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I. PROJEKTI 

1. Objektivat e Projektit 

 

 

 

Objektivë kryesore e projektit ka qenë shpërndarja e praktikave të mira në lidhje me mobilitetin e 

studentëve, stafit akademik dhe administrativ, po ashtu zhvillimi i temave dhe ideve për të mbështetur 

mobilitetin e studentëve ndërkombëtar në mes universiteteve.  

Bashkëpunimi në mes universiteteve në kuadër të projektit ka pasur për qëllim zgjerimin dhe 

zhvillimin e dijës, shkathtësive dhe kompetencave për pjesëmarrësit e projektit, me specifikisht në 

fushën e: 

 rritjen e kompetencave profesionale, 

 rritjen e vetëvlerësimit dhe vetëbesimit të tyre, 

 përmirësimin e aftësive të gjuhëve të huaja, 

 zhvillimin e kompetencave kryesore sociale për shkak të bashkëpunimit në mjedisin 

ndërkombëtar, 

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

 përmirësimin e aftësive mësimore (mësuesimdhënësit), 

 pasurimi i materialeve dhe ndihmave edukative. 

Bashkëpunimi brenda projektit synon gjithashtu: 

 zhvillimin dhe realizimin e strategjisë ndërkombëtare të universiteteve pjesëmarrëse, 

 rritjen e nivelit dhe cilësisë së arsimit, 

 krahasimi dhe përmirësimi i kurrikulave arsimore, dhe në rastin e Universiteteve Partnere, 

përshtatja e programeve arsimore me standardet evropiane - Benchmarking 

 duke punuar në programe të përbashkëta arsimore për studentët e masterit, 

 Përgatitjen e programeve për diploma të dyfishta me Universitetet Partnere, 

 Zhvillimin dhe shkëmbimin e propozimeve të bashkëpunimit në fushën e aktiviteteve 

kërkimore të cilat mund të rezultojnë në projekte shkencore ndërkombëtare dhe publikime të 

përbashkëta shkencore. 

  

Shkëmbimi i përvojës dhe praktikave të mira kontribuan në 

zhvillimin dhe përhapjen e ideve për studimet jashtë vendit, 

duke treguar burimet e financimit për shkëmbimin akademik 

ndërkombëtar, që përfaqësojnë praktikat e mira të zhvilluara 

në Universitete. 
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Po ashtu janë diskutuar problemet në lidhje me barrierrat në mjedisin social dhe juridik dhe mënyrat e 

zgjidhjes. 

Bashkëpunimi në mes Universiteteve definitivisht ka kontribuar në rritjen e tyre në nivel regjional dhe 

vendor në tregun e punës. 

Të gjitha objektivat e projektit janë arritur! 
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2. Universitetet pjesëmarrëse 

 

a. Polonia 

 

 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

(Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë) 

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (UEM) është një nga universitetet më të mira 

teknike - artistike private në Poloni. UEM, e krijuar me vendim të Ministrisë së Arsimit Kombëtar të 

18 korrikut 1995 dhe të regjistruar nën numrin 62, më shumë se 25 vjet kryen arsimim me studime 

bachelor dhe master me kohë të plotë dhe të pjesshme. 

Edukimi në Universitet zhvillohet brenda dy Fakulteteve: Fakultetit të Arkitekturës dhe Fakultetit të 

Inxhinierisë dhe Menaxhimit, në të cilat është e mundur të studiohen në 10 fusha të studimeve. 

Misioni i Universitetit të Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë është një studim me cilësi të lartë, 

moderne dhe fleksibile: 

 

 të gatshëm për të përmbushur nevojat zhvillimore të shoqërisë së informacionit dhe ekonomisë 

së bazuar në dije, 

 duke pasuruar me profesionalizmin dhe lëvizshmërinë e tyre intelektuale kapitalin njerëzor të 

Masovia, Poloni dhe BE, 

 krijimin e vlerave të reja ekonomike, sociale dhe kulturore në frymën e idesë së zhvillimit të 

qëndrueshëm, sipas pritshmërive të tregut aktual dhe të ardhshëm të punës. 

 

Autoritetet universitare i kushtojnë vëmendje nivelit të lartë të arsimit duke punësuar më shumë se 300 

specialistë nga fusha të ndryshme. Lektorët 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 të cilave kryhen me aplikimin e qasja e 

projektimit, mësojuni 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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b. Armenia 

 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

(Universiteti Kombëtar i Arkitekturës dhe Ndërtimit të Armenisë) 

 

Universiteti Kombëtar i Arkitekturës dhe Ndërtimit të Armenisë (NUACA) është një shkollë e lartë e 

Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë e themeluar në Jerevan në vitin 1921. isshtë një shkollë teknike e cila 

ka funksionuar për gati 100 vjet. Universiteti përbëhet nga pesë fakultete: Arkitekturë, Dizajn, 

Ndërtim, Ekonomi Urbane dhe Ekologji, dhe Menaxhim dhe Teknologji. Për më tepër, NUACA është 

universiteti i vetëm në Armeni që përgatit arkitektë dhe inxhinierë ndërtimi. 

 

Strategjia e ndërkombëtarizimit të NUACA dëshmon angazhimin e saj të fortë në promovimin e 

zhvillimit të qëndrueshëm të marrëdhënieve ndërkombëtare për bashkëpunim arsimor, shkencor dhe 

teknik. Strategjia gjithashtu përfshin veprime për të zhvilluar bashkëpunimin me universitetet 

arkitekturore dhe të orientuara nga ndërtimi jashtë vendit, me qëllim që të organizojnë konferenca të 

përbashkëta, javë projektesh studentore, konkurse dhe promovimin e lëvizshmërisë akademike të stafit 

mësimor dhe studentëve. 

NUACA ka marrë pjesë në 17 TEMPUS, Erasmus Mundus, dhe aktualisht Erasmus+ projekte. 

Tre projekte Erasmus+ KA2 janë në vazhdim: HERITAG, InnoCENS dhe Iacobus+. Si dhe dy 

projekte KA1 me Universidade de Lisboa dhe Universitetin e Alcala janë aktualisht aktive. NUACA 

ka realizuar disa projekte mobiliteti të financuara nga BE: projekti Erasmus Mundus Infinity dhe 

Erasmus+ KA1 me Universitetin Politeknik të Milanos. 

Për më tepër, NUACA po zbaton në mënyrë aktive projekte të shkëmbimit të studentëve në kuadrin e 

Marrëveshjeve të Bashkëpunimit të nënshkruara me partnerët evropianë të Institucioneve të Arsimit të 

Lartë nga Polonia, Spanja, Udine, etj. 

 

 

National University of Architecture and Construction of Armenia 

Address: 105 Teryan Street, Yerevan 0009, Republic of Armenia 

+374 10 58-72-84 

+374 10 54-74-25 

E-mail: info@nuaca.am 

www.nuaca.am 

 

 

 

 

Azerbaixhan 
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 AzәrbaycanTexnologiyaUniversiteti 

(Universiteti Teknologjik i Azerbajxhanit) 

 

Universiteti Teknologjik i Azerbajxhanit (UTECA) u themelua në përputhje me zbatimin e Dekretit të 

Presidentit të Republikës së Azerbajxhanit të datës 13.06.2000 mbi "Përmirësimi i sistemit arsimor në 

Republikën e Azerbajxhanit" përmes zgjerimit të degëve të Teknologjisë Azerbajxhanike Instituti me 

urdhrin Nr. 691 të Ministrit të Arsimit të Republikës së Azerbajxhanit të datës 11.07.2000. 

UTECA u krijua me iniciativën e Udhëheqësit Kombëtar Naydar Aliyev bazuar në degën Kirovabad të 

Institutit Politeknik të Azerbajxhanit të quajtur pas Ch. Ildirim përmes degës së Baku në Institutin 

Politeknik të Krasnodar dhe specializimin "Teknologjia e prodhimit të verës" të Institutit Bujqësor të 

Azerbajxhanit me vendim të Këshillit të Ministrave të BRSS №202 datë 22.02.1979 sipas ediktit 6206 

të lëshuar më 10.07. .1980 nga Këshilli i Ministrave i SSR Az. 

Universitetit të Teknologjisë të Azerbajxhanit iu dha Dekreti i Nderit i Ministrisë së Arsimit të Lartë 

dhe të Mesëm Special të SSR të Azerbajxhanit dhe Komitetit të Sindikatave Republikane për shkak të 

fitimit të vendit të dytë në konkursin e mbajtur në 1982 midis universiteteve të Republikës të çiftuara 

me zënien e vendi i parë në 1983-1984. Ndërkohë, në 1984 Universitetit iu dha Flamuri i Kryqit të 

Kuq të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Azerbajxhanit, Këshillit të Ministrave të SSR të 

Azerbajxhanit dhe LC G C të Azerbajxhanit. 

Aktualisht, ekzistojnë 4 fakultete, 17 departamente, departamente pasuniversitare dhe pasuniversitare, 

departamenti i kërkimit shkencor, kursi i përgatitjes, dy laboratore kërkimore shkencore, Qendra e 

Burimeve të Gjuhës Angleze, biblioteka, Qendra Informatike e Informacionit, qendra mjekësore, 3 

hotelieri, 4 objekte eksperimentale prodhuese, palestër (zonë 1000 sq. m) dhe kampus studentor. 

UTECA po përgatit inxhinierë dhe teknologë të kualifikuar në fushat e industrisë ushqimore, tekstile 

dhe të lehtë, turizëm, logjistikë, metalurgji, teknikë të TIK -ut. Studiuesit shkencorë në universitet janë 

përqendruar kryesisht në drejtimet e mjedisit, teknologjisë dhe ekonomisë inxhinierike. 

Azerbaijan University of Technology 

Ganja c. AZ2011 Shah Ismayil Khatai prospect 103 

(+99422) 257-56-29 

info@uteca.edu.az 

www.uteca.edu.az 
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c. Kina 

 山东建筑大学 

(Universiteti Shandong Jianzhu) 

Universiteti Shandong Jianzhu (SJU), i cili u krijua bashkërisht nga 

Provinca Shandong dhe Ministria e Strehimit dhe Zhvillimit Urban-

Rural, u themelua në 1956. Universiteti aktualisht ka më shumë se 27,00 studentë me kohë të plotë 

(përfshirë më shumë se 200 ndërkombëtarë studentët). SJU ndodhet në Provincën Shandong, 

vendlindja e kulturës konfuciane. Shandong është një provincë e rëndësishme për sa i përket kulturës 

dhe ekonomisë në bregun lindor të Kinës. 

SJU është bërë një universitet i mirënjohur me një histori të gjatë, trashëgimi të thellë kulturore, forcë 

të fortë akademike dhe ndikim të gjerë ndërkombëtar. Shandong është një institucion ideal për 

studentët brenda dhe jashtë vendit për të vazhduar studimet e mëtejshme. 

Kampusi ka një sipërfaqe prej më shumë se 160 hektarësh, me një sipërfaqe ndërtimi prej më shumë se 

660,000 metra katrorë. Universiteti përfshin 20 shkolla dhe 4 institute. Ai siguron 58 programe 

universitare, 1 program pasdoktoral, 1 program doktorature, 17 programe masteri të nivelit të parë, 62 

programe masteri të nivelit të dytë dhe 9 programe masteri profesional. 

Universiteti është gjithashtu një nga universitetet e para i autorizuar që kanë të drejtë të rekrutojnë 

studentë ndërkombëtarë në Kinë. Universiteti i kushton rëndësi të madhe shkëmbimeve dhe 

bashkëpunimit ndërkombëtar. Me një mendje të hapur, universiteti ka krijuar partneritete me më 

shumë se 80 universitete nga mbi 30 vende dhe rajone, përfshirë Australinë, SHBA -në, Zelandën e 

Re, Britaninë e Madhe, Kanadanë, etj. Aktualisht, janë krijuar tetë programe të përbashkëta 

universitare dhe më shumë se 20 programe shkëmbimi studentësh. 

 

 

Shandong Jianzhu University 

Fengming Road , Lingang Development Zone, Jinan 250101,Shandong Province, P. R. China 

+86-531-86367302 

international@sdjzu.edu.cn 

www.sdjzu.edu.cn 
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d. Kazakistan 

 Семейқаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 

университеті 

(Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey) 

Universiteti Shakarim u krijua në 1995 si rezultat i integrimit të Instituteve 

Pedagogjike, Veterinare dhe Teknologjike. Universiteti trashëgoi historinë e gjatë dhe të pasur të atyre 

institucioneve arsimore. 

Universiteti trajnon specialistë të spektrit të gjerë të profesioneve të mirënjohura në fusha të tilla si 

socio-humanitare, natyrore, teknike, shkencat bujqësore, biznesi dhe ligji bazuar në përgatitjen në 

shumë nivele të më shumë se 40 beqarëve, 30 programeve master dhe 5 programeve të doktoratës. 

Universiteti bashkëpunon ngushtë me Institucionet e Arsimit të Lartë në Rusi, Gjermani, Republikën e 

Bjellorusisë, SHBA, Japoni, Britaninë e Madhe, Kinë, Hungari, Turqi, Poloni, Slloveni, Shtetet 

Baltike, Ukrainë dhe Kirgistan. Programet e mobilitetit akademik u japin mundësi studentëve të 

Universitetit Shtetëror Shakarim të studiojnë në universitetet e SHBA, Hungarisë, Polonisë, Turqisë, 

Republikës Çeke dhe Koresë së Jugut. 

Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey është një nga universitetet më të mëdhenj multidisiplinarë në 

Kazakistan. Universiteti është në pozitën 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. 

Universitetit i jepen çmimet republikane dhe ndërkombëtare për rezultatet e jashtëzakonshme të 

veprimtarisë së tij arsimore. 

 

 

 

Shakarim State University of Semey 

20a Glinka str., 071412 Semey, Kazakhstan, 

Tel: +7 7222 32-35-13 

E-mail: semgu@bk.ru, info@semgu.kz 

www.semgu.kz 
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e. Kosovë 

 Universiteti i Shkencave të Aplikuara në 

Ferizaj 

(Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj) 

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) është themeluar në korrik 2015 nga 

Parlamenti i Republikës së Kosovës duke ndjekur një traditë 40-vjeçare të edukimit të shkencave 

profesionale dhe të aplikuara të Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, pjesë e Universitetit të 

Prishtinës. 

Me vendim të Kuvendit të Kosovës në korrik 2015 u themelua Universiteti i Shkencave të Aplikuara i 

cili që atëherë funksionon 5 fakultete: 

 Fakulteti i Menaxhimit, 

 Fakulteti i Turizmit dhe Mjedisit, 

 Fakulteti i Inxhinierisë me Informatikë, 

 Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit. 

 Fakulteti i Arteve të Aplikuara 

Misioni i tyre është të punojnë së bashku me studentët dhe stafin për të zhvilluar aktivitete 

bashkëpunuese me partnerët vendas (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 

studentët dhe mësuesit, me qëllim të shfrytëzimit të të gjitha burimeve të brendshme (njerëzore dhe 

materiale) për të krijuar një lidhje të qëndrueshme midis nevojave ekonomike vendore dhe rajonale 

dhe rritjes së përhershme të arsimit cilësor. 

Vizioni është që të bëhet institucioni më i madh dhe me reputacion në rajon i specializuar në shkencën 

e aplikuar, si dhe programe të arsimit të lartë profesional në disa fusha dhe ekspertizë, për të siguruar 

profesionistë të trajnuar dhe shumë të kualifikuar për bizneset dhe industritë vendore, si dhe ato 

rajonale. 

Aktualisht në Universitet po studiojnë 1790 studentë në programe bachelor dhe master. Janë 47 

profesorë, dhe 15 punonjës të stafit administrativ. Numri i të diplomuarve deri më tani është mbi 2500. 

 

 

University of Applied Sciences in Ferizaj 

Rr. RexhepBislimi, 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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f. Serbia 

 Универзитету Нишу 

(University of Niš)  

 (Universiteti i Nishit) 

Universiteti i Nishitit është një universitet modern dhe i njohur serb dhe evropian që është i 

krahasueshëm me institucionet e huaja të arsimit të lartë të rangut më të lartë për sa i përket cilësisë së 

programeve të studimit, aktiviteteve mësimore, kërkimit dhe punës profesionale. 

Puna kërkimore kryhet në të gjitha fakultetet e Universitetit të Nishit, në fushat e kërkimit shkencor 

bazë, të aplikuar dhe të zhvillimit. Hulumtimi mbështet zhvillimin e shkencës dhe krijimtarisë, 

përmirëson aktivitetet e arsimit të lartë përmes përmirësimit të procesit mësimor, avancimit të 

shkencëtarëve të rinj, përfshirjes së studentëve në punën akademike, si dhe duke siguruar burimet për 

punën dhe zhvillimin e universitetit si nje teresi. Puna kërkimore në periudhën e mëparshme është 

kryer përmes pjesëmarrjes së stafit mësimdhënës në realizimin e projekteve kërkimore kombëtare dhe 

ndërkombëtare, botimin e punimeve në revista akademike, dhe ndjekjen e seminareve akademike 

brenda dhe jashtë vendit. 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 themelimi i Universitetit deri në vitin akademik 2018/2019, 73312 studentë janë diplomuar nga 

Universiteti i Nishit, 1383 prej tyre janë shtetas të huaj, ndërsa 7429 studentë pasuniversitarë kanë 

marrë gradat e tyre magjistër dhe 2207 kandidatë, përfshirë 73 të huaj, kanë mbrojtur disertacionet e 

doktoratës. 

 

 

 

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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g. Ukraine 

 Сумський державний університет 

(Universiteti Shtetëror Sumy) 

Universiteti Shtetëror Sumy (SSU) është një institucion i arsimit të lartë të tipit klasik i vendosur në 

qytetin e Sumy, pjesa verilindore e Ukrainës. SSU aktualisht i shërben rreth 14000 studentëve që po 

ndjekin gradën bachelor dhe master në 54 drejtime dhe 22 fusha të dijes. Rreth 1700 studentë të huaj 

përfaqësojnë pothuajse 50 vende të botës. 

Universiteti Shtetëror Sumy përfshihet në Profilet e Universitetit të Kërkimit Global (GRUP) nga 

Shanghai Ranking. SSU gjithashtu përfshihet në drejtorinë e universiteteve më të mira në botë nga 

renditjet e Universiteteve Botërore Times Higher Education. Universiteti Shtetëror Sumy hyn në 

grupin TOP (3%) të universiteteve kryesore të botës dhe klasifikohet si një universitet me intensitet të 

lartë kërkimi sipas renditjes ndërkombëtare të institucioneve të arsimit të lartë QS Renditjet e 

Universiteteve Botërore QS. 

SSU është  nënshkruese e Magna Charta Universitatum dhe një anëtar i besueshëm i organizatave më 

autoritare ndërkombëtare- Shoqata Ndërkombëtare e Universiteteve, Shoqata e Universiteteve 

Evropiane, Shoqata e Universiteteve Euroaziatike, etj. SSU bashkëpunon me më shumë se 260 

partnerë nga SHBA, Britania e Madhe, Gjermania, Austria , Franca, Belgjika, Suedia, Polonia, 

Lituania, Bullgaria, Republika Çeke, Sllovakia, Rumania, Japonia, Koreja e Jugut, Kina dhe vende të 

tjera të botës. 

SSU është një partner i besueshëm për projekte të përbashkëta në kuadër të programeve të granteve 

ndërkombëtare të BE -së (BUP, Jean Monnet, Erasmus+, Horizon 2020), Programi i Zhvillimit të 

Kombeve të Bashkuara, Këshilli Britanik, Banka Botërore, projekte shkencore dhe kërkimore 

dypalëshe, grante fondacionesh private Me Universiteti realizon më shumë se 250 grante në vit. Për 5 

vitet e fundit, sasia e punës kërkimore në kuadër të projekteve të granteve ndërkombëtare është rritur 

me 20 herë. 

Universiteti zhvillon në mënyrë aktive programe të mobilitetit akademik, duke përfshirë studime 

afatgjata dhe afatshkurtra, praktika dhe programe të vendosjes për studentë universitarë dhe 

pasuniversitarë, staf kërkimor dhe mësimor, si dhe personel administrativ duke përdorur teknologji të 

transferimit të kredive dhe njohje të rezultateve akademike. 

n of academic results. 

 

 

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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 Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  

  

 (Universiteti Kombëtar i Shkencave Mjedisore dhe Jetësore të Ukrainës) 

 

Universiteti Kombëtar i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit 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 të doktoratës dhe kërkues studiojnë në 3 institute arsimore dhe kërkimore 

dhe 13 departamente të institucionit themelor universitar (në Kiev) dhe 10 njësi të veçanta të NULES 

të Ukrainës-universitete rajonale të akreditimit І- nivelet. Procesi arsimor dhe kërkimi shkencor në 

Universitet sigurohen nga më shumë se 2,600 punonjës shkencorë dhe arsimorë dhe pedagogjikë, 

përfshirë rreth 300 profesorë dhe doktorë të shkencave, më shumë se 1.000 profesorë asistentë dhe 

doktorata. 

Universiteti Kombëtar i Shkencave  Mjedisore dhe Jetësore të Ukrainës forcon pozicionet e tij 

drejtuese në fushën e veprimtarisë ndërkombëtare nga viti në vit. Universiteti  merr pjesë aktive në 

programet ndërkombëtare të arsimit të lartë, ndihmon vendet e huaja të përgatisin stafin e tyre 

kombëtar për bujqësinë. 

Studimi në Universitetin Kombëtar të Shkencave Mjedisore dhe Jetësore bazohet në marrëveshjet 

ndërkombëtare të Ukrainës, programet kombëtare, traktatet me personat juridikë dhe individët. 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 këtë institucion. Bashkëpunimi i ngushtë me universitetet kryesore në të 

gjithë botën kontribuoi në reformën dhe përshtatjen e sistemit arsimor me kërkesat e universiteteve 

kryesore. 

 

 

National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine 

Heroyiv Oboronyst., 15, 03041 Kyiv, Ukraine 

Tel: +38 044 531-36-52 

E-mail: rectorat@nubip.edu.ua 

www.nubip.edu.ua 
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 Киевский политехническийинститут имениИгоря Сикорского 

(Universiteti Teknik Kombëtar i Ukrainës "Igor Sikorsky Kyiv Instituti 

Politeknik ”) 

Instituti Politeknik i Kievit (që nga viti 2016 - Universiteti Teknik Kombëtar i 

Ukrainës "Igor Sikorsky Kyiv Instituti Politeknik") u themelua në 1898 dhe 

është një nga universitetet më të vjetër teknikë të Ukrainës, Evropës dhe botës. 

Aktualisht,  Insituti Igor Sikorsky është një institucion shtetëror autonom i arsimit të lartë shtetëror i 

llojit kërkimor. Instituti Igor Sikorsky edukon studentë 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: Energjia, Inxhinieri, Teknologjia e Informacionit, Siguria e Informacionit, Elektronika, 

Telekomunikacioni, Sistemet Hapësinore, Teknologjia Kimike dhe Bioteknologjia. 

Procesi i trajnimit kryhet nga mësues me përvojë dhe shkencëtarë të njohur të NASU. Igor Sikorsky 

KPI përbëhej nga 19 fakultete, 19 fakultete, 9 institute arsimore dhe shkencore, disa institute 

shkencore dhe kërkimore dhe qendra arsimore, në të cilat po trajnohen më shumë se 21 000 studentë. 

IKP punëson më shumë se 500 profesorë dhe mbi 1300 profesorë të asociuar. 

Igor Sikorsky KPI ka trajnuar 370 mijë të diplomuar gjatë historisë së tij prej 117 vitesh, 60 mijë prej 

të cilëve gjatë periudhës së pavarësisë së Ukrainës. KPI rendit 4% të universiteteve më të mira në botë 

sipas vlerësimit ndërkombëtar QS dhe Webometrics. Ajo mban çdo vit pozicionet më të larta midis 

institucioneve më të mira arsimore të larta të Ukrainës-"Compass" dhe "TOP-200 Ukraine". 

Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv bashkëpunon me universitetet teknike të dhjetëra vendeve të 

botës, shumë organizata ndërkombëtare (UNESSO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, 

CODATA, etj.) Dhe korporatat dhe firmat më kryesore (SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL, 

etj.), Merr pjesë në projekte dhe programe arsimore, shkencore ndërkombëtare. 

 

 

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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 Бердянський Університет Менеджменту i Бізнесу 

(Universiteti i Menaxhimit dhe Biznesit Berdyansk) 

 

Universiteti i Menaxhimit dhe Biznesit Berdyansk është  institucion privat i arsimit të lartë i vendosur 

në qytetin e Berdyansk. Ishte një nga institucionet e para private të arsimit të lartë në rajonin e tij i 

krijuar për të trajnuar specialistë për të punuar në kushtet e ekonomisë së tregut. 

Institucioni trajnoi specialistët e tij të parë në fushën e Ekonomisë, Menaxhimit, Drejtësisë, 

Sociologjisë, Administrimit të Biznesit dhe Teknologjisë së Informacionit. Në 1998 Universiteti u 

akreditua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Ukrainës si një institucion privat i arsimit të lartë me 

të drejtë për të dhënë diploma në një format standard shtetëror. 

Në ditët e sotme, katër fakultete (Departamenti Ekonomik, Departamenti i Menaxhmentit dhe 

Biznesit, Departamenti i Teknologjisë së Informacionit dhe Departamenti i Drejtësisë) kanë trajnuar 

më shumë se 8000 studentë të të gjitha formave të arsimit në 16 specialitete të arsimit të nivelit 

profesional. BUMIB ishte i pari nga institucionet arsimore të Berdyansk që organizoi trajnimin e stafit 

inxhinierik me aftësi të larta. 

Tani Universiteti po 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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3. Kohëzgjatja e Projektit dhe Buxheti 

Project duration 01.06.2018– 31.07.2021 

Number of months 38 

Total budget 65 230 Euro 

Project budget has been divided between Partner Universities according to financial agreement of the 

project 

University Country City 
Awarded 

Budget (€) 
Implemente
d Budget(€) 

University of Ecology and 
Management in Warsaw 

Poland Warsaw 13 080 11 000 

National University of Architecture 
and Construction of Armenia 

Armenia Yerevan 7 040 7 040 

Azerbaijan Technological 
University 

Azerbaijan Ganja 5 700 5 700 

Shandong Jianzhu University China Jinan 1 800 0* 

Shakarim State University of Semey Kazakhstan Semey 6 620 5 400 

University of Applied Sciences in 
Ferizaj 

Kosovo Ferizaj 6 785 7 014,54 

University of Niš Serbia Niš 6 785 6 438 

Sumy State University Ukraine Sumy 1 255 1 255 

National University of 
Environmental and Life Sciences of 
Ukraine 

Ukraine Kyiv 1 395 1 395 

National Technical University of 
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute” 

Ukraine Kyiv 4 275 4 275 

Berdyansk University of 
Management and Business 

Ukraine Berdyansk 1 395 1 395 

 56 130 50 683 

ORGANISATIONAL SUPPORT 9 100 8 400 

TOTAL BUDGET 65 230 59 312,54 

*budget has not been implemented because the outbreak of COVID-19 pandemic 
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Type of Mobility 

Budget awarded by 
National Agency of 

Erasmus+ 
Programme 

Implemented Budget 

SMS – student mobility for studies 26365 21 198 

STA – staff mobility for teaching 20 250 16 599,54 

STT – staff mobility for training 9 515 13 115 

OS – organisational support 9 100 8 400 

TOTAL 65 230 59 312,54 



 17 
2018-1-PL01-KA107-048329 

4. Mobiliteti i realizuar 

 

 

Within the project 25 students (SMS), teaching staff (STA) and administrative staff (STT) mobility have been realised.  

 

University Country City SMS STA STT TOTAL

University of Ecology and 
Management in Warsaw 

Poland Warsaw 0 4 3 7 

National University of 
Architecture and Construction of 
Armenia 

Armenia Yerevan 1 1 1 3 

Azerbaijan Technological 
University 

Azerbaijan Ganja 1 1 0 2 

Shandong Jianzhu University China Jinan 0 0 0 0* 

Shakarim State University of 
Semey 

Kazakhstan Semey 0 1 2 3 

University of Applied Sciences 
in Ferizaj 

Kosovo Ferizaj 1 1 1 3 

University of Niš Serbia Niš 1 1 1 3 

Sumy State University Ukraine Sumy 0 0 1 1 

National University of 
Environmental and Life Sciences 
of Ukraine 

Ukraine Kyiv 0 1 0 1 
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National Technical University of 
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute” 

Ukraine Kyiv 1 0 0 1 

Berdyansk University of 
Management and Business 

Ukraine Berdyansk 0 1 0 1 

MOBILITIES IN TOTAL 5 11 9 25 

*mobilities have not been implemented because the outbreak of COVID-19 pandemic 

 

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë në kuadër të projektit nga 01.06.2018 deri më 31.07.2021 priti gjithsej 18 studentë, anëtarë të stafit 

mësimdhënës dhe administrativ: 

 pesë studentë - 1 student nga Universiteti Kombëtar i Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë të Armenisë, 1 student nga Universiteti Teknologjik i Azerbajxhanit, 

studenti i parë nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, 1 student nga Universiteti i Nishit dhe 1 student nga Universiteti Teknik Kombëtar të 

Ukrainës "Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv"; 

 gjashtë anëtarë të stafit akademik - 1 nga Universiteti Teknologjik i Azerbajxhanit, 1 nga Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey, 1 nga Universiteti i 

Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, 1 nga Universiteti i Nishit, 1 nga Universiteti Kombëtar i Shkencave Mjedisore dhe Jetësore të Ukrainë, 1 nga 

Universiteti Berdyansk i Menaxhimit dhe Biznesit; 

 shtatë anëtarë të stafit administrativ - 2 nga Universiteti Kombëtar i Arkitekturës dhe Ndërtimit të Armenisë, 2 nga Universiteti Shtetëror Shakarim i 

Semey, 1 nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, 1 nga Universiteti i Niš, 1 nga Universiteti Shtetëror Sumy Me 

Pesë anëtarë të stafit akademik të UEM zhvilluan ligjërata për studentët e Universiteteve Partnere - 2 në Universitetin Kombëtar të Arkitekturës dhe Ndërtimit të 

Armenisë, 1 në Universitetin Teknologjik të Azerbajxhanit, 1 në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj dhe 1 në Universitetin e Niš Me 

Dy anëtarë të stafit administrativ të UEM morën pjesë në trajnimin ose krijimin e vendeve të punës të organizuar nga Universitetet Partnere - 1 në Universitetin e 

Niš, 1 në Universitetin Teknik Kombëtar të Ukrainës "Instituti Politeknik Igor Sikorsky Kyiv". 
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Vlen gjithashtu të përmendet se më 24-28 qershor 2019 Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë organizoi Javën e Stafit për përfaqësuesit e 

Universiteteve Partnere, e cila iu kushtua çështjeve në lidhje me sistemet arsimore në Poloni dhe Vendet Partnere, sigurimin e cilësisë në arsim - të jashtëm dhe 

instrumentet e brendshme, struktura dhe shtrirja e detyrave të njësive më të rëndësishme në universitete, mundësitë e bashkëpunimit arsimor dhe kërkimor midis 

Universiteteve Partnere, planet në lidhje me bashkëpunimin e mëtejshëm brenda Programit Erasmus+ dhe shpërndarjen e rezultateve të projekteve KA-107 2016, 2017, 

2018 brenda Programit Erasmus+.  Gjatë Javës së Stafit përfaqësuesit e Universiteteve Partnere ndanë praktikat e mira dhe diskutuan problemet kryesore gjatë 

realizimit të projekteve. 

Kjo ngjarje ka kontribuar fuqishëm në: 

Zhvillimin dhe realizimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit të Universiteteve Partnere; 

 mësimi i 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; 

 përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shërbimeve të ofruara për studentët; 

 përmirësimi i procedurave dhe mekanizmave mbështetës për shkëmbimin ndërkombëtar të studentëve, stafit dhe mësuesve midis Universiteteve; 

 zhvillimin dhe shkëmbimin e ideve për bashkëpunim brenda aktiviteteve kërkimore dhe zhvillimore; 

 lehtësimin e integrimit të mëtejshëm të Universiteteve nga Vendet Partnere me Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë; 

 shkëmbimi i praktikave të mira të lidhura me thyerjen e barrierave sociale, ligjore dhe mjedisore të bashkëpunimit; 

 promovimi i komunikimit ndërkulturor dhe një kuptim më i mirë i vlerave evropiane. 
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II. PJESËMARRËSIT NË PROJEKT 

No 
Participant’s name and 

surname 
Activity 

type 
Start date End date 

Duration  
(days) 

Funding 
(in EUR) 

Sending University Receiving University 

1 Narek Antonyan SMS 13.02.2019 12.07.2019 150 4 360 NUACA (Armenia) UEM (Poland) 

2 Daryna Fedorenko SMS 18.02.2019 17.07.2019 150 4275 NTUU "KPI" (Ukraine) UEM (Poland) 

3 Javid Jafarli SMS 14.02.2019 13.07.2019 150 4 360 ATU (Azerbaijan) UEM (Poland) 

4 Uros Antic SMS 14.02.2019 30.06.2019 137 3 928 UN (Serbia) UEM (Poland) 

5 Vladimir Zikić STA 15.05.2019 19.05.2019 5 1 255 UN (Serbia) UEM (Poland) 

6 Dawid Marczak STA 29.04.2019 03.05.2019 5 1535 UEM (Poland) UN (Serbia) 

7 Jan Diehl-Michałowski STA 11.03.2019 15.03.2019 5 1620 UEM (Poland) NUACA (Armenia) 

8 Bogdan Gorczyca STA 20.05.2019 24.05.2019 5 1 620 UEM (Poland) ATU (Azerbaijan) 

9 Immi Aliyeva STA 17.05.2019 21.05.2019 5 1 340 ATU (Azerbaijan) UEM (Poland) 

10 Liridona Ibrahimi SMS 28.09.2019 27.02.2020 150 4 275 UASF (Kosovo) UEM (Poland) 

11 Jan Cetner STA 13.05.2019 17.05.2019 5 1 620 UEM (Poland) NUACA (Armenia) 

12 Nataliia Sokolova STT 24.06.2019 28.06.2019 5 1 535 UEM (Poland) NTUU "KPI" (Ukraine) 

13 Taron Aleksanyan STT 24.06.2019 28.06.2019 5 1 340 NUACA (Armenia) UEM (Poland) 

14 Danica Dobrosavljević STT 24.06.2019 28.06.2019 5 1 255 UN (Serbia) UEM (Poland) 

15 Nataliia Marynych STT 24.06.2019 28.06.2019 5 1 255 SSU (Ukraine) UEM (Poland) 
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No 
Participant’s name and 

surname 
Activity 

type 
Start date End date 

Duration  
(days) 

Funding 
(in EUR) 

Sending University Receiving University 

16 Armen Bubushyan STT 24.06.2019 28.06.2019 5 1 340 NUACA (Armenia) UEM (Poland) 

17 Kateryna Alekseieva STA 14.10.2019 19.10.2019 6 1 395 NULES (Ukraine) UEM (Poland) 

18 Katarzyna Adamiak STA 14.10.2019 18.10.2019 5 1 535 UEM (Poland) UASF (Kosovo) 

19 Irina Andreeva STT 04.11.2019 08.11.2019 5 1 535 UEM (Poland) UN (Serbia) 

20 Asset Abilmazhinov STT 28.06.2021 02.07.2021 5 1 800 SSUS (Kazakhstan) UEM (Poland) 

21 Rrahim Sejdiu STA 19.04.2021 23.04.2021 5 1 484,54 UASF (Kosovo) UEM (Poland) 

22 Olexiy Sukhomlynov STA 24.05.2021 29.05.2021 6 1 395 (BUMB) Ukraine UEM (Poland) 

23 Ergali Bayldinov STA 17.05.2021 21.05.2021 5 1 800 SSUS (Kazakhstan) UEM (Poland) 

24 Alexey Klivenko STT 28.06.2021 02.07.2021 5 1 800 SSUS (Kazakhstan) UEM (Poland) 

25 Agron Bajraktari STT 28.06.2021 02.07.2021 5 1 255 UASF (Kosovo) UEM (Poland) 

 

SMS - student mobility for studies SSU - Sumy State University (Ukraine) 

STA - staff mobility for teaching NUELS - 
National University of Environmental and Life Sciences of Ukraine 
(Ukraine) 

STT - staff mobility for training 
NTUU 
"KPI" - 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 
Institute” (Ukraine) 

NUACA- 
National University of Architecture and Construction of 
Armenia (Armenia) 

BUMB - Berdyansk University of Management and Business (Ukraine) 

SSUS - Shakarim State University of Semey (Kazakhstan) UEM - University of Ecology and Management in Warsaw (Poland) 
UASF - University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosovo) ATU- Azerbaijan Technological University (Azerbaijan) 

UN -  University of Niš (Serbia)   
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1. Mobiliteti i studentëve për realizimin e studimeve nje semestrale në 

Universitet Partnere 

 

a.  Emri dhe mbiemri: Narek Antonyan 

b.  Universiteti Kombëtar i Arkitekturës dhe 

Ndërtimtarisë i Armenisë (Armeni) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në 

Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 13.02.2019 - 12.07.2019 

e. Financimi: 4 360 € 

 

 

a. Name and surname: Daryna Fedorenko 

a. Universiteti Dërgues: Universiteti Teknik Kombëtar i Ukrainës 

“Igor Instituti Politeknik Sikorsky Kyiv "(Ukrainë) 

b. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit 

në Varshavë (Poloni) 

c. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 18.02.2019 - 17.07.2019 

d. Financimi: 4 275 € 

 

 

 

a. Name and surname: Javid Jafarli 

a. Universiteti Dërgues: Universiteti Teknologjik i Azerbajxhanit 

(Azerbajxhan) 

b. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në 

c. Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 14.02.2019 - 13.07.2019 

e. Financimi: 4 360  
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a. Name and surname: Uros Antic 

b. University of Ecology  

c. Universiteti  Dërgues: Universiteti i Niçit 

(Serbi) 

d. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë 

dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

e. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 14.02.2019 - 

30.06.20199 

f. Financimi: 3 928 € 

g. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Qëndrimi im pesë mujor në Varshavë ishte një nga 

gjërat më të mira që më ka ndodhur ndonjëherë dhe do 

të doja të falënderoja Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë që e bëri atë të ndodhë. 

Kam takuar shumë njerëz gjatë kësaj periudhe dhe jam ende duke mbajtur kontakte me ta. Kam 

udhëtuar në të gjithë Poloninë dhe Evropën me miqtë që takova dhe kjo përvojë më ka zhvilluar. 

Veçanërisht do të doja të falënderoja profesoreshën Izabela Sobierajska që më frymëzoi dhe më dha 

një qasje krejt tjetër ndaj dizajnit urban. Gjithashtu, një falënderim i madh për Anna dhe Paulina në 

Zyrën Erasmus që ishin gjithmonë aty  për mua dhe studentët e tjerë. Shpresojmë, së shpejti do të 

takohemi përsëri! Polonia është një vend i mrekullueshëm dhe do të ketë përgjithmonë një vend të 

veçantë në zemrën time 
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Emri dhe mbiemri: Liridona Ibrahimi 

a. Universiteti Dërgues: Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (Kosovë) 

b. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

c. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 28.09.2019 - 27.02.2020 

d. Financimi: 4 275 € 

e. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

Unë mendoj se të gjithë duhet të përpiqen të studiojnë jashtë vendit të paktën një herë në jetën e tyre. 

Të gjithë duhet ta përjetojnë këtë përvojë të paktën një herë. Është shumë mirë të studiosh, të 

udhëtosh, të festosh, të takosh njerëz dhe kultura të reja, të shijosh ushqim të ri, të mësosh hobi të rinj 

dhe të vihesh në provë. Unë do të doja të falënderoja Varshavën që më ka ndihmuar të kuptoja se sa 

shumë gjëra të reja kam për të mësuar në jetë. Unë gjithashtu dua të shpreh mirënjohjen time për këdo 

që takova edhe për pesë minutat që e bënë këtë shkëmbim një nga kujtimet më të mira , përvojë e cila 

që ndryshoi jetën. Ishte një kënaqësi e madhe që isha pjesë e Universitetit të Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në Varshavë. 
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2. Mobiliteti i stafit akademik për realizimin e ligjëratave për studentët në Universitete 

Partnere 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Vladimir Zikić 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti i Niçit (Serbi) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 15.05.2019 - 

19.05.2019 

e. Financimi: 1 255 € 

 

Jam shumë i kënaqur me përgjigjen e studentëve të 

Universitetit të Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë kur 

u mësova atyre materiale që lidhen me biologjinë e grerëzave parazitare, mekanizmat e parazitizmit të 

morrave dhe vemjeve të bimëve dhe përdorimin praktik të grerëzave parazitoide në biologji kontroll. 

Pavarësisht orëve të mësimit, kalova dy ditë duke vizituar Parkun Kombëtar Kampinoski me 

profesorin Dawid Marczak dhe demonstrova metodat e mbledhjes dhe rritjes së parazitoidëve. Si 

rezultat i bashkëpunimit tonë, punimi i parë u përgatit për botim në një revistë me një IF të lartë. 

 

 

Emri dhe mbiemri: Dawid Marcza 

Universiteti Dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

Universiteti Pranues: Universiteti i Nishit  (Serbi) 

Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 29.04.2019 - 03.05.2019 

Financimi: 1 535 € 

Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Si pjesë e mobilitetit, kam mbajtur 8 orë ligjërata të 

mbajtura në gjuhën serbe në Fakultetin e Shkencave dhe 

Matematikës. Ligjëratat ishin çështje të lidhura me punën 

time profesionale: mbrojtja e insekteve dhe menaxhimi i 

komplekseve të vlefshme pyjore për të mbrojtur burimet 
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e drurit të vdekur. Mobiliteti përfshinte gjithashtu një takim me autoritetet e Institutit të 

Biologjisë dhe Ekologjisë - Profesor Dr Perica Vasiljević - Shef i Institutit të Biologjisë dhe 

Ekologjisë, si dhe stafin dhe studentët e studimeve të ciklit të parë dhe të dytë, dhe studentët e 

doktoratës. Gjatë takimit ne diskutuam hulumtimin e kryer që një vit në bashkëpunimin 

shkencor të udhëhequr nga unë, Prof. Dr. Vladimir Żikić, dhe Dr Saša Stankievićin në fushën 

e insekteve - grerëzat parazitare të familjes Braconidae në Poloni dhe grupe të zgjedhura të 

brumbujve në jug të Serbisë Me Bashkëpunimi po zhvillohet shumë mirë dhe duhet të 

përmblidhet në artikuj të përbashkët shkencorë në të ardhmen. 

Gjatë mobilitetit, pavarësisht ligjëratave në universitet, ishte e mundur të organizoheshin 4 

ditë në terren kushtuar thellimit të bashkëpunimit dhe eksplorimit të përbashkët të mjedisit 

përreth. Vizitat përfshinin Parkun Natyror Sicevacka Klisura, rezervatin e kanionit Jelašnička 

Klisura, masivin Suva Planina, Rezervatin e luginës Pčinje. Nën udhëtime u kryen hulumtime 

të përbashkëta në terren, dhe në fshatrat malore, falë mirësisë së madhe të banorëve u mësuan 

elementët e etnografisë dhe kulturës popullore të Serbisë jugore. Kalimi aktiv 5 ditë në 

shoqërinë e miqve serbë rezultoi në përmirësimin e aftësive të mia gjuhësore në gjuhën serbe. 

Për mua, Serbia është një vend ku ndihem si në shtëpinë time, dhe qytetarët e Serbisë jugore 

janë disa nga njerëzit më të sjellshëm, ndihmues dhe miqësorë që kam takuar gjatë 

eksplorimeve të mia evropiane. 
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a. Emri dhe mbiemri: Jan Diehl-Michałowski 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti Kombëtar i Arkitekturës dhe Ndërtimit të Armenisë 

(Armeni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 11.03.2019 - 15.03.2019 

e. Financimi: 1 620 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 
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Në Mars 2019, falë Programit Erasmus+, pata mundësi për të mbajtur ligjërata njëjavore për 

studentët në Fakultetin e Dizajnit të Universitetit Kombëtar të Arkitekturës dhe Ndërtimit të 

Armenisë. Tema e ligjëratave dhe punëtorive të ndërlidhura ishin çështje të dizajnit grafik dhe 

komunikimit vizual, duke përfshirë historinë dhe tipografinë bashkëkohore në Poloni, sistemin 

e rrjetit grafik, sistemin e gjetjes së rrugëve, në kontekstin e arkitekturës. 

Gjatë qëndrimit tim në Jerevan, pata rastin të mbaj ligjëratë mbi "Tipografinë e Posterave 

Polakë" si pjesë e Konferencës Ndërkombëtare mbi Tipografinë "Magjia e Artit të Shkronjave 

- Simpozium" nën patronazhin, ndër të tjera, të Ambasadës Gjermane në Armeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Bogdan Gorczyca 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti Teknologjik i Azerbajxhanit (Azerbajxhan) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 20.05.2019 - 24.05.2019 

e. Financimi: 1 620 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Vizita në Universitetin Teknologjik të Azerbajxhanit në Ganja u zhvillua nga 20 deri më 24 maj 2019. 

Qëllimi kryesor i mobilitetit ishte të zhvillonte aktivitete mësimore për të përmirësuar aftësitë 

studentëve në metodologji dhe teknika kërkimore, si dhe për të ndarë me kolegët nga Azerbajxhan 

kompetencat në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë. 

Qëndrimi im në Azerbajxhan filloi në Baku, një qytet me arkitekturë të jashtëzakonshme, një përzierje 

historie dhe ndërtesa mbresëlënëse moderne të projektuara nga arkitektët më të mirë në botë, p.sh. 

Zaha Hadid. Ekziston gjithashtu një gjurmë e rëndësishme polake këtu, pasi në fillim të shekullit të 20 

-të tre arkitektë polakë mbajtën pozicionin e arkitektit kryesor të qytetit të Baku. 

Pjesa kryesore e mobilitetit ishte në Universitetin Teknologjik të Azerbajxhanit në Ganja. 

Këtu dhashë dy leksione të fokusuara në përmirësimin e aftësive të studentëve në mbledhjen e  
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dhënave dhe metodat e zgjidhjes së problemeve kërkimore. Përveç kësaj, zhvillova një seminar 

për stafin mësimdhënës në sistemin e arsimit të lartë polak. Në takime morën pjesë si studentët ashtu 

edhe stafi akademik i universitetit. Ato u mbajtën në formën e punëtorive dhe jo si ligjëratë 

tradicionale, me shumë punë në grup, prezantime të studentëve dhe vlerësime të pedagogëve. Kjo u 

prit shumë mirë nga pjesëmarrësit, pasi shumica e klasave në universitetin e tyre zhvillohen në formë 

leksioni, ndërsa ata donin metoda më aktive. 

Klasat që zhvillova me studentët dhe stafin mësimor ishin një përvojë e këndshme dhe e vlefshme për 

mua - pothuajse të gjithë 

pjesëmarrësit ishin të hapur 

dhe aktivë, të etur për të 

punuar në ekipe. 

Përveç mësimdhënies, pata 

rastin të shikoj ceremoninë e 

diplomimit dhe të bashkëveproj 

me studentët në një mënyrë  

oformale. Në Azerbajxhan 

është e ndaluar të fotografosh 

gra pa lejen e tyre, megjithatë, 

kjo nuk do të thotë se ato nuk 

duan të fotografohen! 

 

Mobiliteti  ishte një mundësi jo vetëm për të takuar njerëz të përfaqësuar nga kultura të ndryshme, por 

edhe për të parë një mjedis jashtëzakonisht interesant të Baku (vullkanet me baltë, një grykë që formon 

një mbetje të Detit Kaspik) dhe liqenin simpatik malor Goygolnear Ganja, i vendosur afër, por tashmë 

në fqinjësia e një zone të militarizuar. Edhe atëherë, konflikti i ndezur azeri-armen tashmë po hidhte 
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një hije mbi jetën e përditshme të këtyre njerëzve. Fatkeqësisht, menjëherë pasi u largova, ai u 

përshkallëzua në përplasje të përgjakshme. 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Immi Aliyeva 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti Teknologjik i 

Azerbajxhanit (Azerbajxhan) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë 

dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 17.05.2019 - 

21.05.2019 

e. Financimi: 1 34 

 

 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Jan Cetner 

b. Universiteti Pranues: Universiteti Kombëtar i Arkitekturës dhe 

Ndërtimitarisë të Armenisë (Armeni) 

c. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 13.05.2019 - 17.05.2019 

d. Financimi: 1 620  

 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Kateryna Alekseieva 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti Kombëtar i 

Shkencave të Mjedisit dhe Jetës të Ukrainës 

(Ukrainë) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë 

dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. d Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 14.10.2019 - 19.10.2019 

e. Financimi: 1 395 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

Kam pasur mundësi të madhe për të marrë pjesë në Mobilitetin  e Stafit për Mësimdhënie 

sipas Programit Erasmus+ në Varshavë në Tetor 2019. Kam zhvilluar leksione mbi 
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"Menaxhimin e krizave" dhe kam punuar me studentët në Poloni. Kishim leksione dhe orë 

praktike. Duhet të them që studentët ishin të përgatitur mirë dhe zotëronin anglishten në një 

nivel të lartë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Katarzyna Adamiak 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Shkencave të 

Aplikuara në Ferizaj (Kosovë) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 14.10.2019 - 18.10.2019 

e. Financimi: 1 535 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Si pjesë e Programit Erasmus+, pata rastin të vizitoj Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, 

Kosovë. Gjatë qëndrimit tim pesë-ditor, pata mundësinë të zhvilloja ligjërata për studentët vendas. 

Përmes mobilitetit, unë përgatita ligjërata mbi temat e mëposhtme: Lidershipi në bashkëpunimin në 

bazë të grupeve në Poloni (katër orë), Psikologjia në menaxhimin në organizatat ndërkombëtare (dy 

orë), dhe aleancat strategjike - si të menaxhohet bashkëpunimi (dy orë ) Gjatë qëndrimit tim, unë 

gjithashtu pata rastin të vëzhgoj sesi pedagogët i zhvillojnë orët e tyre dhe cilat metoda mësimore 

përdorin. Stafi i zyrës së marrëdhënieve ndërkombëtare dhe autoritetet e Universitetit krijuan hapësirë 

dhe mundësi për rrjedhën e njohurive dhe shkëmbimin e përvojave me stafin mësimdhënës që punon 

në Universitet. Mobiliteti më lejoi të fitoja aftësi të reja praktike dhe të fitoja përvojë të vlefshme 

ndërkombëtare. 
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a. Emri dhe mbiemri: Rrahim Sejdiu 

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

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 19.04.2021 - 23.04.2021 

e. Financimi: 1 484,54 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Gjatë periudhës nga 19 deri më 23 mars 2021, në 

kuadër të mobilitetit të stafit Erasmus+ për 

mësimdhënie, unë qëndrova në Universitetin e 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë, Poloni. 

Brenda mobilitetit zhvillova 8 orë ligjërata me 

studentët e Arkitekturës dhe Dizajnit të 

Brendshëm. Klasat u përqëndruan kryesisht në dizajnin dhe prodhimin e mobiljeve. Këto klasa më 

ndihmuan të fitoja praktika të reja të cilat do të forcojnë përvojën time profesionale. 

Pavarësisht orëve mësimore, unë gjithashtu kisha disa aktivitete të cilat ishin të fokusuara në 

bashkëpunimin midis dy Universiteteve. 

Përveç kësaj, gjatë kohës sime të lirë, kam vizituar shumë vende tërheqëse të cilat i posedon Varshava. 

Në përgjithësi, jam shumë i kënaqur me mobilitetin dhe shpresoj se do të kem mundësi të bëj vizita të 

tjera të tilla. 

 

a. Emri dhe mbiemri: OlexiySukhomlynov 

b. Universiteti Dërgues: Universiti i Menaxhimit dhe Biznesit Berdyansk (Ukrainë) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 24.05.2021 - 29.05.2021 

e. Financimi: 1 395 € 
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a. Emri dhe mbiemri: Ergali Bayldinov 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti Shtetëror Shakarim i Semey (Kazahkstan) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 17.05.2021 - 21.05.2021 

e. Financimi: 1 800 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Mora pjesë në Mobilitetin e 

Stafit për Mësimdhënie sipas 

Programit Erasmus+. Kam 

vizituar Universitetin e 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në 

Varshavë brenda periudhës nga 

17 deri në 21 maj 2021. Para së 

gjithash, do të doja të shpreh 

mirënjohjen time të madhe për 

organizatorët e mobilitetit - 

Zyra WSEiZ Erasmus+. Gjatë 

qëndrimit tim, pata mundësinë 

të mësoj studentët e WSEiZ 

mbi çështjet e integrimit post-sovjetik dhe veçoritë e ligjit të Bashkimit Ekonomik Euroaziatik. Ne 

gjithashtu diskutuam rezultatet ekonomike dhe sociale të anëtarësimit të Polonisë në Bashkimin 

Evropian. Gjatë ligjëratave,  kam pasuruar vizionin tim mbi realitetet e Bashkimit Evropian, nga ana 

tjetër, studentët dhe kolegët nga WSEiZ morën disa njohuri në lidhje me proceset e integrimit në 

zonën Post-Sovjetike. Unë besoj fuqimisht se mësimi i shkëmbimit të mobilitetit na lejon të kuptojmë 

më mirë kulturat, shoqëritë tona dhe proceset që ndodhin në vendet tona. Kontribuon në njohuritë e 

studentëve për lëndët e mësuara dhe rritjen e profesionalizmit të mësuesve. Dua të falënderoj edhe një 

herë Koordinatorët e WSEiZ Erasmus+ - Znj. Karolina Urban dhe kolegët e saj për mikpritjen e 

përzemërt dhe kushtet e mrekullueshme të mësimdhënies të krijuara në WSEiZ. Faleminderit! 
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3. Stafi i mobilitetit për trajnim 

 

a. Emri dhe mbiemri: NataliiaSokolova 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti i Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në Varshavë (Poloni) Universiteti Pranues: 

Universiteti Teknik Kombëtar i Ukrainës "Instituti 

Politeknik Igor Sikorsky Kyiv" (Ukrainë)  

c. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 24.06.2019 - 28.06.2019 

Financimi: 1 535 € 

 

 

 

 

 
a. Emri dhe mbiemri: Taron Aleksanyan 
b. Universiteti Dërgues: Universiteti Kombëtar i 

Arkitekturës dhe Ndërtimit të Armenisë (Armeni) 
c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 
d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 24.06.2019 - 28.06.2019 
e. Financimi: 1 340 € 

 

 

 

b. Emri dhe mbiemri: Danica Dobrosavljević 

c. Universiteti Dërgues: Universiteti i Niçit 

(Serbi) 

d. Universiteti Pranues: Universiteti i 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë 

(Poloni) 

e. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 24.06.2019 

- 28.06.2019 

f. Financimi: 1 255 € 

a. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

Punoj si koordinatore administrative për 

programin Erasmus + në Fakultetin e 

Shkencave dhe Matematikës të Universitetit 
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të Nishit, Serbi. Kam vizituar Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë, Poloni, në 

qershor 2019. Kam kujtime të mëdha në lidhje me këtë mobilitet. Mobiliteti  më ka lejuar të 

përmirësoj kompetencat profesionale dhe gjuhësore, si dhe kapacitetin për t'u përshtatur me kultura 

dhe sisteme të ndryshme pune. Përveç kësaj, është i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së 

zbatimit të projektit sipas programit Erasmus +. 

Përveç kësaj, më ndihmoi të rris krijimtarinë dsi dhe shanset për të marrë një promovim akademik dhe 

profesional. 

Falë këtij mobiliteti, unë fitova njohuri të reja për Poloninë dhe historinë e popullit polak. Kam mësuar 

shumë për historinë dhe kulturën e Polonisë dhe Ukrainës dhe vendeve të tjera të përfaqësuara në 

Javën e Stafit. 

E fundit por jo më pak e rëndësishme, Paulina Wąż dhe Karolina Urban e bënë qëndrimin tim në 

Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhimit jashtëzakonisht të këndshëm. U ndjeva sikur isha në 

shtëpi. Të dy ata janë profesionistë të vërteta. 

Shpresoj të kem mundësinë të vizitoj edhe një herë Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhimit si dhe 

Varshavën e bukur. 

 

 

 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: NataliiaMarynych 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti Shtetëror Sumy (Ukrainë) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 24.06.2019 - 28.06.2019 

e. Financimi: 1 255 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 
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Mobiliteti në Universitetin e Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në kuadër të Programit Erasmus+ 

ishte një mundësi e shkëlqyer për të marrë njohuri 

dhe përvojë të re dhe për të bërë njohje të reja me 

njerëz të mrekullueshëm. Më ndihmoi të kuptoja 

më mirë specifikat e punës me Programin 

Erasmus+ dhe të lidhesha me IAL -të e tjera. Ishte 

goxha interesante të ndaje përvojën e drejtimit të 

programeve të lëvizshmërisë, në veçanti Erasmus+ KA1, me përfaqësuesit e universiteteve të tjera, të 

ndanim arritjet e SumDU dhe të zbulonim informacionin e ri nga IAL -të Evropiane. Takimet me 

ekipin e menaxhmentit të Universitetit WSEiZ dhe Zyrës për Çështje Ndërkombëtare u mbajtën në 

kuadër të Javës Ndërkombëtare të Stafit Erasmus+ ku u bë prezantimi i pjesëmarrjes së SumDU në 

projektet Erasmus+ KA1, si dhe një diskutim i 

rezultateve të projektit të përbashkët. Përveç 

kësaj, ne diskutuam aktivitetet e mëtejshme për 

planet e ardhshme. 

 

 

 

 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Armen Bubushyan 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti 

Kombëtar i Arkitekturës dhe 

Ndërtimtarisë  të Armenisë (Armeni) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në 

Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 

24.06.2019 - 28.06.2019 

e. Financimi: 1 340 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 
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Unë do të doja të shpreh përshtypjet e mia për pjesëmarrjen në projektin KA107-2018 në Universitetin 

e Varshavës Ekologji dhe Menaxhim në kuadrin e marrëveshjes Erasmus +. Ishte një kënaqësi e 

madhe për mua të merrja pjesë në Javën e Stafit të organizuar nga WSEiZ nga 24 në 28 Qershor 2019. 

Një nga rezultatet kryesore të mobilitetit ishte shkëmbimi i përvojës me pjesëmarrësit e tjerë të Javës 

së Stafit. Jam i sigurt se universitetet dhe vendet tona do të bashkëpunojnë, gjë që do të ndihmojë në 

forcimin e marrëdhënieve tona. Unë gjithashtu dua të përmend një tjetër arritje të madhe për të pasur 

një marrëdhënie dhe lidhje të fortë. Besoj se shkëmbimi e përvojës ishte interesante, argëtuese dhe e 

vlefshme për të dyja palët, si në kërkime ashtu edhe në zhvillimin e përgjithshëm. 

 

 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Irina Andreeva 

b. Universiteti Dërgues: Universiteti  Nishit (Serbia) 

c. Universiteti Pranues: Universiteti i 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 04.11.2019 - 

08.11.2019 

e. Financimi: 1 535 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Mobiliteti i parë nën Programin Erasmus+ u zhvillua 

në Nish. Gjatë mobilitetit  pata mundësinë të bëj dy 

prezantime rreth WSEiZ për studentët dhe stafin në 

Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe 

Arkitekturës dhe në Fakultetin e Shkencave dhe 

Matematikës. Këto prezantime u përqëndruan në 

çështjet që lidhen me mundësinë e kalimit në një program shkëmbimi të studentëve Erasmus dhe 

inkurajimin e pjesëmarrjes në program midis studentëve të Universitetit të Nishit. Për më tepër, unë 

isha e ftuar në një prezantim të punimeve të studentëve që studionin arkitekturën në Universitetin e 

Nishitit, ku mund të krahasoja veprat e studentëve WSEiZ dhe serbë. Gjatë mobilitetit, pata gjithashtu 

mundësi të vizitoj disa nga vendet më të rëndësishme në Serbi. 

Mobiliteti në Serbi ishte një përvojë e madhe për mua sepse mund të takoja njerëz të rinj dhe të 

shkëmbeja përvoja me ta, si dhe të përmirësoja njohuritë e mia për arsimin dhe shkëmbimin e 
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studentëve. Shpresoj që shumë studentë nga Serbia do të vijnë në Poloni për të studiuar dhe njohur 

kulturën polake. 

 

a. Emri dhe mbiemri: Aseti 

Abilmazhinov 

b.  Universiteti Dërgues: Universiteti 

Shtetëror Shakarim i Semey 

(Kazahkstan) 

c.  Universiteti Pranues: Universiteti i 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në 

Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 

28.06.2021 - 02.07.2021 

e. Financimi: 1 800 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

Mobiliteti në WSEiZ në Varshavë ishte e mrekullueshme. Më pëlqeu çdo minutë e të qenit në Poloni 

dhe stafi i WSEiZ kishte të bënte shumë me të! Përshëndetjet e shkëlqyera prej tyre dhe një turne 

nëpër Qytetin e Vjetër ishin shumë të këndshëm ku unë u njoha personalisht me historinë dhe kulturën 

polake. Duke u njohur me programin që WSEiZ dhe Erasmus+kanë ofruar më ndihmuan të rritem si 

specialist në arsimin e lartë dhe si anëtar i Qendrës Ndërkombëtare të Bashkëpunimit të Universitetit të 

qytetit Semey të Shakarim kam pasur një shkëmbim të domosdoshëm të përvojës nga kolegët nga 

Turqia dhe Kosova. 

Gjithashtu, duhet të vërejmë 

se kemi të gjitha shanset për 

të filluar disa programe 

arsimore me kolegët e 

lartpërmendur në të ardhmen 

e parashikueshme! 

Këto lloj ngjarjesh, sipas 

mendimit tim, janë shumë të 

dobishme për çdo specialist 

në sferën e arsimit të lartë 

pasi që vitaliteti i shkëmbimit 

të përvojës nuk mund të mbivlerësohet në asnjë kusht! 
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a. Emri dhe mbiemri: Alexey 

Klivenko 

b. Universiteti dërgues: 

Universiteti Shtetëror Shakarim 

i Semey (Kazakistan) 

c. Universiteti Pranues: 

Universiteti i Ekologjisë dhe 

Menaxhimit në Varshavë 

(Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 28.06.2021 - 02.07.2021 

e. Financimi: 1 800 € 

 

 

a. Emri dhe mbiemri: Agron Bajraktari 

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

c. Universiteti Pranues: Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë (Poloni) 

d. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: 28.06.2021 - 02.07.2021 

e. Financimi: 1 255 € 

f. Përshkrimi/rezultatet kryesore: 

 

 Gjatë periudhës nga 28 qershor deri 

më 02 korrik 2021, në kuadër të 

Javës së Stafit të Programit Erasmus 

+, qëndrova në Universitetin e 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në 

Varshavë në Poloni. 
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Si pjesë e mobilitetit, kam mbajtur takime me Prorektoren Dr. Justina Kłys, Zëvendës Rektor Dr. Hab. 

eng. Krzysztof Półtorak 

dhe kolegë nga 

universitete të ndryshme 

Asset Abylmazhinov dhe 

Alexey Klivenko nga 

Universiteti Shtetëror 

Shakarim i Semey dhe 

Deniz Can Vural dhe 

Melike Nur Şahin nga 

Universiteti HEP Alanya 

të cilët gjithashtu morën 

pjesë në Erasmus+ 

Mobility. 

Gjatë kësaj periudhe, morëm pjesë në takime të shumta me tema të ndryshme. Ndër të tjera, takimet u 

përqëndruan në mjedisin socio-ekonomik, projektet e zbatimit, financimin e sistemit të arsimit të lartë 

në Poloni, etj. 

Vizita na inkurajon të vazhdojmë përpara me projekte të tjera në bashkëpunim me Universitetin e 

Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë në Poloni. Përveç kësaj, gjatë kohës sime të lirë, kam vizituar 

shumë vende tërheqëse të cilat i posedon Varshava. 

Në përgjithësi, kjo vizitë ishte aq frytdhënëse dhe shpresoj të kem mundësinë për të bërë vizita të tjera 

të tilla në të ardhmen për të rritur bashkëpunimin midis dy institucioneve. 

 

 


