UBT shpall të hapur thirrjen për shkëmbim studentor në kuadër të Erasmus+
në Anhalt University of Applied Sciences, Gjermani (Tetor 2022 – Janar 2023)
Rreth ‘Hochschule Anhalt – University of Applied
Sciences”
Universitetit Anhalt është një nga universitetet që vazhdimisht bashkon shkencën dhe inovacionin.
Me kampuset në Bernburg, Dessau dhe Köthen, universiteti ofron mundësi për kërkime shkencore
dhe mësimdhënie inovative në një nivel ndërkombëtar. Përveç kësaj, universiteti ofron një cilësi të
lartë të jetës dhe studimeve për gati 8,000 studentë, 2,000 prej të cilëve kontribuojnë në
ndërkombëtarizimin e Universitetit. Për më shumë informata rreth universitetit
vizitoni:https://www.hs-anhalt.de/en/start-page.html

Kriteret për aplikim
Student aktiv i UBT-së në vitin e tretë në programin Bachelor ose vitin e dytë Master
Student në programet e studimit në UBT që përputhen me njërën nga fushat e dhëna:

- Arkitekturë (DIA) (M. A.) - Kampusi Dessau
- Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike (M. Eng.) - Kampusi Köthen
- Inxhinieri Biomjekësore (MSc.) - Kampusi Köthen
- Trashëgimia arkitekturore dhe kulturore (Master i Arteve) - Kampusi Dessau
Studentët e Masterit në semestrin e tyre të fundit / semestrin e tezës nuk mund të aplikojnë.
Është e mundur të bashkoheni vetëm në modulet e vitit të parë gjatë shkëmbimit në Dessau

ose Köthen.
Kurrikulat e programeve të ofruara mund të i shihni duke klikuar në drejtimin që ju përshtatet:

Arkitekturë (DIA) (M. A.)
Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike (M. Eng.)
Inxhinieri Biomjekësore (MSc.)
Trashëgimia arkitekturore dhe kulturore (Master i Arteve)
Para se të aplikoni shikoni programet që ofrohen dhe konsultohuni me koordinatorët e programit
tuaj në UBT për të parë nëse programi ju përshtatet.
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/PT5WV5iytXMTYmd76
Data e fundit për aplikim: 23.06.2022, 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 Anhalt University
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 Gjermani.

Për informata në Gjuhë Angleze, shikoni faqet në vazhdim.
For information in English, see the following pages.

UBT announces open call for student exchange within Erasmus + at Anhalt
University of Applied Sciences, Germany (October 2022 – January 2023)
About ‘Hochschule Anhalt – University of Applied Sciences”
Anhalt University is one of the universities that constantly combines science and innovation.
With campuses in Bernburg, Dessau and Köthen, the university offers opportunities for
innovative research and teaching at an international level. In addition, the university offers a high
quality of life and studies to nearly 8,000 students, 2,000 of whom contribute to the University's
internationalization. For more information about the university visit: https: //www.hsanhalt.de/en/start-page.html
Application Criteria
Active student of UBT in the third year in the Bachelor program or the second year Master
Student in study programs at UBT that match one of the given fields::
- Architecture (DIA) (M. A.) - Campus Dessau
- Electrical and Computer Engineering (M. Eng.) - Campus Köthen
- Biomedical Engineering (MSc.) - Campus Köthen
- Architectural and Cultural Heritage (Master of Arts) - Campus Dessau
Master students in their last semester / thesis semester cannot join the program
It’s only possible to join 1st year modules during exchange in Dessau or
Köthen

You can see the curricula of the offered programs by clicking in:
Architecture (DIA) (M. A.)
Electrical and Computer Engineering (M. Eng.)
Biomedical Engineering (MSc.)
Architectural and Cultural Heritage (Master of Arts)

Before applying, look at the programs offered and consult with your program coordinators at
UBT to see if the program suits you.
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/PT5WV5iytXMTYmd76
Last date for application: 23.06.2022, 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 Anhalt University
Financial support to cover living expenses
Financial support to cover travel expenses
The scholarship is accepted by the selected student upon arrival in Germany.

