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ERASMUS MUNDUS Programi Master
Profili i një Studenteje Shqiptare
Zamira Xhaferri është një nga studentet 
që ka fituar një nga bursat e programit 
master Erasmus Mundus 2008-2009.
Tani ajo ndjek fazën e dytë të studimeve 
master. Në këtë intervistë ajo na tregon 
eksperiencën e saj në Evropë. 

Si u njohët me këtë program dhe si u 
përzgjodhët për këtë Master?

Jam një Juriste në karrierë me ek-
sperince  pune të zgjeruar në sektorin 
akademik dhe qeveritar. Gjithmonë kam 
dashur të kryeja studime për master jas-
htë Shqipërisë pasi duke qënë një vënd 
në tranzicion, ka mungesa  në standartet 
akademike. Ishte shumë e thjeshtë që 
të merrja informacion mbi këtë program.  
Kërkova në Google për programe master 
të BE dhe gjeta mijëra mundësi.  Dërgo-
va aplikimin sëbashku me dokumentat e 
tjerë dhe u pranova në 3 programe master 
si dhe mu ofrua një bursë Erasmus Mun-
dus nga Komisjoni Evropain për secilën 
prej tyre. Vendosa të ndjek  EMLE ( Mas-
ter Evropian në Ligj dhe Ekonomi).Faza 
e parë përkonte me selektimin  nga Bordi 
i Anëtarëve të  EMLE I cili u bazua në re-
zultatet e mia akademike,eksperiencën e 
punës, letrat e rekomandimit , kurset pas-
universitare, përvetësimin e Anglishtes 

dhe Frengjishtes si dhe  nje deklaratë se 
përse doja të vazhdoja këto studime. Pas 
kësaj mu ofrua e drejta për një bursë Er-
asmus Mundus nga Komisjoni Evropian. 
Faza e dytë përkonte me ekzaminimin e 
aplikimit tim nga Komisjoni Evropian. Re-
zultati ishte shumë pozitiv. 

Ku i kryet studimet ? 

Faza e parë: Instituit i Ligjit dhe Ekono-
misë në Rotterdam dhe Universiteti  Er-
asmus  Rotterdam
Faza e dytë:  Instituti i Ligjit dhe Ekon-
omisë  në  Universitetin e Hamburgut , 
Gjermani

Cfar do të kujtoni nga kjo experi-
ence?
Eksperiencë unike akademike. Ligji dhe 
Ekonomia ose Analiza Ekonomike  e 
Ligjeve ka të bëjë me teorinë ligjore mbi 
aplikimin e metodave ekonomike në 
ligj. Ajo përfshin përdorimin e konceptit 
ekonomik për të shpjeguar efektet e ligjit, 
për të vlerësuar cilat nga ligjet janë më 
efikasë ekonomikisht, si dhe për të par-
ashikuar se cilat ligje duhet të vihen në 
zbatim.
Ligji dhe Ekonomia janë dy fusha të 
paeksploruara në Shqipëri. Duke marrë 

parasysh se 
EMLE është 
hapur në 
1997,duhet të 
them se jam 
shqiptarja e 
tretë e cila 
është pranuar 
në këtë pro-
gram.
E shihni këtë 
program si 
një mundësi të mirë për studentët 
shqiptarë  apo si një sfidë të vështirë 
dhe çfarë do ti këshillonit ata të bënin 
për të përfituar nga ky program?
Ky program është shumë I rekoman-
dueshëm si për juristët ashtu edhe për 
ekonomistët. Perceptimi I këtyre dy pro-
fesioneve si të ndara nga njëra tjetra ësh-
të i gabuar. EMLE kontribuon në krijimin 
e lidhjeve  midi këtyre dy disiplinave. 

Ku e gjeni veten sot në Shqipëri me 
këtë master?
Kam punuar në disa projekete si këshill-
tare për Qeverinë Shqiptare. Ajo çfare 
mungon në politikat qeveritare është 
pikërisht  Analiza Ligjore mbi Përfitimet 
dhe Kostot. Kjo është ajo me të cilën jam 
angazhuar pas kthimit tim në Shqipëri.

Cila është tema e tezës suaj?
Po bëj një kërkim mbi  reformat në Ligj 
dhe Ekonomi në Shqipërinë post komu-
niste. Vëndi ynë ka akoma mungesa në 
lidhje me pronat gjë që diskurajon inves-
titorët e huaj. Në kërkimin tim po bëj një 
analizë politike të situatës aktuale në 
Shqipëri duke u përpjekur të propozoj 
zgjidhje ekonomike në lidhje me çështjen 
e ndarjes së pronave  bazuar në konsid-
erata të dreja ligjore. 

A ke menduar ndonjëhere të mos kthe-
heshe në Shqipëri?
Keto programe të financuara nga BE kanë 
si qëllim tju ofrojnë studentëvë Shqiptarë 
mundësinë të studiojnë në shkolla pres-
tigjoze, ajo cfarë mungon janë  politikat 
shtetërore të rekrutimit. 

Buletini i Delegacionit të Komisionit Evropian në Shqipëri
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19 Studentë Shqiptarë, në Erasmus Mundus
Më shumë aplikante dhe fitues të bursave nga një vit më parë

Janë 19 studentët shqiptarë të cilët do të 
përfitojnë nga bursat Erasmus Mundus 
për vitin akademik 2009 2010. Një pro-
gram I suksesshëm ky I financuar nga 
Komisioni Evropian nga I cili prej disa 
vitesh përfiton dhe Shqipëria në forma 
të ndryshme. Ajo që vërehet në këtë 
rast është rritja jo vetem e numrit të ap-
likuesve për keto bursa por dhe numri I 
të pranuarve në Universitetet Evropiane. 
Komisioni Evropian miratoi me 1 Korrik 
2009  pothuajse 10,000 grante të reja për 
vitin akademik 2009-2010 të cilat do të 
financohen nga programi Erasmus Mun-

dus. 8,385 studentë dhe akademikë do 
të vijnë të mësojnë apo japin mësim në 
Evropë, dhe 1,561 evropianë do të shko-
jnë në institucione partnere të vendeve 
jashtë BE-së. Ján Figel’, Komisioneri 
Evropian për Arsimin, Trajnimin, Kulturën 
dhe Rininë, tha “Erasmus Mundus po 
shënon arritje pas arritje. Që prej fillimit 
të tij në vitin 2004, programi ka qenë në 
gjendje ta vendose veten në pararojë të 
programeve ndërkombëtare të lëvizsh-
mërisë në botë. Me rëndësinë që i jep 
cilësisë, ai po i shërben shkëlqyeshëm 
promovimit të arsimit të lartë evropian në 

rang botëror.” Benita Ferrero-Waldner, 
Komisionerja për Marrëdhëniet me Jas-
htë dhe Politikën Evropiane të Fqinjë-
sisë, tha: “Arsimi luan një rol thelbësor 
në zhvillimin e vendeve dhe në dhënien 
e perspektivave për të rinjtë. Duke shtyrë 
shkëmbimet akademike mes Evropës 
dhe pjesës tjetër të botës, ne po u japim 
studentëve universitar mjetet e duhura 
për të ndërtuar më mirë të ardhmen e 
tyre si edhe për të kuptuar e respektuar 
njëri-tjetrin. Pra, Erasmus Mundus është 
një instrument i vyer për të ndërtuar dhe 
forcuar urat kudo në botë.”
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Përfitimet e Programit 

Erasmus Mundus është një program bashkëpunimi dhe lëvizshmërie në fushën e arsimit të lartë dhe synon të rrisë cilësinë e 
arsimit të lartë evropian dhe të promovojë dialog dhe mirëkuptim mes popujve e kulturave nëpërmjet bashkëpunimit me vende 
jashtë BE-së.
Erasmus Mundus ofron kurse master dhe bursa
Gjatë vitit 2009, një radhë e re studentësh dhe akademikësh nga e gjithë bota do të marrin bursa për të mësuar ose dhënë mësim 
në një nga 103 kurset master të Erasmus Mundus. Këto kurse jepen nga partneritete të institucioneve më të mira evropiane të 
arsimit të lartë, dhe përfundojnë me marrjen e gradave të njohura masteri të dyfishtë/shumëfishtë ose të bashkuar. 
Së bashku, kurset dhe bursat arrijnë objektivat e përgjithshëm të Erasmus Mundus – rritjen e cilësisë së arsimit të lartë evropian 
dhe promovimin e tij në botë.
Duke filluar në vitin akademik 2009-2010, 1,833 studentë do të përftojnë bursa për të studjuar për një ose dy vjet në një kurs 
masteri të zgjedhur nga ata, përkrahë studenteve nga Evropa. Studentët I ndjekin studimet e tyre master në dy ose më shumë 
universitete Brenda partneritetit te atij masteri. 489 akademikë me arritje të shkëlqyera akademike do të vijnë në Evropë për per-
iudha më të shkurtra kohore për të dhënë mësim, për punë kërkimore ose për mësimdhënie individuale në një nga programet e 
masterit të Erasmus Mundus.

Fituesit e bursave vijnë nga 105 vende: 
Kina është vendi me përfaqësinë më 
të madhe, e pasuar nga India, Brazili, 
Meksika, Bangladeshi, SHBA, Etiopia, 
Rusia dhe Indonezia. Akademikët vijnë 
nga 75 vende; ato më të përfaqësuarat 
në këtë kategori janë SHBA, Kina, India, 
Australia dhe Kanada-ja. Erasmus Mun-
dus mbështet partneritete institucionale 
ndërkombëtare për lëvizshmërinë e ar-
simit të lartë
Për periudhën 
2009-2010 Eras-
mus Mundus do të 
financojë edhe 39 
partneritete mes 
Institucioneve Ev-
ropiane të arsimit 
të lartë dhe ato që 
janë pjesë e poli-
tikës së jashtme të 
bashkëpunimi të 
BE-së. Ajo që syno-
het është rritja e 
burimeve njerëzore 
dhe kapaciteteve 
për bashkëpunim 
ndërkombëtar të 
vendeve jo-ev-
ropiane nëpërmjet 
lëvizshmërisë mes 
Bashkimit Evropian 
dhe këtyre vendeve. 
Gjithësej, këto part-
neritete përfshijnë 
735 institucione të 
arsimit të lartë – 349 
nga BE-ja dhe 386 
nga vende të tjera 
– dhe përqendro-
hen te bashkëpunimi 
akademik dhe shkëmbimet e studentëve 
dhe akademikëve.
Për periudhën 2009-2010, do të jepen 

7,624 grante lëvizshmërie për vizita stu-
dimore, pune kërkimore dhe mësimd-
hënie me kohëzgjatje nga tre muaj deri 
në tre vjet për nivelet akademike univer-
sitare, pasuniversitare (master), doktora-
ture dhe pas-doktorature, dhe për stafin 
akademik. Përfshihet këtu mundësia për 
1,561 evropianë të vizitojnë institucionet 
partnere në vendet jashtë Evropës dhe 
për 6,063 studentë dhe akademikë nga 

jashtë Evropës të vizitojnë institucio-
net partnere evropiane. Në të ardhmen 
2009 shënon fillimin e fazës së dytë të 

programit Erasmus Mundus, i cili do të 
vazhdojë deri në vitin 2013. Programi 
do të mbështetet mbi sukseset e fazës 
së parë 2004-2008, duke vazhduar të 
përzgjedhë kurse të reja masteri Eras-
mus Mundus dhe duke dhënë bursa për 
studentë dhe akademikë të shkëlqyer. 
Viti akademik 2010-2011 ka elementë 
të rinj, përfshirë bursa për një sërë pro-
gramesh doktorature të sapo përzgjed-

hura dhe grante që studentë evropianë 
të udhëtojnë drejt universiteteve pjesë-
marrëse jashtë BE-së.
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Objektivat dhe Implementimi për 2009-2013
Erasmus Mundus është një program 
bashkëpunimi në fushën e arsimit të 
lartë, i cili ka për qëllim të përmirësojë 
cilësinë e arsimit të lartë në Evropë si 
dhe të promovojë dialogun dhe mirkup-
timin ndërmjet popujve dhe kulturave 
nëpërmjet bashkëpunimit me Vëndet e 
Treta. Ky program  nëpërmjet shpeshtimit 
të shkëmbimeve mes BE dhe Vëndeve 

të Treta, kontribuon  në zhvillimin e 
burimeve njerzore dhe kapaciteteve të 
bashkëpunimit ndërkombëtar të instituci-
oneve të Arsimit të Lartë në këto vënde. 
Programi Erasmus Mundus siguron 
mbështetje për: Institucionet e arsimit të 
lartë në implementimin e programeve të 
përbashkëta të nivelit pasuniversitar si 
dhe krijimin e bazave për bashkëpunim 
dhe partneritet mes universiteteve Ev-
ropiane dhe atyre të Vëndeve të Treta.
Studentët, kërkuesit si dhe stafe të uni-
versiteteve të cilët dëshirojnë të studiojnë 
apo zhvillojnë kërkime shkencore / apo 

periudha mesimdhenie në kontekstin e 
sipërpërmëndur nëpërmjet programeve 
të përbashkëta apo parteneriteteve të 
bashkëpunimit; Cdo organizatë aktive 
në fushën e arsimit të lartë që dëshiron 
të zhvillojë projekte të cilat kanë si qëllim 
përmirësimin e profilit, vizbilitetit dhe im-
azhit të arsimit të lartë Evropian në mbarë 
botën.

Erasmus Mundus 2009-2013 është një 
program bashkëpunimi në fushën e arsim-
it të lartë i cili ka si objektiv përmirësimin 
e cilësisë në arsimine lartë Evropian; 
promovimin e BE si qëndër ekselence 
në të mësuarit rreth botës; promovimin 
e mirkuptimit interkulturor nëpërmjet 
bashkëpunimit me Vnëdet e Treta në 
fushën e arsimit të lartë.
Erasmus Mundus 2009-2013 vazhdon të 
zgjerojë skopin e aktiviteteve të zhvilluara 
gjatë fazes së pare të programit (2004-
2008). Këtu përfshihet edhe skema e 
Dritares së Bashkepunimit të Jashtëm 

të  Erasmus Mundus  e cila u olanchua 
në 2006 si pjese e programit original. Ky 
program integron aktivitete bashkëpunimi 
me Vëndet e Industrializuara. 
Erasmus Mundus 2009-2013 është im-
plementuar nëpërmjet aktiviteteve të 
mëposhtme: is implemented through of 
the folloëing actions: 1: Programet e për-
bashkëta master Erasmus Mundus nivel 

master dhe nivel doktorature , duke përf-
shire, bursa për fituesit;
2:  Partneriteti Erasmus Mundus me  in-
stitucionet arsimore të Vëndeve e Treta  
në të gjitha nivelet  3: Promovim i arsimit 
të lartë Evropian nëpërmjet projekteve 
të cilat përmirësojnë imazhin e Evropës 
si një destionacion arsimor dhe qëndër e 
ekselencës së të mësuarit.
Guida e Programit përmban gjithë infor-
maciuonin e përgjithshëm si dhe kushtet 
e aplikimit për bursa.  Gjithashtu përfshin 
edhe publikimin e Prpozimeve mbi hapa 
specifikë.

Ju lutem vizitoni faqet e internetit të poshtëshënuara
ose kontaktoni Delegacionin e Komisionit Evropian në Tiranë
www.delalb.ec.europa.eu
www.europa.eu
www.ec.europa.eu/enlargement
www.eu2009.se
Delegacioni i Komisionit Evropian në Tiranë, Shqipëri:
ABA Center, Rr. Papa Gjon Pali II, Kati 17
Tiranë , Shqipëri

Telefon: (355) 4 2228320 or 2230871 - 2228479 -
2234284 - 2229851 Fax: (355) 4 2230752 or 2274412
e-mail: Delegation-Albania@ec.europa.eu
Botuesi: Komisioni i Delegacionit Evropian në Shqipëri
Opinionet e shprehura në këtë botim nuk reflektojnë
domosdoshmërisht pikëvështrimin e Komisionit Evropian
Nëse doni të merrni botimin e ardhshëm ju lutem na shkruani në 
adresën e-mail: suela.thanasi@ec.europa.eu 
ose kontaktoni Delegacionin e Komisionit Evropian në Shqipëri


