PRIORITETET KOMBËTARE DHE NDËRSEKTORIALE PËR PROJEKTET E PËRBASHKËTA DHE STRUKTURORE për
Kosovën
Erasmus + KA2 - Ngritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë (NKAL)
Prioritetet ndërsektoriale:
1. Preferenca do t'i kushtohet shumëllojshmërisë së projekteve brenda një rajoni të caktuar, në kuptimin e objektivave të përgjithshme dhe
specifike, aktiviteteve, grupeve të synuara dhe kompozimeve të konsorciumit.
2. Vëmendje e veçantë do t'u kushtohet projekteve që adresojnë integrimin e arsimit të lartë të refugjatëve nga vendet e prekura nga konflikti.

E vlefshme vetëm për
programet e përbashkëta
Zhvillimi i Kurrikulës

RAJONI 1
Ballkani Perëndimor
Kosovë

Në mënyrë të veçantë, lëndët e
mëposhtme:
Edukim; Ligj; mjedis; Shkenca
fizike; Matematikë dhe statistika;
Teknologjitë e Informacionit dhe
Komunikimit; Prodhim dhe
përpunim;
Arkitekturë dhe ndërtim;
Shëndeti; Shërbimet e
transportit.

Project Type
E vlefshme vetëm për Projektet e Përbashkëta / Projektet
Strukturore
Përmirësimi i menaxhimit dhe funksionimit të
institucioneve të arsimit të lartë
Qeverisja,
Shërbimet e Proceset
Zhvillimi i
planifikimi
Universitetit dhe
kapaciteteve
strategjik
mekanizmat kërkimore
Të tilla si
dhe
e sigurimit
dhe inovative
shërbimet
menaxhimi i
të cilësisë
Duke
mbështetëse
institucione
Të tilla si
përjashtuar
për
ve të arsimit
zhvillimi i
aktivitetet
mobilitetin e
të lartë
mekanizmav kërkimore
studentëve,
Të tilla si
e dhe
këshillimi
menaxhimi i
standardeve
dhe
burimeve
për
udhëzimi i
njerëzore
përfshirjen e
studentëve,
dhe
cilësisë në
shërbimet
financiare
segmente të
sociale,
ndryshme të
çështjet
arsimit të
akademike,
lartë
bibliotekat,
(përmbajtja
etj.
akademike
dhe
shërbimet)

E vlefshme vetëm për Projektet e Përbashkëta / Projektet
Strukturore
Zhvillimi i sektorit të arsimit të lartë brenda shoqërisë në
përgjithësi
Trekëndëshi
Zhvillimi i
Teknologjitë e reja në
i
dijes,
risisë
shkollimit dhe
arsimin e lartë
Të tilla si
arsimit
Mbështetje për
lidhjet
e
profesional pas
modernizimin e
përforcimit
nivelit të
sistemeve të Arsimit të
në
mes
të
mesëm të
Lartë përmes zhvillimit
arsimit,
arsimit jotë lidhjeve dhe
kërkimit dhe
terciar
burimeve të hapura
biznesit
Të tilla si
arsimore, përvetësimit
reformimi i
të shkathtësive
trajnimit në
dixhitale dhe
shërbim të
metodave të mësimit
mësuesve dhe
dhe mobilizimin e
reformat në
palëve të interesit
profesionin e
duke përfshirë
mësimdhënies
mësuesit, nxënësit,
partnerët ekonomikë
dhe socialë

Për më shumë informacion klikoni në linkun: http://erasmuspluskosovo.org/national-and-regional-priorities-applying-to-cbhe-partner-countriesand-regions.html

