HARISA - Harmonizimi dhe Risia në Programet e Studimit PhD për Shëndetin e Bimëve në
Bujqësinë e Qëndrueshme - HarISA
Kujdesi gjithëpërfshirës për shëndetin e bimëve është i nevojshëm për prodhimin modern të
qëndrueshëm bujqësor. Përveç metodave moderne diagnostike, ai përfshin zhvillimin dhe zbatimin
e metodave të sofistikuara të mbrojtjes së bimëve bazuar në njohuritë më të fundit shkencore. Për
arritjen e këtyre qëllimeve, prodhimi i qëndrueshëm bujqësor kërkon ekspertë me arsim të lartë, të
cilët janë të njohur mirë me problemet e të gjitha aspekteve të shëndetit të bimëve. Projekti HarISA
(Harmonizimi dhe Risia në Programet e Studimit PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e
Qëndrueshme) është aprovuar nga programi Erasmus + dhe në fushën e Ndërtimit të Kapaciteteve
në Arsimin e Lartë nga Agjencia Ekzekutive e Edukimit, Audiovizualit dhe Kulturës Evropiane
(EACEA). Ky projekt ka ambicien për të harmonizuar dhe modernizuar shkollën e doktoratës në
Ballkanin Perëndimor dhe për të krijuar një rrjet studiuesish të aftë për t'iu përgjigjur sfidave
aktuale në shëndetin e bimëve. Projekti synon të mbështesë modernizimin dhe ndërkombëtarizimin
e arsimit të lartë në fushën e shëndetit të bimëve dhe të kontribuojë në bashkëpunimin midis
Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikës së Bashkimit
Evropian në lidhje me shëndetin e bimëve. Ai gjithashtu kërkon të sigurojë përvetësimin e
njohurive shkencore dhe transferimin e aftësive dhe kompetencave për të arritur përdorimin e
qëndrueshëm të pesticideve dhe zbatimin e parimeve të mbrojtjes së integruar të bimëve në
prodhimin bujqësor. Universiteti i Zagrebit - Fakulteti i Bujqësisë është në bashkëpunim me
partnerë nga vendet e BE (Kroacia, Italia, Bullgaria dhe Greqia) dhe të ashtuquajturat vendet e
Ballkanit Perëndimor (WBC) (Bosnjë dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi dhe Shqipëria). Projekti
do të arrijë objektiva specifikë siç janë: harmonizimi, përmirësimi dhe modernizimi i programeve
PhD në fushën e shëndetit të bimëve midis universiteteve partnere. Ai synon të zhvillojë një
kornizë dhe kurrikul të përbashkët për një program ndërkombëtar të përbashkët studimi PhD në
shëndetin e bimëve për të rritur aftësinë e PhD për t'iu përgjigjur problemeve globale në shëndetin
e bimëve dhe për të inkurajuar integrimin rajonal në fushën e kërkimit dhe edukimit të shëndetit
të bimëve brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe
BE.

