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Përse një udhëzues për 
financimin e studimeve 
jashtë vendit?
Përvoja që kemi fituar prej më shumë se 25 vitesh në treg bazohet në 
mijëra orë biseda dhe këshillime me të rinjë që duan të studiojnë jashtë. 
Asistimi dhe këshillimi i studentëve që nga momenti kur vendosin të 
studiojnë jashtë derisa regjistrohen në universitetin e dëshiruar të huaj, 
është mënyra se si ne veprojmë. Të studiuarit jashtë nuk është një vendim 
i lehtë si për studentin ashtu edhe për familjen e tij. Procesi i aplikimit në 
universitet është plot me të panjohura, por në të njëjtën kohë ka shumë 
zgjidhje që mund të zvogëlojnë rrezikun e dështimit. Këtu, kemi për qëllim 
të përcjellim saktësisht informacionin e dhënë nga konsulentët tanë 
arsimor.

Në shumicën e bisedave që kemi me prindërit e të rinjve që duan të 
studiojnë jashtë, këto pyetje përsëriten pothuajse gjithmonë: „Çfarë duhet 
të siguroj në mënyrë që fëmija im të marrë edukimin më të mirë?”, „Cilat 
janë kostot?” ,”Sa para do t’i duhen fëmijës tim teksa studion jashtë?” Të 
gjitha këto pyetje janë plotësisht normale dhe bëhen nga pothuajse të 
gjithë prindërit që janë në fillim të procesit të regjistrimit të fëmijës së tyre 
në një universitet jashtë, dhe ju po i diskutoni të gjitha me konsulentët 
tanë arsimorë. Përmes këtij udhëzuesi, ne jemi përpjekur të bëjmë 
një përmbledhje të të gjitha përgjigjeve të pyetjeve të bëra nga të rinjtë 
dhe prindërit e tyre që kanë filluar të mendojnë për regjistrimin në një 
universitet jashtë.

Megjithëse ka shumë burime të tjera informacioni, në radhë të parë 
ekzistojnë faqet e vetë universiteteve dhe këto faqe pothuajse kurrë nuk 
do të jenë në gjendje të dinë plotësisht se cilat do të jenë shpenzimet e 
studentëve nga Shqipëria. Prandaj, për herë të parë në Shqipëri, ne kemi 
krijuar këtë udhëzues dhe kemi përfshirë informacione mbi financimin 
në vendet ku studentët shqiptarë shkojnë më shpesh për të studiuar 
jashtë vendit. Ky udhëzues mund të mos jetë burimi më gjithëpërfshirës 
i të gjithë informacionit, por sigurisht që mund të shërbejë si një bazë 
për planifikimin financiar të studimit jashtë vendit për të gjithë të rinjtë 
dhe familjet e tyre që kanë vendosur të fillojnë këtë udhëtim me ne drejt 
regjistrimit në një universitet të huaj.

Ekipi i Integral Educational Programs
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Kostot e shkollimit
Në universitetet publike në Mbretërinë e Bashkuar, kostoja e shkollimit 
varet nga vendi ku studion. Në Angli, pagesa minimale e shkollimit është 
13,000 £ për vitin akademik 2020/2021 në vit për studime universitare me 
kohë të plotë. 

Në universitetet private, nuk ka asnjë kufi të sipërm për shkollimin, por 
shumica e universiteteve private e mbajnë shkollimin e tyre midis 13,000 
dhe 18,000 £ në vit. Për studimet pasuniversitare, studentët zakonisht 
paguajnë nga 15,000 deri në 25,000 £ në vit, në varësi të llojit të studimit 
pasuniversitar që ata kanë zgjedhur. 

Kosto jetese
Kostoja e jetesës në Mbretërinë e Bashkuar varet nga qyteti, por 
mesatarisht duhen 650 £ në muaj për akomodim, 400 £ në muaj për 
ushqim, 100 £ në muaj për transport që në fund si kosto totale shkon diku 
1100 £ në muaj.

Akomodimi
Në Britaninë e Madhe ekziston mundësia e akomodimit në konvikte 
studentore, por edhe e akomodimit privat, në këtë rast çmimet 
ndryshojnë. Si rregull, akomodimi në qytetet e vendosura në jug të 
Mbretërisë së Bashkuar do të jetë pothuajse gjithmonë më i shtrenjtë 

METODAT E FINANCIMIT 

Bursat
Ekzistojnë disa lloje të bursave në Mbretërinë e Bashkuar dhe mënyra 
e pagimit të tyre. Ato mund të jenë në formën e zvogëlimit të shumës 
së shkollimit ose akomodimit, kupona për shërbime universitare ose të 
paguar në para. 

Qyteti me qiranë më të shtrenjtë për studentët:
Londër 620 £ (mesatare / muaj)

Qyteti me qiranë më të lirë për studentët: 
Cardiff 400 £ (mesatare / muaj)

Universiteti me konviktet më të lira të studentëve: 
Universiteti i Northampton 350 £ në muaj

Britania e Madhe

sesa akomodimi në veri të Mbretërisë së Bashkuar. Në qytetet e mëdha 
(Londër, Manchester, Birmigham dhe Leeds, etj.), në varësi të llojit të 
dhomës, konviktet e studentëve do të jenë midis 4000 deri 7500 £ në vit. 
Në qytete më të vogla si Preston, Hull, Warwick, Bradford, etj, shuma 
e nevojshme e akomodimit do të jetë 2,800 £ deri 6,200 në vit për një 
konvikt. Akomodimi zakonisht paguhet për gjithë vitin ose maksimumi 
për tre këste, dhe çmimet llogariten sipas javëve. Kontratat mund të jenë 
për një vit të tërë akademik (10 muaj) ose në disa raste për një vit të tërë 
kalendarik (12 muaj).

Çmimi që duhet të paguani për të marrë me qira një apartament në 
Mbretërinë e Bashkuar do të varet nga lloji i hapësirës me qira dhe 
vendndodhja ku është vendosur apartamenti. Në Londër, kostoja minimale 
mujore e marrjes me qira të një dhome do të jetë 440 £ në muaj, ndërsa 
në Leeds një minimum prej 292 £ në muaj do të caktohet për marrjen 
me qira të një dhome, dhe studiot rreth 490 £ në muaj. Në qytete më 
të vogla si Bradford, studentët do të paguajnë midis 230 dhe 550 £ në 
muaj. Sidoqoftë, disa pronarë nuk do të përfshijnë shërbimet bashkiake, 
depozitat, tarifat e televizionit dhe shpenzime të tjera në qiranë mujore, të 
gjitha këto do të rregullohen nga marrëveshja e qirasë.

Llojet e bursave:
• Akademike - e dhënë një herë në disa këste në vit për student me 

mesatare të shkëlqyeshme në studime universitare ose sipas 
rezultateve të maturës shtetërore dhe mund të jetë midis 1000 dhe 
3000 £

• Bursa speciale - ndonjëherë universitetet organizojnë lloje të 
ndryshme konkursesh në të cilat studentët më të mirët mund të 
marrin një bursë të veçantë.

• Bursat Erasmus

• Bursat e ofruara nga departamente universitare individuale ose 
organizata të ndryshme të jashtme

Çmimet e përafërta të akomodimit në një 
konvikt në Londër:
Dhomë standarte: 160 - 250 £ në javë

Dhoma me banjo: 180 - 350 £ në javë

Studio (dhomë teke me banjo dhe kuzhinë): 200 – 400 £ në javë

Tarifat e shkollimit në Mbretërinë e Bashkuar mund të ndryshojnë 
çdo vit, në varësi nga shkalla e inflacionit. 
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• Bursat për studentët me të ardhura të ulëta - Këto u akordohen 
studentëve familjet e të cilëve kanë të ardhura për anëtar që nuk 
kalon një kufi të caktuar, dhe secili universitet përcakton atë limit dhe 
shumën e bursës për vete. Bursa të tilla zakonisht janë deri në 1,000 
£ në vit

• Bursat Sportive - Jepen atletëve që kanë fituar vendet e para në garat 
kombëtare dhe ndërkombëtare në sportet me interes për universitetin

Punë dhe praktika
Shumë studentë zgjedhin të punojnë gjatë studimeve të tyre, megjithatë, 
nuk rekomandohet të punojnë në vitin e parë të studimit gjatë të cilit 
studenti ka më shumë leksione dhe kërkon më shumë fokus në përshtatjen 
me mjedisin e ri, vetë studimin dhe sistemin e ri arsimor.

Bursat nuk jepen nga të gjithë universitetet. Edhe nëse një student 
i plotëson të gjitha kriteret për një bursë, nuk do të thotë që ai do ta 
marrë atë sepse universitetet kanë fonde të kufizuara. Është gjithmonë 
e rëndësishme të flisni me një konsulent arsimor ose përfaqësues të 
universitetit para se të aplikoni për të pasur informacion të saktë për të 
aplikuar për një bursë.

Shkalla minimale e garantuar në orë për studentët e moshës 18 deri në 20 
vjec është 5,30 £ në orë, dhe për studentët mbi moshën 21 vjec 6,70 £ në 
orë. Për t’u punësuar në Mbretërinë e Bashkuar, studentët duhet të zbresin 
numrin e personave të siguruar për sistemin e tyre të pensioneve (NIN). 
Studentët mund të punojnë maksimumi 20 orë në javë gjatë studimeve 
dhe 40 orë në javë gjatë pushimeve.

Punë në kampusin universitar
Shumë shpesh universitetet do të kërkojnë studentë për të punuar në 
universitet. Këto punë zakonisht paguhen më mirë se ato në sektorin privat. 
Studentët mund të punojnë këtu si asistentë administrativë, asistentë 

profesorë, ndihmës kërkimesh, ambasadorë studentësh, asistent në një 
bibliotekë, një mensë universiteti ose si përfaqësues i studentëve.

Studentët mund të bëjnë një praktikë gjatë pushimeve të verës ose ata 
mund të marrin të ashtuquajturën viti sanduiç kur ai do të punojë për një 
vit në industrinë e lidhur me studimin. Disa nga këto praktika mund të 
paguhen. Praktikat i ndihmojnë studentët të kuptojnë më mirë punën që 
do të bëjnë dhe janë një avantazh i madh për punësim në të ardhmen. U 
takon studentëve të gjejnë praktikën e tyre dhe të negociojnë kushtet e 
punësimit.

Zyra e Zhvillimit të Karrierës
Çdo universitet gjithashtu ka një Zyrë të Zhvillimit të Karrierës që ndihmon 
studentët të hyjnë në tregun e punës dhe të gjejnë një praktikë. Në atë 
zyrë, ata gjithashtu i ndihmojnë studentët të shkruajnë CV dhe letra 
rekomandimi, por gjithashtu të përgatiten për një intervistë pune.

Llojet e tjera të financimit
Meqenëse viti i parë i studimit gjithmonë përfshin më shumë shpenzime 
sesa vitet e tjera, secili student duhet ta ketë parasysh këtë dhe ti caktojë 
paratë në dispozicion me mençuri. Për më tepër, studentët mund të 
aplikojnë për programin Work & Travel ose mund të marrin një kredi 
bankare në vendin nga vijnë.

4 www.integral.al
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Holandë
Kostot e shkollimit
Ekzistojnë dy lloje universitetesh në Holandë: Universitetet Kërkimore dhe 
Universitetet e Shkencave të Zbatuara. Cili është ndryshimi?

Universiteti i Shkencave të Aplikuara vë theksin në praktikat dhe përgatit 
studentët për tregun e punës dhe situata të ndryshme të biznesit dhe 
ekonomisë.

Në Universitetet Kërkimore, kërkimi akademik është i integruar në 
programin e studimit dhe theksi është në kërkimin dhe teorinë. 

Këtu janë tarifat e shkollimit për studimet universitare prej 7,000 euro (për 
vitin e parë të studimit), dhe maksimumi është 15,000 euro në vit. Tarifat e 
shkollimit për studime pasuniversitare mund të shkojnë nga 10,000 € deri 
në 20,000 € në vit. * Studimet universitare zgjasin 3 ose 4 vjet, në varësi 
të llojit të universitetit, ndërsa ato pasuniversitare nga një deri në dy vjet. 
Universitetet Kërkimore kanë rëndësi akademike ndërsa Universitetet e 

Shkencave të Aplikuara kanë rëndësi praktike.

Kosto jetese
Kostoja e jetesës në Holandë varet nga qyteti, por mesatarisht varion nga 
10,000 – 12,000 për një vit akademik (përfshirë akomodimin, ushqimin, 

transportin si dhe shërbime të tjera).

Akomodimi
Në Hollandë, studentët pothuajse kurrë nuk jetojnë në konvikte, sepse ka 
shumë pak prej tyre, por marrin me qira dhoma ose apartamente private. 
Ekzistojnë disa mënyra për të gjetur akomodim, por duhet të fillohet të 
kërkohet shumë kohë para se të fillosh studimet në mënyrë që të gjesh 
akomodim në kohë sepse kërkesat janë tepër të larta.

Por megjithëse Hollanda nuk ka një traditë të konvikteve studentore, 
gjithnjë e më shumë universitete po hyjnë në partneritet me ofruesit e 
akomodimit privat të cilët më pas u garantojnë atyre një numër të caktuar 
dhomash për studentët e tyre. Një dhomë në një ambjent të tillë në 
Hollandë shkon nga 350 deri në 750 € në muaj.

METODAT E FINANCIMIT

Kujdes!
Para se të prenotoni një dhomë, sigurohuni që të kontrolloni nëse 
shërbimet komunale përfshihen në qira pasi kjo mund të ndikojë shumë 
në çmimin e dhomës. Çmimet e qirasë për studentët zakonisht përfshijnë 
gazin, energjinë elektrike, tarifë TV dhe interneti, por duhet pasur gjithmonë 
kujdes.

Bursat
Nuk ka bursa shtetërore të ofruara për studentët ndërkombëtarë, 
megjithatë ekziston një numër i vogël i bursave të ofruara nga secili 
fakultet për studime specifike. Për këto bursa, kryesisht studentët nuk 
kanë pse të aplikojnë, por jepen vetëm nga universiteti.

Kosto jetese sipas qyteteve:

• Amsterdam, Maastricht, Groningen, Delft: 1000 € në muaj
• Roterdam: 900 € në muaj
• Breda: 700 € në muaj
• Haga: 700 € në muaj



www.integral.al 98 www.integral.al

Gjermani & Austri
Sistemi arsimor gjerman siguron standarde të larta akademike dhe 
profesionale. 81% e popullatës gjermane janë të diplomuar ose 
profesionalisht të kualifikuar. Vendi ka një ekonomi me klimë favorizuese 
ndaj investimeve, çka sjell siguri dhe punësim në rritje.

Gjermania është vendi #1 në Europë për kërkime. Çdo vit shteti gjerman 
jep miliarda Euro vetëm për kërkim dhe zhvillim (R&D), duke e kthyer 
Gjermaninë në liderin botëror në novacion.

Shoqëria gjermane është moderne, tolerante dhe kozmopolitane, me një 
standard të shkëlqyer jete. Ajo ka shërbim të shkëlqyer publik dhe privat 
në arsim e shëndetësi, mundësi të pafundme për sporte e kulturë dhe 
infrastrukturë të përparuar në transport. Këto janë disa nga arsyet pse sot 
më shumë se 5 milionë të huaj jetojnë sot në Gjermani.

Sistemi Arsimor Gjerman
Gjermania ofron një mundësi të shkëlqyer për arsimim cilësor. Përveç një 
edukimi të mirë, Universitetet në Gjermani ofrojnë arsimim falas.
Krahasuar me vendet e tjera evropiane, kostoja e jetesës në Gjermani 

është mjaft e arsyeshme. Çmimet për ushqim, akomodim, veshmbathje, 
ngjarje kulturore etj. Janë në thelb në përputhje me mesataren e BE-së. 
Ju do të duhet rreth 850 euro në muaj për të mbuluar shpenzimet tuaja të 
jetesës. Shpenzimi më i madh është qiraja juaj mujore.
Studentëve u nevojten rreth 850 euro në muaj për të mbuluar kostot e 
jetesës në Gjermani. Në qytetet e mëdha, kostot mund të ndryshojnë në 
mënyrë të konsiderueshme në varësi të vendit ku jetoni.
Ju duhet të planifikoni të shpenzoni më shumë për të jetuar dhe studiuar 
në Mynih sesa në Leipzig, për shembull.

Kostoja e jetesës në Gjermani
Në krahasim me vendet e tjera evropiane, kostoja e jetesës në Gjermani 
është mjaft e arsyeshme. Cmimet e ushqimit, strehimit, veshjeve, eventeve 
kulturore, etj, janë në thelb në përputhje me mesataren e BE-së. Do t’ju 
duhen rreth 850 euro për të mbuluar shpenzimet tuaja mujore. 

Qiraja e apartamentit përfshin pjesën më të madhe të shpenzimeve 
mujore. Sidoqoftë, çmimet e qirave në Gjermani ndryshojnë në mënyrë të 
konsiderueshme. Në varësi të vendndodhjes së universitetit tuaj, ju do të 
paguani midis 210 dhe 360 euro në muaj për akomodim.
Cmimet e qirasë në disa qytete të mëdha, të tilla si Këln, Mynih, Hamburg, 
Dyseldorf dhe Frankfurt dhe Main, janë shumë më të larta në krahasim me 
qytetet më të vogla.
Nëse doni të jetoni me pak para, mund të këshillohet të merrni një dhomë 
në një rezidencë studentore ose një banesë të përbashkët (WG).
Studentët mund të përfitojnë disa ulje çmimesh. Duke paraqitur kartën tuaj 
të studentit në zyrën e biletave, ju mund të përfitoni zbritje për biletat në 
teatro, muze, opera, kinema, pishina publike dhe vende të tjera kulturore.

Tarifat e shkollimit në Gjermani
Shumica e institucioneve të arsimit të lartë në Gjermani financohen nga 
shteti. Si rregull, tarifat janë falas për programet bachelor dhe shumicën 
e atyre master.

Tarifat e studimit mund të aplikohen për programe specifike Master. Kosto 
të larta të studimi kanë universitetet private në Gjermani të cilat shkojnë 
nga 15,000 - 17,000 Euro. 
Gjermania është një vend, që e kemi lidhur gjithmonë me arsimin, 

pasi universiteti më i vjetër është themeluar në Hajdelberg në vitin 
1386. Aktualisht, Gjermania ka 300 institucione të edukimit të lartë, 82 
universitete, 132 institucione të studimeve profesionale dhe të tjera 
institucione arsimore. Numri i madh i studentëve që aplikojnë në Gjermani 
është në rritje, pasi mundësitë e studimit janë të pafundme.
Struktura bazë e sistemit të studimit në Gjermani është e njëjtë me atë të 
vendeve të tjera perëndimore, me disa ndryshime në sistemin universitar, 
i cili ka disa nënndarje, për të cilat studentët ndërkombëtarë duhet të 
informohen para se të vijojnë me aplikimet.

Pjesa dërrmuese e institucioneve akademike janë publike dhe 
mësimdhënia kryhet në gjuhën gjermane. Vetëm disa programe janë në 
gjuhën angleze dhe kryesisht zhvillohen në programet pasuniversitare. 
Duke qenë të shpërndarë në lande të ndryshme të Gjermanisë, çdo 
institucion ka kërkesa dhe kushte të pavarura nga njëri-tjetri në: kuota 
pranimi për studentet e huaj, datë aplikimi dhe mënyrë të pranimit të 
studentëve.

• Qira € 323
• Ushqim € 168
• Veshje € 42
• Materialet mësimore € 20
• Transporti publik € 94
• Sigurimi shëndetësor, shpenzimet mjekësore € 80
• Telefon, internet, TV € 31
• Argëtim, kulturë, sport € 61
• Total € 819

Kërkesat për të studiuar në Gjermani në nivelin 
universitar dhe pasuniversitar

• Certifikimi i gjuhës angleze / gjermane
• Certifikate lindje
• Çertifikata mjekësore
• Transkriptet e notave
• Një pasaportë ndërkombëtare e vlefshme
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Kategoria e diplomave që lëshohen janë:
Diplomë pasuniversitare (Bachelor) me kohëzgjatje 3-4 vjet dhe ka dy 
lloje: BA- Bachelor në Arte dhe BSc- Bachelor në shkenca.
Diplomë Master me kohëzgjatje 1-2 vjet dhe të përgatit për jetën 
profesionale ose për studime të mëtejshme akademike në doctorate
Testime shtetërore (Certifikime) certifikime që duhen marrë nga të 
studentët e degëve: mjekësi, avokati, mësuesi, farmaci, për të filluar punë 
në këto fusha. Pas përfundimit të Testit të Parë, ka një periudhë trajnimi 
praktik, që të përgatit për Testin e Dytë dhe/ose ndjekjen e Doktoratës. 
Këto testime nuk janë diploma akademike, njihen nga shteti gjerman.
Doktoratë kurorëzohet me marrjen e titullit PhD. Përgjatë këtyre studimeve, 
studenti duhet të shkruajë disertacion ose temë kërkimi. Ky program zgjat 
2-5 vjet, në varësi të fushës së kërkimeve.

Kostot e jetesës në Gjermani
Universitet publike në Gjermani nuk kanë tarifa për programet Bachelor 
dhe Master, vetëm nëse studenti do që studimet e Masterit t’i ketë në një 

degë të ndryshme nga ajo që ka studiuar në Bachelor.
Shumica e universiteteve në Gjermani janë publike dhe studentët paguajnë 
vetëm taksën administrative, që përfshin regjistrimin në universitet dhe 
shërbimet e Organizatës Studentore. Kjo taksë shkon nga 100€-200€ dhe 
duhet paguar çdo semestër, meqë studenti duhet të regjistrohet në çdo 
fillim semestri.
Kostot e jetesës në Gjermani llogariten minimalisht nga 800€ në muaj 
duke përfshirë këtu banesën, ushqimin dhe transportin. Studentët mund të 
zgjedhin të jetojnë vetëm apo me shokë, në apartament ose në rezidencat 
studentore të universiteteve.

Mundësitë e punësimit
E renditur si një nga ekonomitë më të mëdha dhe me rritje të 
vazhdueshme ekonomike në vitet e fundit, Gjermania sot njihet si vendi 
i mundësive të punësimit për shumë të diplomuar dhe profesionistë 
të kualifikuar. Prodhuesi më kryesor dhe me teknologji të përparuar në 
rang botëror i hekurit, qymyrit, çimentos, lëndëve kimike, makinerive, 
automjeteve, elektronikës, ushqimit dhe pijeve, ndërtimit të anijeve, 
tekstileve dhe teknologjive të energjisë diellore, e bëjnë Gjermaninë vendin 
më të preferuar jo vetëm për studime, por edhe për mundësi punësimi. 
Aktualisht, qeveria gjermane u lejon studentëve të punojnë deri 20 orë në 
javë gjatë studimeve. Një orë pune në Gjermani, paguhet 9€-10€, duke u 
siguruar studentëve deri 150€-200€ në muaj. Në përfundimin e studimeve, 
studentët kanë mundësi të qëndrojnë në Gjermani deri në 18 muaj, për të 
kërkuar punë në fushën e tyre të studimeve.
Austria ruan një traditë të hershme në edukim, me filozofët më të shquar, 
shkencëtarët dhe shkrimtarët që kanë jetuar dhe punuar në këtu. Viena 
në vecanti, ka një traditë shumë të lashtë në arritjet akademike. Këtu 
është krijuar edhe “Rrethi i Vienës” me shumë gjasa një nga lëvizjet më 
domethënëse të Filozofisë që nga Greqia e lashtë; edhe në ditët e sotme 
Viena mbetet djepi i zhvillimeve të shkencës dhe artit. Austria është një 
vend tradicional për të studiuar dhe një vend shumë i dashur dhe i bukur 

për të jetuar.
Një nga tiparet dalluese të sistemit arsimor austriak është pjesëmarrja 
aktive dhe shumë e gjerë e biznesit në kurrikulat e institucioneve arsimore 
austriake. 21 universitetet e shkencave të zbatuara, sikurse edhe gjithë 
universitetet e tjera, bashkëpunojnë ngushtë me sektorin industrial 
austriak, duke mundësuar një sistem të dyfishtë edukimi, që sjell 
kombinimin e duhur të teorisë me praktikën, kërkesat dhe nevojat reale 
të biznesit.
Cilësia e lartë e jetesës pasqyrohet në nivelin e ulët të krimit. Stabiliteti i 
lartë politik dhe sistemi i besueshëm ligjor sjellin që si austriakët, ashtu 
edhe studentët ndërkombëtarë të ndiejnë siguri jete.
Austria ndodhet në zemër të Europës, me infrastrukturë të përparuar dhe 
me lëvizje të brendshme ajrore, në çdo qytet të rëndësishëm austriak. Me 
Shqipërinë ka linja të drejtpërdrejta, çka e bën këtë destinacion lehtësisht 
të arritshëm për studentët, miqtë dhe familjarët e tyre.

Sistemi Arsimor Austriak
Nëse po mendoni të studioni në Austri, atëherë po konsideroni një mundësi 
vërtet të shkëlqyer. Austria kombinon traditën e gjatë të arsimit të lartë me 
kërkimet më të fundit të fushës.
Kombinimi i teorisë me praktikën i jep Austrisë avantazhe konkurruese. 
Kurrikulat dhe programet e trajnimit janë të përshtatura sipas kërkesave të 
botës së biznesit. Krahas studimeve, studentët trajnohen profesionalisht 
në kompanitë austriake, për të fituar përvojën e vendit të punës dhe për të 
përvetësuar më së miri dijet akademike.
Universitetet ofrojnë mundësi të shumta studimi për studentët
Universitetet e Artit të përshtatshme për studentët që dëshirojnë të 
studiojnë muzikë, dramë, film, artet e bukura ose artet e aplikuara.
Universitetet Private ofrojnë edukim më të mirë dhe më inovativ.
Universitetet e Shkencave të Aplikuara (Fachhochschulen) ofrojnë 
studime të orientuara drejt profesioneve me praktika trajnimi dhe praktika 
pune.

• Universitetet tradicionale (Universitäten)
• Institucione të ngjashme në tipologji me Universitetin, por ku 

përfshihen degët e teknologjisë (Technische Hochschulen ose 
Technische Universitäten)

• Kolegje të artit e muzikës
• Universitete të shkencave të zbatuara (Fachhochschulen)
• Universitete të shkencave të zbatuara administrative 

(Verwaltungsfachhochschulen)
• Akademi profesionale për edukim profesional dhe trajnim 

(Berufsakademien)

Universitetet Kolegjiale dhe Mësimdhënes trajnojnë mësues me theks të 
vecantë në praktika mësimdhënie në shkolla.
Kostot e studimit dhe jetesës në Austri
Tarifat e studimit në një universitet publik në Austri variojnë nga 1300 
- 1500 euro në vit ndërsa në universitetet private variojnë nga 15,000 - 
20,000.
Kostoja e të jetuarit në Austri është pak më e lartë në krahasim vendet 
e tjera Europiane. Një studenti I nevojtet në muaj një buxhet prej 500-
800 euro për shpenzime të tilla si ushqim, akomodim, mjete shkollore, 
transport, etj në varësi të qytetit ku vendoset studenti.
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SH.B.A
Shtetet e Bashkuara përfaqësojnë raportin më të lartë në rang botëror 
mes popullatës dhe numrit të studentëve ndërkombëtarë që studiojnë aty: 
aktualisht janë më shumë se 1 000 000 studentët e huaj që janë regjistruar 
në institucionet arsimore amerikane.
Më shumë se 4 000 institucione ofrojnë programe Bachelor, Master 
dhe Doktoratë në shumë fusha specializimi. Sistemi arsimor amerikan 
ka një mjedis të fortë akademik dhe social, i cili sjell zhvillim akademik, 
profesional dhe personal të individit. 7 nga 10 universitetet më të mira 
në botë ndodhen në SH.B.A. Në fakt, edhe 76 nga 200 universitetet më të 
mira, ndodhen në SH.B.A.

Kur flasim për përzgjedhjen e degës së studimit, vazhdimësinë dhe 
ndjekjen e saj, sistemi arsimor në SH.B.A., i ofron studentit rregulla të 
qarta, përmes të cilave ai mund të transferohet nga një degë në tjetrën, 
apo edhe nga një institucion në tjetrin, pa i cenuar mundësinë e vijimit të 
studimeve. Kjo është një pikë shumë e fortë, që e bën arsimin amerikan 
shumë konkurrues krahasuar me shtetet e tjera në botë.

SH.B.A. mirëpret çdo vit miliona studentë ndërkombëtarë dhe i njeh 
më së miri nevojat që kanë, kur vijnë në një mjedis të tillë. Ata kanë 
gjithë mekanizmat e duhur për t’i bërë studentët të ndihen sa më mirë. 
Universitetet/ kolegjet amerikane kanë përvojë shumëvjeçare me 
studentë ndërkombëtarë dhe të kuptuarit e kulturave të ndryshme është 
çelësi i suksesit të tyre.

SH.B.A. është pioniere e shkencës dhe risive, që burojnë nga krijimtaria. 
Veçanërisht institucionet më të mëdha kërkimore në SH.B.A., ofrojnë 
shumë mundësi për studentët, që ata të punojnë krahas profesorëve të 
tyre dhe që të zbatojnë në praktikë ato që kanë mësuar gjatë shkollimit. 
Institucionet kërkimore punojnë ngushtë me universitetet, duke u 
mundësuar studentëve të bëhen pjesë e projekteve kërkuese, sipas 
specifikave të këtyre instituteve.

Sistemi Arsimor
Për dekada me rradhë SH.B.A kryeson eksportin e edukimit universitar. 
Universitetet Amerikane tërheqin shkencëtarët më të mirë të botës, 
nëpërmjet teknikave dhe kushteve më të mira, sigurinë financiare dhe 
teknologjinë e fundit. Sistemi edukimit Amerikan është shume i famshëm 
për praktikat e tij orientuese, fleksibilitetin dhe lirinë për të zgjedhur- cdo 
student në universitet krijon formën e tij të programit mësimor.

Në SH.B.A programet pas arsimit të mesëm përvec aspektit akademik 
që ato përfaqësojnë ndahen edhe sipas administrimit dhe mbështetjes 
institucionale, respektivisht në 2 kategori: institucione publike (me 
mbështetje qeveritare) dhe institucione private. Kolegjet dhe universitetet 
amerikane ndahen në mënyrë të barabartë midis këtyre dy kategorive.

Kostot e jetesës
Disa prej pyetjeve më të shpeshta që bëjnë studentët, që dëshirojnë 
të studiojnë në USA, lidhen me organizimin e jetesës studentore në 
rezidencat universitare.

Pavarësisht qëllimit primar, që janë studimet, jeta shoqërore zë një vend 
shumë të rëndësishëm gjatë studimeve në USA, sidomos ajo pranë 

rezidencave universitare. Veprimtaritë e shumta edukuese, sportive apo 
të zhanreve të ndryshme, i ndihmojnë studentët që, pavarësisht se nga 
vijnë, të integrohen shpejt, të zhvillojnë një mendësi ndërkombëtare, si 
edhe idetë dhe interesat që kanë përparësi për ta. Studentëve u sugjerohet 
vazhdimisht të marrin pjesë në mënyrë aktive në veprimtari të organizuara 
nga vetë universiteti apo institucioni, por edhe ato që burojnë nga vetë 
studentët, rreth një problematike apo qëllimi të caktuar. Na besoni kur ju 
themi që veprimtaritë në këto rezidenca studentore janë të pafundme, sa 
padyshim që do ta gjeni veten në një prej tyre.

Sportet janë shumë popullore në USA. Futbolli amerikan, bejsbolli dhe 
basketbolli janë veprimtari të suksesshme dhe profesionale, ndërsa 
futbolli është popullor ndër ekipet sportive të moshave të reja. Ligat 
sportive të basketbollit dhe të futbollit amerikan universitar janë shumë 
popullore. Ndeshjet e futbollit mes universiteteve elitare të Amerikës, 
tërheqin në ndeshjet e tyre edhe më shumë se 100 000 tifozë.

Kostot e qëndrimit në SHBA
Kostot e jetesës dhe të tarifave të shkollës varen nga universiteti apo 
kolegji, fusha e lloji i edukimit dhe vendi që zgjidhni. Tarifat e shkollimit 
shkojnë nga 5,000$-50,000$ për vit akademik. Kostot e ushqimit dhe 
jetesës shkojnë nga 8,000$- 12,000 $ për vit. Kosto të tjera shtesë janë 
ato të transportit, teksteve shkollore dhe shpenzime të tjera personale. 
Këto tarifa përgjithësisht janë të standardizuara, megjithatë studentët 
përfitojnë zbritje dhe shërbimeve të tjera lehtësuese, që ofrohen nga 
sistemi amerikan.

Shumë studentë, në varësi të meritave të tyre akademike, të talentit 
sportiv apo sjelljes qytetare, hyjnë në sistemet e bursave. Ka një sërë 
kategorish për bursa akademike, për të cilat mund të informoheni në zyrat 
përkatëse të universitetit apo kolegjit ku studioni dhe të vijoni pa u vonuar 
me aplikimet përkatëse, sipas dokumentacionit të kërkuar nga universiteti 
apo kolegji.

• Certifikatë (Associate degree) niveli më i ulët i arsimit të 
lartë në SHBA, zakonisht zgjat 2 vjet

• Diplomë pasuniversitare (Bachelor) zgjat 4 vjet dhe ndahet 
në dy kategori: BA- Bachelor në Arte dhe BSc- Bachelor në 
Shkenca

• Diplomë Masteri me kohëzgjatje 2 vjet

• Doktoratë me kohëzgjatje 4-7 vjet sipas programit dhe 
specifikave të fushës
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Akomodimi

Mundësi punësimi
Jetesën në USA mund ta përballoni edhe më lehtë, pasi sistemi arsimor 
amerikan i lejon studentët të punojnë deri në 20 orë në javë gjatë kohës së 
studimeve dhe 40 orë në javë gjatë pushimeve. Pra, studenti ka mundësinë 
të studiojë dhe të fitojë edhe para për shpenzimet e tij.

Studentët ndërkombëtarë në USA mund të punojnë në rezidencën 
studentore në 20 orë në javë. Shumica e studentëve preferon të gjejë 
mundësi praktike (internship) dhe çdo universitet ka një zyrë të caktuar, 
që i ndihmon studentët të sigurojnë një praktike pune. Ka edhe programe 
punësimi me vizë (në varësi të llojit të programit), që i lejon studentët 

ndërkombëtarë të fitojnë praktike pune, si pjesë e programit të studimeve 
të tyre.

Alternativa të tjera janë programet e shkëmbimit, që ofrohen nga 
shumë universitete, falë lidhjeve që kanë me partnerë të ndryshëm. Pas 
diplomimit, studentët mund të aplikojnë për OPT- Trajnim Praktik me 
Zgjedhje, që u lejon atyre të punojnë në fushën e tyre të studimit për 12-24 
muaj pas përfundimit të studimeve.

Shumica e institucioneve akademike kanë departamente të veçanta, që 
merren vetëm me identifikimin e mundësive të punësimit dhe të praktikave 
të punës.

Kanada
Studentët kanadezë renditen vazhdimisht ndër më të mirët në botë në 
testet ndërkombëtare të leximit, shkencës dhe matematikës: një garanci 
kjo për cilësinë e jashtëzakonshme të shkollave kanadeze. Një diplomë 
ose certifikatë kanadeze vlerësohet në biznes, administratë publike dhe 
në qarqe akademike anembanë globit

Arsim i lartë cilësor
Universitetet dhe kolegjet kanadeze të shtrira në mbarë vendin janë 
të mirënjohura në pikëpamjen novatore dhe të kërkimit. Institucionet 
e arsimit të lartë janë të shumëllojshme në madhësi, në synimin 
akademik, në tipologji dhe në frymën pedagogjike. Standardet e larta 
në mësimdhënie dhe kontrolli i rreptë i cilësisë janë faktorë garancie të 
një diplome, që hap dyert e një karriere profesionale të suksesshme dhe 
afatgjatë. Një certifikim, kualifikim apo diplomë kanadeze është e njohur 
në mbarë botën.

Tarifa të ulëta shkollimi
Në pjesën më të madhe të rasteve, Kanadaja është zgjedhja e parë e 
shumë studentëve, të cilët mund të kishin zgjedhur edhe Amerikën ose 
Britaninë, por kanë preferuar tarifa më të ulëta. Kanadaja mbetet më 
konkurruesja për tarifat e studimit, të banimit e të jetesës, për studentët 
ndërkombëtarë.

Mundësi punësimi gjatë studimeve
Studentët në Kanada kanë mundësinë të punojnë ndërkohë që studiojnë. 
Krahas përfitimeve të tjera, kjo i ndihmon studentët të menaxhojnë vetë 
shpenzimet e tyre dhe të jenë më të pavarur. Për të fituar të drejtën e 
punësimit jashtë universitetit, studentët duhet të kenë leje qëndrimi 
studimi të vlefshme dhe të jenë studentë me kohë të plotë, në një program 
me kohëzgjatje më shumë se 6 muaj.

Studentët kanë tre mundësi akomodimi në USA:
• Rezidenca studentore: për studentë që jetojnë ne konviktet e 

ofruara nga vetë universiteti apo kolegji. Jetohet në një dhomë 
studentore ose apartament vetëm për studentë. Konsiderohet 
si alternativë e shtrenjtë, por sugjerohet sidomos për studentët 
e vitit të parë, pasi qëndrimi në rezidencat studentore sjell 
mundësinë e miqësive, njohjen e jetës studentore dhe të 
rregullave të reja të jetës.

• Jashtë rezidencës studentore: studentët mund të marrin me 
qira një apartament bashkë me studentë të tjerë, me tarifa më 
të lira. Zyrat e shërbimeve për studentët, që gjenden pranë 
universiteteve a kolegjeve i informojnë studentët se ku mund 
të drejtohen për më shumë detaje apo informacione.

• Familje mikpritëse: kjo formë ofrohet nga pak universitete dhe 
është më e shtrenjtë se një banesë me qira, që studentët mund 
ta gjejnë vetë, por mbetet një alternativë shumë e mirë për t’u 
integruar sa më shpejt në shoqërinë dhe jetën amerikane.
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Sistemi Arsimor
Kolegjet dhe institutet kanadeze i hartojnë kurrikulat e tyre në përputhje 
me nevojat e tregut të punës. Modeli i tyre edukimit përfshin profesionistë 
me përvojë dhe pedagogë, që punojnë në partneritet me bizneset, 
komunitetet dhe industritë vendase.

Kolegjet u ofrojnë studentëve aftësitë e nevojshme për karrierë në një treg 
pune shumë konkurrues. Programet e kolegjeve janë më të pranueshme 
nga ana financiare se sa programet universitare dhe janë me orientim të 
fortë drejt karrierës. Institucionet e arsimit të lartë ndahen në 4 kategori 
kryesore secila me specifikat e veta si në aspektin metodologjik ashtu 
edhe në atë profesional.

Kolegjet teknike theksi vihet mbi aftësitë praktike dhe janë institucione 
kryesisht private.

Kolegjet komunitare dhe institutet teknike janë të orientuara drejt karrierës 

dhe kanë më shumë kurrikula teknike dhe praktike.

Kolegjet universitare ofrojnë programe të drejtuara nga dijet akademike, 
por edhe programe me qasje praktike.
Universitetet janë më së shumti të financuara prej qeverisë kanadeze dhe 
kanë zakonisht tarifa më të ulëta se të ngjashmit e tyre në shtete të tjera. 
Ofrojnë një gamë të gjerë programesh studimi.

Jetesa dhe Kostot e Studimit
Tre qytetet më të njohura të Kanadasë: Toronto, Montreali dhe Vankuveri 
renditen në listën e 50 vendeve më të preferuara nga studentët. Me një 
kulturë të shumëllojshme, të pasur dhe të gjallë, me festivalet e xhazit, 
që sjellin çdo vit mbi 3 000 artistë, nga më shumë se 30 vende të botës, 
me 1 000 koncerte të zhvilluara çdo vit apo kampionate hokeji, që është 
sporti kombëtar i kanadezeve e deri te ekskursionet, ecjet dhe zbulimi i 
natyrës së mrekullueshme, çdo student gjen mundësinë të identifikohet, 
duke ndjekur pasionet e tij apo duke zbuluar të reja.

Kostot e jetesës 
Institucionet kanadeze ofrojnë tarifa më të ulëta se shtetet e tjera, që do 
të thotë se studentët ndërkombëtarë mund të kursejnë duke studiuar në 
Kanada. Të gjitha universitetet kanadeze marrin fonde publike dhe kjo 
i lejon të ulin tarifat shkollore dhe të sigurojnë se të gjitha institucionet 
akademike kanë një standard të lartë. Tarifat e studimit në kolegjet 
kanadeze janë mesatarisht 12 000$-16 000$ për një vit akademik, ndërsa 
në universitete 14 000$-25 000$ për një vit akademik.

Kostot e banimit varen nga provinca ku ndodhet universiteti, si edhe 
nëse studenti vendos të jetojë në rezidencë studentore apo jashtë saj. 
Nëse studenti zgjedh të jetojë jashtë rezidencës studentore, ai mund të 
paguajë minimalisht 600$ për dhomën ose 1800$, për të marrë me qira 
një apartament.

Mundësi punësimi
Në këto çaste, numri i studentëve ndërkombëtare në Kanada e kalon 

shifrën e 350 000 studentëve dhe ka një rritje të shpejtë, nga viti në 
vit. Sipas statistikave, shumë prej studentëve zgjedhin Kanadanë si 
alternativën e parë, para vendeve si Amerika, Britania apo Australia, për 
shkak të mundësive konkurruese që ajo ofron.

Standardet e larta, tarifat e përballueshme, qytetet e sigurta, mundësitë 
e punësimit (si gjatë, edhe pas diplomimit), mundësia për të fituar një 
rezidencë të përhershme kanadeze, e kthen vendimin për të studiuar 
në Kanada, në një nga investimet më të mira e më të sigurta, që bëjnë 
studentët e rinj anë e mbanë botës.

Studentët ndërkombëtarë mund të punojnë jashtë rezidencave studentore 
në Kanada, pa pasur nevojë të aplikojnë për vizë punësimi shtesë. Ata 
mund të fillojnë të punojnë sapo të ketë filluar programi i studimeve. 
Shumica e institucioneve kanadeze ofron program të alternuar punë-
studime, që arrihet përmes partneritetit midis institucioneve arsimore dhe 
industrisë.
Shumica e institucioneve kanadaze ofrojnë një program të alternuar 
punë-studime, i arritur përmes partneritetit midis institucioneve edukuese 
dhe industrisë.

Në përfundim të studimeve, studentët ndërkombëtarë mund të punojnë 
deri në tre vjet në Kanada. Për këtë duhet të aplikojnë për Leje Punësimi 
pas Diplomimit. Nëse studentët duan të bëhen nënshtetas kanadezë pas 
përfundimit të studimeve, ka programe të hartuara enkas për këtë qëllim, 
por secili ka kriteret e tij.

Kanadaja i sheh studentet ndërkombëtarë jo thjesht si burim të ardhurash, 
përmes parave që ata derdhin në institucionet arsimore kanadeze, por si 
mundësi për të ndërtuar vetë vendin, ku mund të kontribuojnë me aftësitë 
e tyre për të përmirësuar jetën shoqërore dhe ekonomike të vendit.

Sistemi arsimor kanadez ofron një gamë të gjerë programesh 
akademike afatgjata, afatshkurtra dhe profesionale. 
Kategoria e diplomave që lëshohen janë:

• Certifikatë për një degë të caktuar me kohëzgjatje 1 vit

• Diplomë me kohëzgjatje 1-2 vjet

• Diplomë e përparuar (Advanced Diploma) me kohëzgjatje 2-3 
vjet

• Diplomë universitare me kohëzgjatje 4-vjeçare me kohë të 
plotë

• Diplomë/Certifikatë pasuniversitare (Bachelor) me 
kohëzgjatje nga 1-2 vjet

• Diplomë Masteri me kohëzgjatje 1-2 vjet

• Doktoratë me kohëzgjatje 4-7 vjet
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Italia
Përse të zgjidhni sistemin e arsimit të lartë italian:
Cilësia e jetës: Italianët janë të njohur për mikpritjen dhe duke bërë një 
përpjekje të vogël për të mësuar italisht, do të gjeni veten duke u bërë miq 
me vendasit në shume pak kohë. Nga natyra befasuese deri te muzetë 
dhe teatrot e panumërta, dhe jeta e mrekullueshme e natës edhe në 
qytetet më të vogla të Italisë, Italia do tju beje te ndiheni si ne shtepine tuaj.
Profesionalizëm: Studimi në Itali ju jep mundësinë te keni një diplomë 
prestigjioze në universitete dhe akademi italiane të njohura në të gjithë 
boten).Universitetet dhe akademitë italiane japin kompetenca të larta dhe 
ata gjithashtu mbështesin dhe këshillojnë studentët gjatë gjithe periudhes 
se studimit.
Mundësitë e tregut të punës: Italia është në pararojë në fusha të 
ndryshme të arsimit të lartë, shumë prej të cilave korrespondojnë me 
sektorët profesionalë më të zhvilluar të tregut të punës.
Fleksibiliteti: Programet e arsimit të lartë bazohen në një sistem krediti 

(ETCS, Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve) me të cilin studentët 
mund të bëjnë planin e tyre të studimeve sipas nevojave të tyre.

Për sa i përket llojeve të institucioneve, ekzistojnë dy kategori të gjera 
institucionale që përbëjnë sektorin e arsimit të lartë në Itali: institucionet 
universitare dhe institucionet jo universitare të cilat përfshijnë Arsimin e 
Lartë në Arte dhe Muzikë (Alta formazione Artistica e Musicale ose AFAM).
Institucionet universitare ndahen ne universitetet shtetërore (institucione 
publike të financuara nga shteti dhe përbëjnë shumicën në Itali dhe 
universitete private.

Të studiosh në një universitetet privat apo publik në Itali?
Disa dege të spikatura për arsimin e lartë në Itali jane veçanërisht 
në fushën e Arkitekturës dhe Dizajnit, Shkencave dhe Inxhinierisë, 
Teknologjive të Reja, Ekonomisë dhe Menaxhimit, Bujqësisë, Shkencave 
Humane, Kinemasë, Baletit, Aktrimit, dhe Muzikës.

Shumica e ofrohen në gjuhën italiane por numri i programeve në 
dispozicion ne gjuhën angleze është në rritje. Prandaj, mund të jetë 
e mundur të gjesh kurse të mësuara në anglisht, nëse aftësitë e tua të 
gjuhës italiane nuk janë aq të mira.

Tarifat e shkollimit në Itali
Pagesat e shkollimit në Itali mund të ndryshojnë shumë, ne varesi te 
universitetit qe zgjidhni, deges dhe nivelit tuaj te studimit, rajoni ku po 
studioni dhe lloji i institucionit – publik ose privat.

Universitetet Publike ne Itali
Tarifat mesatare të shkollimit për një arsim të lartë publik në Itali mund 
të shkojnë deri në 5,000 € në vit, në varësi te universitetit specifik, si dhe 
programit apo nivelit tuaj te studimit.

Sistemi arsimor dhe llojet e universiteteve ne Itali:

Sistemi arsimor në Itali u reformua në 1999 për të krijuar një 
sistem te perbere nga tre cikle, I quajtuar “Sistemi e Bolonjës” i 
cili u aplikua në të gjithë Evropën.

• Cikli i Parë: Bachelor (3 vjet) dhe diploma me cikël të 
vetëm

• Cikli i dytë: Master (2 vjet) dhe master të nivelit të parë 
profesional

• Cikli i tretë: Shkolla e Doktoraturës (5-6 vjet) specializim 
dhe master të nivelit të dytë profesional.

Universitetet private ne Itali
Universitetet private në Itali janë dukshëm më të shtrenjta se sa ato 
publike, me tarifa që shkojnë nga 6.000 deri në 20,000 € në vit. Shumica 
e universiteteve private aplikojne tarifa të ngjashme shkollimi si për 
studentët e BE-së edhe ato jo-BE.

Për më shumë informacion rreth universiteteve në Itali kliko në linkun këtu:

Financimi dhe bursat e studimit në Itali
Tarifat e shkollimit janë një realitet i pashmangshëm i studimit jashtë 
vendit, por mos harroni për fondet e jashtme dhe mundesite e bursave 
që mund të ndihmojnë te realizoni endrren tuaj per te studiuar jashte 
vendit. Ka shumë mundësi financimi dhe bursash për të cilat studentët 
që kryejnë një arsim në Itali mund të aplikojnë, pa marrë parasysh vendin 
tuaj të origjinës. Disa bursa madje mund te mbulojnë tarifat e shkollimit, 
si dhe kostot e jetesës. Bursat dhe fondet shpesh janë të kufizuara dhe u 
jepen studentëve bazuar në merita, pas një vlerësimi të notave të tyre nga 
studimet e mëparshme.

Me poshte do te gjeni te listuara disa bursa studimi ne Itali nga universitete 
publike dhe private:

Bursat e qeverisë italiane për studentë të huaj: Këto u ofrohen studenteve 
nderkombetare që studiojnë në Itali dhe janë në dispozicion për studentët 

• Bursa për Studime ne Universitetin të Bolonjës : Universiteti i 
Bolonjës jep  48 bursa studimi për studentë ndërkombëtarë që 
marrin pjesë në Universitetin e Bolonjës.

• Bursat e Bocconi University: Kjo bursë ofrohet duke marre 
parasysh situatat ekonomike dhe performancën akademike te 
studentit. Bursa përfshin një ulje ne tarifen e plote te studimit, 
me vlerë deri në 12,700 € në vit.
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që hyjnë në një sërë programesh, duke përfshirë: Programet master, Kurse 
AFAM, Programet PhD, Programe per kerkime shkencore.

EDISU Piemonte Scholarships: Këto janë bursa në dispozicion të 
studentëve përfshirë studentë ndërkombëtarë jo-BE, të regjistruar 
posaçërisht në një program me kohë të plotë në Universitetin e Piemonte.

Viza Studentore per ne Itali
Ju duhet te filloni procesin e aplikimit te vizes sapo të merrni një letër 
pranimi nga universiteti juaj ose te pakten tre muaj perpara dates se 
parashikuar te mberritjes ne Itali. Koha e përpunimit të aplikimit tuaj mund 
të zgjasë nga 1 – 3 javë. Lloji I vizes qe do te ju nevojitet eshte Viza tip D: 

Viza e qëndrimit të gjatë e vlefshme për më shumë se 90 ditë

Konsulentet e Integral do tju japin informacionin e plote ne lidhje me 
dokumentat e nevojshme dhe procedurat për të aplikuar për vize 
studentore per ne Itali.

Sigurimi shëndetësor
Studentët ndërkombëtarë që aplikojnë për të studiuar në Itali duhet të 
marrin një sigurim shëndetësor privat. Ata duhet të marrin një deklaratë 
nga konsullata për vlefshmërinë e saj në Itali. Kjo për shkak se mbulimi 
mjekësor në Itali është shumë i shtrenjtë

Kostot e jetesës
Shpenzimet e jetesës në Itali variojnë nga 500 deri në 1.500 EUR në muaj. 
Kjo përfshin akomodimin, transportin publik, kostot e ushqimit, udhëtimet 
lokale dhe argëtimin dhe varet nga qyteti qe keni perzgjedhur te jetoni. 
Në krahasim me qytetet e tjera, Roma është pak më e shtrenjtë ku nje 
student mesatar duhet të shpenzojë midis 700 deri ne 800 Euro në muaj. 
Në qytete të tjera të Italisë si Torino, Padova, Pisa ose Bolonja një student 
mesatar shpenzon midis 550 Euro në muaj në 750 Euro në muaj.

• Bursat Ndërkombëtare të Politecnico di Torino: Kjo bursë u ofrohet 
studentëve ndërkombëtarë që ndjekin programet e Inxhinierisë 
ose Arkitekturës në Politeknikun e Torinos.

• Universita Cattolica del Sacro Cuore: Universiteti ofron bursa per 
studentë me nivel të lartë akademik në vlerën e 3000 Euro

• Ca ‘Foscari: Si një nga institucionet lider ne përsosmërine  
akademike, Ca ‘Foscari përpiqet të tërheqë studente të talentuar 
nga e gjithë bota, duke ofruar bursa me vlere deri ne 5000 Euro

• Instituto Europeo di Design (IED): një nga shkollat më të mira të 
Design në Itali ve ne dispozicion bursa deri ne 50 % per programe 
master.

• NABA (Nuova Accademia di Belle Arti): një akademi e njohur 
ndërkombëtare e artit dhe dizajnit. E themeluar në vitin 1980, 
NABA është akademia më e madhe private e artit në Itali. Ajo ofron 
programe të nivelit bachelor dhe master në italisht dhe anglisht 
dhe ve ne dispozicion bursa deri ne 50% per dege te ndryshme

Zvicra
Vendi, që në mungesë të burimeve të shumta natyrore, ka kthyer edukimin 
dhe dijen në një nga burimet më të rëndësishme. Sistemi arsimor zviceran 
njihet si një nga më të mirët në botë.

Zvicra është shtëpia e shoqatës së parë të hotelerisë dhe për më shumë 
se një shekull, shkollat private zvicerane ofrojnë edukim të personalizuar 
dhe me standarde të shkëlqyera, për të cilat Zvicra është aq e famshme.
Zvicra investon çdo vit pothuajse dyfishin çdo vendi europian në çështjet 
e arsimit, qoftë në zhvillimin e infrastrukturës ose të kërkimit. Në Zvicër 
arsimimin e shohin si të pandarë nga zhvillimi ekonomik dhe stabiliteti 
politik. Për ta shkolla është një forcë drejtuese në të ardhmen plot risi.

Kombet e Bashkuara, Google, Novartis, Roche, UBS, Nestle dhe shumë 
kompani të tjera i kanë vendosur selitë e tyre në Zvicër, falë liberalizmit 
ekonomik, kushteve të favorshme të punësimit dhe stabiliteti politik, bën 
te mundur që kompanitë dhe organizmat ndërkombëtare të zgjedhin 
Zvicrën, duke sjellë edhe më shumë punësim.

Qytetet zvicerane vazhdimisht renditen ndër vendet më të mira për 
të jetuar në botë, duke marrë vlerësime maksimale në sigurinë e jetës, 
bukurinë natyrore, infrastrukturën dhe mundësitë e përfitimit material.

Sistemi Arsimor Zvicerian
Zvicra konsiderohet si një nga vendet më të zhvilluara në arsimin e 
ashtëquajtur “Dyfishtë” edukim profesional dhe trajnim (VET) në të cilin 
studentët kombinojnë aspektin akademik në bankat e shkollës dhe 
praktikën pranë bizneseve. 70% e të rinjve Zvicerianë me mbarimin e 
viteve të shkollimit të detyrueshëm, ndjekin shkollat profesionale në fusha 
të ndryshme të teknologjisë, shëndetit, artizanatit, bankave, hotelerisë, 
prodhimtarisë e me rradhë.

Për sa i përket arsimit të lartë, Zvicra ka 12 universitete shtetërore dhe 2 
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institute federale të teknologjisë. Arsimi i lartë profesional dhe trajnimet 
(VET) janë specialiteti i Zvicrës dhe ajo ofron programe të nivelit të tretë 
profesional (pra, deri në nivelin e diplomës) me fokus vetëm në aftësitë 
profesionale dhe pozicionet e menaxhimit.

Në Zvicer ka disa lloje institucionesh të arsimit të lartë si : Universitete 
tradicionale, universitetet kantonale, Institutet e Teknologjisë në rang 
Federal, Universitete të shkencave të zbatuara përfshihen këtu edhe 
universitetet e artit, të muzikës dhe të mësimdhënies.

Aplikimet në universitetet publike kryhen në mënyrë të pavarur dhe jo 
nëpërmjet një sistemi të unifikuar, ndaj është e rëndësishme që para se të 
fillojnë aplikimin, studentët të informohen mbi shkollat dhe fakultetet, ku 
dëshirojnë të aplikojnë.

Pavarësisht se gjuha angleze flitet gjerësisht, pjesa më e madhe e 
programeve universitare zhvillohet në një nga gjuhët zyrtare: gjermanisht, 
frëngjisht ose italisht. Ndaj sugjerohet që studentët ndërkombëtarë të 
kontrollojnë me kujdes universitetet që ofrojnë degët në gjuhën e tyre të 
preferuar, pasi mësimdhënia mund të zhvillohet në gjuhë të ndryshme 
edhe brenda një universiteti. me kohëzgjatje 1 vit

Institucionet Private zënë një pjesë të rëndësishme në arsimin zviceran. 
Pjesa dërrmuese e tyre i kanë programet në gjuhën angleze. Shkollat që 
kryesojnë tregun e arsimit privat në Zvicër janë nga më të njohurat dhe më 
të vjetrat në vend. Përpjekja e tyre e vazhdueshme për të ruajtur standarde 
të larta në cilësi, i lidh ato me imazhin e Zvicrës, si markë tradicionalizmi 
dhe cilësie.

Shkollat dhe universitetet private ofrojnë programe të ndryshme 
akademike, si: hoteleri-turizëm dhe programe të menaxhimit e hotelerisë, 
dizenjues orësh dhe profesionet artizanale.

Sot në universitetet private zvicerane ndjekin studimet më shumë se 200 
000 studentë zvicerane, pa llogaritur edhe studentë ndërkombëtar nga më 

shumë se 100 vende të botës.

Industria e hotelerisë dhe menaxhimit, një nga traditat më të hershme të 
Zvicrës, ka nxjerrë menaxherët me prestigjiozë të fushës. Standardet e 
pakrahasueshme dhe reputacioni i ngritur në këtë industri, i bën ata të 
njihen dhe të vlerësohen në grupet e hotelerive luksoze më të njohura në 
botë.

Jetesa dhe Kosto e Studimit
Pavarësisht se një vend i vogël, Zvicra ka pamje natyrore magjepsëse, 
pastërti të rrallë dhe ekonomi shumë të zhvilluar. Krahas arsimit të një 
niveli të pakrahasueshëm, qytetet zvicerane ofrojnë edhe një standard të 
lartë jetese, me mundësi të shumta punësimi në botën e financave dhe 
të biznesit, hotelerisë, si edhe të fushave të kërkimit e zhvillimit. Popullsia 
zvicerane është kryesisht urbane dhe moderne, me një të pestën e 
popullsisë të përqendruar në pesë qytetet më të mëdha (Zyrih, Bazel, 
Gjenevë, Bernë dhe Lozanë), një të tretën në zona më të vogla urbane dhe 
pjesën tjetër në zona rurale.

Zvicra njihet si parajsa e sporteve dimërore dhe verore, ndaj duhet 
shfrytëzuar më së miri mundësia për të praktikuar çdo lloj sporti në malet 
dhe liqenet zvicerane. Pozicioni gjeografik në mes të Europës perëndimore 
është një mundësi e shkëlqyer, për të zbuluar Europën me kosto fare të 
ulëta.

Kostot e qëndrimit në Zvicer
Angazhimi i vazhdueshëm i qeverisë zvicerane ndaj arsimit të lartë 
është faktor tregues i tarifave të ulëta të mësimdhënies në institucionet 
akademike publike të Zvicrës. Tarifat e mësimdhënies nuk ndryshojnë 
midis një studenti ndërkombëtar dhe atij zviceran, por ndryshojnë në 
varësi të institucioneve dhe programeve. Tarifat vjetore të studimit 
për programet Bachelor dhe Master variojnë nga universiteti dhe nga 
programi studimor me një mesatare prej 17,500€

Studentët që jetojnë në Zvicër, në varësi të vendndodhjes së institucionit 
akademik, shpenzojnë mesatarisht në muaj 1500 CHF-2 500 CHF (1250€-
2000€) për banesë, transport, ushqim, etj.

Mundësi punësimi
Studentëve ndërkombëtarë u lejohet të punojnë 15 orë në javë, megjithatë 
kjo varet nga kantoni në kanton. Studentët e Gjenevës mund të punojnë 
deri në 30 orë në javë, por vetëm pas një qëndrimi 6 mujor. Për studentët 
Master ky rregull nuk është i vlefshëm.

Studentët mund të fitojnë nga 20 CHF-26 CHF (17€-20€) në orë, një 
mundësi shumë e mirë kjo për të mbuluar shpenzimet mujore. Fillimisht 
studentët kërkojnë për punë pranë zyrave të karrierës së institucioneve 
akademike dhe më pas në gazeta, revista të specializuara dhe faqe 
interneti.

Studentët që ndjekin shkollat profesionale kanë mundësi punësimi të 
shumta dhe të ardhurat e tyre mujore gjatë periudhës së studimit variojnë 
nga 900-1000 € me rritje vit pas viti.
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Spanja
Spanja është një zgjedhje popullore për studentët e huaj që kërkojnë 
arsim universitar me cilësi të lartë dhe me një çmim shumë të arsyeshëm. 
Spanja ofron mundësi të shumta studimi për programe Bachelor, Master 
dhe Doktoratura.

Spanja është një nga destinacionet më të njohura turistike në Evropë, dhe 
për një arsye të mirë. E vendosur në gadishullin Iberik ajo kufizohet me 
Francën dhe Portugalinë, Spanja është një vend i bukur me histori të gjatë 
dhe kulturë të pasur, e njohur për arkitekturën e saj, ushqimin dhe klimën 
e mrekullueshme.

Vendi është i përbërë nga një numër rajonesh gjysmë-autonome secila 
me një kulturë të veçantë dhe nganjëherë edhe me gjuhë të ndryshme. 
Në Spanjë, mund të gjendet çdo peizazh nga plazhet tek malet e larta. Ka 
universitete të vjetra dhe moderne për të zgjedhur në qytete të mëdha dhe 
të vogla në çdo pjesë të vendit.

Universitetet në Spanjë
Ekziston një numër i madh universitetesh në Spanjë, shumë prej të 
cilave mbajnë një reputacion shumë të mirë dhe renditen lartë në 
renditjet ndërkombëtare. Megjithëse shumica e universiteteve në Spanjë 
përqendrohen në programet në gjuhën Spanjolle, tendenca tregon shtimin 
e programeve të ofruara në anglisht.

Nëse po mendoni të merrni një MBA, Spanja mund të jetë vendi për ju. Tre 
nga 10 shkollat kryesore të biznesit të Evropës ndodhen në Spanjë.

Kostoja e jetesës dhe tarifat e shkollimit në Spanjë
Tarifat e shkollimit në Spanjë variojnë nga programi dhe universiteti. Në 
EU Business School në Barcelonë, tarifat për studimet bachelor janë rreth 
6,450 EUR për semester ku mesatarisht një program ka 6-7 semestra. Për 

studimet master tarifa është rreth 14,000 EUR në vit.
Kostoja e jetesës në Spanjë ndryshon nga vendi ku do të studioni, por në 
përgjithësi është e lehtë të jetosh mirë në Spanjë me një buxhet studentor. 
Ushqimi është i lirë dhe me cilësi të lartë dhe ka shumë dyqane të lira 
veshjesh. Sidoqoftë, mund të jetë e shtrenjtë të gjesh akomodim në qytete 
të mëdha si Madridi dhe Barcelona. Nëse jeni me një buxhet shumë të 
ngushtë, mund të konsideroni qytete më të lira si Valencia ose Sevilja. Dhe 
mbani mend, transporti publik në Spanjë është efikas dhe i lirë, kështu që 
ju do të jeni në gjendje të përjetoni gjithçka që vendi ofron, pavarësisht se 
ku vendosni të bazoni studimet tuaja.

Jeta studentore në Spanjë
Ndërsa mund të zgjidhni nga një numër i madh i programeve për të 
studiuar në Spanjë në Anglisht, ju mund të dëshironi të zhvilloni aftësitë 
tuaja gjuhësore para dhe derisa të jeni atje. Kjo do ta bëjë shumë më të 
lehtë ndërveprimin me vendasit dhe gjithashtu do t’ju pajisë me gjuhën 
e katërt më të folur në botë! Për rajone të caktuara, të tilla si Katalonia 
(kryeqyteti i saj Barcelona), është pozitive të mësosh të paktën disa fraza 
në gjuhën e rajonit (katalanas në këtë rast).

Thënë kjo, jeta si student në Spanjë është një përvojë fantastike. Do të 
krijoni shumë miq në këtë ambient të larmishëm studentor. Studentët 
spanjollë punojnë shumë, por gjejnë mjaft kohë për argëtim. Nëse 
planifikoni të dilni natën, sigurohuni të flini pak gjumë pasdite - shumica 
e klubeve hapen pas mesnate dhe miqtë tuaj do të dëshirojnë të festojnë 
deri në agim!
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Suedi
Suedia është e gjelbër, Suedia është krijuese, Suedia është ndërkombëtare! 
Suedia ofron arsim të lartë për studentët evropianë!
Suedia është një vend krijues – krijimtaria është pika kryesore e këtij 
destinacioni studimi. Pavarësia e mendimit e treguar nga suedezët dhe fakti 
që çdokush mund ta bëjë të dëgjohet zëri i tij, janë dy nga arsyet pse Suedia 
renditet ndër kombet më inovative në botë.
Suedia ka një histori të gjatë të përsosmërisë akademike dhe përkundër 
popullsisë së saj relativisht të vogël, ka disa nga universitetet më të mira 
në botë. Sistemi arsimor suedez është renditur në mesin e sistemeve më të 
mira arsimore në botë dhe universitetet suedeze renditen ndër më të mirët 
ndërkombëtarisht.
Suedia është një vend që mbështet dhe praktikon në nivele të larta mbrojtjen 
e mjedisit. Suedia është shpallur vendi më i qëndrueshëm në botë për 
përdorimin e energjisë së rinovueshme. Deri në vitin 2040, Suedia synon të 
prodhojë 100% energji të rinovueshme.

Studimet në Suedi
Universitetet suedeze janë përshtatur shumë mirë për nevojat e studentëve 
ndërkombëtarë, që janë më shumë se 24,000, jo vetëm që kanë një 
infrastrukturë të jashtëzakonshme, por gjithashtu ofrojnë një gamë të gjerë 
programesh me mësimdhënie në anglisht. Në 39 institucionet e arsimit të 
lartë, me mbi 1000 programe, ju mund të studioni fusha të tilla si: inxhinieri, 
shkenca politike, ekonomi, IT, dizajn, etj.
Në Suedi, përdoren 2 terma paksa të ndryshëm për të përshkruar 
institucionet e arsimit të lartë: Universitet (universitet)

Kolegj universitar (högskola)
I vetmi ndryshim midis të dyve është se programet e doktoratës mungojnë 
në listën e programeve të kolegjit universitar.
Kohëzgjatja mesatare e një programi të arsimit të lartë me kohë të plotë 
në Suedi:

Studime universitare në Suedi: 3 vjet
Diplomë Master në Suedi: 1 ose 2 vjet.
Viti akademik fillon në gusht dhe përfundon në qershor dhe ndahet në 2 
semestra. Studentët me kohë të plotë do të kenë 40 orë mësime në javë.

Akomodimi në Suedi
Për studentët ndërkombëtarë, kontakti i parë në kërkim të akomodimit 
do të jetë universiteti ku ata do të fillojnë studimet. Universitetet suedeze 
mund të ofrojnë ose akomodim në rezidencat studentore (nëse i kanë), ose 
ndihmë të përgjithshme ose këshilla për akomodimin në sektorin privat. 
Disponueshmëria e akomodimit ndryshon shumë në varësi të qytetit ku do 
të studioni. Prandaj, rekomandohet të kërkoni një shtëpi sa më shpejt të 
jetë e mundur.

Afati i aplikimeve në Suedi
Dosja e pranimit, pasi të jetë përgatitur me kujdes duhet të ngarkohet në 
portalin zyrtar Suedez te aplikimeve.

Faza e parë i pranimit: Programet e diplomës Bachelor / Master: 15 Janar;
Faza e dytë i pranimit: Programet e nivelit Bachelor / Master: 15 Prill – 2 Maj

Përse duhet të studioni në Suedi? 
• Studentët kanë një mardhënie tepër miqësore me stafin 

akademik.

• Fokusi kryesor është zhvillimi i njohurive të studentëve.

• Element kryesor është puna në ekip.

• •Kurset janë interaktive.

• Numri i studentëve që studiojnë në Suedi çdo vit: 357,000

• Numri i programeve të ofruara nga kurset deri tek masterët: 
më shumë se 4,000

• Numri i programeve universitare dhe të gradave master të 
ofruara në anglisht: mbi 700

• Shkalla e papunësisë për studentët të cilët kanë mbaruar 
vetëm arsimin e mesëm: 7.3%

• Shkalla e papunësisë për studentët që kanë mbaruar arsimin 
e lartë: 4.8%

• Transporti publik është i përhapur. Një rrjet i gjerë i 
autobusëve, trenave, metrove, tramvajeve, anijeve, avionëve 
dhe shumë më tepër mund t’ju çojë kudo që dëshironi.

• Të gjithë flasin anglisht – Kjo do të thotë që nuk keni nevojë 
të flisni suedisht për të studiuar këtu.

• Studentët ndërkombëtarë mund të punojnë në Suedi. 
Megjithëse studimet tuaja janë përparësia juaj numër një, 
nuk ka asnjë kufizim ligjor për numrin e orëve të punës.

• Pas përfundimit të studimeve, mund të aplikoni për një 
zgjatje të lejes tuaj të qëndrimit për të kërkuar punë deri në 
gjashtë muaj.

Universitetet në Suedi të rekomanduar nga  Integral 
Educational Programs:

• Jonkoping University
• University West
• Shpenzimet mujore në Suedi:
• Akomodimi: 370–550 euro (4,070–6,050 korona 

suedeze)
• Ushqimi: 200 euro (2200 korona suedeze)
• Transporti: 50 euro (550 korona suedeze)
• Tekste dhe materiale mësimore: afërsisht 50 euro (550 

korona suedeze)
• Jeta sportive dhe shoqërore: 150 euro (1,650 korona 

suedeze)
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Greqia
Të studiosh në Greqi është një përvojë tepër unike. Greqia kufizohet me 
Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe Turqinë, duke e vendosur 
atë në udhëkryqin e Evropës dhe Azisë. Kjo do të thotë që Greqia ofron 
një përvojë unike arsimore. A ka më mirë sesa të studiosh në Greqi dhe të 
shijosh njëkohësisht mesatarisht 250 ditë me diell në vit?

Greqia është vendlindja e demokracisë dhe është atdheu i filozofëve të 
famshëm si Platoni, Aristoteli apo Sokrati, vendlindja e Lojërave Olimpike, 
së bashku me një histori të pasur antike dhe mitologji unike. Greqia nuk 
duhet të perceptohet vetëm si një destinacion për pushime verore.

Greqia ka një ekonomi të larmishme, duke filluar nga turizmi te bujqësia. 
Historia është gjithashtu anembanë Greqisë, nga Plazhi i Anijeve të 
Mbytura në Zakynthos deri në Parthenon në Athinë. Kjo e bën Greqinë 
një vend të shkëlqyeshëm për të studiuar një gamë të gjerë programesh.
Të studiuarit në Greqi është një zgjedhje mjaft e volitshme për studentët, 
krahasuar me destinacionet e tjera të famshme evropiane. Ministria 
Greke e Arsimit dhe Çështjeve Fetare ka bërë një përpjekje për të 
ndërkombëtarizuar institucionet private dhe publike të vendit duke 
promovuar Greqinë si një destinacion global akademik.

Kjo ndodhi në vitet e fundit përmes zbatimit të një kornize bashkëpunimi 
midis institucioneve greke dhe ndërkombëtare që rrit krijimin e programeve 
të përshtatshme për studentët ndërkombëtarë, kurse shumëgjuhëshe dhe 
diploma të përbashkëta Bachelor dhe Master.

Të studiuarit në Greqi do t’ju japë akses në 24 universitete publike dhe 
rreth 140 programe Master, me shumicën e mësimdhënies që zhvillohet 
në greqisht ose anglisht, në të gjitha nivelet e studimit: Bachelor, një 
Master ose një doktoraturë.

Ekziston një kufi studentësh për çdo program akademik grek, i 

ashtuquajturi er ’numerus clausus.’ ’Ky numër vendoset çdo vit nga 
Ministria e Arsimit. Qytetet më të mëdha dhe më të njohura studentore 
janë Athina dhe Selaniku.

Ka institucione të arsimit të lartë në gjashtëdhjetë qytete të ndryshme në 
të gjithë Greqinë. Ju mund të studioni në Greqi , në qytete ose madje edhe 
në ishuj!

Kostot e akomodimit dhe jetesës
Pavarësisht se ku studioni, është e rëndësishme të bëni një plan dhe të 
krijoni një buxhet paraprakisht në mënyrë që të jeni të përgatitur. 

Në Greqi, kostoja e jetesës, krahasuar me vendet e tjera të Evropës, 
është mjaft e arsyeshme. Për sa i përket akomodimit të studentëve, jo 
çdo institucion ofron konvikte për akomodimin e studentëve dhe nëse 
po, ka shumë kërkesa që duhet të plotësohen për t’u pajisur me një të 
tillë. Shumica e konvikteve të studentëve gjenden në qytetet më të mëdha 
studentore greke, të tilla si Athina, Selaniku, Patra, Larisa ose Heraklion.
Si rezultat, dhe falë kostos së përballueshme të jetesës në Greqi, shumë 
studentë priren të gjejnë strehimin e tyre. Kjo ndonjëherë mund të jetë një 
sfidë nëse nuk flisni gjuhë, por asgjë nuk është e pamundur!

Merrni parasysh që në qytetet më të mëdha, një apartament me një 
dhomë gjumi në qendër të qytetit do t’ju kushtojë rreth 250-450 Euro 
dhe jashtë qendrës së qytetit rreth 200-350 Euro. Në qytete më të vogla, 
kostoja e jetesës është edhe më e lirë, përfshirë edhe marrjen me qira 
të një apartamenti studentor. Shërbimet komunale mund të ndryshojnë 
midis 50-100 Euro në muaj për gaz, energji elektrike dhe ngrohje, ndërsa 
një lidhje interneti për studentët mund të kushtojë rreth 25 Euro në muaj.
Në qytetet më të mëdha, kartat mujore të transportit për autobusë dhe 
metro janë në dispozicion dhe janë në fakt, mjaft të volitshme, me rreth 
30 Euro në muaj. Nëse jeni student, mund të paguani edhe më pak, 
kështu që mos harroni të tregoni letërnjoftimin e studentit, në mënyrë 

që të përfitoni nga zbritja. Në përgjithësi, shpenzimet tuaja mujore do të 
ishin afërsisht midis 600-750 euro përfshirë qiranë, duke e bërë koston 
e jetesës miqësore me buxhetin e Greqisë një zgjedhje të shkëlqyeshme 
për studime.

Tarifat e shkollimit 
Tarifat e shkollimit në Greqi për studentët evropianë dhe jo evropianë mund 
të ndryshojnë, varësisht nga niveli i arsimit. Si studentët ndërkombëtarë 
ashtu edhe ata evropianë pritet të paguajnë tarifat e shkollimit në Greqi. 
Si për studentët evropianë dhe ata jo-evropianë, kostoja e studimit në 
institucione private ose kolegje mund të arrijë deri në 10,000 EUR ose 
më shumë në vit. Në American College of Thessaloniki tarifa për studime 
bachelor është 14,000 EUR ndërsa për ato master 20,000 EUR.



www.integral.al 3130 www.integral.al

Irlanda
Irlanda është një nga destinacionet më të njohura për studime jashtë 
vendit në Evropë. Universitetet e saj ofrojnë arsim të nivelit të parë në 
një mjedis tradicional, por modern. Mijëra programe studimi në qindra 
institucione tërheqin studentë ndërkombëtarë nga e gjithë bota.

Universitetet në Irlandë dhe kostoja e studimit
Irlanda është shtëpia e disa prej universiteteve më të mira në botë. Disa 
nga fushat kryesore të specializimit në universitetet irlandeze përfshijnë 
shkencat natyrore, teknologjinë, ekonominë dhe shkencat humane. Në 
Irlandë, ka dy lloje institucionesh: universitete dhe institute të teknologjisë 
për të cilat mund të aplikoni. Marrja e një diplome Bachelor ose Master në 
Irlandë është një përvojë e shkëlqyeshme për zhvillimin tuaj profesional. 
Sigurisht, sa paguani përfundimisht do të varet nga një numër i madh 
faktorësh. Tarifat tipike të shkollimit në Irlandë variojnë midis 9,000€ 
dhe 15,000 € në vit për të dy në nivelet universitare dhe pasuniversitare. 
Kostoja e jetesës varet se në cilin qytet do qëndroni, por duhet të prisni 
të paguani nga 7,000 deri në 12,000 € në vit për akomodim, ushqim dhe 
shërbime të tjera.

Mundësi punësimi
Në tre ose katër dekadat e kaluara, pasi u bë anëtare e Bashkimit Evropian, 
Irlanda u kthye shpejt nga shtëpia e varfër e Evropës në qendrën ekonomike 
të Evropës. Reformat strukturore kanë çuar në një nxitje të zbatueshme 
dhe kanë tërhequr shumë korporata gjigande - dhe veçanërisht kompanitë 
e teknologjisë - për të ngritur selinë e tyre evropiane në Irlandë, duke 
përfshirë të tilla si Google, Airbnb, Pfizer, Dell dhe të tjerët. Prandaj, Irlanda 
ofron mundësi të shumta për të diplomuarit me një formim ndërkombëtar. 
Nëse studioni në Irlandë, keni një shans të mirë për të gjetur një punë dhe 
për të qëndruar në vend pasi të diplomoheni.

Bullgaria
Ka disa arsye pse studentët ndërkombëtarë vendosin të studiojnë në 
Bullgari. Disa prej tyre përfshijnë shpenzimet e ulëta të jetesës, tarifat e 
lira të shkollimit, kërkesat më të lehta për hyrje si dhe faktin që Bullgaria 
është pjesë e Bashkimit Evropian kështu që të gjitha diplomat njihen 
ndërkombëtarisht. 

Cilësi e lartë e arsimit të lartë në Bullgari
Nëse vendosni të studioni në Bullgari, do të merrni arsim me cilësi të lartë 
të kombinuar me atmosferë ndërkombëtare dhe universitete që ofrojnë 
një larmi specialitetesh (p.sh., mjekësi, stomatologji, farmaci, inxhinieri 
etj.). E vendosur në zemër të Evropës dhe një anëtare e Bashkimit 
Evropian, Bullgaria ofron mundësi të shkëlqyera arsimore nëse dëshironi 
të përparoni në një fushë specifike. Përveç kësaj, disa universitete kanë 
kampuse të reja, ofrojnë praktikë gjatë studimeve tuaja, kanë universitete 
të shumta partnere ku mund të studioni për një semestër ose dy dhe 
renditen ndër universitetet më të mira evropiane.

Diplomë ndërkombëtare në Bullgari
Bullgaria është një vend anëtar i Bashkimit Evropian që nga viti 2007. 
Prandaj, nëse vendosni të studioni në Bullgari, diploma juaj është e 
vlefshme në të gjitha vendet që janë anëtare të BE-së. Kjo përfshin 
Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën, për shembull. Kjo ju 
lejon të punoni jashtë pasi të përfundoni studimet në Bullgari pasi nuk 
keni pse të vërtetoni vlefshmërinë e diplomës tuaj ose të zhvilloni provime 
shtesë që do të provojnë njohuritë tuaja në fushën përkatëse. 

Kostot e jetesës 
Bullgaria renditet midis vendeve me shpenzimet më të përballueshme 
të jetesës. Zakonisht, studentët që studiojnë në Bullgari shpenzojnë 
rreth 500 Euro në muaj, duke përfshirë qiran e apartamentit, shërbime të 
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Të studiosh jashtë vendit
Në mënyrë që studentët e ardhshëm të zgjedhin studimin e duhur dhe 
të rrisin shanset e tyre për punësim, një ekip profesionistësh arsimi nga 
Cambridge Professional Analyst (COA) ka zhvilluar një provim të udhëzimit 
të karrierës për ata që nuk janë të sigurt se çfarë profili të studiojnë. 
Hulumtimi i tyre tregoi se 25% e të rinjve nuk zgjedhin profilin e duhur, i 
cili ndodh për shkak të faktorëve të ndryshëm shoqëror dhe familjar, dhe 
më pak për shkak të aftësive dhe preferencave të fituara. Ky fenomen 
është shumë i zakonshëm në Shqipërii, veçanërisht në rastin e të rinjve që 
duan të studiojnë jashtë, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme të 
zgjidhni studimin e duhur në kohën e duhur.

Testi MyCareerChoices është krijuar si një mjet për të zbuluar fushën e 
duhur të studimit.

MyCareerChoices
Testi MyCareerChoice i ndihmon studentët të njohin fushat e duhura në 
të cilat janë mirë, të mësojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të fitojnë më 
shumë informacion në fusha specifike me interes, të marrin vendime të 
informuara për të ardhmen e tyre dhe të kuptojnë rëndësinë e zonës së 
zgjedhur në lidhje me karrierën e ardhshme ata duan. Duke analizuar 
përgjigjet individuale të secilit student, ky provim krijon një profil të 
interesave të studentëve, duke marrë parasysh 40 fusha të profesioneve 
të ardhshme.

ndryshme dhe ushqim. 

Gjetja e një vendi të lirë akomodimi në Bullgari nuk do të jetë e vështirë. Ka 
shumë agjentë të pasurive të patundshme që ofrojnë apartamente gjatë 
gjithë kohës. Zakonisht, një apartament në qendër të qytetit të Sofjes 
kushton rreth 400 Euro. Në Plovdiv dhe Varna është edhe më lirë (shumë 
studentë jetojnë në një apartament për rreth 300 Euro në muaj).

Tarifat e shkollimit
Tarifat e shkollimit në Bullgari ndryshojnë nga universiteti në universitet, 
për shembull tarifa vjetore e studimit në American University of Bulgaria 
është rreth: $ 12,600. AUBG  ofron një varietet bursash , ndihmash 
financiare dhe kredi studentore të vlefshme për studentët që kualifikohen.




