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Parathënie
Të dashur studentë, të dashur profesionistë të rinj,
„Arsimoje veten dhe ndiko tek të tjerët mea të që je“, kishte
thënë Wilhelm von Humboldt (1767-1835) shkrimtar
gjerman, burrështetas dhe bashkëthemelues i Universitetit
Humboldt në Berlin.
Arsimi është burimi i çdo shoqërie dhe baza për zhvillimin
e secilit vend. Arsimi i lartë në këtë mes ka një domëthënie
të veçantë: ai nga nxënës të përgjithshëm bën ekspertë
në drejtësi, inxhinieri, matematikë, ekonomi apo në
gjuhë të huaja, për të numëruar këtu vetëm disa fusha.
Këta ekspertë kanë dijen e nevojshme për të udhëhequr
apo për të themeluar një ndërmarrje, për të zhvilluar
medikamente, për t’u dhënë mësim gjeneratave të reja në
shkolla, apo të përgatisin nga aspekti profesional vendimet
e ministrave në ministri të ndryshme. Me anë të diplomimit
të pjesërishëm të studimeve apo një praktike jashtë vendit
egziston mundësia që dija e fituar në universitet në atdhe
të thellohet dhe të shikohet nga një perspektivë e re.
Gjermania ka shumë universitete të mira me një numër të
madh dhe të ndryshëm të drejtimeve, të cilat mund të jenë
të përshtatshme për studime postdiplomike.
Me këtë broshurë dëshirojmë t’iu ofrojmë një pasqyrë
bursash, të cilat ofrojnë një përkrahje financiare për një
qëndrim në Gjermani dhe unë ju inkurajoj shprehimisht
që ta shfytëzoni këtë mundësi. Aplikoni për një bursë dhe
do të keni mundësinë të njiheni me universitete apo edhe
institucione të tjera gjermane. Do të keni mundësi që krahas
ekspertizës profesionale të fitoni edhe një përvojë me një
kulturë, gjuhë dhe shoqëri tjetër, e cila do të lë gjurmë tek
ju. Të gjitha këto më pas mund ti bartni në shtetin e ri,
Kosovën. Kjo për Gjermaninë ka shumë rëndësi, sepse ne
e konsiderojmë arsimin si një motor për zhvillimin e vendit
dhe dëshirojmë të japim një kontribut në këtë nëpërmjet
programeve të shumëta. Aplikoni edhe ju dhe kontriboni
në zhvillimin e vendit tuaj sipas frymës humboldiane.
Ju dëshiroj shumë sukses gjatë konkurimit!

Angelika Viets
Ambasadore e Republikës Federale të Gjermanisë në
Prishtinë
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1.1 EUROPEANS FOR PEACE
Fondacioni EVZ në kuadër të programit EUROPEANS FOR PEACE përkrah projekte
ndërkombëtare të partneriteteve në mes të shkollave dhe grupeve të të rinjëve nga
Gjermania me vendet e Evropës së Mesme, Evropës Lindore dhe asaj Jugore si dhe
nga Israeli. Në këto projekte të rinjtë trajtojnë temat si diskriminimi dhe përndjekja
në kohën e nacional-socializmit si dhe/apo çështjet rreth diskriminimit.
Grupet e shkollave dhe grupet e të rinjëve ftohen të aplikojnë në bashkpëunim me
ndonjë shkolle apo institucion joshkollor të arsimit, për përkrahje të projektit të
tyre të përbashkët. EUROPEANS FOR PEACE forcon angazhimin e të rinjëve që në
kontekst histori kanë krijuar vetëdije rreth të drejtave të njeriut dhe marrëdhënieve
ndërkombëtare. Ky program organizohet nën patronatin e Ministrit të jashtëm Frank
Walter Steinmeier.
Kjo bursë iu dedikohet të rinjve të moshës 12 - 21 vjeç. Ky program përkrah takimet
në shtetet partnere. Gjatë këtyre takimeve/vizitave grupet punojnë bashkërisht në
realizimin e projektit.
Çfarë ofron bursa?
Bursa përfshin përkrahjen financiare në formë të heqjes së shpenzimeve paushale të
udhëtimit, akomodimit, ushqimit, si dhe shpenzimeve personale.
Kur është afati për aplikim?
Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve të projekteve në gjuhën gjermane apo
angleze është dhjetori i çdo viti. Datën aktuale të dorëzimit e gjeni në faqën e
internetit: www.europeans-for-peace.de
Informatat dhe kontakti
Informata më të hollësishme mbi temat e shpallura, ide të shumëllojshme për
projekte si dhe dokumentet e aplikimit i gjeni në: www.europeans-for-peace.de
Gjermanisht:
www.stiftung-evz.de/efp
Anglisht:
www.stiftung-evz.de/europeans-for-peace
Kontakt: 		europeans-for-peace@stiftung-evz.de
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2.1 Bursat e DAAD-së (Shërbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik)
DAAD (Shërbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik) ofron shumë lloje të bursave,
oferta të ndryshme dhe informata për studentë të huaj, të diplomuar dhe shkencëtarë.
Cila bursë përshtatet me profilin tuaj?
Për studentë të të gjitha drejtimeve para përfundimit të studimeve Bachelor:
• Bursa për vijim të kurseve verore në fakultete për studentë dhe të diplomuar
(nga niveli B1)
• Bursa për vijim të kurseve intensive gjuhësore në Gjermani për studentë dhe të
diplomuar (nga niveli A1 deri B1)
• Udhëtime dhe praktika studimore në Gjermani për grupe studentësh të huaj
• Bursa për të diplomuar në të gjitha drejtimet (për studime master, etj.)
(Studimet themelore duhen të jenë të mbaruara më së largu deri në fillimin e
bursës së fituar; p.sh bachelor, ose gradë e krahasueshme akademike)
• Bursa studimesh për artistë dhe arkitektë
Për doktorantë, postdoktorantë dhe shkencëtarë (të rinj)
• Bursa hulumtimi për doktorantë dhe shkencëtarë të rinj
• Bursa për vijim të kurseve verore në fakultete për studentë dhe të diplomuar
(nga niveli B1)
• Bursa për vijim të kurseve intensive gjuhësore në Gjermani për studentë dhe të
diplomuar (nga niveli A1 deri B1)
Për mësimdhënës të shkollimit të lartë
• Qendrime kërkimore për mësimdhënës të shkollave të larta/universiteteve dhe
shkencëtarë
• Bursa për artistë dhe arkitektë: qëndrim pune për mësimdhënës të shkollave të
larta/universiteteve
• Ftesa për bursistë të vjetër
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Kur është afati për aplikim?
Aplikimi duhet bërë doemos online: www.funding-guide.de
Përveç kësaj tri kopje të shtypura të aplikacionit duhet dorëzuar në Ambasadën Gjermane
në Prishtinë. Ju lusim të vini re vendin dhe kohën e aplikimit.
Bursat e DAAD-ës janë kryesisht për të gjitha drejtimet.
Krahas aplikimeve individuale në DAAD egziston mundësia e një përkrahje financiare në
kuadër të bashkëpunimeve egzistuese në mes të shkollave të larta gjermane dhe ato të
Evropës Juglindore. Kjo është e mundur në qoftë se fakulteti juaj merr pjesë në programet
bashkëpunuese, që mund t‘i gjeni këtu:
www.daad.de/stabilitaetspakt
Programme: Akademischer Neuaufbau Südosteuropa
Informatat dhe kontakti
Dokumentet e kompletuara për aplikim duhet të dorëzohen personalisht në Ambasadën
Gjermane në Prishtinë, në adresën:
Ambasada Gjermane
Seksioni për Kulturë
Rruga Azem Jashanica 17/Dragodan II
10000 Prishtinë
E-Mail: info@pris.auswaertiges-amt.de
www.pristina.diplo.de
Për informata më të hollësishme
Katharina Ertle
Zyra ndërlidhëse e DAAD-së në Prishtinë
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
Rr. Nëna Terezë p.n
10000 Prishtinë
Tel: +381-38-222-970
E-mail: daad.pristina@gmail.com
Facebook: DAAD-Verbindungsbüro Pristina
www.daad.de
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2.2 Bursat kërkimore të Fondacionit Alexander von Humboldt për
doktorantë dhe shkencëtarë me përvojë
Fondacioni Alexander von Humboldt me Bursën Kërkimore Humboldt iu mundëson
shkencëtarëve jashtëzakonisht të talentuar nga vendet e huaja një bursë kërkimore
për një qëndrim më të gjatë kërkimor në Gjermani. Aplikuesit zgjedhin vetë temën e
kërkimit dhe mentorin e tyre në një institucion shkencor në Gjermani. Për vendet apo
disciplinat e caktuara nuk ka numër të caktuar.
Cilat janë kushtet?
Shkencëtarët, të cilët kanë mbaruar doktoraturën më së largu para katër viteve mund
të aplikonjë për Bursën Kërkimore Humboldt për postdoktoranë.
Kurse shencëtarët, të cilët kanë mbaruar doktoraturën më së largu para 12 viteve
mund të aplikojnë për Bursën Kërkimore Humboldt për shkencëtarë me përvojë.
Çfarë ofron bursa?
Për shkencëtarët e rinj bursa zgjatë nga 6 deri 24 muaj me një vlerë prej 2.650,00
euro në muaj, kurse për shkencëtarët me përvojë bursa zgjatë 6 deri 18 muaj (që
mund të ndahen në tri qëndrime) me një vlerë prej 3.150,00 euro në muaj.
Përveç pagesës mujore bursa gjithashtu përfshin edhe një mesatare të shpenzimeve
të udhëtimit, shtesa familjare, një kurs të gjuhës, sipas nevojës një „Shtesë Evropiane“, e cila shërben për qëndrime kërkimore afatshkurtëra në shtetet tjera evropiane
në kuadër të bursës, si dhe një përkrahje të gjerë të të gjithë ish-bursistëve.
Kur është afati për aplikim?
Aplikacionet mund të dorëzohen në çdo kohë.
Informatat dhe kontakti
Informata shtesë mund të gjeni në:
www.humboldt-foundation.de/humboldtfellowship
Kontakt: info@avh.de
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2.3 Bursat kërkimore Georg Foster për postdoktorantë dhe shkencëtarë
me përvojë
Fondacioni Alexander von Humboldt me Bursën Kërkimore Georg Foster iu mundëson
shkencëtarëve jashtëzakonisht të talentuar nga vendet e huaja një bursë kërkimore
për një qëndrim më të gjatë kërkimor në Gjermani. Aplikuesit zgjedhin vetë temën e
kërkimit dhe mentorin e tyre në një institucion shkencor në Gjermani. Për vendet apo
disciplinat e caktuara nuk ka numër të caktuar.
Cilat janë kushtet?
Shkencëtarët, të cilët kanë mbaruar doktoraturën më së largu para katër viteve mund
të aplikojnë për Bursën kërkimore Georg Foster për postdoktorantë.
Kurse shencëtarët, të cilët kanë mbaruar doktoraturën më së largu para 12 viteve
mund të aplikojnë për Bursën kërkimore Georg Foster për shkencëtarë me përvojë.
Çfarë ofron bursa?
Për postdoktorantët bursa zgjatë nga 6 deri 24 muaj me një vlerë prej 2.650,00 euro
në muaj, kurse për shkencëtarët me përvojë bursa zgjatë 6 deri 18 muaj (që mund të
ndahen në tri qëndrime) me një vlerë prej 3.150,00 euro në muaj.
Përveç pagesës mujore, bursa gjithashtu përfshinë edhe një mesatare të shpenzimeve të udhëtimit, shtesa familjare, një kurs të gjuhës, sipas nevojës një „Shtesë
Evropiane“, e cila shërben për qëndrime kërkimore afatshkurtëra në shtetet tjera
evropiane në kuadër të bursës, si dhe një përkrahje të gjerë të të gjithë ish-bursistëve.
Gjithashtu ka mundësi të kërkohet një bursë e kthimit.
Kur është afati për aplikim?
Aplikacionet mund të dorëzohen në çdo kohë.
Informatat dhe kontakti
IInformata shtesë mund të gjeni në:
www.humboldt-foundation.de/georgfoster
Kontakt: info@avh.de
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2.4 Programi Erasmus + ofron mundësi përfitimi për (student,
pedagog apo staf administrativ) nga aktivitetet e mëposhtme:
KA1 SHKËMBIMET AFATSHKURTËRA PËR STAFET DHE STUDENTËT (INTERNATIONAL
CREDIT MOBILITY)
Universitetet në Kosovë duhet të lidhin marrëveshje ndërinstitucionale me universitete
nga vendet e BE-së. Këto marrëveshje përfshijnë shkëmbime studentësh dhe stafesh.
Hapi i parë: Universiteti zgjedh partnerin me të cilin do të kryejë shkëmbimet;
Hapi i dytë: Negociohen shkëmbimet: numri i studentëve dhe i stafit, njohja e periudhës
së studimit.
Hapi i tretë: Universiteti evropian bën aplikimin pranë Agjencisë Kombëtare në emër të
universitetit kosovarë. Nëse universiteti ku studioni ose punoni është përzgjedhur fitues
në një projekt dypalësh në kuadër të komponentit International Credit Mobility, studentët,
pedagogët dhe stafi administrativ mund të aplikojnë për shkëmbime afatshkurtra,
përkatësisht nga 3 deri në 12 muaj për studentët në Bachelor, Master dhe 5 ditë deri
në 2 muaj për stafet akademike dhe administrative. Kriteret gjuhësore (gjuha dhe niveli
i kërkuar) janë përcaktuar në marrëveshjen ndër-institucionale midis dy universiteteve.
SI VEPRON STUDENTI /STAFI?
Individët duhet të kontaktojnë zyrat e marrëdhënieve me jashtë dhe projekteve pranë
universitetit për të mësuar nëse ekziston një projekt shkëmbimesh Erasmus+. Ata
duhet të informohen për hapjen e aplikimeve individuale, kriteret e përzgjedhjes, afatet
e aplikimit, etj.
Stafi
Stafi (akademik ose administrativ) në varësi të qëllimit të shkëmbimit plotëson:Marrëveshjen
e shkëmbimit për mësimdhënie (Staff mobility for teaching agreement); Erasmus+
HE Staff Mobility Agreement for teaching;Marrëveshjen e shkëmbimit për trajnim
(Staff mobility for Training agreement); Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement for
training;Marrëveshja e pjesëmarrjes (The participant grant agreement).
Për më tepër informacion, duhet të kontaktoni zyrat e marrëdhënieve me jashtë dhe
projekteve pranë universitetit tuaj.
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KA 1 SHKËMBIMET PËR MASTERA DHE DOKTORATA TË PËRBASHKËTA (Degree
Mobility) në Erasmus Mundus dhe Erasmus+
INDIVIDËT
Aplikimet për master apo doktoratë.
Ky komponent mundëson kryerjen e një programi master apo doktoratë, vetëm me
kohë të plotë, në dy ose më shumë universitete evropiane me bursë Erasmus+. Një
kusht i domosdoshëm për të aplikuar është njohja e gjuhës angleze dhe mbrojtja
me një nga testet e njohura në rang ndërkombëtar si TOEFL ose IELTS-i. Diploma
që lëshohet në fund të studimeve është diplomë e përbashkët që njihet nga të gjitha
universitetet evropiane. Aplikimet për Master ose PhD zakonisht hapen në muajin
tetor dhe qëndrojnë të hapura deri në muajin dhjetor të çdo viti. Në disa raste, mund
të kenë afat deri në muajin janar të vitit pasardhës.
Bursat Erasmus+ mbulojnë të gjitha shpenzimet, përfshirë transportin, qëndrimin,
pagesën e regjistrimit, sigurimin e jetës, kostot e vizës, etj.
Për listën e plotë të Erasmus Mundus Action 1, referohuni lidhjeve të mëposhtme:
Për listën e plotë të Masterave të përbashkët:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_
action_1_master_courses_en.php
Për listën e plotë të Doktoratave të përbashkëta:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_
action_1_joint_doctorates_en.php
Vinire re
Aplikimet për PhD do të jenë të mundura deri në vitin 2017. Si rregull aplikimet
për doktoratë, post doktoratë ose grante për kërkim shkencor do të mundësohen
nëpërmjet komponentit Maria Sklodowska Curie, të programit ‘Horizon 2020
Framework Programme for Research and Innovation’.
Për më tepër informacion, vizitoni linkun: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
KA2 “BASHKËPUNIMI PËR INOVACIONIN DHE SHKËMBIMIN E PRAKTIKAVE
TË MIRA, TË PROGRAMIT ERASMUS +”
KA 2 KOMPONENTI I MOBILITETEVE NË KUADËR TË PROJEKTEVE “RRITJA E
KAPACITETEVE NË ARSIMIN E LARTË”
Projektet për ‘Rritjen e kapaciteteve” përmbajnë edhe një komponent shkëmbimesh për Kosovën.
Nëse universiteti juaj ka fituar një projekt për “Rritjen e kapaciteteve” që përmban
komponent shkëmbimesh, studentëve dhe stafit ju lind e drejta për:
• shkëmbime nga 3-12 muaj për çdo cikël studimi për studentët;
• praktika profesionale në kompani dhe biznese nga 2-12 muaj (duke filluar nga
viti 2016) për studentët.
• shkëmbime nga 5 ditë deri në 2 muaj për stafet akademike dhe administrative.
Këto shkëmbime kryhen në përputhje me rregullat e shpjeguara më sipër për
KA1 “International credit mobility”;
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2.5 Bursat e Fondacionit Friedrich Ebert për studentë të huaj
Fondacioni Friedrich Ebert është fondcioni politik më i vjetër në Gjermani. Ne jemi një
fondacion politik, i cili u referohet të drejtave themelore të demokracisë sociale. Prandaj
ky fondacion punon për mundësimin e drejtë të qasjes në arsimim. Që nga themelimi
në vitin 1925 ndihmojnë studentët dhe të diplomuarit e talentuar dhe të angazhuar
politikisht, të cilët janë të gatshëm që me aftësitë e tyre të kontribojnë në shoqëri. Ajo që
ju nevojitet është angazhimi shoqëror, idetifikimi me vlera e demokracisë sociale dhe një
përformancë mbi mesataren. Ne përkrahim studentët e të gjitha fushave të studimeve
dhe të gjitha universiteteve. Ne e shohim veten si partner dhe mbështetës të bursitëve
tonë, prandaj ju qëndrojmë në krah që nga fillimi bursistëve tonë. Krahas mbështetjes
financiare ne ofrojmë edhe mentorim personal, një program të gjërë të shkollimit, praktika
dhe panaire punësimi dhe natyrisht rrjetin botëror të FES.
Cilat janë kushtet?
Kandidatët e huaj mund të përfitojnë nga kjo bursë vetëm atëherë, nëse në kohën e aplikimit
ata janë duke studiuar në Gjermani dhe mund të dëshmojnë rezultatet e para të studimeve.
Angazhimi shoqëror në kuptim të demokracisë sociale është një kriter tjetër.
Njohja e gjuhës gjermane është kusht dhe duhet të dëshmohet. Kjo vlenë edhe nëse
studimet master kryhen në gjuhën angleze.
Çfarë ofron bursa?
Bursistët do të jenë pjesë e një rrjeti të madh të bursistëve aktualë dhe të mëhershëm të
Fondacionit Friedrich Ebert.
Gjatë studimeve studentët do të kenë tutorë personalë brenda fondacionit si dhe mentorë
nga rrethi i bursistëve të mëhershëm.
Fondacionit Friedrich Ebert gjithashtu përkrah angazhimin politiko-shoqëror si dhe
kompetencat sociale të bursistëve me një program të gjerë arsimor.
Për të huajt ofrohen këto dy programe:
Përkrahja për studentë
Programi i mbështjetjes bazike
(shih http://www.fes.de/studienfoerderung/stipendienprogramme/die-globale-community )
Fondacioni Friedrich Ebert përkrah studentët e të gjitha drejtimeve në shkollat e larta,
shkollat profesionale si dhe në studimet master (duhet te jenë institucione publike, apo
të akredituara). Ai nuk përkrah fazat e përfundimit të studimeve e as qëndrime studimore
jashtë Gjermanisë.
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Çfarë ofron bursa?
Bursa për studentë momentalisht është 650 euro në muaj.
Kur është afati për aplikim?
Aplikacionet mund të dorëzohen në çdo kohë, por për kategoritë e caktuara vlenë:
• Për bachelor: deri në fund të semestrit të tretë.
• Për provim shtetëror/diplomë baster: deri në fund të semestrit të gjashtë.
• Për program master/studime pasuniversitare(4 semestra): deri në fund të semestrit
të parë. Këtu vlejnë afatet për semestin dimëror deri më 31.05, ndërsa për
semestrin veror deri më 30.11.
Përkrahja për doktorantë
(shih http://www.fes.de/studienfoerderung/stipendienprogramme/weite-perspektiven)
Fondacioni Friedrich Ebert përkrah doktorantët, të cilët janë pranuar për doktoraturë
në një shkollë të lartë/universitet gjerman/e publik/e, apo të akredituar nga institucionet
gjegjëse në Gjermani.
Periudha e bursës zakonisht zgjatë dy vite (më së shumti tri vjet). Fondacioni nuk financon
qëndrime studimore jashtë Gjermanisë e as doktoraturë apo trajnime/seminare në lëminë
e mjekësisë.
Çfarë ofron bursa?
Bursa për doktorantë aktualisht është 1.000 euro.
Informatat dhe kontakti:
Friedrich Ebert-Stiftung
Studienförderung
Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn
Tel.: ++49+228 883-0
Fax: ++49+228 883-9225
stipendien@fes.de
www.fes.de/studienfoerderung
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2.6 Bursa e Fondacionit Friedrich Naumann për Lirinë
Fondacioni Friedrich Naumann për Lirinë që nga viti 2000 vepron në Kosovë. Ai është
i orientuar në fusha të ndryshme si këshillim politik, shkollim dhe trajnim politik për
pozitat udhëheqëse, përkrah dhe përcjell transformimin e Kosovës në demokraci, sundim
të ligjit dhe të ekonomi të tregut. Fondacioni gjithashtu forcon procesin e pajtimit duke u
përqëndruar ndër të tjera në parandalimin e konflikteve.Me masat e tij në fushën e arsimit
fondacioni synon një zhvilllim paqësor, një shoqëri të hapur civile dhe tolerancë ndaj
pakicave. Fondacioni Friedrich Naumann përmes ofertave të tij arsimore si seminare,
konferenca, punëtori dhe udhëtime studimore apo informative lobon për kuptimin e
parimeve të Bashkësisë Evropiane, përgjegjësisë së partive, të parlamentit dhe shtetit
ligjor, si dhe etablimit të qëndrueshëm të mediave të pavarura.
Cilat janë kushtet?
Fondacioni Friedrich Naumann për Lirinë përkrah të talentuarit. Bursistët dhe bursistet tona
janë ambasadorë të lirisë të cilët angazhohen në çështjet e shoqërisë.
Mbështetja morale dhe materiale kanë të njëjtën vlerë. Bursa, tarifat e studimit, përkrahja
për mobilitete jashtë vendit etj. sigurojnë kornizën materiale. Pjesëmarrja në aktivitete
arsimore, angazhimi i bursistëve dhe sjellja e ideve të reja e plotësojnë aspektin ideor
të mbështetjes.Programi për mbështetjen e të rinjëve të talentuar përfshinë të gjitha
ato degë të cilat mësohen në universitetet e akredituara. Ai/Ajo që fiton një bursë të
fondacionit, bëhet pjesë familjes liberale. Unioni i bursistëve dhe ish-bursistëve (VSA)
është Organizata e Alumnive.Ne përkrahim studentë dhe doktorantë gjerman dhe të
huaj të cilët ndjekin studimet në një universitet shtetëror gjerman përkatësisht në një
universitet të akredituar në Gjermani.
Çfarë ofron bursa?
Shumëllojshmëria e bursistëve tonë është një mundësi e cila thekson rëndësinë e
shkëmbimit të njohurive dhe ngritjen e vetëdijes. Përmes rrjetizimit mundësohet
zgjerimi dhe pasurimi i horizontit. Pikërisht shumëllojshmëria kulturore, nacionale
apo edhe profesionale e bën jetën e bursistëve tonë interesante. Në gjashtë rrethet
tona, në shumë iniciativat apo edhe në forumet tjera zhvillohen biseda dhe perspektiva
rreth vlerave të lirisë dhe liberalizmit.
Kur është afati pë aplikim?
Afati i fundit për aplikim është 30 prilli dhe 31 tetori. Portali online për aplikim hapet
katër javë para mbylljes së afatit për aplikim.
Informata dhe kontakti
www.facebook.com/BegabtenfoerderungFNF
Pyetje rreth aplikimit:stipendien-bewerbung@freiheit.org
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2.7 Bursat e Fondacionit Konrad Adenauer
Ministria Federale për Punë të Jashtme e Gjermanisë i ndanë mjete Fondacionit Konrad
Adenauer për mbështetje të studentëve të huaj që aktualisht studiojnë apo kanë
diplomuar. Edhe studentët nga Kosova mund të aplikojnë për këtë përkrahje financiare
dhe ideore të këtij fondacioni. Nga bursisët pritet që më pas të kontribojnë në vendin e tyre
duke vepruar si multiplikatorë në shkencë dhe kulturë, administrim dhe politikë dhe kështu
të kontribuojnë në formimin e rrjeteve të qëndrueshme të elitave gjermane dhe të huaja.
Kjo bursë u dedikohet shtetasëve të huaj, të cilët studiojnë apo kryejnë studimet e
doktoratës dhe dëshirojnë të marrin një gradë akademike në një institucion të lartë
shkencor apo artistik (por jo në institucione të larta profesionale) në Gjermani, ose për
ata, të cilët në kuadër të doktoratës në shtetin e tyre, dëshirojnë të bëjnë një udhëtim
kërkimor me kohëzgjatje minimale njëvjeçare në Gjermani.
Cilat janë kushtet?
• Kandidatët duhet të kenë arritur rezultate mesatare jashtëzakonisht të larta gjatë
shkollimit të mesëm si dhe gjatë studimeve
• Ata duhet të jenë të angazhuar në sferën politike apo shoqërore
• Për studime në shkolla të larta të muzikës apo të artit në Gjermani kërkohet
gjithashtu një dëshmi mbi kalimin e provimit pranues
• Nuk mund të përkrahen trajnime të specializimit për mjekësi dentare apo
humane
• Kandidatët, të cilët në kohën e aplikimit e kanë arritur moshën 30 vjeçare nuk
mund të aplikojnë
• Për aplikime në Gjermani duhet të dëshmohet njohja e gjuhës gjermane ne
nivelin DSH
Çfarë ofron bursa?
• Studentët dhe doktorantët beçarë tani për tani marrin 750 euro ose 1000 euro
në muaj
• Ata gjithashtu marrin shtesa për sigurim shëndetësor dhe atë të përkujdesjes
• Nësë kandidatët janë në lidhje martesore apo kanë fëmijë ata gjithashtu
përfitojnë shtesa të veçanta
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Kur është afati për aplikim?
Në Gjermani afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit me shkrim është 31
korriku. Intervistat bëhen në fund të tetorit të çdo viti.
Informatat dhe kontakti
Konrad-Adenauer-Stiftung			
53757 Sankt Augustin
HA Begabtenförderung Kultur		
Deutschland
Abteilung Ausländerförderung		
Tel. 02241-246-2307
Dr. h.c. Berthold Gees			
Fax 02241-246-2573
Rathausallee 12				Berthold.Gees@kas.de
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2.8 Bursat e Fondacionit Konrad Adenauer për studentët e
Universiteteteve në Kosovë
Fondacioni Konrad Adenauer është një ndër fondacionet më të mëdha politike në
Evropë dhe botë i përfaqësuar në rreth 100 vende te botës. Fondacioni Konrad
Adenauer çdo vit ofron bursa për studentët e universiteteve në Kosovë.
Cilat janë kushtet?
• Të jeni në vitin e fundit te studimeve bachelor apo ne njeren prej programeve te
akredituara master ne Kosove
• Të keni notën mesatare të mirë
• Të njihni gjuhën angleze, ose gjermane në të folur dhe në të shkruar
• Të jeni aktiv në ndonjë organizatë politike apo shoqërore (psh. parti apo OJQ) e
cila është në përputhje me vetë idealet e Fondacionit Konrad Adenauer
Çfarë ofron bursa?
• Bursë mujore në vlerë prej 100 euro në muaj për 6 muaj (6 muaj x 100 euro),
duke filluar nga nënshkrimi i kontratës.
• Në kuader të bursës hynë edhe disa trajnime politike apo sociale që organizohen
për aftësimin e bursistëve të këtij fondacioni në lëmi të ndryshme.
Kur është afati për aplikim?
Fondacionin Konrad Adenauer ofron disa mundësi për aplikim brenda vitit, këto afate
mund të ndiqen online në webfaqen zyrtare: www.kas.de/kosovo
Informatat dhe kontakti
Fondacioni Konrad Adenauer
Bulevardi Nëna Terezë nr. 30/3-6, KS-10000 Prishtinë
Tel.: +381 (0) 38 229 874
www.kas.de/kosovo
prishtina@kas.de
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2.9 Bursat e Fondacionit Rosa Luxemburg për studentë
Me mjete nga Ministria Federale për Punë të Jashtme të Republikës Federale të
Gjermanisë, fondacioni Rosa Luxemburg përkrah studentët, të cilët dëshirojnë të
studiojnë apo të kryejnë studimet e doktoratës në Gjermani dhe synojnë të kthehen
pas studimeve në Kosovë.
Cilat janë kushtet?
• Fletëregjistrimi (ose të paktën një dëshmi mbi pranimin) në një universitet
shtetëror ose të akredituar në Gjermani
• Dëshmi mbi përfundimin e studimeve bachelor ose studimeve themelore
(diploma, magjistratura)
• Notë mesatare të shkëlqyeshme
• Njohuri shumë të mira të gjuhës gjermane (dëshmi mbi këto njohuri) – Nuk
financojmë kurse të gjuhës gjermane!
Çfarë ofron bursa?
• Bursë financiare, e cila tani për tani është 750 euro në muaj
• Shtesa prej 20 euro në muaj
• Në rast se duhet bërë një sigurim shëndetësor në Gjermani, fondacioni paguan
një shtesë në vlerë prej 65 euro në muaj për këtë
• Në rast se keni fëmijë, të cilët jetojnë me ju, atëherë fondacioni mund të paguaj
shtesa për fëmijë, në vlerë prej 154 euro në muaj
Kur është afati për aplikim?
Për bursë nga 1 prilli i vitit të ardhshëm, afati i fundit për aplikim është 15 tetori i
vitit paraprak.
Për bursë nga 1 tetori, afati i fundit për aplikim është 15 prilli i të njëjtit vit.
Informatat dhe kontakti:
Studienwerk@rosalux.de
http://www.rosalux.de/studienwerk/stipendienprogramm.html
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2.10 Bursat e Fondacionit Rosa Luxemburg për doktorantë
Cilat janë kushtet?
• Fletëregjistrimi në një universitet publik, ose të akredituar në Gjermani apo në
botën e jashtme
• Mbikëçyrja nga një mentor në një universitet në Gjermani
• Përfundimi i studimeve me notë mesatare shumë të lartë.
• Angazhim shoqëror në frymën e Fondacionit Rosa Luxemburg
• Njohuri të mira të gjuhës gjermane (dëshmi mbi këto njohuri) – Nuk financojmë
kurse të gjuhës gjermane!
Çfarë ofron bursa?
• Kohëzgjatja e bursës së ofruar është më së shumti dy vjet.
• bursën financiare,e cila tani për tani është 1000 euro në muaj
• Këtu hyn edhe një pagesë fikse prej 100 euro
• shtesa prej 20 euro në muaj
• në rast se keni fëmijë, të cilët jetojnë me ju, atëherë fondacioni mund të ju
paguaj shtesa për fëmijë në vlerë prej 154 euro në muaj.
Kur është afati për aplikim?
Për bursë nga 1 prilli i vitit të ardhshëm, afati i fundit për aplikim është 15 tetori i
vitit paraprak.
Për bursë nga 1 tetori, afati i fundit për aplikim është 15 prilli i të njëjtit vit.
Informatat dhe kontakti:
studienwerk@rosalux.de
http://www.rosalux.de/studienwerk/stipendienprogramm.html
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2.11 TRAVEL-TO-EUROPE - Bursë udhëtimi për studentë
Programi u drejtohet studentëve jashtëzakonisht të talentuar (nuk kërkohet ndonjë drejtim
i caktuar) më njohje të mira të gjuhëve të huaja (para se gjithash të gjuhës angleze).
Cilat janë kushtet?
Përzgjedhja bëhet nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë.
Çfarë ofron bursa?
Projekti zgjatë rreth katër javë, duke mos përfshirë kohën para dhe pas përgatitjes së
projektit. Projekti fillon zakonisht në mesin apo fundin e muajit korrik dhe përfundon
në mesin apo fundin e muajit gusht. Bursa mbulon shpenzimet:
• e vizës (Ambasada Gjermane në Prishtinë i ofron ato pa pagesë),
• sigurimin shëndetësor të udhëtimit,
• bileta interrail,
• para xhepi,
• para- dhe paspërgatitje,
• pjesëmarrje në organizimin e parë (me pjesëmarrës nga pesë vende të tjera të
Ballkanit Perëndimor) në Berlin.
Kur është afati për aplikim?
Zakonisht afati i fundit për aplikim është në fund të qershorit. Data e saktë kumtohet
dhe caktohet çdo vit nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë.
Informatat dhe kontakti:
Teuta Hoxha,U.D. Drejtoreshë ekzekutive
Youth Initiative for Human Rights
Rr. Gustav Meyer 6, 10 000 Prishtinë, Kosovë
Tel/ Fax +381 38 248 509; Email: ksoffice@yihr.org
Robert Bosch Stiftung GmbH
Eva Gondorová, Projektassistentin
Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart
Tel: + 49 (0) 711/460 84-858
E-Mail: eva.gondorova@bosch-stiftung.de
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3. Bursat për ekspertë të ardhshëm
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3.1 Bursa Ndërkombëtare e Parlamentit (IPS)
Programi i financuar nga Bundestagu gjerman dhe realizuar në bashkëpunim
me Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin dhe Technische
Universität u jep mundësinë 120 pjesëmarrësve të kualifikuar dhe politikisht
të interesuar nga 41 vende të përjetojnë sistemin parlamentar të qeverisjes së
Republikës Federale të Gjermanisë dhe mësimet e nxjerra ti zbatojnë në vendet e tyre. IPS është një investim afatgjatë politik me qëllim për të promovuar
dhe forcuar partneritetin midis Gjermanisë dhe vendeve pjesëmarrëse. Programi ka për qëllim të fokusohet kryesisht në demokracitë e reja. Bundestagu
gjerman më shumë se 30 vjet është duke kontribuar në forcimin e zhvillimit
demokratik me anë të programit IPS.
Shtetet pjesëmarrëse
Algjeria, Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Bosnje dhe Herzegovina, Bullgaria, Çipro,
Egjipti, Estonia, Franca, Gjeorgjia, Greqia, Hungaria, Iraku, Izraeli, Jordania, Kazakistani,
Kosova, Kroacia, Letonia, Lituania, Libani, Libia, Maroko, Mali i Zi, Maqedonia, Moldavia, Polonia, Republika Çeke, Rumania, Rusia, Serbia, SHBA, Shqipëria, Sllovakia,
Sllovenia, Siria, Turqia, Tunezia, Ukraina, Vendet Palestineze.
Çfarë ofron bursa?
Pjesëmarrësit, të cilët kanë marrë një diplomë (minimumi bachelor) dhe të cilët
posedojnë njohuri shumë të mira të gjuhës gjermane do të marrin nga fondi i Bundestagut një bursë mujore, e cila aktualisht është 500 euro. Bursa mbulon shpenzimet
e akomodimit gjithashtu edhe shpenzimet e rrugës deri në dhe nga Berlini, sigurimin
shëndetësor, apo sigurim në rast aksidenti. Pjesëmarrësit gjatë semestrit veror janë
të regjistruar në Humboldt Universität zu Berlin.
Takime njoftuese dhe seminare studimore
Pas arritjes tuaj në Berlin, administrata e Bundestagut dhe grupet parlamentare bëjnë
një hyrje në punën parlamentare. Në kuadër të seminareve studimore nga fondacionet politike ju do t’i thelloni njohuritë tuaja rreth jetës politike, ekonomike dhe
kulturore në Republikën Federale të Gjermanisë. Përveç kësaj, studentët do të ftohen
në një seminar “shoqëri pluraliste”.
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Praktika dhe studime përcjellëse
Gjatë këtij qëndrimi bursistët do të absolvojnë një praktikë tre-mujore në zyrën e
njërit/njëres prej deputetëve të Bundestagut. Gjatë semestrit veror ju do të keni
mundësi t’i ndiqni deri në dy ligjerata në Humboldt Universität zu Berlin apo në
njëren nga universitetet tjera në Berlin. Poashtu do të merrni pjesë në gjithësej tre
ligjerata nga tre universitet e Berlinit, të cilat do të mbahen në hapësirat e Bundestagut gjerman. Është paraparë një vizitë në zonën elektorale të pjesëtarit përkatës
të Bundestagut gjerman.
Koordinimi parlamentar
IPS është nën patronazhin e Presidentit të Bundestagut gjerman. Koordinimi i
vazhdueshëm parlamentar bëhet nga grupi raportues për programe shkëmbyese
ndërkombëtare të Këshillit të Pleqve për Çështje të Brendshme nën udhëheqjen e
deputetit Bernhard Schulte-Drüggelte.
Cilat janë kushtet?
• Kandidatët duhet të kenë nënshtetësinë kosovare
• Duhet t’i kenë përfunduar studimet universitare (të posedojnë diplomë në gradën
B.A., B.S., master/magjistraturë, të kenë dhënë provimin shtetëror ose të kenë
marrë doktoratën). Përfundimi e një shkolle të lartë profesionale nuk mjafton.
(Vërtetimi mbi përfundimin e studimeve mund të dorëzohet edhe deri më 31
dhjetor)
• Duhet të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës gjermane
• Profesioni që synohet: punësimi në dëtyrë shtetërore ose ndonjë punë tjetër
publike në vendin tuaj si p.sh. media, parti të ndryshme, shoqata, shkolla të
larta etj.
• Duhet të jenë më të ri se 30 vjeç në kohën kur fillon programi
Kur është afati për aplikim?
Afati i fundit për aplikim është 30 qershori i çdo viti. Programi zgjatë çdo vit nga data
1 marsi deri më 31 korrik.
Informatat dhe kontakti:
Ambasada Gjermane Prishtinë
info@pris.diplo.de
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3.2 Programi i bursave të Ekonomisë Gjermane për Ballkanin
Perëndimor
Programi i bursave të Ekonomisë Gjermane kryhet nën patronazhin e Ministrisë Federale
për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) nëpermjet Bashkëpunimt Ndërkombëtar
Gjerman (GIZ) dhe Komitetit Lindor të Ekonomisë Gjermane.
Programi u ofron çdo vit deri në 60 të diplomuarve të rinj dhe studentëve nga Shqipëria,
Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, mundësinë për
të kompletuar një praktikë në kompanitë në Gjermani, ju ofruar mundësinë e zbatimit
praktik të njohurive të përfituara gjatë studimeve. Ata pasurojnë kështu studimet e tyre me
Knoë-Hoë nga praktika. Prandaj ju krijohet mundësi më e mirë e orientimit profesional,
kualifikimit të mëtejmë dhe për ngritjen e karrieres së tyre profesionale.
Me shkëmbimin e bursistëve dhe nëpërmjet rrjetëzimit të tyre, ky program ofron një
kontribut në marrdhëniet në rajon, forcon marrëdhëniet ekonomike dhe poashtu krijon
një rrjet me të rinj nga rajoni.
Cilat janë kushtet?
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë studentët që janë në vitin e tretë të studimeve
apo të diplomuarit (që kanë përfunduar para pak kohe studimet) e fakulteteve
teknike apo të inxhinjerisë. Njohja shumë e mirë e gjuhës angleze dhe/apo
gjermane është kusht tjetër. Ekzistojnë edhe mundësi individuale të studentëve
të drejtimeve tjera.
Çfarë ofron bursa?
Ndërmarrjet pjesëmarrëse gjermane kujdesen për çështje administrative, akomodimin
dhe vendin e praktikës. Ata poashtu marrin përsipër shpenzimet e akomodimit dhe
shpenzimet e sigurimit shëndetësor.
Kur është afati për aplikim?
Aplikimi duhet të bëhet online. Shpallja pë aplikim bëhet në tetor/nëntor për vitin
vijues në faqen www.stipendienprogramm.org.
Informatat dhe kontakti
Informata më të hollësishme mbi këtë program gjeni në:
www.stipendienprogramm.org
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3.3 Bursa e Fondacionit Fritz dhe Helga Exner
Fondacioni Fritz dhe Helga Exner ofron bursa pasuniversitare për shkencëtarë të rinj nga
Gjermania dhe Evropa Juglindore, të cilët merren me një temë historike apo të historisë
bashkëkohore nga kërkimet në fushën e studimeve të Evropës Juglindore.
Cilat janë kushtet?
Bursat ofrohen për doktorantë, habilitantë dhe të punësuar në institute kërkimore.
Kandidatët nuk duhet të jenë më të vjetër se 40 vjeç.
Kusht është gjithashtu njohja e mjaftueshme aktive ose pasive e gjuhës gjermane.
Dokumentet,të cilat duhet të dorëzohen janë:
• Arsyetim i gjërë, shpjegim i qëllimit që synohet të arrihet, në gjuhën gjermane
(gjendja aktuale e kërkimeve, metodologjia, arsyetimi i ekspeditës.)
• Të dhëna të sakta mbi vendin dhe kohën e ekspeditës.
• Mendimi i mentorit apo drejtorit të institutit. Nga shkencëtarët e rinj nga
Evropa Juglindore kërkohet të ceken të dhënat e një personi kontaktues nga një
universitet gjerman apo nga një institut kërkimor.
• Jetëshkrim me të dhëna mbi studimet e deritanishme, projekteve tanimë të
përmbyllura, njohurive të gjuhëve dhe publikimeve (nëse janë bërë).
Çfarë ofron bursa?
Bursa mundëson ekspedita (qëndrime kërkimore) të shkurtëra në Evropën Juglindore,
gjegjësisht në Gjermani. Bursistët nga vendet e Evropës Juglindore (Shqipëria, Bosnje
dhe Herzegovina, Bullgaria, Republika e Maqedonisë, Greqia, Kosova, Kroacia, Mali i
Zi, Moldavia, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Turqia, Hungaria, Qipro) marrin një
shumë ditore prej 50 € (për më së shumti 28 ditë), e cila mbulon fjetjen. Shpenzimet e
udhëtimit nuk merren përsipër nga fondacioni.
Kur është afati për aplikim?
Bursa duhet të jetë miratuar para nisjes së udhëtimit ekspeditor, prandaj edhe aplikacionet
duhet të dorëzohen deri më së voni në fund të muajve dhjetor, prill apo gusht.
Informatat dhe kontakti
Për pyetje dhe dorëzim të aplikacioneve kontaktoni zyrën e Shoqatës Evropa Juglindore
Dr. Johanna Deimel
Tel.: +49 / 89 / 21 21 54 - 0
Fax: +49 / 89 / 228 94 69
Email: info@sogde.org
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3.4 Kurse ndërkombëtare për trajnerë (ITK) 2015/2016
Kurse trajnimi në Gjermani Pingpong, Trajner kondicional, Hendboll, Basketboll,
Futboll, Atletikë, Sporte Paraolimpike, Not dhe Xhudo.
“Kombi i sportistëve” - Gjermania ofron nga shtatori 2016 deri në janar 2017 dhe prej
mars deri në korrik 2017 kurse të kualifikimit për trajnerë, në mënyrë që të intensifikohen
marrëdhëniet ndërkombëtare në këtë fushë. Ministria Federale për Punë të Jashtme e
Gjermanisë në bashkëpunim me Universitetin e Leipizig-ut ofron mundësi studimi në
kohëzgjatje prej pesë muajsh në Fakultetin e Shkencave të Edukatës Fizike të Universitetit
të Leipzig-ut, me ç’rast mësimdhënësit dhe mësimdhënëset e kualifikuar/a të edukatës
fizike, ashtu si dhe trajnerët dhe trajneret do të kenë mundësinë për t’i freskuar dhe
përsosur njohuritë e tyre në fushën e shkencave të edukatës fizike.
2. ITK 2016/2017
Për periudhën 29.08.2016 – 31.01.2017
do të ofrohen kurse për trajnerë të hendbollit në gjuhën arabe, për trajnerë të
pingpongut në gjuhën angleze, për trajnerë kondicional në gjuhën frënge dhe për
trajnerë të basketbollit në gjuhën spanjolle
1. ITK 2017
Për periudhën 27.02.2017 - 31.07.2017
do të ofrohen kurset e atletikës në gjuhën arabe, për trajnerë kondicional në gjuhën
angleze, Futboll në gjuhën frënge dhe Sporti Paraolimpik në gjuhën spanjolle.
2. ITK 2017
Për periudhën 04.09.2017 - 31.01.2018
do të ofrohen kurset e atletikës në gjuhën arabe, Basketboll në gjuhën angleze,
Hendboll në gjuhën frënge dhe Xhudo në gjuhën spanjolle.
Cilat janë kushtet?
• Diploma për përfundimin e studimeve themelore në degën e edukatës fizike apo
kualifikim tjetër adekuat
• Përvojë si sportistë, mësimdhënës i edukatës fizike apo trajner në llojin përkatës të
sportit
• Njohuri të mjaftueshme të gjuhës së huaj, në të cilën do të mbahet kursi
• Mosha prej 40 vjet nuk duhet të tejkalohet
• Paraqitja e një çertifikate mjekësore, e cila dëshmon aftësitë e përgjithshme dhe
të durueshme fizike dhe psiqike, si dhe mospraninë e sëmundjeve të brendshme,
sëmundjeve infektive (përfshirë HIV dhe Hepatitin). Çertifikata nuk duhet të jetë më
e vjetër se 3 muaj.
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Çfarë ofron bursa?
Pjesëmarrësit do të fitojnë bursë mujore. Materialet e kurseve do të jenë në dispozicion
në vendin e mbajtjes së kurseve. Shpenzimet e udhëtimit, kthimit, transportit të bagazhit
si dhe të të gjitha kontrollave mjekësore dhe pajisjeve sportive duhet të mbulohen nga
vet kandidatët.
Posaçërisht inkurajohen femrat për pjesëmarrje.
Kur është afati për aplikim?
Të interesuarit mund ti dorzojnë aplikacionet e tyre së bashku me të gjitha dokumentat
deri më 01.05.2015 përkatësisht 01.11.2015 në këtë adresë:
Ambasada Gjermane Prishtinë
Azem Jashanica 17, Dragodan II
10 000 Prishtinë
Për dokumentacionin, duhet të dorëzohen:
• Pyetësori, i cili plotësohet në gjuhën e njejtë me atë të kursit
• Kopjet e dëftesave të shkollës, të vërtetuara zyrtarisht
• Kopjet e kualifikimit profesional si mësimdhënes i edukatës fizike/ trajner/trajner
të licencuar, të vërtetuara zyrtarisht
• Dëshmi të përvojës suaj si sportist aktiv apo mësimdhënes sporti përkatësisht
trajner në sportin e zgjedhur apo sportit për persona me aftësi të kufizuar
• Vërtetimi apo dëshmi eksplicite që e zotëroni gjuhën në të cilen mbahet kursi,
përkatësisht të gjuhës gjermane
• Plotësimi i pytësorit shëndetsor, të bashkëngjitur me analizat laboratorike në
origjinal (jo më të vjetra se 3 muaj)
Konfirmimi i organizatës në lidhje me angazhimin e vazhdueshëm si mësues i
edukatës fizike/trajner për qëllime të studimit
• Kopje e pasaportës
• 4 fotografi biometrike
Ambasada Gjermane në Prishtinë përcjellë aplikacionet e kompletuara në vendin
përkatës në Gjermani, të cilet bëjnë përzgjedhjen e pjesëmarrësve.
Informatat dhe kontakti
Informata më të hollësishme mund të gjeni në faqen e Universitetit të Leipzig-ut për
kurse ndërkombëtare për trajnerë: www.itk.uni-leipzig.de
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3.5 Bursat e fondacionit Rave
Fondacioni Rave ofron bursa për kuratorë, restauruesë dhe teknikë të muzeve dhe
menaxherëve kulturorë të vendeve në tranzicion dhe vendeve në zhvillim.
Cilat janë kushtet?
Kandidatët duhet:
• të jenë me prejardhje nga një shtet në tranzicion, ose vend në zhvillim,
• të mos kenë pasur deri tani mundësinë e një qëndrimi më të gjatë pune apo
trajnimi profesional në Gjermani,
• të kenë njohuri të gjuhës gjermane apo angleze (njohuritë elementare të gjuhës
gjermane janë kusht),
• të mos jenë më të vjetër se 40 vjeç,
• të mos i kenë përfunduar studimet para më shumë se 5 viteve,
• të mos jenë më në studime apo në zanat në kohën kur aplikojnë,
• të kenë fletpranimin e një institucioni partner jo-komercial në Gjermani, i cili
dëshmon një përkujdesje ose një projekt të përbashkët pune,
• të kenë një fletrekomandim nga shteti i tyre,
• të mos kenë aplikuar ndonjëherë më parë. Ata, të cilët kanë aplikuar njëherë
humbin të drejtën për të aplikuar përsëri!
Çfarë ofron bursa?
• Një shumë mesatare mujore në vlerë prej 1.300 euro për një qëndrim prej tre
deri në gjashtë muaj
• Shpenzimet e udhëtimit (shkuarja dhe kthimi)
• Shtesa për sigurim shëndetësor
• Shpenzimet për kurs të gjuhës gjermane
Kur është afati për aplikim?
Afati i fundit për aplikim është 15 shtatori i çdo viti. Rezultati kumtohet tre muaj pas
dorëzimit të aplikacionit. Aplikacionet mund të dërgohen me postë ose në mënyre
elektronike.
Fletërekomandimi si dhe dëshmia e pranimit nga një institucion gjerman duhet të
dërgohen doemos në origjinal me postë.
Informatat dhe kontakti
Rave-Stiftung
c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17
D-70173 Stuttgart
rave-stiftung( at )ifa.de
http://www.ifa.de/kunst/kunstfoerderung/rave-stipendien.html
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4. Mundësi për mësimdhënës të gjuhës gjermane
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4.1 Goethe Institut
Instituti Goethe si institutcioni kulturor i Republikës Federale të Gjermanisë, i cili
vepron në tërë botën ka për qëllim përkrahjen e njohurive të gjuhës gjermane në
botën e jashtme, përkujdesen për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e kulturës
dhe transmetimin e një imazhi gjithpërfshirës për përshtypje sa më të tërësishme për
Gjermaninë. Në kohërat e sfidave të reja globale, qëllimi i punës së Institutit Goethe
është një mirëkuptim më i thellë në mes të kulturave si dhe forcimi i reputacionit të
Gjermanisë në botë. Instituti Goethe transmetojnë gjuhën, kulturën dhe informacione
tjera rreth gjermanisë përmes 159 institucioneve të saj në 98 shtete. Përderisa kurset
e gjuhës gjermane ofrohen në 13 Institute Goethe.
Bursat
Me një zgjedhje të larmishme të seminareve dhe materialeve për mësimdhënësit dhe
multiplikatorët në sistemin arsimor, ne bashkë me partnerët lokalë nxisim cilësinë e mësimit të gjuhës gjermane. Nëpërmjet programeve të bashkëpunimit arsimor gjerman ne
kemi arritur tek më shumë se gjashtë milionë njerëz. Çdo vit rreth 1700 mësimdhënës të
gjuhës gjermane marrin bursa për t’u trajnuar në Gjermani.
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4.2 Seminare në Gjermani
Seminare në Gjermani për mësimdhënës të gjuhës gjermane në shkollat fillore dhe të
mesme/gjimnaze apo në arsimin të të rriturve si dhe për trajnuesit e mësimdhënësve
të gjuhës gjermane.
Cilat janë kushtet?
• Përgatitja profesionale e përfunduar (Germanistikë/DaF)
• Njohuri të gjuhës gjermane (dallon në varësi të seminarit)
• Mosha jo më e vjetër se 55 vjeç
• Gatishmëria që të ndani njohuritë e fituara gjatë seminarit me kolegët tuaj pas
kthimit nga trajnimi
Çfarë ofron bursa?
• Mbulimin e të gjitha shpenzimeve të orëve mësimore, si dhe shpenzimeve për
ekskurzionet dhe vizitat e ngjarjeve kulturore, të planifikuara me programin e
seminarit
• Akomodimin (dhomë njëshe apo dyshe) me mëngjes për kohëzgjatjen e seminarit
• Një shujtë kryesore në ditët e seminarit (por jo të shtunave, të dielave dhe
festave zyrtare)
• Pagesë shtesë
• Sigurimim shëndetësor, sigurim në rast aksidenti si dhe sigurim të përgjegjësisë
gjatë kohës së seminarit, duke përfshirë ditët e udhëtimit dhe kthimin për arsye
mjekësore
• Kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit në vlerë prej 350 euro (i cili paguhet
në vendin ku mbahet seminari)
Kur është afati i fundit për aplikim?
Për këtë si dhe informata të tjera vizito këto faqe të internetit:
Instituti Goethe në Gjermani: http://www.goethe.de
Seminaret në Gjermani: http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/deindex.htm
Kushtet për të aplikuar për një bursë të Institutit Goethe si dhe procedura e aplikimit:
http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/abw/gii/deindex.htm
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4.3 Bursa për kurse të gjuhës gjermane për partnerët e fushave të
ndryshme të Institutit Goethe
Cilat janë kushtet?
• Përgatitja profesionale e përfunduar
• Njohuri paraprake të gjuhës gjermane (së paku niveli A1)
• Bashkëpunim i ngushtë me institucione kulturore gjermane apo me Gjermaninë
Çfarë ofron bursa?
• Orë mësimore
• Akomodimin në dhomë teke
• Mengjesin dhe drekën
• Shtesa për shpenzime
• Sigurimin shëndetësor
• Kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit prej 350 € (i cili paguhet në vendin
ku mbahet seminari)
Kur është afati i fundit për aplikim?
Këto si dhe informata të tjera mbi kurset e gjuhës të Institutit Goethe në Gjermani ju
mund t’i gjeni në faqen e internetit:
http://www.goethe.de/ins/de/deindex.htm
Informatat dhe kontakti
Goethe-Institut Belgrad
Knez Mihailova 50
11000 Belgrad
Tel.: +381 11 4427 100
http://www.goethe.de/belgrad
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Kjo Broshurë përmban vetëm një përzgjedhje të mundësive të bursave, informatat për
të cilat nuk janë të plota.
Kjo broshurë është përgaditur edhe në gjuhën serbe.
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www.pristina.diplo.de/bursat
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