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NUERTINGEN (NGU). Universiteti Nürtingen-Geislingen (NGU) po avancon studimet e orientuara 

drejt praktikës, duke futur programe të dyfishta të studimit në fushën e shkencave  bujqësore, në vendet 

e Ballkanit Perëndimor. 

Meqenëse deri më tani, për shkak të kushteve të pandemise Covid, takimet janë zhvilluar vetëm online, 

partnerët e projektit u takuan për herë të pare, realisht, në HfWU në Nürtingen. Nën drejtimin e 

profesorit të HfWU Heinrich Schüle, në këtë takim koordinues të konsorciumit të projektit, u realizuan 

veprimtarite individuale të planifikuara të projektit  Gjatë takimit, u diskutuan rezultatet paraprake të 

pyetësorit të lidhur me studimin bazë, si dhe u bë  një përshkrim i përgjithshëm i situatës në Shqipëri e 

Kosovë. Në mënyrë të detajuar u diskutuan plani dhe strategjia e cilësisë. Pjesëmarësit u njohën me 

përvojën e NGU në lidhje me shkencat zoteknike dhe agrobiznesin.  

Pjesëmarësit vizituan kampusin si dhe stacionin eksperimental si dhe vizituan një fermë agroturizmi në 

Esslingen. 

DualAFS Takimi në Universitetin Nuertingen-Geislingen, për të prezantuar 

zhvillimin e programin dual në shkencat bujqësore në vendet e Ballkanit 

Perëndimor  
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Figura 1: Pjesëmarësit e projektit gjatë takimit në 

Universiteitn Nürtingen-Geislingen, 

 

 
 
 

 

  

Figura 2: VIzita në kampusin e NGU, si dhe në stacionin eksperimental  

 

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) organizoi një Seminar Ndërkombëtar me temë “E ardhmja e 

studimeve universitare në shkencat bujqësore”, në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare Shkencore 

në Shkencat Bujqësore dhe të Jetës (ICOALS 3) dhe të projektit të BE- Erasmus CBHE “Dual Curricula 

– Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety” (DualAFS). 

DualAFS: Seminar Ndërkombëtar në UBT me temë "E ardhmja e studimeve 

universitare në shkencat bujqësore". 



Në këtë Seminar morrën pjesë pedagogë të UBT dhe universiteteve partnere: Universiteti Nürtingen -

Gjermani, Universiteti Savonia – Finlandë, Universiteti Molise Itali, Universiteti “F.S. Noli” i Korcës, 

Universiteti “H. Prishtina” i Prishtinës, Universiteti “I. Boletini” i Mitrovicës, Universiteti i Tetovës 

dhe Universiteti i Shkupit, përfaqësues të rreth 30 fermave dhe sipërmarrjeve të tjera të blegtorisë dhe 

ushqimit, përfaqësues të tjerë nga Ministria e Bujqësisë & Zhvillimit Rural, Agjencia për Zhvillim 

Bujqësor & Rural (AZHBR), Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, përfaqësues për projektet 

të GIZ – Gjermani dhe RisiAlbania Helvetas Swiss Intercooperation, si dhe drejtorë të shkollave të 

mesme profesionale të fushës së bujqësisë. 

 
 

  

  
 

Figura  3: Gjatë zhvillimit të seminarit ndërkombëtar mbajtur në ambjentet e UBT-së 

 
Një studim i tregut të punës për të diplomuarit në fushën e zooteknisë dhe agrobiznesit, i realizuar nga 

UBT, në bashkëpunim me universitetet e tjera partnere pjesëmarrëse në këtë projekt Erasmus, tregoi 

qartë se mbi 150 fermerë dhe përfaqësues të bizneseve në fushën e blegtorisë nga Shqipëria dhe Kosova, 

që kanë marrë pjesë në këtë studim, vlerësojnë formimin profesional praktik si faktorin më të 

rëndësishëm, thuajse përcaktues, për punësimin e shpejtë të të diplomuarve. Gjithashtu, ata kërkojnë 

nga të diplomuarit, përvec formimit solid teknik shkencor, edhe aftësim në përdorimin e teknologjisë 

së informacionit dhe të dixhitalizimit, zotërimin e gjuhëve të huaja, si dhe aftësim në komunikim dhe 

ekstensionin në bujqësi dhe blegtori. Vlerësime të ngjashme për aftësitë e të diplomuarve shprehën edhe 

rreth 140 përfaqësues të institucioneve publike, qendrore dhe rajonale, të sektorit të bujqësisë, 

blegtorisë, ushqimit dhe sigurisë ushqimore të Shqipërisë dhe Kosovës.  



Biznesi në fushën e blegtorisë dhe agrobiznesit dhe përfaqësuesit e sektorit publik të kësaj fushe, 

shprehën, në këtë seminar, një mbështetje të plotë dhe inkurajuan UBT për aplikimin e studimeve 

universitare të kombinuara me praktikën (Modeli Dual) në fushën e Zooteknisë dhe fusha të tjera të 

shkencave bujqësore, si rrugën më të sigurtë për rritjen e cilësisë së formimit profesional, teorik dhe 

praktik të studentëve, si specialistë të rinj, të cilët do të kontribojnë për zhvillimin afatgjatë, të 

qendrueshëm dhe modernizim e sektorit të blegtorisë në vendin tonë, në mënyrë që ai të përballojë me 

sukses sfidat e prodhimit të mjaftueshëm të produkteve blegtorale, cilësore dhe të sigurta të vendit, të 

ruajtjes së mjedisit, ruajtjes së shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve të fermës, si dhe të 

konkurrueshmërisë, në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, të prodhimit të produkteve blegtorale. 

Përfaqësuesit e biznesit në fushën e blegtorisë dhe agrobiznesit shprehën gatishmërinë e plotë për të 

bashkëpunuar ngushtë me UBT, si bashkëkontribues në realizimin e formimit praktik të studentëve, 

përmes praktikave të gjata profesionale, direkt në ferma dhe biznese, dhe për t’a formalizuar këtë 

bashkëpunim, fillimisht me zgjerimin e marrëveshjeve ekzistuese të bashkëpunimit për praktikat 

profesionale të studentëve, e, në një fazë të dytë, me afrimin nga ana e fermave dhe bizneseve të këtij 

sektori të kontratave të praktikës profesionale me studentët. Gjithashtu, përfaqësuesit e biznesit kërkuan 

njohjen dhe institucionalizimin, nga ana e shtetit, të kontributit të tyre për realizimin e praktikave 

profesionale të studentëve. 

Në seminar u diskutua gjërësisht mbi format bashkëpunimit me përftitim reciprok midis bizneseve dhe 

universitetit, mbi afrimin e shërbimeve dhe ekspertizës nga ana e universitetit për bizneset, mbi 

institucionalizimin e statusit të fermave dhe bizneseve të formimit praktik të studentëve, si dhe mbi 

incentivat e mundshme të mbështetjes së tyre, përmes politikave të vecanta nxitëse, sic mund të jenë: 

dhënia e një bonusi në vlerësimin e projekteve apo aplikimeve pranë AZHBR për mbështetje financiare 

në kuadër të buxhetit të shtetit apo programit IPARD, lehtësira fiskale për kontributin në formimin 

praktik të studentëve, deri në mbështetjen financiare për një ekspert trainues për studentët gjatë 

praktikës profesionale etj., në ferma dhe biznese të mëdha të sektorit të blegtorisë. 

Rektori i UBT, Profesor Fatbardh Sallaku dhe dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, Profesor 

Ilir Kristo, u shprehën mirënjohjen përfaqësuesve të fermave dhe bizneseve të sektorit të blegtorisë si 

dhe atyre të institucioneve publike të këtij sektori, për mbështetjen e plotë që ata po i japin UBT në 

zhvillimin dhe fillimin e zbatimit të programeve të studimeve universitare të kombinuara me praktikën 

(studimet Duale), sidomos për zhvillimin e praktikave profesionale të studentëve dhe i garantuan ata se 

UBT, me fakultetet dhe departamentet e tij, do ti kenë dyert e hapura për ta, si për trajnime, ekspertizë 

dhe shërbime të tjera profesionale shkencore, që u nevojiten atyre. Gjithashtu, ata i ftuan përfaqësuesit 

e fermave e bizneseve si dhe të institucioneve publike të sektorit të bujqësisë, që të vazhdojnë 

bashkëpunimin e mëtejshëm me UBT dhe konsorciumin e universiteteve partnere të projektit Erasmus 

DualAFS, për zhvillimin e kornizës së plotë institucionale; kjo do të rregullojë, nxisë dhe mbështesë 

bashkëpunimin midis universitetit dhe fermave e bizneseve të sektorit të bujqësisë e blegtorisë, për 



realizimin e studimeve universitare të kombinuara me praktikën (Duale) në drejtimin Zootekni, si një 

model që do të shtrihet, hap pas hapi, edhe në programet të tjera të fushës së bujqësisë, ushqimit dhe 

sigurisë ushqimore. 

 

Më 7 shkurt 2022, ambasadori i BE-së në Shqipëri z. Luigi Soreca, në prani të Ministres së Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural, znj. Frida Krifca, si dhe të pedagogëve dh e studentëve zgjodhi Universitetin “Fan 

S. Noli” për të nisur fushatën për bujqësinë dhe zhvillimin rural “Europe is Here 2.0”. Gjatë kësaj vizite 

ai u prit nga autoritetet drejtuese të universitetit, ku u njoh me disa nga projektet e zhvilluara në kuadër 

të Programit ERASMUS+. Ai vizitoi disa nga qendrat e ngritura në Universitetin Fan S. Noli dhe mori 

pjesë në përurimin e Klasës Hibride të implementuar në këtë universitet nga projekti “DUALAFS” Nr. 

619178-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, të koordinuar nga Universiteti Nuertingen-Geislingen, 

Gjermani. Klasa Hibride u projektua me ndihmën e Universitetit të Shkencave të Aplikuara Savonia, 

Finlandë. Ambasadori, z. Soreca, i shoqëruar edhe nga ministrja, z. Krifca, u njohën me mënyrën e 

funksionimit të Klasës Hibride, ku biseduan edhe online me studentët për herë të parë gjatë përurimit, 

duke i uruar atyre suksese gjatë sezonit të provimeve. 

 

 
 

Figura  4: Gjatë Inagurimit të klasës hibride në UNIKO 

 

Partnerët e projektit dhe kontaktet    

 

Universiteti Nuertingen-
Geislingen, Gjermani 

Prof. Dr. Heinrich Schuele heinrich.schuele@hfwu.de 

   

Savonia, Universiteti i 

Shkencave të Aplikuara, 

Finlandë 

Dr. Ardita Jahja-Hoxha Ardita.hoxha-
jahja@savvonia.fi 

   

DualAFS Inagurimi i klases hibride ne kuader te projektit DualAFS ne 

Universitetin e Korces 

mailto:heinrich.schuele@hfwu.de


Universiteti Bujqësor i 

Tiranës, Shqipëri 
Prof. Dr. Anila Hoda ahoda@ubt.edu.al 

   

Universiteti “Fan Noli” 
Korçë, Shqipëri 

Prof. Dr. Gjergji Mero gmero@unkorce.edu.al 

   

Universiteti i Prishtinës, 

Kosovë 

Prof. Dr. Skender Muji skender.muji@uni-pr.edu 

   

Universiteti “Isa Boletini”  i 
Mitrovicës, Kosovë 

Dr. Arber Hyseni bahtir.hyseni@umib.net 

   

Qendra e Zhvillimit 
Blegtoral dhe Rural, 

Shqipëri 

Prof. Dr. Gori Stefi gori.stefi@gmail.com 

   

Agjencia e Ushqimit 

dhe Veterinarisë, 

Kosovë 

Kujtim Uka kujtim.uka@rks-gov.net 

   

Shoqata e Prodhuesve të 

Qumështit, Kosovë 

Gente Kadriu kadriugenta@gmail.com 

   

Qendra e Transferimit të 

Teknologjive Bujqësore, 

Korçë, Shqipëri 

Rolandi Meçaj rmecaj93@gmail.com 

   

Agjencia e Sigurimit 

të Cilësisë në 

Arsimin e Lartë në 

Shqipëri  

Dr. Xhiliola Bixheku xhiliola.bixheku@ascal.al 

   

Shoqata AGRINET, 

Shqipëri 
Tomi Pikuli tomi_pikuli@yahoo.com 

   

Nucleus Shqipëri Valbona Paluka valbona.paluka@nucleus.al 
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