
 

UBT shpall të hapur thirrjen për shkëmbim studentor në kuadër të Erasmus+ 

në Linnaeus University, Suedi (29 Gusht 2022 – 15 Janar 2023) 

 

Rreth ‘Linnaues University' 

Universiteti Linnaeus është një universitet shtetëror në rajonin Småland të Suedisë. Ka dy 

kampuse, një në Växjö dhe një në Kalmar. Universiteti ofron një gamë të gjerë të programeve të 

studimit. Për të mësuar më shumë rreth universitetit vizitoni faqen: https://lnu.se/en/ 

Kriteret për aplikim 

 Student aktiv i UBT-së në vitin e dytë në programin Bachelor ose vitin e dytë Master 

 Student në programin 'Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri' ose 'Sisteme të Informacionit'. 

Listën e lëndëve të ofruara e gjeni tek: https://lnu.se/en/education/exchange-studies/courses-and-

programmes-for-exchange-students/?semester=Autumn+2022&faculty=Faculty+of+Technology  

 Nota mesatare: minimumi 8.5 

 Njohuri të gjuhës Angleze (minimumi niveli B2) 

 Erasmus+ gjithashtu inkurajon pjesëmarrjen e studentëve me nevoja të veçanta. Për më shumë 

informata vizitoni https://international.ubt-uni.net/erasmus 

Të gjithë studentët që i përmbushin kriteret e lartëpërmendura dhe janë të interesuar për shkëmbim 

duhet të plotësojnë formën e aplikimit. 

Linku për aplikim: https://forms.gle/spPXDa3LFRCvxE91A 

Data e fundit për aplikim: 13.03.2022, ora 23:00. 

Varësisht nga aplikimi dhe plotësimi i kritereve, studentët do të ftohen në intervistë. 

Bursa e ofruar nga Erasmus+ përfshinë: 

 vijimin e studimeve për një semestër pa pagesë në LNU 

 përkrahje financiare për mbulime të shpenzimeve të jetesës  

 përkrahje financiare për mbulime të shpenzimeve të udhëtimit 

 Bursa pranohet nga ana e studentit të përzgjedhur pas momentit të arritjes në Suedi. 

https://lnu.se/en/education/exchange-studies/courses-and-programmes-for-exchange-students/?semester=Autumn+2022&faculty=Faculty+of+Technology
https://lnu.se/en/education/exchange-studies/courses-and-programmes-for-exchange-students/?semester=Autumn+2022&faculty=Faculty+of+Technology
https://international.ubt-uni.net/erasmus


 

 

 

UBT announces open call for student exchange within Erasmus + at Linnaeus 

University, Sweden (29 August 2022 – 15 January 2023) 

 

About ‘Linnaues University' 

Linnaeus University is a state university in the Småland region of Sweden. There are two 

campuses, one in Växjö and one in Kalmar. The University offers a wide range of study programs. 

To learn more about the university visit: https://lnu.se/en/ 

Application Criteria 

• Active student of UBT in the second year in the Bachelor program or the second year Master 

• Student in the program 'Computer Science and Engineering' or 'Information Systems'. The list of 

courses offered can be found at: https://lnu.se/en/education/exchange-studies/courses-and-

programmes-for-exchange-students/?semester=Autumn+2022&faculty=Faculty+of+Technology 

• Average grade: minimum 8.5 

• Knowledge of English language (minimum B2 level) 

• Erasmus+ also encourages the participation of students with special needs. For more information 

visit: https://international.ubt-uni.net/erasmus 

All students who meet the above criteria and are interested in the exchange must complete the 

online application form. 

Application link: https://forms.gle/spPXDa3LFRCvxE91A 

Last date for application: 13.03.2022, at 23:00. 

Depending on the application and fulfillment of the criteria, students will be invited for an 

interview. 

 

The scholarship offered by Erasmus + includes: 

 Attending studies for one semester free of charge at Linnaeus University 

 Financial support to cover living expenses 

 Financial support to cover travel expenses 

The scholarship is accepted by the selected student upon arrival in Sweden. 

https://lnu.se/en/
https://international.ubt-uni.net/erasmus

