
       

 

APLIKACION PËR PROJEKTIN INOVATIV 
 

“Pavarësimi Energjetik i Fakulteteve Teknike” 
në Kampusin e Universitetit të Prishtinës “HASAN PRISHTINA” 

 

FIM-UP, FIM-UPT, KIMERK, AMPERAX 

Testimi me 18 Prill 2017, ora 12:00, Amfiteatri 408 
 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM), Universiteti i Prishtinës “HASAN PRISHTINA” (UP) & 

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT), Kllasteri i Industrisë së Metaleve & Burimet e Energjisë së 

Ripërtërishme (KIMERK) në bashkëpunim me Kompaninë Gjermane “Amperax”, Gjermani shpreh 

interesimin për zgjedhjen e një grupi të studenteve me ide kreative dhe rezultatet të shkëlqyera në 

studime për dizajnimin, prodhimin dhe realizimin e projektit inovativ “Pavarësimi Energjetik i 

Fakulteteve Teknike”.  
 

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë studentët e nivelit Bachelor, Master dhe të Doktoratës të 

Universitetit të Prishtinës “HASAN PRISHTINA” & Universitetit Politeknik të Tiranës nga 

Fakulteti i :  
 

- Inxhinierisë Mekanike-Prishtinë, 10 studentë 

- Inxhinierisë Mekanike-Tiranë, 4 studentë 

- Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike – Programi Inxhinieri Kompjuterike, 2 

studentë,  

- Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, 2 studentë (1 Ndërtimtari+1 Arkitekturë) 
 

Afati për të aplikuar është deri me datën 17.04.2017 në ora 24:00, ndërsa përzgjedhja-testimi bëhet 

me datën 18.04.2017 në ora 12:00 në Amfiteatrin A408 të Fakulteteve Teknike. 

 

Studentët e përzgjedhur do të jenë pjesë e projektit ndërkombëtar të “eMobility Event in Kosovo 

& Hamburg, Amperax.de” dhe projekteve tjera të KIMERK-ut.   
 

Ky aplikacion duhet të dërgohen në e-mail-in:  nrg4@uni-pr.edu.  
 

Për informata shtesë ju lutem kontaktoni:  
 

Prof. Asc. Dr. Mirlind Bruçi  Prof. Asc. Dr. Ramë Likaj  Prof. Ass. Dr. Shpetim Lajqi 

mirlind.bruci@uni-pr.edu   rame.likaj@uni-pr.edu    shpetim.lajqi@uni-pr.edu  
 

Akademik Jorgaq Kaçani,  jorgaqkacani@yahoo.com 
 

FORMULARI I APLIKIMIT NE FAQEN WEB: www.upt.al dhe ne Sekretarinë Mësimore të FIM-

së. 
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Informata për studentin/en  
 

Emri dhe mbiemri:    

Universiteti:    

Fakulteti i :   

Niveli i studimeve:   

Semestri aktual: ___________________________________________________  

Departamenti (Programi):    

Nota mesatare:    

Data/muaji/viti i lindjes:   

Vendi i lindjes/Shteti:   

Statusi i Punësimit: I punësuar / I pa punë 

Gjinia: M / F  

Numri i telefonit:   

E-mail:   

 

Tregoni nivelin e të folurit dhe të shkruarit të Gjuhës Angleze (Elementar, Mesatar, i Avancuar):  

              

 

Në katrorin e me poshtëm shkruani motivimin tuaj dhe pse mendoni se jeni kandidat i përshtatshëm 

për inovativ “Pavarësimi Energjetik i Fakulteteve Teknike” në Kampusin e Universitetit të 

Prishtinës “HASAN PRISHTINA”. Motivimi të shkruhet jo me shumë se 100 fjalë. 

 

Nënshkrimi: 
 

Me nënshkrimin e këtij aplikacioni, konfirmoj se shënimet e dhëna me sipër janë të sakta dhe jam i 

gatshëm në çdo kohë si në Kosovë ashtu edhe jashtë Kosovës të jem pjesë e grupit të projektit. 
 

 

 
                                                                                  

Nënshkrimi                                                  Data   Vendi 

 


