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1. Prezantimi i thirrjes për aplikim për programin e bursave 
 

Shkolla Austriake e Studimeve të Aplikuara (ASAS) në kuadër të projektit për E-mësimi në Arsimin e lartë dhe 
të vazhdueshëm-Zhvillimi i programeve të mësimit në distancë në Kosovë, i cili është bashkëfinancuar nga 
Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim, ka kënaqësinë të njoftojë hapjen e ‘’Thirrjes për Aplikime për Programin 
e bursave për kurse të çertifikuara nga Universiteti për menaxhim të projektit dhe menaxhim biznesi’’. 
Procesi i aplikimit do të hapet nga 3 dhjetori 2020 deri më 15 janar 2021. 
 
Qëllimi kryesor i Programit të Bursave është të aftësojë studentët dhe profesionistët që punojnë për të 
adresuar nevojat e tyre aktuale dhe të ardhshme të arsimit për të kontribuar në procesin e zhvillimit të 
qëndrueshëm ekonomik në Kosovë. Shkolla Austriake e Shkencave të Aplikuara (ASAS) përmes E-mësimi në 
Arsimin e lartë dhe të vazhdueshëm-Zhvillimi i programeve të mësimit në distancë në Kosovë i 
bashkëfinancuar nga Bashkëpunimi për Zhvillim të Austrisë dhe ASAS do të siguroj 24 bursa për të ndjekur 
kurse online të çertifikuara nga Universiteti për Menaxher të Biznesit të Çertifikuar dhe Menaxher të 
Projektit të Çertifikuar. 
 

1.1  Grupet e synuara 
 
Grupet e synuara janë gratë në biznes, studentët e diplomuar, mundësisht në fushën e Ekonomisë dhe 
Administrimit të Biznesit, profesionistët që punojnë së paku me edukim të mesëm dhe anëtarët e Odës 
Ekonomike të Kosovës.  
 
Theks i veçantë do t'u jepet grupeve të pafavorizuara nga pikëpamja ekonomike-shoqërore, të tilla si gratë, të 
rinjtë dhe komunitetet e pakicave: 
 

• Individë të cilët tashmë kanë përvojë në detyra menaxheriale siç janë menaxhimi i projektit ose 
menaxhimi i biznesit dhe që kërkojnë zhvillim të mëtejshëm të karrierës.  

• Individët të cilët dëshirojnë të fitojnë ekspertizë të gjerë dhe të thelluar të biznesit për të marrë në 
mënyrë fleksibile dhe në kohë një larmi të gjerë të detyrave të menaxhimit brenda një kompanie.  

• Individët që duan të zhvillohen nga pozicionet operative në ato me detyra të përgjithshme të 
menaxhimit. 

• Individë të cilët dëshirojnë të përgatiten për të marrë përsipër drejtimin e një biznesi familjar. 

• Individë që dëshirojnë të vetëpunësohen me anë të fillimit të një biznesi.  

• Individët të cilët kërkojnë të zgjerojnë kapacitetet e tyre të njohurive pa pasur nevojë të ndërprejnë 
punën e tyre. 
 

2. Përshkrimi i programit 
 

Shkolla Austriake e Studimeve të Aplikuara (ASAS) dhe Universiteti Publik i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 
(UASF) kanë nënshkruar një marrëveshje partneriteti për implementimin e një projekti për prezentimin e  E-
mësimit në Arsimin e lartë dhe të vazhdueshëm-Zhvillimi i programeve të mësimit në distancë në Kosovë. 
Financimi i projektit sigurohet nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC) dhe bashkëfinancuar nga Shkolla 
Austriake e Studimeve të Aplikuara (ASAS). 
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Në përputhje me këtë, ASAS dhe USAF do të ofrojnë dhe administrojnë dy kurse online të çertfikuara 
universitare të ofruara nga Universiteti i Graz  për Menaxher të Biznesit të Çertifikuar dhe Menaxher të 
Çertifikuar të Projektit. Përshkrimi i shkurtër i kurseve jepet më poshtë. 

1. Menaxher i Biznesit të Çertifikuar (CBM):Ky kurs është i përshtatur për njerëzit që duan të fitojnë 
aftësi në fushat më të rëndësishme të menaxhimit të biznesit në një kohë të shkurtër. Ky kurs është 
përshtatur për njerëzit që duan të marrin detyra të menaxhimit komercial në një kompani ose duan 
të krijojnë një biznes vetanak. Ky kurs universitar ofrohet në 1-2 semestra, me kohë të pjesshme dhe 
ka 32 ECTS. Ky program praktik përqendrohet në temat më të rëndësishme nga biznesi dhe ligji, të 
cilat në të njëjtën kohë ofrojnë mundësinë për të reflektuar mbi rolin përkatës në kompani. Kjo krijon 
një bazë për të punuar në zona të shumta komplekse të ndërmarrjeve. Prandaj, ky kurs mund të 
rekomandohet veçanërisht për detyrat e ardhshme ose të vazhdueshme të menaxhimit. Kursi përfshin 
modulet e mëposhtme: 1). E drejta e korporatave; 2) Parimet e menaxhimit; 3) Menaxhimi i Burimeve 
Njerëzore; 4) Marketing; 5) Menaxhimi i financave; 6) Kostoja / Buxhetimi; 7). Analiza e përfitimit; 8) 
Psikologjia organizative. 
 

2. Menaxher i Çertifikuar i Projektit (CPM): Kursi përshkruan strukturat dhe arritjet e synuara për 
suksesin e projektit dhe nxjerr në pah të gjitha mjetet që janë të rëndësishme për matjen e 
performancës së projektit. Përveç kësaj, planifikimi dhe veprimi holistik është i rëndësishëm për të 
menaxhuar me besim detyrat e menaxhimit të projektit në një kontekst biznesi. Ky kurs universitar 
ofrohet në 1-2 semestra, me kohë të pjesshme dhe ka 32 ECTS. Kursi përfshin modulet e mëposhtme: 
1). Bazat e menaxhimit të projektit; 2) Menaxhimi i procesit; 3) Menaxhimi i kohës dhe rrezikut; 4) 
Kontrollimi i projektit; 5) Planifikimi dhe llogaritja e investimeve; 6) Planifikimi i biznesit. 

 

3. Kriteret e pranimit 

3.1 Kush ka të drejtë të aplikojë? 
 

Për t'u kualifikuar për një bursë, duhet të: 
 

• Jeni qytetar i Kosovës. 

• Jo më i ri se 23 vjeç dhe jo më i vjetër se 40 vjeç.  

• Individët me diplomë bachelor të përfunduar mundësisht në Ekonomi me të paktën dy vjet përvojë të 
pasur, të vlefshme operacionale ose menaxheriale.  

• Individët që nuk kanë diplomë bachelor duhet të kenë një arsim të shkollës së mesme, për t'u 
kualifikuar duhet të kenë përvojë të paktën 5 vjet në pozicione me kohë të plotë si pozicione të larta 
drejtuese. Përvoja e punës duhet të dokumentohet dhe do të verifikohet. 

• Individët të cilët tashmë kanë përvojë në detyra menaxheriale siç janë menaxhimi i projektit dhe që 
kërkojnë zhvillimin e karrierës.  

• Me një diplomë bachelor të paktën dy vjet përvojë dhe pa diplomë me të paktën 5 vjet përvojë me 
kohë të plotë në menaxhimin e projektit. 

• Individë në role mbikëqyrëse ose drejtuese të cilët mund të kenë një diplomë në një disiplinë tjetër 
dhe dëshirojnë të rrisin njohuritë e tyre të specializuara në menaxhimin e biznesit ose menaxhimin e 
projektit. 

• Gratë dhe të rinjtë që zotërojnë një biznes profitabil të paktën për 3 vitet e fundit me experiencë të 
dëshmuar dhe mundësisht që punësojnë të paktën 2-3 punonjës dhe kanë tashmë plane specifike për 
rritjen e biznesit të tyre. 
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3.2  Shuma e bursave dhe struktura e financimit 
 

ASAS do të sigurojë 24 bursa në total, mundësisht 12 për kursin unversitar për Menaxher të Projektit të 
Çertifikuar (CPM) dhe 12 për kursin univeristar për Menaxher të Biznesit të Çertifikuar (CBM). Tarifa e 
shkollimit për kurset CPM dhe CBM është 2,090 Euro për kurs. Bursat do të mbulojnë shumat sipas më poshtë: 

 

• Bursat për gratë dhe grupet e pakicave, do të mbulojnë 100% të tarifës së shkollimit. 

• Bursat për individët që nuk hyjnë në grupin e mësipërm, do të mbulojnë 90% të tarifës së 
shkollimit, ndërsa 10% duhet të kontribuohet financiarisht nga vetë aplikantët.  
 

Në raste të veçanta të veçanta, bursat mund të jepen nga komisioni vlerësues përtej kushteve të pjesëmarrjes. 
 

4. Sqarime për procesin e aplikimit dhe seancat e informacionit 
 

Pyetjet e mëtejshme për sqarime duhet të paraqiten me email në këtë adresë: scholarships@asasonline.com 

dhe ASAS do të përgjigjet në afat brenda 2 ditësh. Pyetjet e bëra shpesh do të publikohen në mediat sociale 

të ASAS dhe në faqen e internetit të USAF. 

Për më tepër, ASAS do të organizojë të paktën 1 sesion informues përmes platformës ZOOM, sipas orarit të 

propozuar: 

Data dhe ora  Linku për takim  

15 Dhjetor 2020, 
nga 10:00 deri në 
11:00 

https://zoom.us/j/92548532654?pwd=bktLSmJOZm5lNzAxR3RWN3cvMWZqdz09 

 

 

5. Kërkesat e aplikimit dhe afati i dorëzimit 
Procesi i aplikimit do të hapet nga 3 Dhjetori 2020 deri më 15 Janar 2021. Afati i fundit për dorëzim është 15 

Janar 2021, ora 5 pasdite. 

Aplikantët do të duhet të plotësojnë dhe dërgojnë aplikacionin për programin e bursave brenda afatit në këtë 

adresë email: scholarships@asasonline.com  

Aplikantët duhet të paraqesin në mënyrë elektronike dokumentet e përmendura më poshtë: 

• CV, duke përshkruar përvojën e punësimit. Përfshini emrin e punëdhënësit, një përshkrim të shkurtër 
të detyrave tuaja dhe datat e punësimit. 

• Formulari i aplikimit me letër motivimi. 

• Diploma e diplomës më të përparuar universitare të aplikantit. 

• Dokumentacioni që vërteton se aplikanti përmbush kërkesën e pranueshmërisë në lidhje me numrin 
e përvojës së viteve të punës. 

• Përvojë e provuar pune për individët pa diplomë univeristare. 

• Dy letra rekomandimesh nga njerëz që kanë njohuri të drejtpërdrejta për përvojën profesionale të 
punës së aplikantit. Rekomandohet që një nga dy rekomandimet e kërkuara profesionale të jetë nga 
një mbikëqyrës aktual ose i dikurshëm. 

• Adresoni të gjitha kërkesat e pranueshmërisë dhe kriteret e përzgjedhjes. 

mailto:scholarships@asasonline.com
https://zoom.us/j/92548532654?pwd=bktLSmJOZm5lNzAxR3RWN3cvMWZqdz09
mailto:scholarships@asasonline.com
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Ju lutemi vini re se individët të cilët paraqesin formularin të papërfunduar të aplikimit dhe dorëzojnë më 
shumë se një kërkesë do të diskualifikohen. Aplikimet e paraqitura pas afatit do të refuzohen. 

 

Shtojcat e Aplikimit: 
 

Aplikantët duhet të paraqesin të gjithë dokumentacionin e mëposhtëm përveç një formulari të plotësuar të 

Aplikimit: 

• Provat e shtetësisë së Kosovës (kopje e certifikatës së lindjes, pasaporta aktuale e Kosovës ose 
letërnjoftimi). 

• Dokumente që vërtetojnë se aplikanti është një pronar biznesi dhe po punëson anëtarë të stafit me 
pasqyra financiare të çertifikuara vjetore. 

• Certifikatat e arsimit të përfunduar paraprak. 

6. Komisioni i procesit të përzgjedhjes dhe përzgjedhjes 
 
Përvoja e ASAS tregon se zgjedhja e kujdesshme e përfituesve është jetike. Vlerësimi i aplikacioneve do të 
bëhet nga stafi i ASAS në Kosovë, përfaqësuesit e USAF dhe mund të përfshijë një përfaqësues të OJQ-ve. 
Vlerësimi do të bëhet në përputhje me kriteret e pranueshmërisë. ASAS do të paraqesë listën e bursave të 
para-zgjedhura për miratimin përfundimtar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. 
 
Aplikimet për bursë do të vlerësohen në vijim: 
 

I. Edukimi (0 - 3 pikë) 

3 pikë për kandidatët me master të përfunduar 

2 pikë për kandidatët me diplomë bachelor të përfunduar  

1 pikë për kandidatët me shkollë të mesme 

0 pikë për kandidatët pa asnjë shkollim 

 

II. Qëllimet profesionale - 150 fjalë ose më pak (0 - 3 pikë)  

3 pikë Niveli i jashtëzakonshëm i rritjes përmes qëllimeve specifike, reale të arritshme  

2 pikë Niveli mesatar i rritjes (si më sipër)  

1 pikë Nën nivelin mesatar të rritjes (si më sipër)  

0 pikë Qëllime jo të qartësuara mire dhe jo të matshme   

 

III. Përvoja e punës (0-3 pikë) 

3 pikë për kandidatët në pozitat e larta drejtuese / pronarët e bizneseve me përvojë më shumë se 4 vjet  

2 pikë për kandidatët në pozicionet drejtuese të nivelit të mesëm me përvojë më shumë se 2 vjet  

1 pikë për kandidatët me përvojë nga 1 deri në 2 vjet  

0 pikë për kandidatët pa përvojë pune  

 

IV. Arritjet e synuara (personale, profesionale) - 100 deri në 200 fjalë (0-4 pikë). 

4 pikë Niveli i jashtëzakonshëm i arritjeve  

3 pikë Mbi nivelin mesatar (si më sipër)  

2 pikë Niveli mesatar (si më sipër)  

1 pikë Nën nivelin mesatar (si më sipër)  

0 pikë Arritje jo të realizueshme  
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V. Referencat # 1, # 2 dhe # 3 (0 - 4 pikë)  

4 pikë Komentet tregojnë arritje / përpjekje të jashtëzakonshme, potencial për sukses, aftësi drejtuese  

3 pikë Komentet tregojnë arritje / përpjekje mbi mesataren, potencial për sukses, aftësi drejtuese  

2 pikë Komentet tregojnë arritje / përpjekje mesatare, potencial për sukses, aftësi drejtuese  

1 pikë Komentet tregojnë arritje / përpjekje nën mesataren, potencial për sukses, aftësi drejtuese 

 

VI. Të tjera  
4 pikë për gratë aplikuese dhe aplikantët nga komunitetet pakicë 

 

7. Marrëveshja e Bursave 
Një Marrëveshje Bursash duhet të nënshkruhet midis ASAS dhe studiuesve. Marrëveshja e Bursave do të 
detajojë përgjegjësitë e Studiuesit në lidhje me Programin e Bursave. Një shembull i marrëveshjes së bursave 
është i bashkangjitur në anekse. Bursa do të sigurohet për një periudhë studimi nga 1 Shkurt 2021 deri më 31 
Korrik 2021. 

8. Monitorimi 
Kërkesat dhe pritjet për monitorimin e Bursave përcaktohen në shembullin e Marrëveshjes së Bursave 
bashkëlidhur këtij dokumenti dhe do të monitorohen rregullisht nga ekipi i projektit ASAS. Përveç kësaj, 
studiuesit duhet të paraqesin raporte të shkurtra mujore të progresit. 
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Shtojca 1 Marrëveshja e bursës ASAS 
 

Duke nënshkruar këtë marrëveshje, Studenti pranon ofertën e një Shkolle Austriake të Shkencave të Zbatuara 

(ASAS) (treguar në detaje në letrën tuaj të dhënies së çmimit) për vitin akademik 2021-2022.  

Duke nënshkruar dhe pranuar çmimin e treguar në letrën e vlerësimit, Studenti pranon të respektojë 
kërkesat e mëposhtme: 

1. Merrni pjesë në të gjitha modulet e programit të zgjedhur të trajnimit të certifikuar. 
2. Paguani kontributin financiar për regjistrim në programin e certifikuar të trajnimit. 
3. Tërheqja nga programi i regjistruar i trajnimit i certifikuar në internet do të kërkojë shlyerjen e plotë 

të bursës së marrë. 
4. Mbani progres të kënaqshëm në lidhje me programin e trajnimit. 
5. Mosarritja e progresit të kënaqshëm do të kërkojë ripagimin e plotë të bursës së marrë. 
6. Përfundoni programin e trajnimit brenda maksimumit 6 muaj pas regjistrimit. 
7. Siguroni ASAS raporte të shkurtra informative mujore të progresit. 
8. Merrni pjesë në aktivitetet promovuese për programet e trajnimit universitar të ASAS. 

 
Pjesët e tjera do të përfshihen në marrëveshjen përfundimtare të bursave, duke përcaktuar përfundimin e 
marrëveshjes së bursave.  

 

Unë i kuptoj dhe i pranoj kushtet e marrëveshjes së bursës. 

 

Emri dhe nënshkrimi i studentit: ______________________________________ 
 
Data: _____ / _____ / ___________ 
 
Emri dhe nënshkrimi përfaqësues i ASAS: ____________________________ 
 
Data: _____ / _____ / ___________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


