UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE KËKIMIT SHKENCOR

15.11.2021
NJOFTIM
Në kuadër të projektit Erasmus + midis “Universita degli Studi di Perugia” dhe Universitetit
Bujqësor të Tiranës, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh, për Semestrin e
dytë 2021-2022, në Perugia, Itali.
Në këtë projekt mund të aplikojnë studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.
Para aplikimit studentët duhet të kërkojnë në faqen zyrtare te Universitet të Peruxhias dhe të
përzgjedhin modulet që do të zhvillojnë në Universitetin pritës.
Kuotat për këtë thirrje përfshijnë: 5 kuota për studentë nga 4 muaj.
Nga ana e Universitetit Bujqësor, si partner i projektit, bëhet një renditje paraprake e studentëve
aplikues. Kjo renditje u dërgohet partnerëve italianë. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
• Vërtetim nga Sekretaria Mësimore
• Lista e notave
• CV
• Letër motivimi

Afati i fundit për aplikim është: 15 Dhjetor 2021
Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresën: esherko@ubt.edu.al
Për më shumë informacion kontaktoni në adresën: esherko@ubt.edu.al, ose na vizitoni pranë
Drejtorisë së Projekteve dhe Kërkimit Shkencor në UBT.
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AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA
DIRECTORATE OF PROJECTS AND SCIENTIFIC RESEARCH

November 2021
CALL FOR ERASMUS APPLICATIONS
Within the framework of the programme Erasmus + between “Universita degli Studi di
Perugia” and the Agricultural University of Tirana, we hereby announce the call for
applications for student and staff exchange for the second term 2021-2022, in Perugia, Italy.
This call invites the students of the Faculty of Veterinary Medicine to apply for this program.
Prior to the application process the students are required to look up the official website of the
Universita degli Studi di Perugia and elect the modules they will attend in the host university.
The quotas for this call include:
5 quotas for students for 4 months.
The Agricultural University of Tirana as a partner of the project is entitled to provide a
preliminary ranking for the applicants. This ranking is sent afterwards to the Italian partners.
The necessary documentation for application is as hereby follows:
• Certificate from the Teaching Secretariat
• Transcript of grades
• CV
• Cover letter
Deadline for applications is: 15th December 2021
The required documentation for application is sent online via email to: esherko@ubt.edu.al
For more information do not hesitate to contact via email: esherko@ubt.edu.al or visit our
office of the Directorate of Projects and Scientific Research.
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