherë pasi të jeni përzgjedhur për bursë nga ana e konzorciumit.

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare e universitetit tuaj mund t’ju kërkojë provë për regjistrimin tuaj në një fakultet 
apo universitet të caktuar.

Për personelin akademik:

•	 Një fotografi personale në format të fotove për pasaportë;

•	 Kopje e pasaportës ose një dokumenti tjetër  për identifikim;

•	 Kopje të shkallëve paraprake akademike;

•	 Së paku një letër rekomanduese nga universiteti amë, nënshkruar nga një udhëheqës (dekan, udhëheqës 
departamenti), i shkruajtur në origjinal ose i përkthyer në anglisht (preferohet të jetë në format PDF);

•	 Një letër rekomanduese nga personi për kontakt në universitetin pritës (s’është e nevojshme për universitetin 
Lund)- e nënshkruar dhe e vulosur.

Për studentët (BA - MA - Doktorantë – Pas-Doktorantë):

•	 Një fotografi personale në format të fotove për pasaportë; 

•	 Kopje e pasaportës ose një dokumenti tjetër për identifikim;

•	 Së paku një letër rekomanduese e nënshkruar nga një profesor dhe/ose letër mbikqyrëse e nënshkruar nga një 
profesor ose supervizor (preferohet të jetë në format PDF),e shkruajtur në anglisht ose origjinal dhe përkthim në 
anglisht; Nëse do të aplikoni si student në këmbim, kërkojmë nga ju një letër të shkruajtur nga një akademik i cili 
është i përfshirë drejtpërsëdrejti në leksionet ose programin kërkimor në të cilin jeni të aktualisht në institucionin 
tuaj amë. Në këtë rast, letra duhet të përmbajë informata rreth programit (leksioneve) të cilat normalisht do i 
kishit ndjekur në universitetin tuaj amë, nëse nuk ndiqni mobilitet akademik, periudha jashtë;

•	 Kopje e cfarëdo çertifikate për njohjen e gjuhës e cila do të mbështet aftësitë tuaja gjuhësore;

•	 Një regjistrim notash ose transkriptë të përkthyer në anglisht (që duhet marrë nga administrata studentore e 
universitetit tuaj);
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Për studentët në kërkim të diplomës brenda Target 
grupit 2/3: një kopje e diplomës paraprake, me 
apostile (shih mëposhtë).

Në vendet e Ballkanit perëndimor, një apostile 
(legjislacion ndërkombëtar) për diplomën tuaj 
mund të merret në instancat e mëposhtme- 
kontrolloni sidoqoftë me universitetin pritës për të 
qenë të sigurt:

Shqipëri: Zyra për autentifikim e departamentit 
konsular të Ministrisë së Punëve të Jashtme

Bosnje-Hercegovinë: Gjykatat e Instancës 
së parë të Bosnje-Hercegovinës, Gjykatat 
municipale të Federatës së Bosnje-Hercegovinës, 
Gjykatat themelore të Republika Sërpska-s, 
Gjykata themelore e distriktit Bërcko të Bosnje-
Hercegovinës.

(IRJ) Maqedoni: Ministria e drejtësisë dhe të gjitha 
27 Gjykatat në Republikën e Maqedonisë.

Mal i Zi: Gjykatat e instancës së parë të Malit 
të Zi: Gjykatat themelore në Bar,  Berane,  Bijelo 
Polje,  Danilovgrad,  Zhabljak,  Kolashin,  Ko-
tor,  Nikshic,  Plav,  Pljevlja,  Podgorica,  Rozhaj,  Ul-
qin, Herceg Novi, Cetinje. *

Serbi: Minsitria e drejtësisë së Serbisë 

* Kryetari i Gjykatës ose personi i cili është i autori-
zuar nga ana e kryetarit të Gjykatës është i autorizuar 
të çertifikojë vërtetësinë e dokumenteve me vulën 
„Apostile“. Ministria e drejtësisë mund poashtu të 
jep apostile për dokumente publike të lëshuara nga 
autoritetet në rajonin e secilës Gjykatë të instancës 
së parë në mal të Zi nëse kjo kushtet e kërkuara janë 
të parmbushura, d.m.th. kur databaza e Ministrisë ka 
një kopje të nënshkrimit dhe vulës të cilat kërkohen 
nga dokumentet publike. 
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KRITERET  E 
PËRZGJEDHJES

Kandidati duhet të përmbushë 
të gjitha kriteret teknike si ato të 
kombësisë.

Përzgjedhja akademike bazohet në 
faktorët e mëposhtëm: 

•	 Merita akademike

•	 Aftësia gjuhësore për të ndjekur 
kurset, për të mësuar /bërë 
kërkime në universitetin pritës

•	 Mobilitet në projekte

•	 Motivimi (është e rëndësishme 
të mos lihet kjo fushë bosh kur 
aplikohet online sepse mund 
të jetë faktor përcaktues për të 
përfituar bursë ose jo)

Në rast të dosjeve me cilësi të njëjtë, 
prioritet do t’i jepet:

•	 Barazisë gjinore

•	 Nivelit të përndjekjes (për Target 
Group 3)
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PROCESI I PËRZGJEDHJES

1. Të gjithë aplikantët duhet të plotësojnë online 
formularin e aplikimit. Do të pranohen vetëm 
formularët e aplikimit të plotësuar komplet. 
Ju rekomandojmë të tregoni më shumë se 
një universitet pritës (atje ku është e mundur) 
në mënyrë që të keni më shumë shanse për 
të përfituar një bursë. Kandidatët marrin një 
konfirmim elektronik me formularin e aplikimit 
në format PDF.

2. Formularët e aplikimit për studentët TG1 dhe 
personelin academik do të konfirmohen online 
nga Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare ose 
personi i kontaktit i universitetit përcjellës.

3. Universiteti/universitetet tek të cilat keni 
aplikuar ka/kanë fjalën e fundit në vendimin për 
tu pranuar. Grupi i Menaxhimit të Universitetit 
pasi konsultohet me fakultetet harton listën 
e renditur të aplikantëve. Lista përfundimtare 
përpilohet nga koordinatori dhe miratohet nga 
konsorciumi.

4. Sekretariati i Basileus-it do të njoftojë të gjithë 
aplikantët me e-mail (të përzgjedhurit, rezervë 
dhe të papranuarit). Pas kësaj universiteti pritës 
do të jetë përgjegjës për hapat e mëtejshëm 
të mobilitetit dhe kontaktet me studentin. Ata 
gjithashtu dërgojnë ftesë.

5. Lista përfundimtare që përmban të gjitha 
grantet e përzgjedhura do të dërgohet në 
Education Adiovisual and Culture Executive 
Agency (EACEA) dhe do të përmbajë një listë 
rezervë.

6. Të gjithë studentët dhe anëtarët e stafit do të 
fillojnë studimet e tyre jashtë para një date të 
përcaktuar, e cila do të njoftohet në letrën e 
përzgjedhjes.

LETRA E MOTIVIMIT

Letra e Motivimit është një pjesë e rëndësishme e aplikimit 
tuaj për të përfituar bursë.

Ajo duhet t’ju prezantojë në mënyrën më të mirë, për 
të bindur komisionin që t’ju përzgjedhë për një bursë /
program

Nuk ka ndonjë formë standarde për strukturën e saj (sipër 
CV) por disa aspekte janë të këshillueshme:

•	 Letra e Motivimit nuk duhet të jetë më e gjatë se një 
faqe në format A4

•	 Ajo duhet të jetë e saktë, parashikuese, e shkruar në një 
mënyrë të kuptueshme dhe logjike

•	 Ajo duhet të jetë personale, të paraqisë kush jeni ju, 
çfarë mund të bëni dhe çfarë dëshironi (vini në dukje 
arsyen pse ju aplikoni për atë bursë/program, si ju mund 
të përfitoni nga ajo bursë/program por gjithashtu si ju 
mund të jepni kontribut për një program të caktuar, 
si ju do të përdorni njohuritë e fituara...); përpiquni të 
lidhni rregullat e institucionit tek i cili po dërgoni këtë 
letër me rregullat tuaja

•	 Bashkë me theksimin e kualifikimit profesional që 
përfitoni dhe që po kërkoni nga programi për të cilin po 
aplikoni, ju duhet të prezantoni veten tuaj si racional, 
optimist dhe si person të motivuar i cili është i etur për 
të mësuar dhe përmirësuar njohuritë e tij.

Aspekti kryesor i Letrës së Motivimit është aftësia juaj. Ju 
mund të cilësoni çfarë ju studioni, si mund të përputhet me 
programin për të cilin po aplikoni. Përpiquni të paraqisni 
veten tuaj si personin e vetëm, që përputhet me atë që 
komisioni kërkon në një program/për bursë.

Mos harroni se letra juaj e motivimit do të jetë njëra midis 
qindrave, kështu që kushtojini kohë për ta shkruar. Ju mund 
të shkruani versionin fillestar, pastaj pas disa ditësh të 
shkruani një tjetër, i krahasoni ato dhe shkruani versionin 
përfundimar më të mirë.
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LETRA E REKOMANDIMIT

Letra e Rekomandimit shkruhet nga profesorë, eprorët tuaj ose persona të rëndësishëm që ju njohin ju me një dëshirë  
për të paraqitur kapacitetet tuaja në përputhje me kushtet e  programit/bursës për të cilin po aplikoni. Kjo letër duhet 
të ndihmojë komisionin përzgjedhës t’ju zgjedhë ju.

Shpeshherë, Letra e Rekomandimit duhet shkruar në fletë speciale në formularin e aplikimit. Në qoftë se nuk është 
rast i tillë, letra e rekomandimit duhet printuar në memorandum e universitetit/institucionit/organizatës/kompanisë 
të personit që ju rekomandon ju.

Ka dy situata të mundshme që mund të ndodhin kur ju i kërkoni dikujt t’ju rekomandojë juve:

Situata A – ai person ju kërkon juve të shkruani letrën e rekomandimit për veten tuaj dhe ai/ajo vetëm do ta nënshkruajë 
atë (për të eleminuar situatat jo të këndshme – asnjëherë mos sugjeroni këtë zgjidhje)

Situata B – ai persondo do ta shkruajë letrën e rekomandimit vetë.

Në Situatën A kini kujdes:

•	 të jeni të saktë me emrin titullin dhe pozicionin e personit që ju rekomandon juve. Gjithashtu mos harroni të 
vendosni informacionet e tij/saj të kontaktit në rastin kur financuesit e programit/bursës duan ta kontaktojnë atë

•	 të përmendni prej sa kohësh ai person ju njeh, çfarë lloj marrëdhëniesh bashkëpunimi keni me të (student-
profesor, punoni në projekt të përbashkët...)

•	 letra duhet të japë informacion rreth njohurive tuaja, aftësive, aktiviteteve, punës së zakonshme, karakteristikat 
personale

•	 paragrafi i fundit duhet të përmbajë bindjen se ju jeni personi i duhur për bursën/programin për të cilin po 
aplikoni.

•	 Mos harroni të vendosni datën 

•	 Përdorni fonte standarte 10-12.

•	 Paraqitjani letrën e rekomandimit personit në emër të të cilit ju e shkruat atë, kështu që ai/ajo kanë mundësinë 
ta lexojnë atë.

Në Situatën B kini kujdes që:

•	 të informoni personin qe po shkruan letrën e rekomandimit për ju rreth bursës/programit për të cilin po aplikoni, 
për kualifikimet dhe aftësitë tuaja

•	 të shpjegoni çfarë duhet theksuar në letrën e rekomandimit dhe si zakonisht, jeni ju ata që dërgojëiletrën 
e rekomandimit bashkë me dokumentat e tjerë të aplikimit, por disa herë mund të jetë rasti që personi që ju 
rekomandon e dërgon atë. Mos harroni ta shënoni këtë në thirrjen për aplikim.
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MARRËVESHJE STUDIMI

Marrëveshja e Studimit përmban listën e njësive të kurseve 
ose moduleve ose të komponenteve të tjera të edukimit që 
studenti ka planifikuar të ndjekë në institucionin tjetër, së 
bashku me kodet numerike dhe kreditë korresponduese ECTS.

Një ECTS Learning Agreement është hartuar për një semestër 
ose një vit studimesh dhe duhet të nënshkruhet nga 
institucioni përcjellës, institucioni pritës dhe studenti.

Nënshkruesit në emër të dy institucioneve duhet të jenë në 
pozicion formal të autoritetit që i lejon ata të përfaqësojnë 
institucionin. Per institucionin pritës, detyrimi është të 
regjistrojë studentin që vjen në njësinë/modulin e kursit të 
planifikuar dhe të sigurojë aktivitetet mësimore të kërkuara; 
për institucionin dërgues, është të bëjë njohjen e krediteve të 
fituara në institucionin tjetër

Një studenti nuk do t’i kërkohet të negociojë njohjen 
akademike me anëtarët e stafit akademik në mënyrë 
individuale. Marrëveshja e Studimit, së bashku me Listën e 
Vlerësimit, është hartuar për të garantuar njohjen e plotë të 
programit të studimit të ndjekur në institucionin pritës.

Një program studimi mund të duhet të modifikohet pas arritjes 
së studentit që lëviz. Në këtë rast, Marrëveshja e Studimit 
duhet të amendohet sa më shpejt të jetë e mundur dhe 
miratohet nga të tri palët: institucioni përcjellës, institucioni 
pritës dhe studenti

Vetëm në këtë mënyrë njohja e periudhës së studimeve mund 
të vazhdojë të jetë plotësisht e garantuar.

Një model standart i Marrëveshjes së Studimit mund të 
gjendet në faqen e mëposhtme web: www.ec.europa.eu/
education-lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.

Institucionet mund të zgjedhin dhe të përshtasin formën 
standart (duke shtuar logot e tyre dhe informacionet specifike), 
por ato mund të pranojnë që ajo përmban të gjithë elementët 
dhe mund ta përdorin për aq kohë sa kërkohet.
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LISTA E NOTAVE

Shumë institucione prodhojnë Listën e Notave 
për çdo student në fund të çdo semestri ose 
viti. Ky është një dokument i rëndësishëm 
për studentin dhe institucionin. Ai siguron se 
studentët kanë një regjistrim të pastër dhe të 
përditësuar të progresit të tyre, komponentet 
edukative që kanë kryer, numrin e krediteve 
ECTS që kanë siguruar dhe notat që ata kanë 
marë. Lista e Notave shërben si një çertifikim 
në format të pranuar. Ai është një dokument 
formal i rëndësishëm, i cili ofron një evidencë të 
progresit dhe njohjes.

Për studentët lëvizës, institucioni dërgues së 
pari lëshon Listën e Notave dhe e dërgon atë 
në institucionin pritës për secilin student që 
dërgon, përpara nisjes, për të dhënë informacion 
rreth componenteve edukative të përfunduara 
tashmë, nivelin e tyre dhe rezultatet e arritura. 
Në mënyrë të ngjashme, institucioni pritës 
lëshon një tjetër Listë Notash për secilin student 
që ka ardhur dhe e dërgon atë në institucionin që 
e ka dërguar në fund të periudhës së studimeve, 
në mënyrë që të çertifikojë formalisht punën e 
përfunduar, creditet e fituara, dhe vlerësimet e 
marra gjatë periudhës së mobilitetit.

Përderisa Lista e Notave është dokument jetësor 
për regjistrimin e progresit të të gjithë studentëve 
dhe njohjen e procesit të mësimit, është shumë e 
rëndësishme të përcaktohet kush është përgjegjës 
për prodhimin e tij, si ai lëshohet dhe dërgohet.

Një model standard për Listën e Notave mund të gjendet në 
website-in e mëposhtëm: 

www.ec.europa.eu/education-lifelong-learning-policy/doc48_en.htm.

Institucionet mund të zgjedhin të adoptojnë formën standart (duke shtuar logot e tyre 
dhe informacione specifike), por ato mund të pranojnë që ajo përmban të gjithë elementët dhe 
mund ta përdorin për aq kohë sa kërkohet.
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DOKUMENTE EUROPASS

Çfarë është Europass?

Në qoftë se planifikoni të studioni jashtë, është e rëndësishme të jeni të aftë të bëni kuptueshme qartë njohuritë dhe 
kompetencat tuaja.

Europass është përcaktuar me Vendimin Nr. 2241/2004/EC të Parlamentit dh Këshillit të Europës të datës 15 Dhjetor 
2004 me qëllimin për të bërë të lehtë për ju të merrni eksperiencë jashtë dhe ta dokumentoni atë në një mënyrë  të 
kuptueshme dhe të kontaktueshme.

Europass është aktualisht një ndihmë në dokumentimin e njohurive dhe eksperiencës. Ai përbëhet nga pesë 
dokumenta:

•	 Europass Curriculum Vitae (CV)

•	 Europass Language Passport

•	 Europass Mobility

•	 Europass Certificate Supplement

•	 Europass Diploma Supplement

Secili dokument ka një strukturë të standartizuar dhe është e kuptueshme në gjithë Europën.

Bazuar në Vendimin Europass, vendet e mëposhtme janë pjesëmarrëse në iniciativës Europass: 

•	 27 vendet anëtare të Bashkimit Europian

•	 Vendet FTA/EEA Islanda, Liehtenshtajni dhe Norvegjia 

•	 Turqia.

Dokumentet Europass janë të vlefshme për përdorim nga gjithë shtetasit që kanë qendrën e jetës së tyre, edukimin/
trainimin ose punën në një nga vendet pjesëmarrëse në Iniciativën Europass. Europass është përqëndruara tek 
personat, trainuesit, studentët në edukimin e nivelit të lartë, individët që marrin pjesë vullnetarisht në iniciativë, 
trainuesit dhe edukatorët, punëkërkuesit dhe të punësuarit.

Europass mund të jetë e vlefshme në gjetjen e një vendi ose pune në shtëpi ose jashtë ose në aplikimin për edukimin 
Europian dhe programet e trainimit. Ai gjithashtu ndihmon punëmarrësit të gjykojnë kualifikimet e aplikantëve më 
me qartësi.
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Si të nxjerrim këto dokumente?

•	 Europass Curriculum Vitae dhe Europass Language Passport janë të dyja të nxjerra dhe krijuara nga përdoruesi 
vetë.

•	 Europass Mobility është zakonisht e nxjerrë nga organizatat e përfshira (organizatat dërguese dhe pritëse). 

•	 Europass Certificate Supplement është lëshuar nga autoritetet që japin çertifikatën origjinale

•	 Diploma Supplement jepet bashkëngjitur me diplomën ose gradën të cilës i aplikohet dhe lëshohet nga 
universitetet, universitetet e shkencave të aplikuara dhe akademitë.

Vështrim i përgjithshëm i dokumenteve Europass

EUROPASS CURRICULUM VITAE (CV)

Europass CV është e standartizuar në gjithë Europën. Ajo ju lejon juve të paraqisni edukimin/trainimin tuaj, 
eksperiencën në punë, gjuhën dhe aftësitë e tjera në mënyrë të qartë dhe të hollësishme.

Ju duhet ta përdorni atë sepse:

•	 ka një strukturë të standartizuar Europiane të pranuar dhe aplikuar në 31 shtete; 

•	 ju ndihmon të përfshini të gjithë aspektet thelbësore në  CV;

•	 ju mundëson të transmetoni të gjithë kualifikimet tuaja në një format sistematik, kronologjik dhe fleksibël; dhe

•	 rregullon dokumentacionin për aftësitë jozyrtare të fituara, p.sh.  aftësi të tilla si organizative, artistike dhe 
shoqërore.

EUROPASS LANGUAGE PASSPORT

Në rastet kur ju kërkohet të tregoni aftësitë tuaja në gjuhët e huaja, ju mund të jeni të pasigurtë për kategorizimin e 
njohurive tuaja.

Me Europass Language Passport ju keni një dokument të standartizuar Europian që ju lejon ju të përshkruani të 
gjitha aftësitë e gjuhës së huaj dhe të gjitha kompetencat që keni fituar.

Ju nxirrni Europass Language Passport vetë në bazë të rrjetës së vetë-vlerësimit me gjashtë shkallë nivelesh të  
‘Common European Framework of Reference for Languages’ . Në të ju mund të regjistroni të gjitha aftësitë tuaja të 
gjuhës në detaje.
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Europass Language Passport: 

•	 përdor një standart me gjashtë shkallë nivelesh të kompetencave të pranuar dhe aplikuar në Europë;

•	 ju lejon të transmetoni aftësitë në gjuhë në mënyrë të plotë të pranueshme, në një mënyrë të saktë dhe të 
besueshme;

•	 dallon qartë aftësitë produktive (në të folur dhe në të shkruar) dhe aftësitë perceptuese (në të lexuar dhe në 
të dëgjuar); dhe

•	 ju lejon të vlerësoni aftësitë e fituara brenda dhe jashtë klasës (p.sh. të fituara nga bashkëveprimi me persona 
në punë ose gjatë trainimeve, pushimeve të rregullta në një zonë të caktuar).

EUROPASS MOBILITY

Ky dokument është një mjet për regjistrimin e periudhave të organizuara që ju keni harxhuar në një vend tjetër 
Europian për qëllime mësimi dhe trainimi.

Përdorimi i tij është i hapur për të gjithë, pavarësisht nga mosha, niveli i edukimit ose statusi në punë.

Eksperienca e mobilitetit monitorohet nga dy organizatat pertnere, e para në vendin e origjinës dhe e dyta në vendin 
pritës. Të dy partnerët pranojnë propozimin, përmbajtjen dhe kohëzgjatjen; një kujdestar përcaktohet në vendin 
pritës. Partnerët mund të jenë universitete, shkolla, qendra trainimi, kompani, OJQ, etj.

Për të përdorur Europass Mobility, ju duhet të plotësoni disa kërkesa bazë: 

•	 Periudhën e organizuar të kohës së kaluar jashtë për qëllime mësimi ose trainimi;

•	 Periudha e mësipërme duhet të kalohet në një nga 31 vendet Europiane pjesëmarrëse;

•	 Marrëveshje e shkruar midis organizatave pritëse dhe dërguese (në përmbajtje, objektiva, dhe kohëzgjatje të 
exsperiencës jashtë);

•	 Monitoruesit në organizatat partnere, të treguar me emër

Europass Mobility:

•	 mbulon gjithë fushat e edukimit dhe të trainimit;

•	 përdor një strukturë të standartizuar Europiane, të pranuar dhe aplikuar në 31 vende;

•	 mbulon jo vetëm kualifikimet profesionale të akredituara por gjithashtu edhe aftësitë e fituara në mënyrë 
informale,  p.sh. aftësitë sociale dhe organizacionale;

•	 ju lejon të tregoni kreditet e fituara në kurse dhe veprimtari të tjera edukuese duke përdorur sistemin ECTS; 

•	 ndihmon personat që kërkojnë punësim në dokumentimin e eksperiencës së tyre jashtë; 

•	 ndihmon punëdhënësit të kenë një tablo të qartë të aftësive dhe kompetencave që aplikantët kanë fituar jashtë 
dhe të vlerësojnë cilësinë e tyre në mënyrë më efektive; dhe

•	 hap rrugë për mobilitete profesionale në Europë. 



Ku mund të sigurohet kjo? 

Ju lutemi të kontaktoni organizatën që ju dërgon jashtë dhe kërkoni nga ata që të kontaktojnë qendrën e tyre 
kombëtare Europass.

EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT

Europass Certificate Supplement është një përshkrim shtesë i menduar të shoqërojë çertifikatën profesionale 
të edukimit apo trainimit të cilës i kushtohet. Ajo mund të sigurojë informacion më të saktë rreth aftësive 
të fituara dhe rëndësisë që kanë rezultatet. Suplementi  ndihmon  institucionet/organizatat/punëdhënësit 
potencialë të krijojnë një tablo të aftësive dhe kompetencave që aplikanti ka fituar në kurset e trainimit të tij/saj

 
Europass Certificate Supplement – Suplementi Europass 

•	 nuk	zëvendëson	çertifikatën	origjinale

•	 nuk	garanton	njohjen	formale	të	çertifikatës	në	një	vend	tjetër.	

Europass Certificate Supplement lëshohet nga autoritetet që japin certifikatën profesionale origjinale:

•	 disa vende kanë krijuar Inventarin Kombëtar të Suplementit Europass 

•	 në rast të kundërt, kontaktoni Qendrën e Referencës Kombëtare në vendin tuaj për të gjetur ku mund të 
pajiseni me Europass Certificate Supplement (në gjuhën tuaj ose në një gjuhë tjetër). 
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EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT

Europass Diploma Supplement përmban informacione të hollësishme rreth diplomës së arsimit të lartë të fituar nga 
mbajtësi.

Ky dokument është i vlefshëm për universitetet, universitetet e shkencave të aplikuara dhe akademitë.

Diploma Supplement:

•	 nuk zëvendëson diplomën ose titullin origjinal

•	 nuk është një sistem që garanton njohjen e diplomës apo të titullit. 

•	 Megjithatë, ajo siguron një përshkrim të standartizuar dhe të qartë të programit të studimit dhe përmbajtjes 
së tij.

•	 Diploma Supplement 

•	 është një përshkrim i qartë i krahasueshëm ndërkombëtarisht i programit të studimit të paraqitur.

•	 përmban informacion të standartizuar për sistemin e arsimit të lartë në përgjithësi për të lehtësuar krahasimin.

•	 bën më të lehtë arritjen e njohjes akademike dhe profesionale

•	 përpiqet përkrahë mobilitetet, bën më tërheqës përvetësimin e kualifikimit për studentët e nivelit të tretë, 
dhe lehtëson mundësinë e edukimit dhe të të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Pjesët e Europass nuk janë dokumente zyrtare. Europass  është 
një portofol i përdorur për regjistrimin e aftësive dhe kualifikimeve 
të fituara në shkollë, universitet, ose gjatë studimeve të organizuara 
ose trainimeve jashtë, ai nuk përbën avantazh për kualifikimin 
profesional.

Ju nuk keni për të përdorur të 5 dokumentat. Ju mund të përdorni 
secilin prej pesë dokumenteve ose veç e veç ose në çdo kombinim.

Përdorimi i Europass është gjithnjë fakultativ

Europass nuk kushton, të gjithë dokumentat janë të vlefshme 
pa pagesë. Ju mund ta plotësoni atë vetë ose ta shkarkoni nga 
interneti

Më shumë informacion për dokumentat Europass mund të gjeni në: 

www.europass.cedefop.europa.eu

VËNI RE!
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PROVIME NDËRKOMBËTARE TË PRANUARA

Testoni... 

Seksioni Limiti Kohor Nr.i Pyetjeve
Listening Comprehension 30-40 minuta 50

Structure and Written Expression 25 minuta 40

Reading Comprehension 55 minuta 50

Writing (Test of Written English) 30 minuta 1 çështje

               ... Anglishten

IELTS (International English Language Testing 
System )

IELTS është i pranishëm në dy forma tesimi:

Trainim Akademik ose i Përgjithshëm. Të gjithë 
kandidatët  kanë të njëjtat module për Dëgjimin 
dhe Të folurin por të dryshme për Leximin dhe 
Shkrimin. Dëgjimi, Leximi dhe Shkrimi kryhen në 
të njëjtën ditë. Në varësi nga qendra e testimit, testi 
për të folurën mund të ofrohet në të njëjtën ditë 
ose deri në një javë para ose pas pjesëve të tjera.  
Formati Akademik është për ata që duan të 
studiojnë ose trainohen në një Universitet ose 
Institucion të Arsimit të Lartë apo të mëtejshëm 
anglishtfolës. Pranimi në programet e deridiplomimit 
apo pasdiplomimit  bazohet në rezultatet e testimit 
Akademik.

IELTS përdor një sistem pikësh me 9-nivele për të 
matur dhe raportuar rezultatet e testimit në mënyrë 
të qëndrueshme. Ju merrni vlerësimin përkatës për 
Dëgjimin, Leximin, Shkrimin dhe Te folurën dhe 
një Rezultat të përgjithshëm në shkallët nga një në 
nëntë.

Nuk ka kalues apo ngelës në IELTS. Rezultatet jepen 
në sistemin 9 gradësh. Çdo institucion ose organizatë 
arsimore vendos nivelin e vet te rezultatit IELTS për 
të plotësuar kërkesat individuale. Për të gjetur më 
shumë, kërkoni IELTS GlobaRecognition System 
(në www.ielts.org) për organizatat specifike dhe 
rezultatet.

Për datat e provimeve në vendin tuaj shihni në:  www.
ielts.org 

Testi TOEFL®  - Test of English as a Foreign Language™

Në qoftë se planifikoni të studioni jashtë vendit, 
TOEFL është një nga testet që mund t’ju çojë kudo. 
Në fakt, më shumë institucione pranojnë rezultatin 
e testit TOEFL sesa teste të tjera në botë — më 
shumë se 7,000 kolegje, universitete dhe agjensi 
të licensuara në mbi 130 vende, për saktësi. Shih 
University Directory (PDF) (tek www.toefl.org)

Testi TOEFL Paper-based Test (PBT) ka 3 pjesë plus 
një test 30-minuta me shkrim, TWE® (Test of Written 
English™), i cili kërkohet për secilin që kryen paper-
based test.



Struktura e TOEFL iBT (internet based test)

Section Description Testing Time Questions Score Scale

Reading
3-5 passages from academic texts; approximately 700 words long; 
12-14 questions per passage.

60-100 
minutes

36-70 
questions 0-30

Listening

4-6 lectures, some with classroom discussion; each 3-5 minutes 
long; 6 questions each. 2-3 conversations; each 3 minutes long; 5 
questions each. 60-90 minutes

34-51 
questions 0-30

Break - 10 minutes - -

Speaking
2 tasks to express an opinion on a familiar topic; 4 tasks to speak 
based on what is read and listened to. 20 minutes 6 tasks

0-4 points converted to 
0-30 score scale

Writing
1 task to write based on what is read and listened to; 1 task to 
support an opinion on a topic. 50 minutes 2 tasks

0-5 points converted to 
0-30 score scale

Total score - - - 0-120

Ju mund të shihni gjiththashtu shembuj të pyetjeve të testit (në www.toefl.com) për tu familjarizuar më shumë se si 
TOEFL iBT është i strukturuar dhe i ndërtuar, gjithashtu se prej çfarë tipi të kontekstit është i përbërë.

Provimi Cambridge ESOL: 

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) është pjesë e Universitetit të  Cambridge i cila siguron 
kualifikime për ata që mësojnë Anglisht. Provimet janë të njohur për cilësinë e lartë të anglishtes së vërtetë, e cila 
përdoret në punët e përditshme, studime dhe situata të jetës së përditshme.

First Certificate in English (FCE) është për njerëzit që mund të përdorin të shkruarin dhe të folurin në anglisht në një 
nivel mbi mesatar. Ky është një provim ideal për njerzit që duan ta përdorin anglishten për punë apo studime.

Certificate in Advanced English (CAE) është një provim për përdoruesit e avancuar të Anglishtes. Ky provim është 
për njerëzit që mund ta përdorin anglishten e folur dhe të shkruar për çështjet më profesionale dhe sociale. Ky është 
shumë i njohur për çështje të punës apo studimeve.

Certificate of Proficiency in English (CPE) është provimi më i përparuar i Cambridge ESOL’s. Ky është për njerëzit të 
cilët e përdorin Anglishten për çështje profesionale dhe studime. 

Ju mund ti zhvilloni provimet Cambridge ESOL në qendrat e autorizuara në të gjithë botën. Janë rreth 2000 qëndra 
në 130 vende. Ju mund ti gjeni këto qendra në vendin tuaj në www.cambridgeesol.org! Pasi ta keni gjetur qëndrën, 
ata do të jenë të aftë tju japin informacione administrative më të detajuara për provimin që do të zgjidhni ashtu si 
edhe datën e zhvillimit të testit apo edhe koston. Ata do të jenë të aftë gjithashtu tju ndihmojnë në qoftë se do të ketë 
rrethana të veçanta, p.sh në qoftë se ju jeni me aftësi të kufizuara.
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... Frengjisht

TEF është një test i njohurisë së gjuhës Frënge dhe është i vlefshëm për 
një vit. Ai është i vetmi test i njohur në Kanada nga zyrat e emigracionit 
dhe në rastet kur aplikohet në një Universitet Francez. 

TCF është një test i njohurisë së gjuhës Frënge dhe është i vlefshëm 
për dy vjet.

 DELF/DALF- DELF (Diplôme d’études en langue française) dhe DALF 
(Diplôme approfondi en langue française) janë diploma zyrtare të 
Ministrisë së Arsimit në Francë. Ato u japin mundësi atyre që janë duke 
mësuar frengjisht për të bërë dijet e tyre zyrtare.

Për më shumë shihni në  www.ciep.fr

...Spanjisht

DELE- Diploma de Espanol como Lengua Extranjera

Ju mund të zhvilloni testin DELE ose kurse parapërgatitorë në cdo 
Institut Cervantes në botë. Cmimi varion sipas nivelit të gjuhës dhe 
vendit se ku po zhvillohet testi. 

Diploma DELE është një dokument zyrtarë i karakterit ndërkombëtar 
i lëshuar nga Instituti Cervantes në emër të Ministrisë së Arsimit, 
Politikave Sociale dhe Edukimit të Spanjës.

Janë tre nivele të ndryshme- A1, B1 (fillestar), B2 (mesatar), C2 (i 
avancuar)

Nësë dëshironi të testoni njohurirë tuaj për Spanjishten shikoni në: 
http://ave.cervantes.es/#prueba. Për materiale të nevojshme për të 
përgatitur testin shikoni në: http://diplomas.cervantes.es/candidatos/
recursos.jsp

Për informacione të mëtejshme shikoni në www.cervantes.es

… Gjermanisht

TestDaF 

Kushdo që dëshiron të studiojë në një universitet gjerman duhet të 
tregojë aftësi të mjaftueshme të gjuhës. Kjo dëshmi mund të sigurohet 



28

nga TestDaf. Në përgjithësi, niveli i mjaftueshëm i 
TestDaf për pranim është katër. TestDaf ofrohet në më 
shumë se 80 vende në qendrat e testimit të autorizuar 
zyrtarisht. Për më shumë shikoni në www.testdaf.de! 
Kandidatët mund ta zhvillojnë provimin në vendin e 
tyre.

 Rezultatet e testit gjenden në të katër pjesët e një 
provimi prej tre nivelesh:

•	 TestDaF Niveli 3 (TDN 3) 

•	 TestDaF Niveli 4 (TDN 4) 

•	 TestDaF Niveli 5 (TDN 5) 

Kushdo që është fillestar në mësimin e gjuhës, duhet të 
shtyjë regjistrimin në këtë test për një kohë të caktuar 
dhe të përmirësojë dijet e tij në gjuhën Gjermane. 
Për më shumë informacione në lidhje me aftësitë e 
nevojshme të gjuhës shihni kategorinë e testit TestDaf në 
www.testdaf.de 

TestDaF përbëhet nga katër pjesë:

Pjesë të testit Detyra 

Leximw 3 tekste për të lexuar me një total prej 
30 çështjesh 
Kohëzgjatja: 60 min

Dëgjimi 3 tekste për të dëgjuar me një total prej 25 
çështjesh  
Kohëzgjatja: afërsisht 40 min

E shkruara 1 detyrë për të shkruar  
Kohëzgjatja: 60 min

Të shprehur gojor 7 pjesë për të folur  
Kohëzgjatja: rreth 35 minuta (përfshirë 
udhëzimet)

Për informacione të mëtejshme rreth këtij testi 
mund ti gjeni në www.testdaf.de!

PIKËT E NEVOJSHME PËR GJUHËT E HUAJA

KËRKESAT PËR ANGLISHTEN

Këto janë kërkesat më të zakonshme për nivelet dhe 
kompetencat e gjuhës Angleze kur aplikoni për studime 
jashtë vendit.

Qualification / Certificate Score accepted
IELTS (International English Language

Testing System) Test Akademik

Band 6 overall

TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language)

internet-based test iBT

paper-based test PBT

Note: the PBT must also include a TWE 
(Test of Written English) certificate

79-80

550 + TWE 4.5

Cambridge ESOL (English for Speakers of 
Other Languages):

Certificate of Proficiency in English CPE

Certificate of Advanced English CAE

First Certificate in English FCE

Certificate of English Language Skills CELS

Business English Certificate BEC

Pass

Pass

A

Higher level

Higher level
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SI TË PËRGATITEMI?

Ndiqni një kurs Anglisht
Për rritjen e aftësive në gjuhën angleze në një nivel të 
përshtatshëm për studime akademike, ju këshillojmë 
që të ndërmerrni një kurs intensiv anglishteje  në një 
shkollë zyrtare gjuhe.

Në varësi të nivelit tuaj fillestar, kjo mund të zgjasë në 
kohë nga 3-12 muaj me kohë të pjesshme ose 1-3 muaj 
me kohë të plotë. Zgjidhni një qendër gjuhe të njohur 
dhe të kualifikuar e cila ofron kurse specifike të tilla si 
IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, etj.

Nëse nuk ka shkolla të përshtatshme gjuhësore në zonën 
tuaj, ju mund të konsideroni si mundësi ndjekien e një 
kursi online. Nësë kërkoni në internet, ju mund të gjeni 
qindra mundësi. Përsëri shikoni për një organizatë e cila 
ofron kurse të cilat ju çojnë në një kualifikim të vërtetë 
dhe kontrolloni nësë organizata e cila ofron kurse në 
internet është e akredituar nga standarte të pavarura 
e agjenci të jashtme. Për shembull: ITTA (International 
TESOL accrediting authority) ose IADL (International 
Association of Distance Learning). 

Disa sugjerime:
•	 Lingua Edge. Shkollë gjuhe, cilësi e lartë, e 

akredituar.
•	 http://www.linguaedge.com/language-courses
•	 SelfAccess. Një mënyrë e mirë për të kursyer e cila 

ofron kurse trajnimi specifik për provimin e IETLS 
dhe çertifikatën e TOEFL. 

•	 http://www.selfaccess.com/
•	 Myngle. Tjetër mundësi e mirë, ofron shkollim të 

njëpasnjëshëm duke përdorur Skype.
http://myngle.com
Një tjetër mënyrë e shpejtë për të përmirësuar anglishten 
tuaj është që të merrni pjesë në një shkollë në një vend 
anglish-folës. Shihni në këtë ëebsite për disa mundësi: 
http://www.englishuk.com. Ju mund të jetoni me 
familje Angleze gjatë studimeve tuaja, gjë që do t’ju japë 
mundësi të shumta për të praktikuar dhe përshpejtuar 
të mësuarin tuaj edhe më shumë.

•	Praktikim	dhe	përgatitje	për	Testin

Përveç kurseve të shkollave të gjuhë, shumë libra dhe 
CD janë të disponueshëm për vetë-studim dhe për të 
praktikuar testet. Në qoftë  se këto janë të vështirë për 
tu gjendur në vendin tuaj, ju mund ti porosisni nga një 
librari në internet sic është www.amazon.com

Gjithashtu, mos harroni se publikuesit e librave të 
kurseve në anglisht shpesh herë ofrojnë mbështetje të 
vecantë dhe burime të tjera në faqet e tyre të internetit 
të cilat janë të lidhura me libra të vecantë, ofrojnë 
materiale praktike online, ustrime, etj. Për shembull:
www.cambridge.org/elt
www.longman.com

SI TË PAJISEM ME VIZË
Çfarë është një Vizë?

Viza është një vërtetim i vënë në pasaportë i cili lejon 
mbajtësin e pasaportës për të hyrë në një vend specifik 
dhe të qëndrojë atje për një periudhë kohe të caktuar. 
Vendet të cilat nuk bëjnë pjesë në Zonën Ekonomike 
Europiane (EEA) duhet të pajisen me një vizë Schengen 
për të hyrë në këto vende. Vendet që kanë nënshkruar 
marrëveshjen e Schengen janë:

Austria, Belgjika, Danimarka, Estonia, Finlanda, 
Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, 
Hollanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Republika 
Çeke, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Zvicra. 

Një vizë Schengen e lëshuar nga cdonjëri prej këtyre 
shteteve të Schengenit është e vlefshme në të gjithë 
shtetet e tjera të Schengenit dhe jep mundësinë për të 
udhëtuar në të gjithë shtetet e Schengenit.

Për çfarë lloji vize Schengen duhet të aplikoj?
Llojet e vizave bazohen në arsyet e udhëtimit apo 
qëndrimit:
Janë katër lloje vizash:
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Lloji A: Kjo është një vizë tranziti në aeroport; kjo ju lejon 
të kaloni nëpërmjet zonës së tranzitit ndërkombëtar në 
aeroporte pa akses në hapësirën e Schengen.

Ljoji B: Kjo është një vizë transit; ju lejon të kaloni 
nëpërmjet  zonës së Schengen në rrugën tuaj drejt 
një shteti që nuk bën pjesë në Schengen. Kjo është e 
vlefshme për pesë ditë.

Lloji C: Kjo është një vizë me qëndrim afatshkurtër e cila 
ju lejon të udhëtoni lirshëm në shtetet e Schengenit për 
një maksimum prej 90 ditësh në çdo gjashtë muaj.

Lloji D: Kjo është një vizë me qëndrim afatgjatë apo një 
vizë kombëtare; kjo ju lejon të rrini më shumë se tre 
muaj, për qëllime studimi, pune, etj. Shetet e Schengen, 
në përputhje me legjislacionet e tyre, mund t’ju japin 
këtë lloj vize për udhëtarët duke lejuar tranzitin nga 
një shtet jo pjesmarrës në Schengen drejt vendit të tyre 
me një vlefshmëri prej pesë ditësh.  Udhëtarët mund të 
udhëtojnë në shtetet e tjera të Schengen vetëm pasi të 
marrin leje qëndrimi pas ardhjes në destinacionin fillestar 
(ose të marrin një vizë të ndryshme).

Viza Studentore
Studentët të cilët udhëtojnë në shtetet e Schengenit për 
studime duhet të aplikojnë për një vizë me afat të gjatë 
të llojit D. Pasi kandidatët të marrin një konfirmim nga 
konsorciumi që është pranuar, ata duhet të pajisen me 
një vizë në shtetet e tyre nëpërmjet ambasadës të shtetit 
që i pret ata.  

Konsorciumi do të japë një sigurim të plotë për studentin 
dhe stafin që merr pjesë ne projekt. Për studentët e 
Basileus, sekretariati i Basileus do të rregullojë këtë 
gjë. Studentët e (Target group 1) duhet të interesohen 
për këtë në zyrën e Marrëdhenieve Ndërkombëtare të 
Unvirsitetit të tyre dhe studentët e (Target gruop 2) në 
sekretariatin e Basileus. 

Është shumë e rëndësishme të nisen procedurat e 
pajisjes me vizë në kohë. Gjithashtu, në ju rekomandojmë 
ambasadën e vendit pritës menjëherë pasi të keni marrë 
konfirmimin që jeni pranuar në konsorcium. Ju do të 
merrni një ftesë nga universiteti pritës e cila do ta bëjë 
procesin tuaj të pajisjes me vizë më të lehtë.

Ambasasat do të marrin një listë nga universiteti pritës 
kështu që ata do të jenë të informuar  për ardhjen tuaj. 
Në qoftë se do t’ju duhet të paraqisni një biletë udhëtimi 
gjatë takimit tuaj komunikoni me zyrën e Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare të universitetit tuaj në qoftë se i përkisni 
Target Group 1, nëse i përkisni Target Group 2 atëherë 
kontaktoni drejtpërdrejt me sekretariatin e Basileus.

Për një vizë studentore do t’ju nevojiten në përgjithësi 
këto dokumente:

•	 Një pasaportë me vlefshmëri të paktën një vit

•	 Dy formularë aplikimi dhe dy fotografi me përmasat e 
fotografisë së pasaportës 

•	 Një ftesë – ju do të merrni një prej projektit dhe një prej 
universitetit pritës

•	 Një garanci financiare për studentë, kjo do t’ju përmendet 
në ftesën që do të merrni

•	 Një siguracion shëndetësor për udhëtim, kontaktoni zyrën 
e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të universitetit tuaj

•	 Një biletë udhëtimi, kontaktoni zyrën e Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare të universitetit tuaj

•	 Disa ambasada, p.sh ajo Belge kërkon një çertifikatë 
shëndetësore, marrë nga një doktor sipas formatit 
të ambasadës apo kosulatës së tyre (shihni listën në 
webfaqen e ambasadës)

Të gjitha dokumentët që ju do të dërgoni duhet të jenë 
origjinale. Për informacione të mëtejshme kontakktoni 
personin e autorizuar nga zyra Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare të të dy universiteteve.

Nëse dëshironi të studioni jashtë vendit për një periudhë 
më të gjatë se tre muaj ju duhet të pajiseni me një leje 
qëndrimi, udhëzimet do t’ju jepen pasi të arrini në 
universitetin pritës.

Informacione të mëtejshme për dokumentat e kërkuara 
mund të gjeni në adresat e mëposhtme:

Belgian embassy - www.diplomatie.be
French embassy - http://fr.embassyinformation.com
Swedish embassy - www.swedenabroad.com 
German embassy – http://de.embassyinformation.com 
Italian embassy - http://it.embassyinformation.com
Slovenia embassy - http://si.embassyinformation.com
Bulgarian embassy - http://bg.embassyinformation.com
Croatian embassy - http://hr.embassyinformation.com
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Përpara se të filloni procesin e aplikimit sigurohuni që I 
keni të gjitha dokumentet e kërkuara. Shumë ambasada 
e ofrojnë formularin në webfaqet e tyre kështu që mund 
të gjeni një formë aplikimi dhe detajet e mënyrës së 
aplikimit. Ju duhet të rezervoni një takim e këtë gjë duhet 
ta bëni duke telefonuar në një numër telefoni, e pas kësaj 
ju duhet të shkoni në zyrën e ambasadës apo konsulatës 
të vendit Schengen ku ju do të shkoni dhe do të dorëzoni 
formularin e aplikimit si dhe dokumentat e tjera që 
kërkohen. Bëjeni aplikimin tuaj mirë që më parë. Vetëm 
aplikimet e plotësuara mirë do të merren në konsideratë. 

Tarifa e Vizës
Ju do të duhet të paguani një tarifë në mënyrë që të 
mbulohen shpenzimet administrative. Çmimet vendosen 
nga vete ambasada e janë të njëjta për të gjitha shtetet e 
Schengen. Çmimi actual i vizës është 60 EURO. Janë disa 
përjashtime nga këto rregulla dhe kjo tarifë është më e 
vogël e në disa raste hiqet fare.

Shtetet të cilat paguajnë një tarifë 
më të ulët janë: 

•	 Rusia,
•	 Moldavia,
•	 Ukraina,
•	 Serbia,
•	 Maqedonia,
•	 Bosna dhe Hercegovina,
•	 Mali i Zi,
•	 Shqipëria

Vini re: në qoftë se viza juaj refuzohet tarifa e paguar nuk 
do t’ju kthehet pas, si dhe pagimi i tarifës nuk siguron 
marrjen e vizës.

Informacione për Ambasadën

Informacione për ambasadat dhe adresat e tyre mund të 
gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://projectvisa.com/; http://embassyinformation.com/;

PYETJE  RRETH VIZAVE

Ku të aplikoni për një vizë Schengen?

Ju duhet të aplikoni në ambasadën/konsulatën e shtetit 
përkatës, zakonisht në ambasadën/konsullatën e shtetit 
tuaj të destinacionit. Në qoftë se do të vizitoni disa shtete 
ju duhet të aplikoni në ambasadën e shtetit që do të 
qëndroni më shumë ose në shtetin në të cilin do të hyni 
fillimisht.

Sa do të zgjasë aplikimi?

Kjo varet nga ambasada në të cilën ju po aplikoni. Në disa 
raste aplikimi për vizë kërkon më shumë kohë, kështu 
që duhet të aplikoni sa më shpejt që të jetë e mundur. 
Vizën mund ta merrni brenda ditës por mund të zgjasi kjo 
procedurë edhe dhjetë javë.

Më nevojitet një vizë Schengen?

Në qoftë se ju nuk jeni rezident në një nga shtetet e zonës 
së Schengen atëherë juve ju nevojitet një vizë Schengen. 

A duhet të caktoj një takim?

Po, ju duhet të caktoni një takim përpara se të shkoni në 
ambasadë. Këtë gjë duhet ta bëni nëpërmjet telefonit. 

Aplikimi a duhet bërë me praninë fizike të personit që 
aplikon?

Po, cdo njeri duhet të aplikojë personalisht, jo nëpërmjet 
e-mailit, fax apo telefonit.

Në qoftë se kam pasur viza të mëparshme, a duhet të 
plotësoj dokumentat plotësisht apo ka ndonjë lloj tjetër 
aplikimi?

Po, ju duhet të plotësoni të gjitha dokumentat e 
nevojshme përsëri dhe dokumentat duhet të jenë të 
kohëve të fundit.
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Çfarë është një ftesë për vizë apo një konfirmim?

Ftesa për vizë/konfirmimi janë dokumente, shpesh të 
aprovuara nga Ministrite e Jashtme të vendeve që do 
të vizitohen, të cilat autorizojnë persona të caktuar që 
të vizitojnë atë vend. Ajo përmban shtetin, datën dhe 
qytetet që do të vizitoni, emrin e organizatës pritëse, 
gjithashtu edhe një numër protokolli dhe vulë aprovimi 
zyrtare. 

A mund të udhëtoj jashtë zonës së Schengen dhe të 
kthehem përsëri ne vizën time? 

Në qoftë se ju keni një vizë me një hyrje ju nuk mund të 
udhëtoni midis shteteve të Schengenit dhe shteteve që 
s’janë në Schengen. Në momentin që ju jeni jashtë zonës 
së Schengenit, ju nuk mund të ktheheni më aty.

Në qoftë se viza është me shumë hyrje, ajo ju lejon të 
udhëtoni lirshëm në shtetet e Schengen.

Çfarë duhet të bëj në qoftë se pasaporta apo viza ime 
humbasin apo më vidhen? 

Ju duhet të raportoni për vjedhjen apo humbjen në 
polici, e cila do të lëshojë një deklaratë. Pas kësaj ju duhet 
të aplikoni në ambasadën e vendit tuaj për një pasaportë 
të re. 

Udhëzime të nevojshme

•	 Mbani një kopje të formës së aplikimit tuaj 
dhe çdo dokument të cilin ju e dërguat 
bashkë me të.

•	 Kohëzgjatja e këtij procesi varion, kini 
kujdes që të aplikoni më parë. Përpiquni 
të organizoni dokumentat tuaja qartë dhe 
në mënyrë logjike.

Si të „lexojmë“ një Vizë Schengen

1. Valid For

Tregon vendet për të cilat viza është e vlefshme. Mund 
të tregojë vetëm një shtet ose  “Etats Schengen” e cila 
tregon që viza është e vlefshme për të gjithë shtetet në 
Schengen.

2. From

Tregon datën në të cilën viza është e vlefshme. Në 
të djathë është data në të cilën viza nuk është më e 
vlefshme.

3. Number of Entries

Tregon se sa herë i pajisuri me vizë mund të hyjë në 
zonën Schengen.

4. Issued In

Tregon vendin ku është lëshuar viza.

5.  On

Tregon datën në të cilën është lëshuar viza.

6. Type of Visa

Tregon llojin e vizës.

7. Names

Tregon emrin e aplikantit.
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Aktivitetet  jashtprogramore

Aktivitetet jashtëprogramore mund të ndihmojnë 
studentët të marrin vendimet e tyre dhe u jep atyre aftësi 
llojike dhe ndihmë për të marrë vendime të duhura në të 
ardhmen e tyre. 

Fakte

Studentët e përfshirë në aktivitete ekstrakurikulare janë 
më të prirur për t’u bërë lidera, me më shumë dëshirë 
për të përfunduar detyrat e tyre, me më shumë dëshirë 
për të dhënë opinionin e tyre dhe më të prirur për të 
perfunduar studimet e për të pasur të ardhura vjetore më 
të mëdha. Aktivitetet ekstrakurikulare janë një mënyrë 
shumë e mirë për të zbuluar dhe shprehur interesin 
politik, social dhe dëshirën për karrierë. 

Fitimi i Eksperiencës Nëpërmjet Aktiviteteve Ekstrakurikulare 

Aktivitet ekstrakurikulare ndihmojnë në përmirësimin 
e eksperiecës së studentëve në një shumëllojshmëri 
fushash të cilat do të përmirësojnë të ardhmen e tyre. 
Përmes pjesëmarrjes në sporte, në organizatat  studentore 
të studimit, punëve në grupe dhe menaxhimin e kohës. 
Duke shërbyer si një vullnetar në një organizatë, në 
përgjegjësinë e të mësuarit për studentë, zgjidhjen e 
problemeve dhe komunikimit. Aktivitete ekstrakurikulare 
gjithashtu i ndihmojnë studentët të zbulojnë talente të 
fshehura, të takojnë njerëz të rinj dhe të mësojnë rreth 
gjërave jashtë mjedisit të tyre. 

Si të zgjedhim një aktivitet 

Por çfarë aktiviteti duhet që të zgjedhë një student? A 
duhet të zgjedhin aktivitete të cilat vënë në pah talentet 
që ata tashmë i kanë dhe të takohen me njerëz që kanë 
të njëjtat talente apo duhet të zgjedhin dicka ndryshe 
me njerëz të rinj që kanë talente të ndryshme dhe aftësi 
te tjera? Disa studentë ndjehen rehat me risitë ndërsa 
disa të tjerë ndihen më rehat me familjaritetin. Nëse një 
student pëlqen aktivitete që zhvillohen jashtë, ai apo ajo 
mund të dojë të shohë në klubet e shigjetave, hipizëm 
ose sporte të tjera. 

Në qoftë se një student ka dëshirë të lexojë, ai mund ti 
bashkohet klubeve të letërsisë, klubeve të drejtshkrimit 
ose aktiviteteve gazetareske. Aktivitetet ekstrakurikulare 
janë gjithashtu një rrugë e mirë për të ndihmuar në 
rritjen e vlerave të aktiviteteve të reja e të ndryshme. 
Një student i cili zakonisht zgjedh futboll apo basketboll 
mund të marrë në konsideratë që të zhvillojë sporte 
si gjuajtje me shigjetë apo vëzhgimin e zogjve. Duke 
zgjedhur diçka jashtë gjërave të zakonshme një student 
zgjeron horizontin dhe rrit njohuritë. Duke qenë i hapur 
ndaj aktiviteteve të reja, duke iu bashkuar stafeve të 
gazetave, klubeve të kompiuterave apo klubeve të 
pikturës dhe dekoracionit studenti do të ekspozohet te 
njerëz të rinj dhe ide të reja. 

Cilat aktivitete janë të dobishme? 

Aktivitetet mund të gjenden duke kërkuar së bashku me 
këshilltarët e shkollës, duke lexuar kategorinë e klubeve 
në gazetat lokale, duke telefonuar dhomën e tregëtisë, 
duke pyetur studentë të tjerë se në cilat aktivitete janë 
të përfshirë ata. Informacione mbi aktivitetet vullnetare 
mund të gjenden nga organizatat e shërbimit komunitar 
ose nga mësuesit. Mësuesit mund të jetë një burim i 
pasur informacioni përsa i përket programeve të punës 
dhe studimeve, praktikave apo punëve sezonale; të cilat 
të gjitha i ndihmojnë studentit të fitojë eksperienca të 
vlefshme në fushën e tij të karrierës. 

Në qoftë se një student e ka zgjedhur rrugën e  karrierës, 
aktivitetet ekstrakurikulare mund të ndihmojnë në 
lehtësimin e kësaj rruge. Në qoftë se ai apo ajo është 
e interesuar për të mësuar mbi shkencën, të jetë një 
nënpunës në klubin e shkencës apo të hyjë në panairin 
lokal të shkencës mund të tregojë angazhim. Shërbimi 
komunitar në një farmaci aty afër apo vullnetarizmi 
në një spital gjithashtu të jep eksperiencë në fushën e 
zgjedhur dhe mund të përfshihet në përfundim. 
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Bëni Pyetje

•	 Është e rëndësishme të pyesësh rreth organizatës. 

•	 A është i përfshirë ndonjë shpenzim? 

•	 A do t’ju kërkohet pjesëmarrësve të paguajnë para? 

•	 Sa shpesh mblidhet organizata? 

•	 A janë pasditet dhe fundjavat të përfshira? 

•	 A janë aktivitetet e jashtme të kërkuara? 

•	 Sa orë do të zgjasin aktivitetet e organizatës? 

Përpara se të bëheni pjesë e një organizate duhet 
të shihni oraret e shkollës dhe punës. Aktivitetet 
ekstrakurikulare janë të rëndësishme, por ato s’duhet të 
zënë të gjithë kohën e studentit jashtë shkollës. Duhet 
të ketë edhe kohë për detyrat, studimin, pushime dhe të 
kalojë kohë me familjen dhe shoqërinë. Një kombinim i 
të gjitha këtyre është pjesë e rëndësishme e një jete të 
shëndetshme

Aktivitetet ekstrakurikulare duhet të kompletojnë jetën 
e studentit, jo ta komplikojnë atë. Kur studentët janë 
të përfshirë në shumë aktivitete apo në një aktivitet 
i cili kërkon shumë kohë, studentët do të stresohen 
dhe marrëdhëniet familjare fillojnë të përkeqësohen. 
Studentët duhet të jenë të kujdesshëm jo ta mbingarkojnë 
veten e tyre duke marrë përsipër shumë aktivitete ose 
pune vullnetare në një organizatë. 

Pjesëmarrja në aktivitete ekstrakurikulare ka disa 
përfitime për studentët. Të jeshë pjesë e klubeve të 
shkollës është një mënyrë shumë e mirë për të takuar 
njerëz që ndajnë të njëjtin interes me ju dhe që rrisin 
njohuritë e tua. Pjesëmarrja aktive në një organizatë, si 
p.sh klubi i dramës në shkollën tuaj, klubi i shkencës apo 
klubi i informatikës do të jetë gjithashtu fitimprurës kur 
ju të jeni duke kërkuar për një bursë studimi për të ju 
ndihmuar në pagimin e studimeve tuaja. 

Përfitimet nga aktivitetet ekstrakurikulare

Këshilltari i klubit mund të jetë burim i shkëlqyer për të 
dhënë letra reference. 

•	 Shumë programe bursash akademike apo jo-
akademike e marrin në konsideratë përfshirjen 
në aktivitetet ekstrakurikulare gjatë procesit të 
përzgjedhjes. 

•	 Shumë programe bursash e çmojnë eksperiencën e 

lidershipit dhe të jesh drejtues i një klubi në shkollën 
tënde është një rrugë e shkëlqyer për të shfaqur 
aftësitë e lidershipit. 

•	 Shumë programe bursash i kërkojnë studentëve të 
shkruajnë ese për të treguar interesin e tyre në një 
fushë të caktuar. Cila rrugë do të ishte më e mirë për 
ta treguar se ju jeni i dedikuar të ndiqni një karrierë në 
shkenca kompjuterike sesa të diskutoni anëtarësimin 
tuaj në një klub të shkencave kompjuterike në 
shkollën tuaj? 

Këshilltari për çdo klub në të cilin ju jeni anëtar është në 
gjendje për t’ju ndihmuar të identifikoni mundësitë e 
bursave bazuar në aktivitetet ekstrakurikulare.

Të shërbesh si një punonjës në një Organizatë

Të shërbesh si një nënpunës në një organizatë mund 
t’ju mësojë gjithashtu shumë aftësi. Përgjegjësitë si 
lidership apo menaxhues mund të fitohen duke shërbyer 
si President. Protokollisti apo sekretariati mund të fitojnë 
eksperiencë në të shkruar apo në gazetari. Secila zyrë ka 
cilësi të cilat mund të përdoren në të ardhmen.

Shumë studentë të cilët kandidojnë si Presidentë të 
Qeverive Studentore në shkollën e tyre janë bërë Drejtorë 
Ekzekutivë në organizata apo Presidentë të kompanive 
të tyre. Të kandidosh për në këto zyra, i jep gjithashtu 
studentëve aftësi të menaxhimit të fushatave, reklamave 
dhe aftësive të njerëzve.

Disa studentë mund të zgjedhin që ta njohin më mirë 
një organizatë përpara se të bëhën punonjës në atë 
organizatë. Ata do të kenë mundësinë të shërbejnë në 
komitete apo si vullnetarë në projekte gjatë vitit. Puna 
në grup, komunikimi dhe aftësitë organizative, fitohen të 
gjitha duke shërbyer në ndonjë komitet apo duke punuar 
në ndonjë projekt të klubit. 
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Të mësosh të qëndrosh i lidhur me një aktivitet nga 
fillimi e deri në fund është një një mësim i rëndësishëm 
i aktiviteteve ekstrakurikulare. Kur të jeni pjesë e një 
klubi dhe të jetë zhvilluar një aktivitet, studentët duhet 
të vazhdojnë të qëndrojnë atje edhe pse aktiviteti 
nuk është ai që ata prisnin. Duke mësuar ti shohësh 
aktivitetet deri në fund, studentët marrin mësime të 
dobishme që do t’i përdorin më pas gjatë jetës së tyre. 
Ato do të jenë më pak të prirur të ndërpresin studimet, 
më pak të prirur të ndërpresin një punë, më pak të prirur 
të ikin prej lidhjeve vazhdimisht. 

Të gjesh kohën për t’u përfshirë në aktivitete 
ekstrakurikulare do të ndihmojë studentët në mënyra të 
ndryshme. Koha pas mësimit nëpërmjet angazhimit me 
aktivitete ekstrakurikulare mund të shërbejë gjithashtu 
edhe si largues i stresit dhe si një rrugë për të ndërtuar 
konfidencë dhe vetëvlersim. Studentët kanë nevojë për 
një shtysë për të realizuar ëndrrat e tyre. Këto aktivitete 
jo vetëm që do ti ndihmojnë ata të marrin vendimet 
e tyre, por gjithashtu do t’ju japin mundësi të marrin 
eksperiencë jetësore dhe aftësi të cilat do t’i drejtojnë 
ata në të ardhmen. 

Lista e Organizatave Ndërkombëtare të rëndësishme:

World Organization of the Scout Movement, 
International Union of Young Farmers, CARE 
International, Mercy Corps, Oxfam International, 
Plan_International, World Vision International, Save 
the Children Alliance, Food for the Hungry, Amnesty 
International, Caritas International, Doctors Without 
Borders, International Rescue Committee, Marie Stopes 
International, International POPs Elimination Network, 
Compassion International, International Red Cross and 
Red Crescent Movement, dhe HealthRight International.

Lista finale

Kjo është një listë që do tju ndihmojë juve për të nisur 
aplikimin tuaj. Është e rëndësishme për studentët “të 
dinë” procesin e aplikimit për bursa (p.sh cilat janë llojet 
e ndihmës, çfarë kuptojmë me disa fjalë, me kë duhet të 
komunikojmë, etj). Pra, përdorni këtë listë kur të filloni 
udhëtimin tuaj në procesin e aplikimit. 

Kërkoni për bursa studimi nëpërmjet internetit, 
kontaktoni Zyrën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të 
Universitetit tuaj.

1. Kërkoni të gjitha nivelet e financimit: Kombëtare, 
Institucionale dhe Ndërkombëtare.

2. Pasi të keni gjetur programin “e duhur” të bursave, 
shihni a ju lejohet të aplikoni.

3. Shihni me kujdes afatin e përfundimit të aplikimit.

4. Kërkoni universitetin që ju dëshironi të aplikoni 
dhe kërkoni për fushën e duhur të studimit.

5. Mësoni më shumë mbi procesin e aplikimit.

6. Mblidhni të gjithë dokumentat e kërkuara.

7. Bëni një kontroll gramatikor të letrës suaj të 
motivimit.

8. Shikoni nëse rekomandimet tuaja janë të firmosura. 

9. Kujdesuni që t’i keni të gjithë dokumentat në 
anglisht (apo në gjuhën e kërkuar).

10. Kthejini ato në format PDF.

11. Mbani dokumentat origjinale, sepse do t’ju 
nevojiten në qoftë se ju pranojnë.

12. Kërkojini dikujt që të kontrollojë dokumentat tuaja 
edhe një herë.

13. Dërgoni aplikimin tuaj së bashku me të gjitha 
dokumentat e kërkuara.

Suksese!!!



36

Adresa të rëndësishme në qytetin tuaj

Komuna e Tetovës 

“Dervish Cara”, p.n.

1200 Tetova, R. e Maqedonise

tel: + 389 44 338 081

fax: + 389 44 339 420

http://www.tetova.gov.mk

e-mail: info@tetova.gov.mk

Universiteti i Europës Juglindore

“Rruga e Ilindenit”, p.n., 1200 Tetovë, 

tel: +389 44 356 000

fax: +389 44 356 001

http://www.seeu.edu.mk

e-mail: t.selimi@seeu.edu.mk

Universiteti shtetëror i Tetovës

“Rruga e Ilindenit”, p.n., 1200 Tetovë, 

tel: +389 44 356 500

fax: +389 44 334 222

http://www.unite.edu.mk

e-mail: international@unite.edu.mk

Aleanca franceze e Tetovës

“Dervish Carra”, n°18 Kati I 

1200 Tetovë 

tel: +389 (0)44 351 191 

http://www.aft.org.mk/

e-mail: aftetovo@gmail.com 

Këndi Amerikan në Tetovë 

Shtëpia e kulturës

“Bul Iliria”, p.n.

1200 Tetovë

tel: 044 332 183 

e-mail: actetovo@yahoo.com

BRIGADA ZJARRFIKËSE 

Tel: 193

NDIHMA E SHPEJTË 

Tel: 194

POLICIA 

Tel: 192

INFORMATA 

Tel: 188

EVN Macedonia KEC - Tetovë 

“Ilindenit”, p.n. 

tel: (044) 33 92 34

e-mail: tetovo@evn.com.mk

Ministria e punëve të brendshme - Tetovë

“Cvetan Dimov”, p.n.

tel: (044) 33 42 20

Telekomunikacioni i Maqedonisë - Info - 
Qendra

tel: (02)171

http: //www.telekom.mk

email: 171@telekom.mk
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Spitali i përgjitshëm - Tetovë

“29 Nëntori”, p.n.

tel: (044) 33 08 10

Shëndeti - Tetovë

“Lubotenska”, 42-a

tel: (044) 34 73 66

http: //www.hospitalshendeti.com

email: invitrofertilizacija@yahoo.com

Bami kor medika - Tetovë

“Bllagoja Toska”, p.n.

tel: (044) 33 57 47

Hotel LIRAKU

“Bul. Iliria”, 10

tel./fax.: +389 44 33 85 86

Hotel TIVOLI 

“Bul. Iliria”, 19

tel.: +389 44 35 23 70

fax.: +389 44 35 23 71

http: //tivoli.com.mk

e-mail: tivoli@tivoli.com.mk

Hotel EMKA 

“Bul. Ilinden”, p.n.

1200 Tetovë

tel: +389 44 33 11 45

fax: +389 44 33 1145

mobile: +389 70 20 56 09

Hotel BORA 

Kodra e Diellit

Tel./Fax.: +389 44 36 11 06



38

BURIME BURSASH SHTESË

Shikoni në www.s4wb.eu

Një studim i iniciuar nga Fondacioni King Baudouin, 
“Lëvizshmëria e studentëve në vendet e Ballkanit 
Perëndimor” tregon problemet kyçe që ekzistojnë në 
lëvizshmërinë e studentëve të Ballkanit Perëndimor 
në shtetet anëtare të BE dhe vendeve të EFTA-s. Nga 
intervistat e zvhilluara me studentët të cilën nuk 
mendonin të studionin jashtë vendit të tyre, 51% e tyre 
kanë thënë se pamjaftueshmëria e parave ështe një 
arsye e rëndësishme. Në mënyrë të ngjashme, edhe 
kur studentët kanë marrë parasysh që të studiojnë 
jashtë vendit, 62.4% janë përgjigjur se gjetja parave të 
mjaftueshme ishte një problem i madh. 

Bazuar në këto rezultate, Fondacion King Baudouin 
ka autorizuar SPARK për të ndërmarrë kërkime mbi 
bursat e studimit që ekzistojnë për studentët e Ballkanit 
Perëndimor në shtetet anëtare të BE-së dhe vendeve të 
EFTA-s. Rezultatet e këtij hulumtimi gjenden në këtë bazë 
të dhënash mbi bursat. Kjo bazë të dhënash përmban 
informacione mbi bursat që janë në dispozicion për 
studentët e Ballkanit Perëndimor dhe kërkime shkencore 
në vendet e BE-s dhe vendeve të EFTA-s. 

Baza e të dhënave mbi bursat është në një motorr kërkimi 
online për të gjithë studentët e Ballkanit Perëndimor si 
dhe kërkuesve të cilët do të dëshirojnë të studiojnë në 
vendet anëtare të BE-së dhe vendeve të EFTA-s dhe janë 
në kërkim të ndihmës financiare. Kjo bazë të dhënash mbi 
bursat përmban të dhëna në një kuadër të bursave që 
janë për studentët e Ballkanit Perëndimor dhe kërkuesve. 

S4wb.eu, 

bursa juaj, e ardhmja juaj!

Në vijim keni listën e ueb faqeve që ofrojnë bursa:

 www.basileus.ugent.be 

www.daad.de

www.scholarship-positions.com 

www.soros.org/grants  

www.scholarship-search.org.uk 

www.studyabroadfunding.org 

www.joineusee.eu 

www.scholarships-links.com 

http://ec.europa.eu/education 

www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/
eskas_en.html#2 

www.aefe.diplomatie.gouv.fr 

www.europeancollege.it 

www.coimbra-group.eu

www4.unicatt.it/master/mi/swop/Allegati/SWOPinglese.
pdf

www.cfiroma.org

www.unesco.org/culture/aschberg

www.iie.eu/pages/index.php

www.iue.it

www.mirees.unibo.it

www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/
PostdoctoralFellowships/JeanMonnetFellowships/Index.
aspx

www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/
Opportunita/default.htm?LANG=EN

www.seeyoungleaders.org 

www.uclouvain.be 

www.shellscholar.org/home/index.html 
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