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Numri i referencës së projektit: EAC-2019-0571
Kodi i Thirrjes: Intervet _Albania6/2023_ST

Thirrje për pjesëmarrës për praktika jashtë vendit

UNISER, aplikanti dhe koordinatori i projektit Intervet WB, së bashku me Albanian Skills,
ofrojnë mundësi për të kryer praktika në një vend tjetër të BE me qëllim:
- Për tʼi siguruar studentëve në shkollat e AFP mundësinë për të fituar a�ësi teknike

dhe profesionale përmes praktikave kurrikulare në përputhje me trajnimin e tyre,
duke nxitur kështu punësueshmërinë e tyre pas përfundimit të kurseve të tyre.

- Përmirësimin e modernizimit të trajnimit, duke investuar në metodologji të reja
siç janë praktikat e mobilitetit jashtë vendit, në linjë me rezultatet e të nxënit për sa
i përket kompetencave kyҫe dhe a�ësive profesionale të kërkuara nga tregu i
punës.

- Vendosjen e një metodologjie koordinimi të bazuar në një strukturë partneriteti,
për të siguruar që mobiliteti të bëhet i zakonshëm në vend të përjashtues, siç
tregohet nga dokumentet strategjike të Bashkimit Europian.

Kjo thirrje parashikon 8 grante mobiliteti për zbatimin e praktikës jashtë vendit për 1
muaj të organizuara në periudhën që shkon përafërsisht nga 01/07/2023 deri në
30/07/2023, përveç ndryshimeve që mund të kërkohen për arsye organizative.

Falë disponueshmërisë së projektit, numri i granteve të mobilitetit mund të rritet. Në këtë
rast, kriteret e përzgjedhjes do të ndjekin ato të listuara në Nenin 5.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve:
06/04/2022
Ora 23.59

Neni 1 - KRITERET FORMALE TË PRANUESHMËRISË

Për të qenë të pranueshëm, studentët duhet të regjistrohen në ofruesit / shkollat   e AFP
dhe vitet specifike të studimeve të listuara në Nenin 14.
Individët mund të aplikojnë nëse plotësojnë kërkesat e mëposhtme në momentin e afatit
të kësaj thirrjeje:



• Të jetë një student i regjistruar në një ofrues/shkollë të AFP mes atyre të listuara në Nenin
14.
• Të jetë i regjistruar në kursin specifik të trajnimit dhe vitin specifik të studimeve, siç është
listuar në Nenin 12 për secilin raund;
• Të jetë së paku 16 vjeç;
• Të jenë shtetas që banojnë në Shqipëria, ose shtetas të vendeve anëtare të BE-së që
banojnë ligjërisht në Shqipëria; ose qytetarë të vendeve jashtë Evropës që banojnë
ligjërisht në Shqipëria;
• Të ketë fituar një a�ësi të nivelit bazë në gjuhën e punës së vendit pritës ose në anglisht si
gjuhë e zakonshme. Nuk është e nevojshme të sigurohen çfarëdo lloj certifikatash si provë
e a�ësive gjuhësore, sepse ato do të vlerësohen gjatë formularit të aplikimit të
parashikuar në procedurën e përzgjedhjes;
• Në përputhje me rregullat e vendosura në vendin që do të udhëtojnë, vetëm studentët e
vaksinuar kundër Covid 19 me një nga vaksinat Pfizer, AstraZeneca, Moderna dhe Johnson
& Johnson, mund të aplikojnë për këtë thirrje publike për praktika.
• Moskryerja e përvojave të mobilitetit brenda të njëjtit projekt evropian;
• Të posedojë dokumente të vlefshme të identitetit të nevojshme për të udhëtuar jashtë
vendit: pasaportë.

Neni 2 - PROCESI I APLIKIMIT DHE AFATET

Aplikimet duhet të dorëzohen ONLINE duke plotësuar një formular Google në linkun e
mëposhtëm. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 06/04/2023 në orën 23.59.

Aplikimet e marra pas afatit të përcaktuar më sipër nuk do të pranohen, pavarësisht
nga funksionimi i faqes së internetit. Prandaj ju rekomandojmë të mos prisni deri ditën e
fundit për të dorëzuar aplikimin tuaj, duke shmangur kështu problemet që lidhen me
mbingarkesën e sistemit.

Informacion për plotësimin e formularit të aplikimit online:

A: Numri i Thirrjes:Intervet _Albania6/2022_ST
B: Raundi i projektit: Raundi 6
C: Skedarët e bashkangjitur nuk mund të jenë më të mëdhenj se 10MB secila
D: Videoja e bashkangjitur nuk mund të jetë më e madhe se 100MB
E: Skedarët dhe videot e bashkangjitura duhet të emërtohen siç përcaktohen në
formularin online.

https://intervetwb.net/calls-albania/


F: Meqenëse nuk mund të ruani formularin ndërsa plotësoni, rekomandohet që të
përgatisni një dra� në një dokument word dhe më pas kopjoni dhe ngjitni përgjigjet në
formularin online
G: Pas dorëzimit, aplikimi nuk mund të ndryshohet
H: Do të merrni një email në llogarinë tuaj Gmail që konfirmon se aplikimi juaj është
pranuar (ju lutemi, nëse nuk e merrni atë, kontrolloni spam). Në rast të dështimit të
njo�imit, ju lutemi kontaktoni albanianskills@gmail.com për të verifikuar nëse aplikimi
juaj është dorëzuar rregullisht.

Neni 3 - DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

Dokumentacioni i kërkuar për të marrë pjesë në projekt është si vijon:

VËMENDJE: Për të plotësuar Formularin e Aplikimit, nevojitet një llogari Gmail. Nëse tashmë
keni një llogari Gmail, ju lutemi identifikohuni këtu (këtu), nëse nuk e keni, ju lutemi krijoni
një këtu (këtu).

Dokumentacioni i kërkuar për të marrë pjesë në projekt është si vijon:

1. Formulari i Aplikimit: për t'u plotësuar online, linku është në dispozicion në faqen e
internetit (https://intervetwb.net) në faqen kushtuar
(https://intervetwb.net/calls-albania ). Shumica e pyetjeve në formularin e aplikimit
janë të detyrueshme. Të gjitha pjesët duhet të plotësohen në anglisht dhe në një
mënyrë gjithëpërfshirëse. Pas plotësimit të formularit të aplikimit, do të merrni një
konfirmim me e-mail.

2. Europass Curriculum Vitae (Jetëshkrim)
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose) në anglisht: me emrin
e saktë të kursit që kandidati po ndjek, dhe a�ësitë, përvojat e tij/saj dhe fotografitë.
Dosja duhet të titullohet si vijon: "Mbiemri_Emri_CV_EN" (në WORD ose PDF, max
10MB)

3. Kopja e një dokumenti të vlefshëm identifikues (pasaportë) të titulluar si më
poshtë: "Mbiemri_Emri_ID" (në PDF, maksimum 10MB).

4. Video motivuese kohëzgjatje maksimale: 60 sekonda. Videoja duhet të jetë
individuale. Çdo student duhet t'i përgjigjet pyetjes: "pse dëshironi të merrni pjesë

mailto:albanianskills@gmail.com
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dhe cilat detyra dëshironi të bëni në kompaninë tuaj pritëse jashtë vendit". Dosja
duhet të titullohet si vijon: "Mbiemri_Emri_Video" (në MP4, MOV ose AVI, max 100MB)

Nëse videoja juaj ka një format të ndryshëm, ju lutemi konvertoni atë duke përdorur një
program si Online Convert

Neni 4 - INFORMACIONE SHTESË DHE KRITERET E PAPRANUESHMËRISË

UNISER rezervon të drejtën të kërkojë çdo informacion shtesë, sqarime dhe/ose
dokumente të tjera mbështetëse për kandidatin ose ofruesin e tij/saj të AFP.

Kërkesat për informacion shtesë do të bëhen vetëm përmes postës elektronike në adresën
e treguar në formularin e aplikimit. Nëse kandidati nuk do të përgjigjet brenda 2 ditëve të
punës pas kërkesës së informacionit shtesë, kërkesa e tij/saj do të refuzohet
automatikisht.

UNISER dhe Albanian Skills nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë vonesë ose dështim në
marrjen e aplikimit për shkak të gabimeve në procedurat e dorëzimit online ose shkaqe të
tjera që nuk varen nga partneriteti, dhe/ose partnerët e BE-së.

Aplikimet që nuk plotësojnë kërkesat e mëposhtme do të refuzohen automatikisht:
- Mungon dokumentacioni i kërkuar ose një pjesë e tij;
- Mungon dokumentacioni dixhital ose një pjesë e tij brenda afatit të përcaktuar;
- Mungesa e një ose më shumë prej kërkesave formale të pranueshmërisë për të marrë
pjesë në projekt (Neni 1);
- Mungon pëlqimi për përpunimin e të dhënave personale në formularin online.

Uniser dhe Albanian Skills rezervojnë të drejtën të kryejnë kontrolle të përshtatshme,
përfshirë kontrollet në vend, mbi deklaratat dhe dokumentet e dorëzuara. Ju lutemi vini re
se dokumentet e rreme ose deklaratat e rreme do të çojnë në veprim ligjor nëse është e
nevojshme, dhe do të raportohen siç duhet sipas ligjeve kombëtare.

Neni 5 - TERMAT DHE KRITERET E PËRZGJEDHJES

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet si më poshtë: studentët që plotësojnë kërkesat
formale (neni 1) duhet të dorëzojnë aplikimin e tyre online përmes Formularit të Aplikimit

https://www.online-convert.com/


të disponueshëm në faqen e internetit www.intervetwb.net së bashku me të gjithë
dokumentet e kërkuara (neni 3) brenda afatit të thirrjes (neni 2).

Vlerësimi i studentëve do të ndahet në dy pjesë dhe do të bëhet si më poshtë:

1. FAZA 1 – Para-përzgjedhja automatike

Çdo kandidat do të marrë një rezultat automatik (nga 0 deri në 50 pikë) i cili varet nga
përgjigjet e dhëna në Formularin e Aplikimit.

Me qëllim për të garantuar një qasje të drejtë dhe të barabartë për çdo partner të
Institucionit Arsimor të partneritetit, pjesëmarrjen e barabartë të vajzave dhe djemve në
projekt,  40 aplikantë do të pranohen dhe ndahen si më poshtë:

- Jo më shumë se 2 kandidatë për secilën shkollë
- aplikantët me rezultatin më të lartë të secilës shkollë, midis shkollave të listuara në nenin
14;
- - Projekti mbështet, avancon dhe zbaton kriteret e përzgjedhjes që nxisin barazinë
gjinore. Pesëdhjetë përqind e granteve të disponueshme janë të dizajnuara për kandidatët
djem dhe vajza përkatësisht, kur është e përshtatshme;
Nëse do të ketë 3 kandidatë të së njëjtës shkollë në mesin e 40 të parëve, i treti nuk do të
pranohet në Fazën 2.

Në rast se aplikohet kriteri i pikëve maksimale me maksimumin 2 kandidatë për shkollë,
fitohet një numër më i ulët se 40, kandidatët e mëtejshëm nga të gjithë pjesëmarrësit në
thirrje do të pranohen në fazën 2 sipas kriterit të notës më të lartë dhe barazisë gjinore.

Në rast të një rezultati të barabartë, përparësi do t'u jepet studentëve që nuk kanë marrë
pjesë më parë në ndonjë përvojë tjetër të ngjashme. Nëse kjo akoma çon në rezultate të
barabarta, përparësi do t'i jepet aplikantit më të vjetër.

2. FAZA 2: Përzgjedhja

Në këtë fazë do të vlerësohen format e aplikimit të studentëve dhe videot motivuese; çdo
aplikim do të marrë një rezultat nga 0 deri në 50 pikë, i ndarë si më poshtë:

Nga 0 deri në 25 pikë sipas komunikimit d.m.th. niveli i gjuhës angleze, qartësia e
ekspozimit, përdorshmëria e videos motivuese, pajtueshmëria me udhëzimet, a�ësitë e të
folurit dhe të shkruarit dhe fjalori.

http://www.intervetwb.net


Nga 0 deri në 25 pikë në bazë të motivimit të studentëve (qartësia dhe rëndësia e motivit të
shprehur, pritshmëritë në përputhje me profilin e tij/saj dhe me projektin).

Në vlerësimin e aplikimeve të studentëve, rezultati bazohet në diskrecionin e vlerësuesve
sa i përket vlerësimit të a�ësive gjuhësore dhe motivimit përmes videos dhe Formularin e
Aplikimit.

N.B.: Në rast se dy ose më shumë studentë të së njëjtës shkollë lëshojnë deklarata shumë
të ngjashme për sa i përket formës dhe përmbajtjes, sa i përket videove motivuese dhe
Formularëve të Aplikimeve, do të kërkohet një shtesë. Shtesa duhet të dërgohet brenda
afatit të përcaktuar në nenin 4, përndryshe rezultati që korrespondon me motivacionin ose
komunikimet do të jetë zero.

Çdo aplikant do të vlerësohet si më poshtë:

1. I PËRSHTATSHËM
Të gjithë aplikantët me një rezultat më të madh se ose të barabartë me 50 nga 100 do të
rezultojnë të jenë të përshtatshëm.

2. FITUES
Aplikantët me rezultatet më të larta duke respektuar barazinë gjinore do të dalin fitues , do
të dalin si fitues (duke përjashtuar aplikantët e vlerësuar si JO TË PËRSHTATSHËM)

Në rast të një rezultati të barabartë, përparësi do t'u jepet studentëve që nuk kanë marrë
pjesë më parë në ndonjë përvojë tjetër të ngjashme. Nëse kjo akoma çon në rezultate të
barabarta, përparësi do t'i jepet aplikantit më të vjetër.

3. I PËRSHTATSHËM, JO FITUES
Çdo aplikant me një rezultat më të madh se ose të barabartë me 50 nga 100 do të rezultojë
të jetë i përshtatshëm, jo   fitues (rezervë) d.m.th. atij/asaj nuk do t'i jepet granti, siç
përcaktohet në nenin 5.2 të kësaj thirrjeje për pjesëmarrës. Nëse ndonjë prej kandidatëve
fitues heq dorë, ai/ajo do të zëvendësojë atë person dhe do të marrë grantin (shiko nenin
6).

4. JO I PËRSHTATSHËM
Çdo aplikant që ka fituar një rezultat më të ulët se 50 nga 100 në Fazën 2 do të
konsiderohet jo i përshtatshëm.

5. JO I PRANUAR NË FAZËN 2



Çdo aplikant tjetër që nuk është vlerësuar në fazën e dytë të përzgjedhjes, siç përcaktohet
në nenin 4 të kësaj thirrje për pjesëmarrës.

Neni 6 - PUBLIKIMI I REZULTATAVE DHE HEQJEVE DORË
Rezultatet e përzgjedhjeve do të publikohen në (intervetwb.net/calls-albania/). Rezultatet
do të përfshijnë listën e aplikantëve të përshtatshëm (fituesit dhe rezervat), listën e
aplikantëve që dolën si jo të përshtatshëm dhe në fund listën e atyre që nuk u pranuan në
fazën 2.

Fituesit kanë 7 ditë pune për të pranuar grantin e praktikës jashtë vendit.

Në rast se ndonjë nga fituesit heq dorë dhe/ose nuk e pranon grantin, lista e rezervave do
të përdoret për të zgjedhur aplikantin tjetër; sipas listës së rezervës, aplikanti me
rezultatin më të lartë nga e njëjta shkollë (duke përjashtuar aplikantët që dolën si JO TË
PËRSHTATSHËM).

Në rast se shkolla nuk ka listë rezervë, granti do t'i caktohet aplikantit me rezultatin më të
lartë (të përshtatshëm, jo fitues) midis shkollave të tjera. Vëmendje do tìi kushtohet
përmbushjes së objektivave të projektit për barazinë gjinore.

Nëse të gjithë aplikantët e pranuar në fazën 2 rezultojnë të jenë fitues ose jo të
përshtatshëm dhe do të ketë akoma grante në dispozicion, Uniser dhe Albanian Skills
rezervojnë të drejtën për të vlerësuar aplikantin/ët me rezultatin më të lartë që nuk u
pranua/n në fazën 2 të përzgjedhjes. Vëmendje do tʼi kushtohet përmbushjes së
objektivave të projektit për
barazinë gjinore.

SHËNIM: Të gjitha komunikimet në lidhje me përzgjedhjet do të bëhen përmes faqes së
internetit (www.intervetwb.net). Koordinatori hedh poshtë çdo përgjegjësi në rast se
kandidatët nuk i kontrollojnë rezultatet ose nuk paraqiten kur përzgjidhen.

Neni 7 - KOSTOT E MBULUARA NGA PROJEKTI

Programi Evropian i cili financon këtë projekt mbulon kostot e mëposhtme:
• Akomodimi dhe shpenzimet ditore (paratë e xhepit) gjatë praktikës 1 muaj jashtë vendit;
• Udhëtimin vajtje-ardhje në vendin në të cilin bëhet praktika;
• Përgatitja ndërkulturore dhe pedagogjike para nisjes jashtë vendit;
• Kursi i gjuhës;

https://intervetwb.net/calls-albania/


• Mbulimi i sigurimit për sigurimin shëndetësor, përgjegjësia e palëve të treta dhe
dëmtimet në punë për 1 muaj;
• Organizimi i vendosjes së punës;
• Mbështetja për kohëzgjatjen e projektit dhe mbështetje në të gjitha procedurat
administrative dhe rregullimet logjistike gjatë qëndrimit jashtë vendit.
• Të paktën 1 vizitë kulturore
• Biletat/kartat e transportit publik për të shkuar në punë

Kostot e projektit do të jepen në përputhje me kufijtë dhe kushtet e përfshira në projektin
EAC-2019-0571. Aplikanti ka mundësinë e plotë për të përcaktuar shumën e dhënë për
aktivitetet e projektit me kufijtë dhe kushtet e përmendura më lart.

Uniser është plotësisht përgjegjës për organizimin dhe monitorimin e të gjitha fazave të
Projektit. Ai do të koordinojë partneritetin lokal dhe transnacional me qëllim për të arritur
objektivat e projektit.
Uniser dhe Albanian Skills është gjithashtu përgjegjës për menaxhimin financiar, i cili
përfshin pagesën e organizatave jashtë vendit për akomodimin dhe blerjen direkte të
biletave të udhëtimit për pjesëmarrësit.

Projekti nuk parashikon pagesa direkte për pjesëmarrësit, koordinatori është përgjegjës
për të gjitha shpenzimet që lidhen me zbatimin e aktiviteteve.

Neni 8 - TRAJNIMI PARA NISJES

Kandidatët e përzgjedhur duhet të marrin pjesë në një trajnim para nisjes që do të
organizohet pas përzgjedhjes dhe para fillimit të mobilitetit jashtë vendit. Përgatitja do të
jetë personale, kulturore dhe e punës.
Për më tepër, një kurs gjuhësor do të ofrohet para mobilitetit nga organizata dërguese.
Kursi është i detyrueshëm dhe të gjithë studentët duhet të marrin pjesë së paku në 80% të
orëve të organizuara.
Pjesëmarrja aktive në aktivitetet përgatitore është e detyrueshme.

Neni 9 – AKTIVIZIMI I PRAKTIKËS

Praktikat jashtë vendit do të zhvillohen afërsisht ndërmjet 01/07/2023 dhe 30/07/2023.
Kandidati i përzgjedhur do të jetë fleksibël dhe duhet të pajtohet të marrë pjesë në
trajnimin jashtë vendit gjatë periudhës së treguar më lart dhe për tërë kohëzgjatjen e 1



muaj. Pamundësia e kandidatit për t'u pajtuar me kohën e praktikës jashtë vendit mund të
çojë në humbjen e mundësisë së tyre për të marrë pjesë.

Aktivizimi i praktikës mund të jetë subjekt i kufizimeve që mund të vijnë nga çdo ndryshim
në ligjin për vendosjet që mund të ndodhin nga publikimi i kësaj thirrjeje.

Praktikat do të monitorohen vazhdimisht nga stafi i projektit, në mënyrë që të zbulohen
problemet e mundshme të raportuara nga kompanitë ose pjesëmarrësit.

Kërkohet një bashkëpunim i plotë i pjesëmarrësve me stafin e projektit, kjo përfshin
përgjigje të shpejta kur kërkohen informacione ose për çdo informacion ose dokumente të
tjera që lidhen me zbatimin e aktiviteteve.

Neni 10 KUADRI KOHOR I PROJEKTIT

AKTIVITETET DATA

Afati i fundit për dërgimin e aplikimeve (neni
2)

06/04/2023 h 23.59

Përzgjedhja e pjesëmarrësve (neni 5)
Mesi i Prillit

Trajnimi përgatitor (neni 7) 10 ditë përpara nisjes

Praktikë jashtë vendit 30 ditë ndërmjet 01/07/2023 -
30/07/2023

Neni 11 - VENDI I DESTINACIONIT

Tabela më poshtë tregon kualifikimet e synuara dhe destinacionet që lidhen me ta për
praktikën jashtë vendit. Koordinatori rezervon të drejtën për të ndryshuar destinacionin e
huaj sipas nevojave të tij.

KUALIFIKIMI VENDI I DESTINACIONIT

Ndërtimi
Elektroteknika
Elektronike

SEVILLA, SPAIN



Turizmi
IT
Bujqësia

Kompanitë që presin pjesëmarrësit për fazën e tyre do të identifikohen nga koordinatori
në bashkëpunim me partnerët e huaj në bazë të informacionit të përfshirë në Formularin e
Aplikimit të paraqitur (shiko Nenin 3).
Praktika e propozuar do të marrë parasysh gjithashtu: nivelin e gjuhës angleze ose gjuhës
së vendit të destinacionit; aspiratat profesionale të kandidatit të vlerësuar; kompetencat
profesionale dhe të tërthorta, për të gjetur mënyrat më të pajtueshme me kompanitë në
dispozicion.

Neni 12 - VLERËSIMI PËRFUNDIMTAR

Në fund të mobilitetit, kandidatët do të marrin pjesë në një moment reflektimi dhe
diskutimi kolektiv. Ky moment do të përdoret për të vlerësuar projektin në aspektet e tij
organizative dhe arsimore, këtu, gjithashtu, do t'ju kërkohet të plotësojnë një pyetësor
vlerësimi online. Takimi vlerësues është pjesë e projektit dhe, për rrjedhojë, pjesëmarrja
është e detyrueshme.

Neni 13 – PËRGJËGJESIA

Promovuesi në asnjë rrethanë nuk do të konsiderohet përgjegjës për ndonjë përgjegjësi
kontraktuale ose jo-kontraktuale ose ndonjë përgjegjësi tjetër, e cila, në çdo rast, mund të
rrjedhë nga performanca ose moskryerja e aktiviteteve që lidhen me këtë thirrje.

Neni 14 – OFRUESIT AFP PJESËMARRËS

Studentët të cilët regjistrohen rregullisht në këto shkolla dhe ndjekin një kurs për
kualifikime mund të aplikojnë për këtë thirrje. Këtu (linku ) lista e ofruesve të AFP.

Neni 15 INFORMACIONE
Për çdo sqarim mund të kontaktoni:
giulia@uniser.net

https://intervetwb.net/wp-content/uploads/2020/06/Albania-List-of-the-Schools-registred-5.pdf

