
 

 

UBT shpall të hapur thirrjen për aplikim për trajnim në kuadër të 

projektit BKStone të financuar nga Erasmus+ (Maj 2022) 

 

Projekti BKStone adreson nevojat e vendeve të Ballkanit në lidhje me përdorimin e 

burimeve natyrore si guri, i cili është mjaft i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë 

në vendet e Mesdheut. 

Në kuadër të këtij projekti 7 studentë do të zgjidhen për të qenë pjesë e trajnimit për 

studentë në Gjirokastër ku do të marrin pjesë edhe studentë nga partnerë të tjerë të 

projektit. 

 

Kriteret për aplikim 

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

Master 

 Student në njërin nga programet e studimit:  

□ Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor 

□ Inxhinieri e Ndërtimit dhe Infrastrukturës 

 Njohuri të gjuhës Angleze (minimumi niveli B1) 

 Erasmus+ gjithashtu inkurajon pjesëmarrjen e studentëve me nevoja të 

veçanta. Për më shumë informata vizitoni https://international.ubt-

uni.net/erasmus 

Studentët parashihet të jenë pjesë e projektit nga data 9 maj deri me datën 11 maj 

2022. Shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit do të mbulohen nga projekti për 

studentët e përzgjedhur.  

Shënim: Në rast të numrit të lartë të aplikimeve, performance akademike do të mirret 

si komponentë e kualifikimit.  

 

Linku për aplikim: https://forms.gle/9YDLGRN8VDys2Ebu7 

Data e fundit për aplikim: 01.05.2022, 23:00 



 

 

UBT announces open call for training application within the BKStone 

project funded by Erasmus + (May 2022) 

 

This project addresses the needs of Balkan countries in terms or education related to 

the use of a natural resource as the stone, which is quite important for the 

development of the economy in the Mediterranean countries 

Under the framework of this project 7 students will be selected to be part of the 

training for students in Gjirokastra where students from other project partners will 

also participate. 

 

Application Criteria 

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

program 

• Student in one of the study programs: 

□ Architecture and Spatial Planning 

□ Construction and Infrastructure Engineering 

• Knowledge of English language (minimum level B1) 

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

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

Students are expected to be part of the project from May 9 to May 11, 2022. Travel 

and accommodation expenses will be covered by the project for selected students. 

Note: In case of high number of applications, academic performance will be taken 

into account as a qualification component. 

 

Application link: https://forms.gle/9YDLGRN8VDys2Ebu7 

Last date for application: 01.05.2022, 23:00 

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

