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Erasmus Mundus Action 2 - Partneritet me Institucionet e Arsimit të Lartë të
vendeve të treta dhe bursat për shkëmbimet.

Studentët dhe stafet mund të përfitojnë nga shkëmbimet akademike afatshkurtra
nëpërmjet partneriteve Erasmus Mundus.
Janë partneritete të ngritura midis IAL-ve evropiane dhe vendeve partnere, me
qëllim kryerjen e mobiliteteve individuale midis institucioneve pjesëmarrëse në
këto partneritete;
Aplikimet për IAL-të janë mbyllur në vitin 2014, por aplikimet individuale do të
vazhdojnë në partneritet e ngritura deri në vitin akademik 2017-18.
Bursat për shkëmbimet variojnë sipas prioriteteve të përcaktuara në marrëveshjen e
partneritetit për studentët, pedagogët, kërkuesit dhe stafeve administrative.

Vëmendje të vecantë i kushtohet grupeve të disavantazhuara dhe popullatave në
gjendje të vështirë që janë target group 3.
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Aktualisht, shkëmbimet akademike afatshkurtra janë të mundura nëpërmjet katër partneriteteve
Erasmus Mundus:

•

TECH-WB - Partnerët Shqiptarë: Universiteti “Fan Noli” Korçë, Universiteti Bujqësor i Tiranës,
Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës, Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës, Universiteti “Luigj
Gurakuqi” i Shkodrës.
Link: http://green-tech-wb.uvigo.es/
SUNBEAM– Partnerët Shqiptarë: Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Universiteti “Aleksandër
Xhuvani” i Elbasanit.
Link: http://www.sunbeam.univpm.it/
EUROWEB – Partnerët Shqiptarë: Universiteti “Aleksander Xhuvani” i Elbasanit.
Link: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php
SIGMA – Partnerët Shqiptarë: Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës, Universiteti Europian i
Tiranës;
Link: https://portal.uw.edu.pl/web/sigma/about-sigma

•
•
•
•
•
•

Kohëzgjatja e shkëmbimit:
Bachelor : 1 semestër deri 1 vit akademik;
Master : 1 semestër deri në 2 vite akademikë;
PhD : 5 deri në 36 muaj;
Postdoc : 6 deri në 10 muaj;
Stafi akademik dhe administrativ: 1-3 muaj;

•

•

•
•
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Kushtet bazë të aplikimit ne partneritet EM:
•
•
•
•
•

•
•
•

Studenti duhet të jetë i regjistruar pranë një universiteti shqiptar në momentin e
aplikimit;
Studenti duhet të kthehet dhe diplomohet pranë universitetit shqiptar pas kryerjes së
periudhës së shkëmbimit;
Studenti nuk duhet të ketë ndjekur studimet apo punuar për një periudhë 12 mujore
gjatë 5 viteve të fundit në një nga shtetet e BE-së;
Për shkëmbimet akademike në nivelin bachelor, lejohen të aplikojnë vetëm studentët e
universiteteve shqiptare partnere brenda secilit program (shih më sipër).
Për shkëmbimet akademike në nivelin Master, PHD, Post-doc lejohen të aplikojnë në
kategorinë T2 edhe studentët e universiteteve shqiptare që nuk janë partnere brenda
secilit program;
Aplikantët duhet të kenë mbaruar të paktën 1 vit të plotë akademik (60 ECTS) në
momentin e aplikimit në Bachelor;
Aplikantët duhet të kenë njohjen dhe mbrojtjen e gjuhës së universitetit ku do të kryhet
shkëmbimi. Provimi dhe niveli i kërkuar ndryshojnë sipas universitetit pritës;
Aplikimet për këtë komponent, përgjithësisht qëndrojnë të hapura gjatë periudhës
Nëntor-Mars të çdo viti;
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