
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

Key Action 1 

– Mobility for learners and staff – 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së,  

Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, 

në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + 

në University of Zagreb, Kroaci 

 

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur 

thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit 

Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, në University of Zagreb, 

(Faculty of Textile Technology), Kroaci. 
 

Llojet e mobilitetit përfshijnë: 

 Shkëmbimin e studentëve të nivelit Master, për studime; 
 

Nivelet e mobilitetit për studentët: 

 Master (Studentët duhet të jenë të regjistruar në Fakultetin e Inxhinierisë 

Mekanike, të Universitetit Politeknik të Tiranës.) 

 

Kohëzgjatja e bursave: 

- Studime  – Semestri i II,  2021 – 2022;  
 

Fushat e studimit: 

Departamenti i Tekstilit dhe Modës  

Numri total i studentëve dhe stafit për mobilitet: 2 studentë 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët Master: 

- CV; 
- Kopje e Pasaportës; 
- Vërtetim studenti; 
- Diplomë e nivelit Bachelor; 
- Listë notash të studimeve Bachelor; 
- Letër Motivimi (në gjuhën angleze); 
- Listë notash e studimeve Master, deri në momentin e aplikimit; 
- Certifikatë e gjuhës së huaj*, Anglisht; 

 

*Ofrohen kurset e studimit në gjuhën angleze, ku niveli minimal i kërkuar për gjuhën është B2. 

Studenti duhet të plotësojë nivelin minimal të kërkuar të gjuhës duke e vërtetuar me certifikatën 

përkatëse të gjuhës së huaj. Preferohen: TOEFL iBT Certificate, Cambridge Certificate, IELTS 

Certificate. 

http://www.ets.org/toefl
http://www.cambridgeesol.org/exams/fce/index.html
http://www.ielts.org/
http://www.ielts.org/
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Afati për aplikim, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit në UPT:  

Deri më 7 tetor 2021 

Për informacione shtesë në lidhje me procesin e aplikimit mund të kontaktoni në 

email: ikazani@fim.edu.al , rkodra@upt.al , abeqo@upt.al 
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