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PROJEKTI

I.
1.

Objektivat e Projektit

Objektivi kryesor i projektit ka qenë përhapja e praktikave më të mira lidhur me mobilitetin e
studentëve, anëtareve te stafit akademik dhe administrativ, po ashtu zhvillimi i temave, tezave
dhe supozimeve që duhen ndjekur duke mbështetur lëvizshmërinë studentore ndërkombëtare
në mes të universiteteve.
Bashkëpunimi i universiteteve në kuadër të projektit ka për qëllim zgjerimin dhe zhvillimin e
njohurive, aftësive dhe kompetencave të pjesëmarrësve të projektit, veçanërisht në këto fusha:
•

Rritjes së kompetencave profesionale,

•

Rritjen e vetëbesimit dhe vetëvlerësimit,

•

Përmirësimin e njohurive të gjuhëve të huaja,

•

Zhvillimin e kompetencave kyçe sociale për shkak të bashkëpunimit në mjedisin
ndërkombëtar,

•

Rritja e atraktivitetit në vendin e punës dhe në tregun e punës,

•

Përmirësimi i aftësive të mësimdhënies (mësimdhënësit),

•

Pasurimi i materialeve dhe ndihmave edukative.

Bashkëpunimi në kuadër të projektit synon gjithashtu:
•

Zhvillimin dhe realizimin e strategjisë ndërkombëtare të universiteteve pjesëmarrëse,

•

Rritja e nivelit dhe cilësisë së arsimit,

•

Krahasimi dhe përmirësimi i kurrikulave arsimore dhe në rast të universiteteve
partnere,

•

Përshtatja e programeve arsimore me standardet evropiane – matja krahasuese e
kualitetit,

•

Puna në programe të përbashkëta arsimore për studentët e nivelit master,

•

Përgatitja e programeve për diploma të dyfishta me Universitetet Partnere,

•

Zhvillimin dhe shkëmbimin e propozimeve të bashkëpunimit në fushën e veprimtarive
kërkimore që mund të rezultojnë në projekte shkencore ndërkombëtare dhe publikime
të përbashkëta shkencore
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Shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira kontribuan në zhvillimin dhe shpërndarjen e
ideve për studim jashtë vendit, duke treguar burimet e financimit për shkëmbime akademike
ndërkombëtare, duke përfaqësuar praktikat e mira të zhvilluara në Universitete.
Gjithashtu, janë diskutuar problemet lidhur me pengesat sociale, ligjore, mjedisore dhe
mënyrat e zgjidhjes së tyre.
Bashkëpunimi midis Universiteteve definitivisht ka kontribuar në rritjen e prestigjit të tyre në
tregjet rajonale dhe lokale të arsimit.
Të gjitha objektivat e projektit janë arritur!
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2. Universitetet pjesëmarrëse

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë (UEM) është një
nga universitetet më të mira private teknike-artistike në Poloni. UEM,
është themeluar me vendim të Ministrisë së Arsimit Kombëtar të 18
korrikut 1995 dhe i regjistruar nën numrin 62, më shumë se 20 vjet zhvillon arsimin në
studimet e nivelit bachelor dhe magjistraturës me orar të plotë dhe part - time.

Edukimi në Universitet zhvillohet në dy Fakultete: Fakulteti i Arkitekturës dhe Fakulteti i
Inxhinierisë dhe Menaxhmentit, në të cilat është e mundur të studiohet në 10 fusha studimi.
Misioni i Universitetit të Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë është cilësia e lartë,
edukim modern dhe fleksibël i studimeve:
-

i gatshëm për të përmbushur nevojat zhvillimore të informacioneve në shoqëri dhe
njohurive të bazuara në ekonomi,

-

-

pasuruar me profesionalizmin dhe mobilitetin intelektual të kapitalit njerëzor të
Masovisë, Polonisë dhe BE-së,
krijimi i vlerave të reja ekonomike, shoqërore dhe kulturore në frymën e idesë së
zhvillimit të qëndrueshëm, sipas parashikimeve të tregut të punës aktual dhe të
ardhshëm.

Autoritetet e Universitetit i kushtojnë vëmendje nivelit të lartë të arsimit që punëson më shumë
se 300 specialistë nga fusha të ndryshme. Ligjëruesit e UEM nuk janë vetëm punonjës
shkencorë të universiteteve të tjera në Varshavë, por edhe praktikues që posedojnë përvojë
biznesi. Për shkak të kombinimit të njohurive të pedagogëve dhe përfaqësuesve të Këshillave
të Punëdhënësve të Fakultetit, me të cilët po diskutohen programet e studimeve (sipas
standardeve evropiane), studimet në UEM janë ndërdisiplinore, kombinojnë teorinë me
praktikat, për shkak të së cilës zhvillohen me aplikimin e qasje të projektimit, t'u mësojë
studentëve pavarësinë dhe aftësinë për të marrë vendime të përgjegjshme.
University of Ecology and Management in Warsaw
Olszewska 12 str., 00-792 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 825 80 32/33
E-mail: erasmus@wseiz.pl - www.wseiz.pl
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Universiteti Pedagogjik Shtetëror i Armenisë “Khachatur
Abovyan”

Universiteti Shtetëror Pedagogjik i Armenisë u themelua më 7
nëntor 1922 dhe në vitin 1948 u emërua ne emër të një shkrimtari
armen Khachatur Abovian. Universiteti Pedagogjik Shtetëror i
Armenisë është një institucion me tradita të shquara në edukim.
Ai është ofruesi kryesor i trajnimit të mësuesve dhe pedagogjisë
në Armeni. Universiteti Pedagogjik Shtetëror i Armenisë ka përafërsisht 12000 studentë që
studiojnë në një sistem tre shkallë të nivelit akademik ne pajtim me sistemin e Bolonjës.
Universiteti zbaton një edukim trevjeçar (studime bachelor, master dhe doktoraturë) në 60
specialitete të ndryshme, kurrikula dhe programet akademike të bazuara në rezultatet e të
nxënit, teknologjitë efektive të mësimdhënies dhe metodologjitë pedagogjike, personel
akademik me kualifikim të lartë. Universiteti shfaqë një progres të konsiderueshëm me një
zgjerim të vazhdueshëm të marrëdhënieve ndërkombëtare duke bashkëpunuar me një numër
të madh të universiteteve të huaja, organizatave evropiane, si rezultat i të cilave i gjithë sistemi
përsëritet dhe miratohet në përputhje me standardet moderne evropiane. Realizon programet
e shkëmbimit të stafit dhe të mësimdhënies, pjesëmarrje të përbashkët në projekte
ndërkombëtare, organizon konferenca ndërkombëtare, forume, seminare. Universiteti është i
përfshirë në 7 projekte TEMPUS. Universiteti Pedagogjik Shtetëror i Armenisë aktualisht është
duke koordinuar projektin BOOST / Përforcimi i Strategjive të Ndërkombëtarizimit dhe
Marketingut të Universiteteve Armene në kuadrin e programit Erasmus + Capacity Building
Universiteti Pedagogjik Shtetëror i Armenisë “Khachatur Abovyan”
Address:17, Tigran Mets ave., Yerevan, Armenia
Tel.: (+374 10) 59 70 49
Fax: (+374 10) 59 70 08
E-mail: aspu.am@aspu.am
www.aspu.am
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Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey

Universiteti Shakarim u themelua në vitin 1995 si rezultat i integrimit të
Instituteve Pedagogjike, Veterinare dhe Teknologjike. Universiteti
trashëgoi një histori të gjatë dhe të pasur të atyre institucioneve arsimore.
Universiteti trajnon specialistët e spektrit të gjerë të profesioneve të njohura në fusha të tilla si
shkencat socio-humanitare, natyrore, teknike, bujqësore, të biznesit dhe të ligjit në bazë të
përgatitjes me shumë nivele prej më shumë se 40 bachelor, 30 master dhe 5 programe
doktorature.
Universiteti bashkëpunon ngushtë me Institucionet e Arsimit të Lartë të Rusisë, Gjermanisë,
Republikës së Bjellorusisë, SHBA, Japonisë, Britanisë së Madhe, Kinës, Hungarisë, Turqisë,
Polonisë, Sllovenisë, Shteteve Baltike, Ukrainës dhe Kirgistanit. Programet e mobilitetit
akademik u japin mundësi studentëve të Universitetit Shtetëror Shakarim të studiojnë në
universitetet e SHBA, Hungarisë, Polonisë, Turqisë, Çekisë dhe Koresë së Jugut.
Shakarim Universiteti Shtetëror i Semey është një nga universitetet më të mëdha
multidisiplinare të Kazakistanit. Universiteti është në vendin e 10-të në rangun e të gjitha
universiteteve multidisiplinare të Kazakistanit, sipas rezultateve të vlerësimit të aktiviteteve
arsimore të kryera nga Qendra Kombëtare e Akreditimit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
në vitin 2008.
Universiteti nderohet me çmime republikane dhe ndërkombëtare për rezultatet e shkëlqyera
të aktivitetit të saj arsimor.

Shakarim State University of Semey
20a Glinka str., 071412Semey, Kazakhstan,
Tel: +7 7222 32-35-13
E-mail: semgu@bk.ru, info@semgu.kz
www.semgu.kz
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Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) u themelua në korrik të vitit 2015
nga Parlamenti i Republikës së Kosovës, pas një tradite 40 vjeçare të arsimit profesional dhe të
shkencave të aplikuara Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, si pjesë e Universitetit
të Prishtinës.
Me vendimin e Kuvendit të Kosovës në korrik të vitit 2015 u themelua Universiteti i Shkencave
të Aplikuara, i cili që nga atëherë funksionon me 4 fakultete:
-

Fakulteti i Menaxhmentit,

-

Fakulteti i Turzimit dhe Ambientit,

-

Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikë,

-

Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit.

Misioni i tyre është që të punojnë së bashku me studentët dhe stafin për të zhvilluar aktivitete
bashkëpunuese me partnerët lokalë (duke i përfshirë ata në procesin e zhvillimit të
Universitetit) si dhe partnerët e huaj (universitetet evropiane të shkencave të aplikuara etj.)
Përmes mobilizimit të studentëve dhe mësimdhënësve, me qëllim shfrytëzimin e të gjitha
burimeve të brendshme (njerëzore dhe materiale) për të krijuar një lidhje të qëndrueshme
midis nevojave ekonomike lokale dhe rajonale dhe rritjes së përhershme të cilësisë në arsim.

Vizioni është të bëhet institucioni më i madh dhe me reputacion në rajon i specializuar në
shkencat e aplikuara, si dhe programe të larta të edukimit profesional në disa fusha dhe
ekspertizë, me synimin për të ofruar profesionistë të trajnuar dhe të kualifikuar për bizneset
dhe industritë lokale dhe rajonale.
Aktualisht në Universitet studiojnë 1790 studentë në programet bachelor dhe master. Stafi
akademik: 45 profesorë. Stafi administrativ: 8 punonjës. Numri i të diplomuarve deri tani është
mbi 2.000 studentë.
University of Applied Sciences in Ferizaj
Rr. Rexhep Bislimi, 70000 Ferizaj, Kosovo
Tel: +381(0) 290 310 010; +381(0) 290 310 013
E-mail: info@ushaf.net
www.ushaf.net
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Universiteti i Nishit
Universiteti i Nishit është një universitet modern dhe i njohur serb dhe
evropian që është i krahasueshëm me institucionet e arsimit të lartë të
lartë të rangut më të lartë në aspektin e cilësisë së programeve
studimore, aktiviteteve mësimore, hulumtimit dhe punës profesionale.
Puna hulumtuese kryhet në të gjitha fakultetet e Universitetit të Nishit, në fushat e kërkimeve
shkencore themelore, aplikative dhe zhvillimore. Hulumtimi mbështet zhvillimin e shkencës
dhe kreativitetit, përmirëson aktivitetet e arsimit të lartë përmes përmirësimit të procesit të
mësimdhënies, avancimit të shkencëtarëve të rinj, përfshirjes së studentëve në punën
akademike, si dhe sigurimit të burimeve për punën dhe zhvillimin e universitetit në tërësi .
Puna kërkimore në periudhën e mëparshme është kryer përmes pjesëmarrjes së stafit
mësimdhënës në realizimin e projekteve kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, botimit të
punimeve në revista akademike dhe ndjekjes së seminareve akademike në vend dhe jashtë saj.
Universiteti i Nishit përbëhet nga 13 fakultete dhe 9 qendra.
Në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë dhe me vendimet e Komisionit për Akreditim dhe
Sigurim të Cilësisë të Republikës së Serbisë, të gjitha fakultetet e Universitetit të Nishit janë
akredituar.
Nga fondacioni i Universitetit deri në vitin akademik 2016/2017, janë diplomuar nga
Universiteti i Nishit, prej të cilëve 1350 janë shtetas të huaj, ndërsa 2571 pasuniversitarë kanë
fituar gradën e tyre magjistër dhe 1849 kandidatë, duke përfshirë 45 të huaj, kanë mbaruar
doktoraturën.

University of Niš
Univerzitetskitrg 2, 18106 Niš, Serbia
Tel.: (+381)18 257970; 257956;
Fax: (+381)18 257950
e-mail: uniuni@ni.ac.rs
www.ni.ac.rs
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Universiteti Shtetëror Sumy (UShS)

UShS është një institucion i arsimit të lartë i tipit klasik që gjendet në qytetin Sumy, në pjesën
veri-lindore të Ukrainës. Sesioni aktualisht shërben më shumë se 16,000 studentë të cilët
ndjekin studimet Bachelor, Master dhe Doktoraturë në 45 diploma sipas 40 drejtimeve të
studimeve në veçanti shkencat kompjuterike, makineritë, mekanika, elektronika,
nanoteknologjia, inxhinieri elektrike, inxhinieri e energjisë, ekologjia, cilësia, standardizimi,
menaxhimi, mjekësia, ligji, gazetari etj. Aktualisht, rreth 1,250 studentë të huaj në UShS
përfaqësojnë më shumë se 50 vende të botës. Nëntë programe arsimore janë plotësisht të
ligjëruara në gjuhën angleze.
UShS është në grupin TOP (5%) të universiteteve në mbarë botën, sipas renditjes
ndërkombëtare të IAL-it QS World University Rankings (pozita e 4-të në mesin e
universiteteve ukrainase).
UShS është nënshkruese e Magna Charta Universitatum dhe një anëtar i besueshëm i
organizatave më autoritative ndërkombëtare - Shoqata Ndërkombëtare e Universiteteve,
Shoqata Evropiane e Universiteteve, Shoqata e Universiteteve Euroaziatike etj. UShS është
pjesëmarrëse aktive në programet kërkimore ndërkombëtare dhe arsimore: Programi Kornizë
Europian, ERASMUS + (më parë TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, Jean Monnet), grantet e
NATO-s, UNDP, Akademitë Kombëtare të Shkencave të shteteve evropiane etj.

Sumy State University
2, Rymskogo-Korsakovast., 40007 Sumy, Ukraine
Tel/fax: +38 (0542) 33-10-81
E-mail: info@dir.sumdu.edu.ua
www.sumdu.edu.ua
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Universiteti Kombëtar i Ambientit dhe Shkencave Jetësore të Ukrainës

Universiteti Kombëtar i Ambientit dhe Shkencave Jetësore të Ukrainës është një nga
institucionet kryesore të arsimit, shkencës dhe kulturës në Ukrainë.
Më shumë se 26 mijë studentë dhe më shumë se 600 të diplomuar, studentë PhD në 3 institute
arsimore dhe kërkimore dhe 13 departamente të institucionit themelor universitar (në Kiev)
dhe 10 njësi të ndara të NULES të Ukrainës - universitete rajonale të niveleve të akreditimit ІІІІ . Procesi arsimor dhe kërkimi shkencor në Universitet ofrohen nga më shumë se 2,600
punonjës shkencorë, arsimorë dhe pedagogë, duke përfshirë rreth 300 profesorë dhe doktorë
shkencash, më shumë se 1,000 profesorë asistentë dhe doktorantë.
Universiteti Kombëtar i Ambientit dhe Shkencave Jetësore të Ukrainës pozicionet e tij
udhëheqëse në fushën e veprimtarisë ndërkombëtare nga viti në vit. NULES i Ukrainës merr
pjesë aktive në programet ndërkombëtare të arsimit të lartë, ndihmon vendet e huaja për të
përgatitur stafin e tyre kombëtar për bujqësi.
Studimi në Universitetin Kombëtar të Ambientit dhe Shkencave Jetësore të Ukrainës është i
bazuar në marrëveshjet ndërkombëtare të Ukrainës, programet kombëtare, traktatet me
personat juridikë dhe individë. Në ditët e sotme qytetarët e Azerbajxhanit, Bjellorusisë,
Gjeorgjisë, Irakut, Iranit, Kazakistanit, Qipros, Libanit, Marokut, Palestinës, Polonisë, Rusisë,
Sllovakisë, SHBA, Turkmenistanit, Uzbekistanit dhe Republikës Çeke studiojnë në NULES të
Ukrainës. Bashkëpunimi i ngushtë me universitetet udhëheqëse në mbarë botën kontribuoi në
reformimin dhe përshtatjen e sistemit arsimor të NULES të Ukrainës në kërkesat e
universiteteve kryesore.
National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine
HeroyivOboronyst., 15, 03041 Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 531-36-52
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua
www.nubip.edu.ua

2016-1-PL01-KA107-025662

10

Universiteti Kombëtar Teknik i Ukrainës “Instituti
Sikorsky Kyiv”

Politeknik Igor

Instituti Politeknik (që nga viti 2016 - Universiteti Kombëtar Teknik i
Ukrainës "Igor Sikorsky Kyiv Instituti Politeknik") u themelua në vitin
1898 dhe është një nga universitetet më të vjetra teknike të Ukrainës,
Evropës dhe botës.
Aktualisht, Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv është një institucion kombëtar autonom i
arsimit të lartë shtetëror të tipit të kërkimit. Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv edukon
studentët në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe sferës sociale, 118 specialitete në përgjithësi.
Ata trajnojnë kandidatët (Ph.D.) dhe mjekët (D.Sc.) në fushat prioritare të: Energjisë,
Inxhinierisë, Teknologjisë së Informacionit, Sigurisë së Informacionit, Elektronikës,
Telekomunikacionit, Sistemeve Hapësinore, Teknologjisë Kimike dhe Bioteknologjisë.
Procesi i trajnimit kryhet nga profesorë me përvojë dhe shkencëtarë të mirënjohur nga NASU.
Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv përbëhet nga 19 fakultete, 10 institute, 152
departamente, në të cilat më shumë se 21 000 studentë janë duke u trajnuar.
Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv ka trajnuar 370 mijë të diplomuar mbi historinë e saj
prej 117 vjetësh, 60 mijë prej të cilëve gjatë periudhës së pavarësisë së Ukrainës. Instituti
renditet në mesin e 4% të universiteteve më të mira të botës sipas vlerësimit ndërkombëtar QS
dhe Webometrics. Ajo mban çdo vit pozicionet më të larta midis institucioneve më të mira
arsimore të Ukrainës - "Compass" dhe "TOP-200 Ukraine".
Universiteti ka një infrastrukturë të gjerë për jetën, zhvillimin e sportit dhe talentet artistike.
Kampusi i pajisur me rrjetin kompjuterik lokal me qasje në Internet, në çdo konvikt.

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
37,Prosp. Peremohy, Kyiv, Ukraine, 03056
Tel.: +380 44 236 7989
E-mail: mail@kpi.ua
www.kpi.ua
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Universiteti i Menaxhmentit dhe Biznesit në Berdianks
(UMBB)
UMBB është një institucion privat i arsimit të lartë i vendosur në qytetin Berdiansk. Ishte një
nga institucionet e para private të arsimit të lartë në rajonin e saj të krijuar për të trajnuar
specialistët për të punuar në kushtet e ekonomisë së tregut.
Institucioni ka trajnuar specialistët e saj të parë në fushën e Ekonomisë, Menaxhmentit, Ligjit,
Sociologjisë, Administrimit të Biznesit dhe Teknologjisë Informative.
Në vitin 1998 Universiteti u akreditua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Ukrainës si një
institucion privat i arsimit të lartë me të drejtën për të dhënë diploma në një format shtetëror
standard.
Në ditët e sotme, katër fakultete (Departamenti Ekonomik, Departamenti i Menaxhmentit dhe
Biznesit, Departamenti i Teknologjisë Informative dhe Drejtoria) kanë trajnuar më shumë se
8000 studentë të të gjitha formave të arsimit në 16 specialitete të arsimit profesional.
UMBB ishte i pari nga institucionet arsimore të Berdianskut që organizuan trajnime të stafit
inxhinierik shumë të kualifikuar. Për më tepër, Qendra për Trajnim dhe Konsulencë u
organizua për përgatitjen e katër specialiteteve për inxhinierët, duke përfshirë: izolimin
elektrik dhe teknologjinë kabllore, inxhinieri mekanike, inxhinieri rrugore, shfrytëzim teknik
i mjeteve rrugore. Në ditët e sotme Universiteti bashkëpunon me universitete nga Gjermania,
Franca, Bullgaria, Turqia, Rusia, Republika Çeke, Polonia dhe vende të tjera.
Berdyansk University of Management and Business
St. Svobody 117a, 71118, Berdyansk, Ukraine
Tel: +38-095-48-27-829, +38-096-57-43-308
E-mail: bumib@ukr.net
www.bumib.edu.ua
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2. Kohëzgjatja e projektit dhe buxheti
Kohëzgjatja e Projektit

01.06.2016– 31.07.2017

Muaj

26

Buxheti në total

62 635Euro

Buxheti i projektit ka qenë i ndarë në mes Universiteteve Partnere bazuar në marrëveshjen
financiare të projektit

Universiteti

Buxheti Buxheti
i
i ndarë implementua
(€)
r
(€)

Shteti

Qyteti

Poloni

Varshavë

10 395

10 395

Universiteti Shtetëror Pedagogjik i
Armenisë Khachatur Abovyan

Armeni

Yerevan

6 790

6 515

Unversiteti
Semey

Kazakista
n

Semey

6 370

6 370

Universiteti i Shkencave të Aplikuara
në Ferizaj

Kosovë

Ferizaj

17 095

17 095

Universiteti i Nishit

Serbi

Niš

3 375

3 375

Universiteti Shtetëror Sumy

Ukraine

Sumy

1 255

1 255

Universiteti Kombëtar i Mjedisit dhe
Shkencave Jetësore i Ukrainës

Ukraine

Kyiv

4 025

4 025

Universiteti Kombëtar
Ukrainës
“Instituti
Sikorsky Kyiv”

Ukraine

Kyiv

2 510

2 510

Ukraine

Berdyans
k

1 255

1 255

Mobilitete në total

53 460

53 185

Mbështetje Organizative

9 450

9 450

Buxheti në total

62 910 € 62 635 €

Universiteti
i
Ekologjisë
Menaxhmentit në Varshavë

Shtetëror

dhe

Shakarim

i

Teknik i
Politeknik

Universiteti i Menaxhmentit dhe
Biznesit Berdiansk

2016-1-PL01-KA107-025662
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Lloji i Mobilitetit

Buxheti i ndarë nga
Agjencia
Kombëtare
e
Programit
Erasmus+

Buxheti
Implementuar

SMS – student mobility for studies

24 780

24 505

STA– staff mobility for teaching

18 275

16 335

STT – staff mobility for training

10 405

12 345

OS – organisational support

9 450

9 450

TOTAL

62 910

62 635

2016-1-PL01-KA107-025662
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3. Mobiliteti i realizuar

Në kuadër të projektit janë realizuar 19 mobilitete duke përfshirë studentë (SMS), staf
mësimdhënës (STA) dhe staf administrativ (STT).
Universiteti

Shteti

Qyteti

SMS

STA

STT TOTAL

Universiteti i Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë

Poloni

Warsaw

0

4

3

7

Universiteti Shtetëror
Pedagogjik i Armenisë
Khachatur Abovyan

Armeni

Yerevan

1

1

1

3

Universiteti Shtetëror
Shakarim i Semey

Kazakistan

Semey

1

1

0

2

Universiteti i Shkencave të
Aplikuara në Ferizaj

Kosovë

Ferizaj

3

2

2

7

Universiteti i Nishit

Serbi

Niš

0

2

1

3

Universiteti Shtetëror Sumy

Ukrainë

Sumy

0

0

1

1

Universiteti Kombëtar i
Mjedisit dhe Shkencave
Jetësore i Ukrainës

Ukrainë

Kyiv

1

0

0

1

Universiteti Kombëtar
Teknkik i Ukrainës “Instituti
Politeknik Igor Sikorsky
Kyiv”

Ukrainë

Kyiv

0

1

1

2

Universiteti I Menaxhmentit
she Biznesit Berdyansk

Ukrainë

Berdyansk

0

1

0

1

6

12

9

27

MOBILITIET NË TOTAL

2016-1-PL01-KA107-025662
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Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë në kuadër të projektit nga data
01.06.2016 deri më 31.07.2017, priti gjithësej 20 studentë, anëtarë të stafit mësimor dhe
administrativ:
• 6 studentë - 1 student nga Universiteti Pedagogjik Shtetëror Armenian Khachatur Abovyan,
1 student nga Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey, 3 studentë nga Universiteti i Shkencave
të Aplikuara në Ferizaj dhe 1 student nga Universiteti Kombëtar i Mjedisit dhe Shkencave
Jetësore të Ukrainës;
• 8 anëtarë të stafit akademik - 1 nga Universiteti Shtetëror Pedagogjik Armen Khachatur
Abovyan, 1 nga Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey, 2 nga Universiteti i Shkencave të
Aplikuara në Ferizaj, 2 nga Universiteti i Nishit, 1 nga Universiteti Teknik Kombëtar i Ukrainës
"Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv "dhe 1 nga Universiteti Berdyansk i Menaxhmentit dhe
Biznesit;
• 6 anëtarë të stafit administrativ - 1 nga Universiteti Pedagogjik Shtetëror i Armenisë
Khachatur Abovyan, 2 nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, 1 nga Universiteti
i Nishit, 1 nga Universiteti Shtetëror i Sumy dhe 1 nga Universiteti Teknik Kombëtar i Ukrainës
" Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv".

•

Anëtarët e stafit Fouracademic të UEM zhvilluan ligjërata për studentët e
Universiteteve Partnere - 1 në Universitetin Pedagogjik Shtetëror të Armenisë
Khachatur Abovyan, 1 në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, 1
në Universitetin e Nishit dhe 1 në Universitetin Teknik Kombëtar të Ukrainës
"Igor Sikorsky Kyiv Instituti Politeknik ".

•

Tre anëtarë të stafit administrativ të UEM-it morën pjesë në trajnime ose në
punë të organizuara nga Universitetet Partnere - 1 në Universitetin e Shkencave
të Aplikuara në Ferizaj, 1 në Universitetin e Nishit dhe 1 në Universitetin
Shtetëror Shakarim i Semey.

•

Gjithashtu, vlen të përmendet se më 15 - 19 maj 2017, Universiteti i Ekologjisë
dhe Menaxhmentit në Varshavë organizoi javën e stafit për përfaqësuesit e
Universiteteve Partnere, e cila iu kushtua çështjeve që kanë të bëjnë me sistemet
arsimore në Poloni dhe në vende partnere, sigurimin e cilësisë në arsim instrumentet e jashtme dhe të brendshme, struktura dhe fushëveprimi i
detyrave të njësive më të rëndësishme në universitete, mundësitë e
bashkëpunimit arsimor dhe kërkimor midis universiteteve partnere, planet për
bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të programit Erasmus + dhe përhapjen e
rezultateve të projekteve KA-107 2015, 2016, 2017 brenda Programit Erasmus +.
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Gjatë Javës së Stafit përfaqësuesit e Universiteteve Partnere ndanë praktika të
mira dhe diskutuan problemet kryesore gjatë realizimit të projekteve.
•

Kjo ngjarje ka kontribuar fuqimisht në:

•

Zhvillimin dhe realizimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit të Universiteteve
Partnere;

•

Të mësuarit e strukturës, kulturës organizative dhe mënyrës së funksionimit të
universiteteve partnere;

•

Shkëmbimin e përvojave në lidhje me strukturat, mekanizmat dhe
përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe mjeteve të sigurimit të cilësisë;

•

Përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe shërbimeve të ofruara për studentët;

•

Përmirësimin e procedurave dhe mekanizmave mbështetës për shkëmbimin
ndërkombëtar të studentëve, stafit dhe mësimdhënësve midis universiteteve;

•

Zhvillimin dhe shkëmbimin e ideve për bashkëpunim në kuadër të aktiviteteve
kërkimore-shkencore dhe zhvillimore;

•

Lehtësimin e integrimit të mëtejshëm të universiteteve nga vendet partnere me
Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë;

•

Shkëmbimin e praktikave të mira që lidhen me thyerjen e barrierave sociale,
ligjore dhe mjedisore të bashkëpunimit;

•

Promovimi i komunikimit ndërkulturor dhe kuptimi më i mirë i vlerave
evropiane

2016-1-PL01-KA107-025662
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II.

Pjesëmarrësit në Projekt
Kohëzgjat
a
(ditët)

Financimi
(EUR)

Universiteti dërgues

Universiteti pranues

Nr

Emri dhe Mbiemri

Lloji
i
Data
Mobilitet
fillimit
it

1

Anna Khalatyan

SMS

2017-02-19

2017-07-07

139

3 835

ASPU (Armenia)

UEM (Poland)

2

Ruzanna Sadoyan

STA

2017-04-24

2017-04-28

5

1 340

ASPU (Armenia)

UEM (Poland)

3

Anahit Yenokyan

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 340

ASPU (Armenia)

UEM (Poland)

4

Omarov Temirbolat

SMS

2017-02-20

2017-07-19

150

4 570

SSUS (Kazakhstan)

UEM (Poland)

5

Zhanar Orynkanova

STA

2017-05-29

2017-06-02

5

1 800

SSUS (Kazakhstan)

UEM (Poland)

6

Shkurte Ymeri

SMS

2018-02-15

2018-07-14

150

4 025

UASF (Kosovo)

UEM (Poland)

7

Alberta Maloki

SMS

2017-02-20

2017-07-19

150

4 025

UASF (Kosovo)

UEM (Poland)

8

Alma Topalli

SMS

2017-02-20

2017-07-19

150

4 025

UASF (Kosovo)

UEM (Poland)

9

Agron Bajraktari

STA

2017-05-08

2017-05-12

5

1 255

UASF (Kosovo)

UEM (Poland)

10

Bujar Pira

STA

2017-05-08

2017-05-12

5

1 255

UASF (Kosovo)

UEM (Poland)

11

Azem Jashari

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

UASF (Kosovo)

UEM (Poland)

12

Armend Hysa

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

UASF (Kosovo)

UEM (Poland)

13

Dejan Vasović

STA

2017-04-24

2017-04-28

5

1 255

14

Sasa Stanković

STA

2018-06-02

2018-06-06

5

1 255

STT

2017-05-15

2018-05-19

5

1 255

ëz1
Danica Dobrosavljević
5
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e Data
mbarimit

e

University
(Serbia)
University
(Serbia)
University
(Serbia)

of

Niš

of

Niš

of

Niš

UEM (Poland)
UEM (Poland)
UEM (Poland)
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Kohëzgj
Financimi
atja
(EUR)
(ditët)

Universiteti dërgues

Universiteti pranues

2017-02-28

150

4 025

NUELS (Ukraine)

UEM (Poland)

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

NTUU "KPI" (Ukraine)

UEM (Poland)

STA

2017-03-27

2017-03-31

5

1 255

BUMB (Ukraine)

UEM (Poland)

Yuliia Charnetska

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

NTUU "KPI" (Ukraine)

UEM (Poland)

20

Alona Yevdokymova

STT

2017-05-15

2017-05-19

5

1 255

SSU (Ukraine)

UEM (Poland)

21

Jan Michałowski

STA

2018-04-02

2018-04-06

5

1 480

UEM (Poland)

ASPU (Armenia)

22

Roch Forowicz

STA

2018-02-19

2018-02-23

5

1 395

UEM (Poland)

UASF (Kosovo)

23

Dawid Marczak

STA

2017-06-05

2017-06-09

5

1 395

UEM (Poland)

University
(Serbia)

24

Zdzisław Trzaska

STA

2017-02-27

2017-03-03

5

1 395

UEM (Poland)

NTUU "KPI" (Ukraine)

25

Natalia Sokolova

STT

2018-06-04

2018-06-08

5

1 940

UEM (Poland)

SSUS (Kazakhstan)

26

Justyna Kłys

STT

2018-07-02

2018-07-06

5

1 395

UEM (Poland)

UASF (Kosovo)

STT

2018-05-07

2018-05-11

5

1 395

UEM (Poland))

University
(Serbia)

Nr

Emri dhe Mbiemri

Lloji
i
Data
Mobilitet
fillimit
it

16

Yurii Krasniuk

SMS

2016-09-29

17

Sergii Denysiuk

STA

18

Olexiy Sukhomlynov

19

ë27 Elżbieta Bronakowska

e Data
mbarimit

e

SMS STA -

student mobility for studies
staff mobility for teaching

SSU NUELS -

STT -

staff mobility for training

NTUU "KPI" -

ASPU
SSUS
-

Armenian State Pedagogical University After KhachaturAbovyan
(Armenia)

BUMB -

Berdyansk University of Management and Business (Ukraine)

Shakarim State University of Semey (Kazakhstan)

UEM -

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
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of

of

Niš

Niš

Sumy State University (Ukraine)
National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine
National Technical Universityof Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
(Ukraine)

19

UASF
-

University of Applied Sciences in Ferizaj(Kosovo)
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1. Mobiliteti i studentëve për realizimin e një semestri në Universitetet

Partnere

a.

Emri dhe Mbiemri:Anna

Khalatyan

b. Universiteti dërgues: Universiteti Pedagogjik Shtetëror i Armenisë
“Khachatur Abovyan”

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit
në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 19.02.2017 - 07.07.2017
e.

Financimi: 3 835 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Duke marrë pjesë në programin Erasmus + ndjeva që isha pjesë e diçkaje të re dhe diçka të
vlefshme. Ky projekt i madh më bëri të kuptoj që unë tani dua të krijoj të ardhmen time dhe
dua që ëndrrat e mia të bëhen realiteti i së nesërmes. Një përvojë e tillë është e mirë për
zhvillimin tim personal. Mësova si të integrohem në një kulturë dhe shoqëri të re. Kam mësuar
shumë gjëra interesante, kam studiuar me studentë të huaj, kam realizuar projekte me ta dhe
kam provuar të kuptoj mënyrën e tyre të të menduarit, duke punuar dhe zgjidhur problemet.

a.

Emri dhe Mbiemri: Omarov

Temirbolat

b. Universiteti dërgues: Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey
(Kazakistan)

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit
në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 20.02.2017 – 19.07.2017
e.

Financimi: 4 570 €
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a.

Emri dhe Mbiemri: Shkurte

Ymeri

b. Universiteti dërgues: Universiteti i Shkencave të
Aplikuara në Ferizaj

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë
dhe Menaxhmentit në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.02.2018 – 14.07.2018
e.

Financimi: 4 025 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Përvoja ime në Erasmus+ ka shkuar përtej pritshmërive të mia, më kanë kërkuar të përshkruaj
atë që kam kaluar nëpër këto muaj të fundit, por sinqerisht asnjë fjalë nuk mund ta përshkruajë
me saktësi këtë. Ju duhet ta përjetoni! Mund t'ju them vetëm që të përgatiteni për kalimin e
ditëve dhe netëve në biseda të pafundme, për të kuptuar se ju pëlqen ushqimi që nuk keni
menduar kurrë të hani, për t'u
njohur

me

paimagjinueshme,

vende

të

ndjeheni

sikur po ëndërroni, për të
festuar me njerëzit që nuk do t’i
harroni kurrë! Erasmus+ bën
ëndrrën tuaj realitet për të
vizituar vende mahnitëse dhe
të reja. Pasi të filloni të punoni,
do të shihni se Erasmus+ ju ka
hapur dyert e shumta për ju, pasi ju jep njohuri botërore dhe ju sjell lidhje me njerëz nga e
gjithë bota. Kam mësuar se si t'i shoh gjërat nga një perspektivë tjetër. Unë personalisht
shpresoj që studentët e tjerë të kenë këtë mundësi të mrekullueshme.
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a.

Emri dhe Mbiemri: Alberta

Maloki

b. Universiteti dërgues: Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (Kosovë)
c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 20.02.2017 - 19.07.2017
e.

Financimi: 4 025 €

a. Emri

dhe

Mbiemri:

Alma

Topalli
b. Universiteti dërgues: Universiteti i
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
(Kosovë)

c.

Universiteti pranues: Universiteti i
Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 20.02.2017 - 19.07.2017
e.

Financimi: 4 025 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:
Nga 20.02.2017 deri më 19.07.2017 ne ishim studente të Universitetit të Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë (Poloni). Ne u bëmë të sigurta për të eksploruar dhe për të
mësuar më shumë për qytetin. Mendojmë se gjuha, ushqimi, arkitektura dhe kultura janë
një pasuri e rëndësishme e këtij vendi, kështu që nuk do të ishim pjesë e këtij programi
nëse nuk kemi hulumtuar dhe mësuar më shumë për këtë. Njerëzit ishin me të vërtetë
miqësor, kështu që ne shoqëroheshim me lehtësi me ta. Ne kemi shkëmbyer sa më shumë
që është e mundur dhe ajo që është më e rëndësishmja - e kemi gëzuar diversitetin kulturor.
Erasmus + na dha një mundësi për të zhvilluar veten, aftësitë tona dhe gjuhën, por edhe
për të udhëtuar shumë. Ne mund të themi sinqerisht se kjo ishte një përvojë mahnitëse!
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a.

Emri dhe Mbiemri: Yurii

Krasniuk

b.

Universiteti dërgues: Universiteti Kombëtar i Mjedisit dhe
Shkencave Jetësore në Ukrainë

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit
në Varshavë

d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 29.09.2016 - 28.02.2017

e.

Financimi: 4 025 €
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2.

Mobiliteti i stafit akademik për realizimin e klasave didaktike për
studentët në Universitetet Partnere

a.

Emri dhe Mbiemri: Ruzanna

Sadoyan

b. Universiteti dërgues: Universiteti Shtetëror I
Armenisë Khachatur Abovyan

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë
dhe Menaxhmentit në Varshavë

d. Kohëzgjatja

e

Mobilitetit:

24.04.2017

–

28.04.2017

e.

Financimi: 1 340 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

•
•
•

Jam mirënjohëse për mundësinë për të marrë pjesë
në Programin Erasmus + Mobility. Në kuadër të
këtij programi, kam mbajtur ligjërata për studentët
e Universitetit të Ekologjisë dhe Menaxhmentit në
Varshavës.
Kurset e leksionit përfshinin:
problemet mjedisore globale,
bazat e ekologjisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm,
ekoturizmi dhe perspektivat e saj në Armeni,
▪
•

▪
•

•
•
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Pjesëmarrja në projektin e përmendur ka
kontribuar në:
forcimi i bashkëpunimit midis dy
universiteteve në kuadër të edukimit
ekologjik,
shkëmbimin
e
përvojave
mbi
metodologjitë e mësimdhënies
miratimin e përvojës së përparuar në
fushën e ekologjisë dhe shkencave
natyrore të ASPU,
kontribut
në
mënyrën
e
internacionalizimit të universitetit tim.
Mundësi të shumta për shkëmbimin e
studentëve dhe profesorëve.
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a.

Emri dhe Mbiemri:Zhanar

Orynkanova

b. Universiteti dërgues: Universiteti Shtetëror Shakarim i Sumey
(Kazakistan)

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit
në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 29.05.2017 – 02.06.2017
e.

Financimi: 1 800 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Unë kam marrë pjesë në programin Erasmus + në Universitetin e Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë nga data 29 maj deri më 2 qershor 2017. Për një periudhë të
caktuar ligjërova 8 orë ligjërata për temën e tregut të punës për studentët pasuniversitarë
të Universitetit. Ky program më ka ndihmuar të rris aftësitë e mia të mësimdhënies dhe
në të vërtetë ka rezultuar me zhvillimin e mëtejshëm të metodologjisë së mësimdhënies
në Universitetin tim. Si shembull i kësaj mund të siguroj rishikimin e programit të
ekonomisë për studentët e diplomuar të vitit të dytë dhe të tretë.

Kjo përvojë gjithashtu më ndihmoi të pranohesha në programin e doktoraturës në Ekonomi
në Euroaziaten Kombëtare të quajtur sipas L. Gumilev sipas kërkesës nga Universiteti
Shtetëror Shakarim i Semey.

2016-1-PL01-KA107-025662

26

a.

Emri dhe Mbiemri: Agron

Bajraktari

b. Universiteti dërgues: Universiteti i
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (Kosovë)

c.

Universiteti pranues: Universiteti i
Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
(Poloni)

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 08.05.2017 12.05.2017

e.

Financimi: 1 255 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:
Për mua si rektor i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj ka qenë nderë që të
jem pjesë e këtij bashkëpunimi të frytshëm. Më lejoni që me disa fjalë të shprehë përvojën
time lidhur me mobilitetin akademik brenda Programit Erasmus+.
Gjatë kohës sa kam qëndruar në Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit në
Varshavë, kam marrë përvojat dhe praktikat më të mira, por ajo qe dua të veçoj është puna
në grupe dhe punëtoritë, te cilat kanë qenë diçka e re për ne. Kjo formë e funksionimit të
Universitetit ka qenë elementi më i fortë. Pas mobilitetit, kam filluar të implemetoj këtë
praktikë së bashku me profesorë të tjerë. Thellësisht kjo metodë pati sukses.
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a.

Emri dhe Mbiemri: Bujar

Pira

b.

Universiteti dërgues: Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (Kosovë)

c.

Universiteti pranues:
Universiteti i Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë

d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit:
08.05.2017 - 12.05.2017

e.

Financimi: 1 255 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e
arritura:

Një ndër elementet të cilit i kam kushtuar më shumë vëmendje gjatë mobilitetit nuk ka qenë
vetëm pjesa e mësimit, por gjithashtu praktikat në Universitetin e Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë, të cilat mund t’i aplikojmë edhe tek ne. Elementi më i forte të cilin
e kam vërejtur ka qenë organizimi i punëtorive si pjesë e kurrikulave. Punëtoritë kanë qenë
shumë interaktive ku të gjithë studentët kanë qenë të përfshirë. Pas kthimit, ne i kemi rishikuar
kurrikulat dhe kemi organizuar punëtori si pjesë e shumë moduleve, në veçanti ato të cilat
kanë të bëjnë me aspektin praktik.
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a. Emri dhe Mbiemri: Jan

Michałowski

b. Universiteti

Universiteti

dërgues:

i

Ekologjisë

dhe

Menaxhmentit në Varshavë
c. Universiteti pranues: Universiteti Shtetëror Pedagogjik i
Armenisë Khachatur Abovyan (Armeni)
d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 02.04.2018 – 06.04.2018
e. Financimi: 1 480 €
f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Kam kaluar 5 ditë mësimore në fushën e dizajnit grafik, mediave të reja dhe tendencave të reja të dizajnit
në Universitetin Pedagogjik të Armenisë në Jerevan, si pjesë e Programit Erasmus +. Ky udhëtim ishte
shumë i vlefshëm për mua, kam pasur rastin të provoj aftësitë e mia për të zhvilluar klasa me nxënës në
një kulturë krejtësisht të ndryshme dhe në një gjuhë të huaj. Sfida e madhe ishte të angazhoheshin
studentët në biseda, nganjëherë në anglisht, nganjëherë përmes një përkthyesi - studentët dukej se ishin
më të hapur çdo ditë dhe më lehtë merrnin pjesë në diskutim. Përvoja ime, sigurisht, shkoi përtej atyre
që lidhen me Universitetin. Gjatë udhëtimit kam pasur rastin të vizitoj Institutin Mesrop Mashtots të
dorëshkrimeve të lashta - një
prej muzeve më të rëndësishme
në botë që dokumenton
formimin dhe zhvillimin e
alfabetit armen, dhe kështu
edhe tipografinë, e cila ka bërë
një përshtypje të madhe për
mua. Udhëtimi im rezultoi
gjithashtu në shtrirjen e
kontakteve të mia akademike
dhe
profesionale
jashtë
Evropës, ende mbaj kontakte
me
profesorin
Taron
Alexanyan nga Jerevan i cili, i
hipnotizuar me Poloninë dhe
Varshavën,
planifikon
të
vizitojë
Universitetin
e
Ekologjisë dhe Menaxhmentit
me një leksion në 2019 .
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a.

Emri dhe Mbiemri (academic title): Roch

Forowicz

b. Universiteti dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
c.

Universiteti pranues: Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (Kosovë)

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 19.02.2018 - 23.02.2018
e.

Financimi: 1 395 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Mobiliteti në Kosovë doli të ishte një përvojë shumë e këndshme për mua. Universiteti është i
përgatitur në mënyrë të përkryer dhe studentët janë jashtëzakonisht të talentuar dhe
ambiciozë. Programi i mobilitetit më ndihmoi të përmirësoja aftësitë pedagogjike dhe të zgjeroj
njohuritë e mia. Gjithashtu, pjesëmarrja në këtë program më lejoi të fitoj eksperienca dhe aftësi
të reja. Përveç kësaj, bashkëpunimi me studentët e huaj më ndihmoi të zhvilloja metoda të reja
mësimore. Sigurisht programi më lejoi të zgjeroj kontaktet në rrjetin tim profesional dhe të bëja
kontakte të reja. Përmirësimi i eksperiencave të mia profesionale.
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a.

Emri dhe Mbiemri: DawidMarczak

b. Universiteti

dërgues:

Universiteti

i

Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë

c.

Universiteti pranues: University of Niš
(Serbia)

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 05.06.2017 09.06.2017

e.

Financimi: 1 395 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

a.
Gjatë Mobilitetit në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Nishit në Serbinë
Jugore, kam shkëmbyer njohuri në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe lidhjet e vendosura
midis dy Universiteteve, si dhe fushat e diskutuara të bashkëpunimit të mëtejshëm
shkencor dhe kërkimor. Gjatë Mobilitetit, ne gjithashtu arritëm të organizonim dy
udhëtime në Sićevačke, afër Parkut të Natyrës të Nishit, që ndodhet në Suva Planina.
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b. Emri dhe Mbiemri (academic title): Zdzisław Trzaska
c.

Universiteti dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë

d. Universiteti pranues: Universiteti Kombëtar Teknik i Ukrainës “Instituti Politeknik Igor
Sikorsky Kyiv” (Ukrainë)

e.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 27.02.2017 - 03.03.2017

f.

Financimi: 1 395 €

g. Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:
Dëshiroj të theksoj se shkëmbimi i ligjëruesve në kuadër të Programit Erasmus+ është shumë
i dobishëm për të dy partnerët. Ai jep mundësi për t'u njohur me të arriturat e të dy mjediseve
të universiteteve në kuptimin e realizimit të procesit didaktik, vlerësimit të nivelit intelektual
të pjesëmarrësve të klasave dhe vendosjes së marrëdhënieve të drejtpërdrejta kulturore.
Shtrirja e veprimeve të përfshira në Programin Erasmus+ duhet të zgjerohet vazhdimisht dhe
duhet të synojë rritjen e pavarësisë së studentëve në organizimin e takimeve në fushën e
didaktikës dhe kërkimit shkencor.
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a.

Emri dhe Mbiemri (academic title): Sasa

Stanković

b. Universiteti dërgues: University of Niš
(Serbia)

c.

Universiteti

pranues:

Universiteti

i

Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 02.06.2018 06.06.2018

e.

Financimi: 1 255 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:
Unë punoj si profesor asistent në Fakultetin e Shkencave dhe Matematikës, Universiteti i
Nishit. Në vitin 2017 takova në Serbi punonjësin Dawid Marczak të Universitetit të
Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë. Ai po merrte pjesë në të njëjtin program
mobiliteti në atë kohë dhe ne ramë dakord që unë duhet të aplikoj dhe të jem mysafiri i
tij.
Në qershor 2018 kam marrë pjesë në programin Erasmus + në Universitetin e Ekologjisë
dhe Menaxhmentit në Varshavë. Kam ligjëruar para studentëve ku kam fituar përvojë të
çmuar. Gjithashtu isha dëshmitar gjatë ligjëratave dhe ekzaminimeve të dhëna nga
mikpritësi im Dawid Marczak. Kam qenë shumë i kënaqur që gjatë ligjëratave të mia kam
pasur reagime pozitive nga studentët që i bënin këto ligjërata interaktive. Gjatë vizitës
sime në Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë kisha përvojë shumë
të këndshme si me stafin ashtu edhe me studentët. Së fundi, duhet të them se edhe unë
kam shijuar qytetin e Varshavës, veçanërisht pjesën e tij të vjetër. Përveç kësaj, kam
vizituar Kampinoski National Park. Për më tepër, unë dhe Dawid, i cili punon edhe në
Parkun Kombëtar, krijuam një projekt mini kërkimi të entomofaunave të parqeve sidomos
për grerëzat parazitare dhe ne synojmë të publikojmë rezultatet tona në revista shkencore.
Shpresojmë se do të vazhdojmë kërkimet reciproke dhe do të forcojmë lidhjen shkencore
dhe miqësore.
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a.

Emri dhe Mbiemri: Dejan

b.

Universiteti dërgues: Universiteti i Nishit (Serbi)

c.

Universiteti

pranues:

Vasović

Universiteti

i

Ekologjisë

dhe

Menaxhmentit në Varshavë
d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 24.04.2017 – 28.04.2017

e.

Financimi: 1 255 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Kam mbajtur tetë orë ligjërata në Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
lidhur me specifikat e Menaxhmentit të cilësisë së mjedisit dhe situatave emergjente, me fokus
në rolet dhe përgjegjësitë e subjekteve ndërkombëtare dhe kombëtare në sistemin e mbrojtjes
së mjedisit, marrëveshjet relevante ndërkombëtare dhe praktikat ekzistuese Në varësi të
temës, ligjërata u ndoq nga studentë të viteve të ndryshme të studimit, ndër të cilët ishin
studentë nga India, Nepali, Kazakistani, Ukraina, Polonia, Spanja, Portugalia dhe Zimbabve,
e cila ishte një sfidë e veçantë për organizimin e ligjëratave kënaqësi për mundësinë e punës
së grupit të tillë shumëkombësh.
Në takimin me stafin që përfaqëson Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
unë paraqita strukturën organizative të Universitetit të Nishit si dhe Fakultetin e Sigurisë në
Punë në Nish dhe biseduan për mundësitë për
bashkëpunim të mëtejshëm. Përveç kësaj,
bashkëpunimi u ra dakord edhe me mësuesit
nga Armenia të cilët implementuan një
program mobiliteti në të njëjtën periudhë.
Në kuadrin e programit të mobilitetit, u
realizua një vizitë në një nga Kampinot më të
mëdhenj të Parkut Kombëtar Polonez që
ndodhet pranë Varshavës. Parku paraqet një
kompleks të jashtëzakonshëm peizazhesh me
florë dhe faunë të pasur, sidomos në pjesën e
entomologjisë dhe ornitologjisë.
Mobiliteti i realizuar kontribuoi në zhvillimin
tim personal profesional gjatë shkëmbimit të përvojave në fushën e mbrojtjes së mjedisit në
emergjencat dhe transferimin e njohurive në lidhje me zhvillimin e sistemeve efektive të
Menaxhmentit të mjedisit, ndërkohë që institucioni im në shtëpi përfiton në kuptimin e rritjes
së kapacitetit për të bashkëpunuar në nivel ndërkombëtar në fusha e Menaxhmentit të cilësisë
së mjedisit (nga perspektiva të ndryshme) dhe partneriteti i mundshëm në projekte që sjellin
përfitim për të dy institucionet përmes shkëmbimit të njohurive dhe përvojës.
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a. Emri dhe Mbiemri: Sergii

Denysiuk

b. Universiteti dërgues: Universiteti Teknik Kombëtar në
Ukrainë “Instituti Politeknik

Igor Sikorsky Kyiv”

(Ukrainë)
c. Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë
d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.05.2017 – 19.05.2017
e. Financimi: 1 255 €

a.

Emri dhe Mbiemri: Olexiy

Sykhomlynov

b.

Universiteti dërgues: Universiteti i Menaxhmentit
dhe Bisnesit në Berdiansk (Ukrainë)

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë

d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 27.03.2017 – 31.03.2017

e.

Financimi: 1 255 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Programi i mobilitetit Erasmus + është një mundësi ideale për një eksperiencë të re të
ndërveprimit dhe rrjetëzimit me studentët e vendeve të tjera. Njohja e problemeve aktuale të
brezit të ri bën të mundur përshtatjen dhe modifikimin e metodave të mësimdhënies, si dhe
krijimin e një dialogu ndërmjet mësuesit dhe nxënësit. Gjatë qëndrimit tim në Universitetin e
Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë kam mbajtur ligjërata në fushën e kulturës dhe
Menaxhmentit të artit. Vlen të përmendet se shkenca e Menaxhmentit vepron në njohuritë e
grumbulluara në fushën e punës administrative në vende të ndryshme dhe në afatet kohore.
Kjo teori dhe koncepti i vendosjes së marrëdhënieve shkakësore, ligjeve, parimeve, formave
dhe metodave, funksioneve dhe metodave të Menaxhmentit. Menaxhimi i kulturës postsovjetike bazohet në një përvojë të veçantë të fituar në kushtet e krizës politike dhe ekonomike.
Njohja e specifikave të kulturës së Menaxhmentit të shoqërisë post-totalitare mund të jetë e
dobishme për një kuptim më të mirë të parimeve të Menaxhmentit universal.
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Janë mbajtur ligjërata në temat e mëposhtme:
•
•
•
•

Sektori socio-kulturor dhe menaxhimi i teknologjisë;
Funksionet
socio-kulturore
të
teknikave të
Menaxhmentit dhe Menaxhmentit në art;
Planifikimi i teknologjisë dhe organizimi i aktiviteteve
socio-kulturore;
Problemet e efektivitetit të Menaxhmentit në sektorin
socio-kulturor.

Ligjëratat ishin në formë të një dialogu, i cili lejoi të njohë
problemet aktuale të kulturës dhe Menaxhmentit të artit, të
cilat janë me interes për të rinjt evropian, në veçanti studentët
polak. Duhet të theksohet se grupet e studentëve të
Universitetit të Ekologjisë dhe Menaxhmentit ishin polifonik,
të cilat kontribuan në komunikimin ndërkulturor. Një
moment i rëndësishëm në Varshavë ishte komunikimi me
mësuesit polakë dhe stafin e administratës. Përvoja e
mobilitetit Erasmus + është diskutuar nga mësuesit e BUMB.
Veçanërisht procesi i organizimit të procesit arsimor në
Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë.
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3. Stafi për Mobilitet (Trajnim)

a.

Emri dhe Mbiemri: Anahit

Yenokyan

b. Universiteti dërgues: Unversiteti Shtetëror Pedagogjik i Armenisë (Armeni)
c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë

d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.05.2017 – 19.05.2017
e.

Financimi: 1 340 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e
arritura

Kam marrë pjesë në mobilitetin e stafit për trajnime në kuadër të Erasmus + në maj 2017 në
Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit të Varshavës. Ky trajnim i ka pasuruar njohuritë
e mia në lidhje me organizimin e Mobilitetit së kredisë, hartimin e planprogrameve dhe
specifikimeve të programeve sipas standardeve ndërkombëtare. Kam aftësi të përshtatshme
që më ndihmojnë tani që të kem kontributin tim në zbatimin e aktiviteteve të përmendura në
planin tonë strategjik. Gjatë aktivitetit të trajnimit kisha një shans të madh për të hyrë në
kontakt me kulturën polake, traditat dhe për të rritur aftësitë e mia gjuhësore. Gjithashtu,
njihra me pjesëmarrës të tjerë nga vende të ndryshme dhe tani jemi miq të mirë dhe përpiqemi
të bashkëpunojmë me njëri-tjetrin. Këto ditë ishin ditët më të paharrueshme dhe interesante të
jetës sime.
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a.

Emri dhe Mbiemri: Azem

Jashari

b.

Universiteti dërgues: Universiteti i Shkencave të Aplikuara në
Ferizaj (Kosovë)

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit
në Varshavë (Poloni)

d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.05.2017 - 19.05.2017

e.

Financimi: 1 255 €

a.

Emri dhe Mbiemri: Armend

b.

Universiteti dërgues:

Hysa

Universiteti i Shkencave të

Aplikuara në Ferizaj (Kosovë)
c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe
Menaxhmentit në Varshavë

f.

d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.05.2017 - 19.05.2017

e.

Financimi: 1 255 €

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Në kuadër të Mobilitetit Ermasmus+ ne kemi marrë pjesë në Programin e Erasmus+ për
trajnimin e administrates, organizur në Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit në
Varshavë, Poloni. Trajnimi ka qenë i organizuar në nivel të lartë ku trajnerët kanë qenë
jashtëzakonisht të mirë dhe të dedikuar dhe të gatshëm për çdo interesim të pjesëmarrësve.
Ligjëratat e trajnimit kanë qenë në nivel dhe temat e folura na kanë ndihmuar të diskutojmë
rreth organizimit të edukimit në Universitetin tonë.
Me pjesëmarrësit e tjerë kemi shkëmbyer përvoja nga administrata e fakultetit dhe për punën
në shërbim të studentëve. Gjatë trajnimit ne njohëm sistemin arsimor në Poloni dhe në vendet
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e tjera pjesëmarrëse. Këto përvoja kanë ndikuar pozitivisht në punën tonë në shërbimin e
studentëve, ku kemi filluar zbatimin e përvojave të fituara në kuadër të Erasmus +.
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a. Emri dhe Mbiemri: Danica

Dobrosavljević
b. Universiteti dërgues: Universiteti i Nishit
(Serbia)
c. Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë
dhe Menaxhmentit në Varshavë
d. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.05.2017 –
19.05.2017
e. Financimi: 1 255 €

f. Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:
Qëllimi kryesor i Mobilitetit ishte krijimi i kontakteve me kolegët që punonin në të njëjtën
fushë dhe njohja me aktivitetet e Universitetit të Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë.
Është bërë diskutimi dhe përgatitja e bashkëpunimit të ardhshëm dhe aktivitetet e ardhshme
ERASMUS + si dhe nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rrjeteve akademike
ndërkombëtare. Aktivitetet e pritura, të tilla si promovimi i të kuptuarit ndërkulturor përmes
bashkëpunimit, u përmbushën. Fitova njohuri nga përvojat dhe praktikat e mira të
institucioneve partnere dhe përmirësova aftësitë e kërkuara për punën time të tanishme (stafi
administrativ i universitetit / fakultetit). Kontaktet me institucionin pritës dhe stafin janë
forcuar në mënyrë që të rritet bashkëpunimi. Bashkëpunimi midis dy universiteteve tona është
shumë i mirë dhe jam i sigurt se do të kemi mundësi ta zhvillojmë atë dhe të zgjerohet në të
ardhmen.
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a.

Emri dhe Mbiemri: Yuliia

Charnetska

b.

Universiteti dërgues: Universiteti Teknik Kombëtar i Ukrainës “ Instituti Politeknik Igor
Sikorsky Kyiv” (Ukrainë)

c.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë

d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.05.2017 – 19.05.2017

e.

Financimi: 1 255 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Objektivi kryesor i mobilitetit ishte ndërtimi i një rrjeti në mes të dy institucioneve arsimore,
përkatësisht Universitetit të Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë dhe Institutit të
Ruajtjes së Energjisë dhe Menaxhmentit të Energjisë në kuadër të Igor Sikorsky Kyiv Institutit
Politeknik për zbatimin e mëtejshëm në shkallë të gjerë të Erasmus +. Ka një bazë të mirë për
të arritur përparimin e dialogut arsimor dy-rajonal midis institucioneve polake dhe ukrainase.
Të dy institucionet e përfshira në lëvizje kanë programe të ngjashme studimi. Instituti i Ruajtjes
së Energjisë dhe Menaxhmentit të Energjisë trajnon më shumë se 1000 specialistë për
komplekset e energjisë elektrike dhe të karburantit, punimet e inxhinierisë civile dhe mbrojtjen
e mjedisit. Të diplomuarit janë të aftë të zhvillojnë, dizajnojnë dhe operojnë komplekset dhe
sistemet e energjisë dhe krijimin e sistemeve moderne të kursimit të energjisë të Menaxhmentit
të energjisë ekologjike. Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë ka specialitete
përkatëse për studentët: "Teknologjitë e kursimit të energjisë në industrinë e ndërtimit" dhe
"Burimet e energjisë së rinovueshme, menaxhimi i ujit dhe mbeturinave".
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Emri dhe Mbiemri: Alona

Yevdokymova

a.

Universiteti dërgues: Universiteti Shtetëror i Sumy

b.

Universiteti pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në
Varshavë

c.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 15.05.2017 – 19.05.2017

d.

Financimi: 1 255 €

a.

Emri dhe Mbiemri: Natalia

b.

Universiteti

dërgues:

Sokolova

Universiteti

i

Ekologjisë

dhe

Menaxhmentit në Varshavë
c.

Universiteti pranues: Universiteti Shtetëror Shakarim i
Semey (Kazakistan)

d.

Kohëzgjatja e Mobilitetit: 04.06.2018 – 08.06.2018

e.

Financimi: 1 940 €

f.

Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

Ishte nderë për të vizituar Universitetin Shakarim në Semey, Kazakistan. Gjatë qëndrimit tim
në Universitet u takova me përfaqësues të Departamentit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar, u
njohën me infrastrukturën e Universitetit dhe gjithashtu patën një mundësi të madhe për të
vëzhguar se si zhvillohet procesi i rekrutimit të studentëve për kurse në gjuhën angleze. Sa i
përket kontributit tim, unë paraqita zgjidhje inovative të TI-së që Universiteti im ka përdorur
për kohë të gjatë për të rekrutuar kandidatë nga jashtë. Vizita ishte një mundësi unike për të
rritur aftësitë e mia të buta, të tilla si përdorimi i gjuhëve të huaja dhe dhënien e prezantimeve
për audiencat e mëdha. Për më tepër, forcimi i bashkëpunimit me përfaqësuesit e Universitetit
ShakarimState duhet të rezultojë në rritjen e numrit të kandidatëve nga Kazakistani në
Universitetin tim në të ardhmen.
Unë rekomandoj një udhëtim në Kazakistan për të gjithë ata që duan të udhëtojnë distanca të
gjata dhe nuk kanë frikë nga diversiteti. Duke qëndruar në Kazakistan, lehtë mund të ndjehet
se si kulturat e ndryshme ndikojnë në rutinën e tyre të përditshme. Dhe arkitektura e ish
Bashkimit Sovjetik, e ndërthurur me atë aziatik, shpejt bie në sy. Në Kazakistan, njëri do të
gjejë në pjatën e tyre pothuajse çdo gjë që dëshiron.
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Emri dhe Mbiemri: Justyna

Kłys

a. Universiteti dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
b. Universiteti pranues: Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (Kosovë)
c. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 02.07.2018 – 06.07.2018
d. Financimi:1 395 €

e. Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:

−
−
−
−

Isha e kënaqur me mikëpritjen dhe
organizimin e mobilitetit tim të trajnimit
në Universitetin e Shkencave të
Aplikuara në Ferizaj (Kosovë). Ishte
mundësi e mrekullueshme që të njihem
më mirë me autoritetet dhe punonjësit e
Universitetit partner dhe të njihem me strukturën e Universitetit, si dhe me sistemin e arsimit të
lartë, duke përfshirë parimet e financimit të aktiviteteve të universiteteve në Kosovë.
Gjatë lëvizjes, ne kemi shkëmbyer intensivisht përvojat dhe praktikat tona të mira në fushat si në
vijim:
organizimi i arsimit,
metodat dhe mjetet e aplikuara arsimore,
rregullat e akreditimit dhe sistemet e sigurimit të cilësisë të arsimit që funksionojnë në të dy
universitetet tona,
parimet dhe format e bashkëpunimit me partnerët socio-ekonomik.
Ne gjithashtu analizuam drejtimet dhe idetë e thellimit dhe forcimit të bashkëpunimit midis
universiteteve tona dhe diskutuan prioritetet për bashkëpunim. Unë shpresoj se kjo do të
kontribuojë në përmirësimin e cilësisë dhe sasisë së Mobilitetit të studentëve dhe stafit në
Universitetin tim.
Falë këtij Mobiliteti, kam pasur gjithashtu një mundësi për të rritur njohuritë e mia për çështjet
sociale dhe kulturore në lidhje me Kosovën, për të ndërtuar kontakte të reja dhe për të zgjeruar
rrjetin profesional, si dhe për të përmirësuar aftësitë gjuhësore. Pa dyshim, ky Mobilitet ishte
përvojë e mrekullueshme që ka ndikuar fort në kënaqësinë time të punës dhe e rekomandoj këtë lloj
veprimtarie profesionale për të gjithë.
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Elżbieta Bronakowska
a. Universiteti dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë
b. Universiteti pranues: Universiteti I Nishit(Serbia)
c. Kohëzgjatja e Mobilitetit: 07.05.2018 – 11.05.2018
d. Financimi: 1 395 €
e. Përshkrimi dhe rezultatet e arritura:
Kam pasur një mundësi të mrekullueshme për të
marrë pjesë në një trajnim për stafin administrativ të
Universitetit në kuadër të Programit Erasmus + për
vendet

partnere.

Trajnimi

po

zhvillohej

në

Universitetin e Nishit, në qytetin e tretë më të madh në
Serbi. Gjatë lëvizjes isha duke marrë pjesë në
diskutime jo vetëm me stafin shkencor të Universitetit,
por edhe me stafin administrativ, mund të bëj një vështrim më të afërt në punën e tyre, të
njihen me sfidat e tyre më të mëdha dhe të bëj këshilla të mëdha nga njerëzit që punojnë në
pozicionin e njëjtë në një vend tjetër, të shkëmbejnë praktikat më të mira dhe përvojën, të
mësojnë për bazën e të dhënave të tyre kompjuterike për studentët dhe si zhvillohet procesi i
pranimit. Ditën e fundit të takimit, një nga punëtorët më dërgoi për një udhëtim të shkurtër,
por shumë të këndshëm rreth Nishit.
Nuk ka mënyrë më të mirë për ndonjë
gjë se sa të udhëhiqet nga personi lokal.
Kam gjetur rezultatet e mobilitetit shumë të frytshëm, ajo patjetër kontribuoi në përmirësimin
e aftësive të mia gjuhësore pasi të gjitha takimet u mbajtën në gjuhën angleze ose ruse. Trajnimi
na dha gjithashtu hapësirë për të diskutuar çështjet më të rëndësishme që lidhen me punët
administrative në një universitet, për të shkëmbyer përvoja dhe për të ndihmuar në kuptimin
më të mirë të historisë dhe kulturës së këtij vendi të mrekullueshëm. Natyrisht ka shumë
aspekte pozitive të Mobilitetit, por për mua më e rëndësishmja është se ajo ka rritur ambicien
dhe motivimin tim për të arritur cilësinë më të mirë të mundshme të detyrave dhe shërbimeve
të kryera së bashku me motivimin për përsosjen e aftësive të mia gjuhësore.
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