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TEMPUS është programi i Bashkimit Europian 
që mbështet modernizimin e arsimit të lartë në 
zonën përreth BE-së. Tempus nxit bashkëpunimin 
institucional që përfshin në Bashkimin Evropian 
dhe vendet partnere duke u fokusuar në reformën 
dhe modernizimin e sistemeve të arsimit të lartë 
në vendet partnere të Evropës Lindore, Azisë 
Qendrore, Ballkanit Perëndimor dhe rajonit të 
Mesdheut.  Programi ka gjithashtu si qëllim të nxisë 
konvergjencën vullnetar të sistemeve të arsimit të 
lartë në vendet partnere të BE-së me zhvillimet 
në fushën e arsimit të lartë. Lidhur me Ballkanin 
Perëndimor, Tempus kontribuon në përgatitjen 
e vendeve kandidate dhe atyre potenciale si 
kandidate  për një pjesëmarrje në Ingegrated 
Long Learning Programme.  Përveç promovimit të 
bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, Tempus 
gjithashtu nxit një qasje  people-to-people. Tempus 
ofron mbështetje për konsorciume institucionesh 
të përbëra kryesisht nga universitete ose shoqata 
universitare. Partnerët jo-akademike mund të 
jetë gjithashtu pjesë e një konsorciumi. Programi 
Tempus zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me 
programin Erasmus Mundus i cili ofron bursa për 
studentët e vendeve të treta duke i lejuar ata të 
marrin pjesë në kurset Master të nivelit të lartë dhe 
programet e doktoratës jashtë BE-së.        
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Komisioni e konsideron arsimin e lartë si një përparësi 
të rëndësishme në kuadër të veprimtarisë së 
bashkëpunimit me vendet fqinje apo mëmë të gjerë. 
Programi Tempus, i cili është programi më fatgjatë 
në BE për këtë sektor, me një fokus të fuqishëm  në 
bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të arsimit të 
lartë, ka hyrë në një fazë të re ecurie dhe monkretisht 
periudha 2007-2013. Që nga fillimi i tij në 1990, 
bashkëpunimi universitar  nën kapelen e Programit 
Tempus ka kontribuar me sukses në ndërtimin e 
institucioneve të arsimit të lartë në vendet partnere 
dhe të partneriteteve të qëndrueshme universitare, si 
dhe për të rritur mirëkuptimin e ndërsjellë ndërmjet 
botës akademike të Bashkimit Evropian dhe vendeve 
partnere. Veçanërisht në vendet partnere, institucionet 
e arsimit të lartë janë duke u përballur me sfida 
të mëdha të lidhura me (i) ndryshimet dramatike 
demografike (numri i njerëzve që potencialisht mund 
të ndjekin arsimin e lartë, strukturën e moshës, flukset 
e migracionit), (ii) ritjen e konkurrencës  globale, duke 
çuar në një  carje të konsiderueshme në shpërndarjen 
e pushtetit ekonomik në nivel botëror, (iii) ndryshimet 
në shkencë dhe teknologji, por sidomos në rritjen e 
rëndësisë së inovacionit organizativ dhe shoqëror më 
shumë se rhjeshtë një risi teknologjike dhe (iv) sfida 
e fundit por jo më pak e rëndësishme ndryshimet e 
shoqërive në tranzicion ( kohezionit social, të drejtat 
e njeriut, etj). Institucionet e arsimit të lartë për këtë 
arsye luajnë një rol të rëndësishëm në tranzicionin e 
suksesshëm drejtë një ekonomie dhe shoqërie me 
baza të shënxosha njohurie ku ato të ofrojnë trajnim 
për brezin e ri të liderëve. Ata janë nje pool iekspertize 
dhe qendrash për zhvillimin e burimeve njerëzore. 
Institucionet e arsimit të lartë janë gjithashtu faktorë 
të rëndësishëm në rritjen e konkurrencës, dhe të luajë 
një rol vendimtar në axhendën e reformave të të dy 
vendeve anëtare të BE dhe Vendeve Partnere Tempus.   
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Objektivat
Objektivi i përgjithshëm i Tempus është të kontribuojë 
në krijimin e një zone të bashkëpunimit në fushën 
e arsimit të lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe 
Vendeve Partnere Tempus. 
Objektivat specifike të Tempus janë si më poshtë:
• Të promovojë reformën dhe modernizimin e arsimit të 
lartë në Vendet Partnere; 
• Të rrisë cilësinë dhe rëndësinë e arsimit të lartë në 
botën e punës dhe të shoqërisë në Vendet Partnere; 
• Të forcojë kapacitetet e institucioneve të arsimit të lartë 
ne Vendet Partnere dhe ne BE, ne vecanti kapacitetin e 
tyre për të bashkëpunuar në nivel ndërkombëtar dhe 
për tu modernizuar në vazhdimësi; 
• Të asistojë ato në hapjen drejt botës së punës dhe 
biznesit dhe shoqëriaë më gjerë me qëllim: 
- kapërcimin e fragmentimit ndërshtetëror në fushën e 
arsimit të lartë dhe fragmentimin ndërinstitucional në 
vetë këto vende; 
- te forcoje të menduarit dhe të punuatit ndër-disiplinor 
dhe duke punuar brenda dhe ndërmjet fakulteteve dhe 
universiteteve;
- të rrisë punësimin e të diplomuarve universitarë; 
- Të kontribuoje per ta zhndërruar  Zonën Evropiane 
të Arsimit të Lartë më të dukshme dhe tërheqëse për 
botën; 
• Të nxisë mirëkuptimin ndërmjet popujve dhe kulturave 
të BE-së dhe Vendeve Partnere.  
Temat prioritare të Tempusit janë përcaktuar rreth 
komponentëve kryesorë  të axhendës së EU-së për 
modernizimin e arsimit të lartë dhe për këtë arsye janë 
të strukturuar në tre blloqet konstruktive vijuese: 
• Reforma per modernizimin e kurrikulave ne 
disiplinatakademike të identifikuara si prioritete nga 
Vendet Partnere, duke përdorur Transfer Credit 
Evropian Sistemi (ECTS), tre sisteme cikli dhe njohjen  

e diplomave • Reformën e Qeverisjes - Menaxhimin 
universitar  dhe shërbimet për studentët - Futja e 
sigurimit të cilësisë - Autonomia dhe përgjegjësia 
institucionale dhe financiare - Qasja e barabartë 
dhe transparenca në arsimit e lartë - Zhvillimi i 
marrëdhënieve ndërkombëtare • Arsimi i lartë dhe 
Shoqëria - Trajnimi i mësuesve jo-universitare - 
Zhvillimi i partneriteteve me ndërmarrjet - Trekëndësh 
i njohurive kurse formimi-aktivitete kërkimordhe 
novacione  - Kurse formimi per sherbime publike ( 
ministri, qarqe,/ poshteti vendor) - Zhvillimi i mësimit 
përgjatë gjithë jetës në përgjithësi në - Strukturat 
e kualifikimit të prioriteteve nacionale dhe rajonale 
percaktohen në bazë të këtyre temave. 

Menaxhimi i Programit
Agjencia Ekzekutive Arsimore, Audiovizuale dhe 
Kulturore (EACEA) është përgjegjëse për menaxhimin 
/ implementimin e të gjitha aksioneve te Tempusit 
dhe vepron nën kompetencat e deleguara nga 
Komisioni Evropian. Përgjegjësia formale kryesore për 
mbikëqyrjen e aktiviteteve të Programit Tempus qëndron 
ne dy departamente e Komisionit Evropian, Zhvillimi ne 
Ndihmë të Evropës dhe Zyrës së Bashkëpunimit  (Devco) 
dhe Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerim (ELARG), 
pasi që të dyja alokojnë fonde direkt në Agjencinë  
Ekzekutive për të menaxhuar Programin. Në përputhje 
me mandatin e tyre, Shërbimi Evropian i Jashtëm per 
Veprim (EEAS) kontribuon në orientimet strategjike 
të Programit dhe Drejtoria e Përgjithshme për Arsim 
dhe Kulturë (EAC) sjell ekspertizën e saj sektoriale 
dhe lehtëson lidhjet e saj me politikat e brendshme më 
të larta të BE-së për reformat dhe politikat e arsimit . 
Këto dy Departamente Komisioni  janë për këtë arsye të 
lidhura edhe me zbatimin e Programit Tempus.



PROJEKTI ELISAA 

PROJEKTI    ELISAA 
përdor biomasë jo-ushqimore dhe mbetje të kulturave 
bujqësire mund të cojë drejtë  tregjeve të reja të 
rëndësishme dhe fitimeve për fermerët dhe mundësive 
për krijimin e sektorëve të rinj industrialë, duke u 
mbështetur tërësisht në përdorimin e burimeve 
bujqësore. Sektori i bujqësisë dhe agro-industrisë në 
Shqipëri janë strategjikë, por janë të bazuara në qasjet 
tradicionale. Sipas Institutit Shqiptar të Statistikave 
(INSTAT), Bujqësia, Peshkimi dhe Pyjet janë pjesë të 
rëndësishme të ekonomisë, duke kontribuar me rreth 
16,8% të PBB-së, me 70% të fermave të vendosura në 
zonat malore. Zona bujqësore në përdorim (UAA) arrin 
në 1.160.000 ha, e cila përfaqëson  40.5% të sipërfaqes 
totale të tokës të vendit.  Rreth gjysma e UAA përfshinë: 
arat (567 000 ha), me 43%  te trojeve me gjelbërim të 
përhershëm (505 300 ha) dhe një 8% (91 350 ha) të tokës 
sipas kulturave të përhershme. Në bazë të këtyre të 
dhënave, Shqipëria mund të përfitojë nga transferimi 
i njohurive të këtyre risive në konvertimin e lëndëve të 
para në bio-karburante dhe energji, duke minimizuar 
kështu varësinë nga burimet jo të rinovueshme (fosile 
djegëse )

ELISAA është i bazuar në një partneritet shumëpalësh 
ndërmjet  Institucioneve, Universiteteve shqiptare dhe 
Universiteteve evropiane (AEUs), organizata ombrellë 
për krijimin e lidhjeve më të gjera ndërmjet SME-ve 
shqiptare dhe institucionet akademike. Qëllimi është 
ndërtimi i një një trajnim më të kualifikuar dhe profesional 
në sektorin e bujqësisë përmes një kursi mësimor online. 
( e- learning). Në këtë mënyrë, do të mundësohet futja 
e  strategjive  të reja për të zhvilluar agroindustrinë dhe 
përcher rënien që konstaton ky sektor. 
ELISAA do të fokusohet në përdorimet e biomasës jo-
ushqimore  (kulturave bujqësore dhe biomasa e mbetur) 
në veçanti për hipotezën e prodhimit të bio-karburanteve. 
Kursi online i trajnimit të lartë profesional, do të 
realizohet përmes një platforme online për menaxhimin 
e mësimeve, teksteve,rrjetet profesionale dhe ndjekja e 
kurseve të progresit ose përmbajtjen e redaktimit, duke 
bërë raporte etj.

Objektiva
Objektiva më të gjera janë ato për të kontribuar  në 
ngritjen e universiteteteve shqiptare (AUS ) në kuadër të 
parimeve të BE-së dhe në dritën e prioriteteve kombëtare 
, për të përmirësuar zhvillimin e AUS dhe për të forcuar  
lidhjen me ndërmarrjet.

Specifike  Objektiva
Janë percaktuar objektiva specifike për një bashkëpunim 
mes EAUs dhe ndërmarrjeve për të përshtatur përgatitje 
profesionale dhe atë kërkimore me nevojat aktuale të 
bujqësisë dhe agroindustrise,     për të krijuar  strategji dhe 
politika të reja per perdorimin e biomasës jo- ushqimore, 
veçanërisht për prodhimin e bio-karburanteve, për të 
vendosur transferimin teknologjik dhe për vazhdimin e 
trajnimit profesional të mësuarit gjatë gjithë jetës , për të 
futur novacione ne sipërmarrje ne fomën e  produkteve 

të reja dhe strategjive të reja me qëllim përmirësimin  
konkurrueshmërisë.

REZULTATET \ REZULTATET 
Vendosja e një bashkëpunimi ndërmjet EAUs, Institucioneve 
dhe Sipërmarrjeve  a) Strategji te reja, mundësi të reja tregu 
b) ngritjen e studimeve të fizibilitetit për kursin e formimit 
profesional online. Krahasimi i studimit ne lidhje me 
gjëndjen e sektorit te biokarburanteve . Protokoll interesi 
ndërmjet universiteteve dhe sipërmarrjeve, 3 workshop 
për sipërmarrësit shqiptarë dhe 3 seminare teknike për 
raste studimore, shkëmbime mobiliteti të planifikuara për 
përfituesit shqiptarë të trajnimeve.



Objektivi i projektit éshtë  të kontribuojë në ngritjen 
e profileve të Universiteteve shqiptare brenda 
parimeve të Bashkimit Evropian (BE) në dritën 
e prioriteteve kombëtare duke sjellë arsimin në 
një dimensioni ndërkombëtar; Të përmirësojë 
zhvillimin e strukturave të arsimit të lartë shqiptar 
dhe forcojë lidhjet Universitet - Sipërmarrjeve; Të  
krijojë bashkëpunime ndërmjet universiteteve të 
BE-së, arsimit të lartë shqiptar dhe ndërmarrjeve 
në mënyrë që të përshtasë përgatitjen profesionale 
dhe kërkimet për nevojat aktuale të sektorit të 
bujqësisë dhe agro-industrisë, duke u përqëndruar 
në përdorimet e biomasës jo-ushqimore  përmes 
platformës  e- learning;  të forcojë strategjinë 
e re politike drejtë përdorimeve te biomases 
jo- ushqimore,  veçanërisht në lëmin  e bio-
karburanteve; Të vendosë transferimin teknologjik 
për të vazhduar trajnimin afatgjatë   profesional të 
të mësuarit ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë; Të fusë 
novacione në ndërmarrjet në formën e produkteve 
të reja dhe strategjive të reja për të përmirësuar 
konkurrueshmërinë.

Në ndjekje të këtij objektivi, Universiteti i Bujqësor  
në Tiranë, Politekniku i Tiranës, Universiteti i Korçës, 
dhe gjithashtu Konfindustria Sqiptare, UnionCamere 
Puglia-Tirana dhe Dhomat e Tregtisë kanë qenë 
të gjithë të përfshirë në përpjekjen për forcimin e 
bashkëpunimit ndërmjet Arsimi të lartë, Industrisë 
apo aksionerë të ndryshëm të prekur nga kjo 
rezultate. ELISAA ka planifikuar një kurs profesional, 
duke filluar nga stina e verë 2014 qe do të zgjasë 
10 muaj, në sektorin e bujqësisë duke u fokusuar 
në përdorimin e biomasës jo-ushqimoreve për 
prodhimin e bio-karburanteve përmes platformës 
online. Grupet perfituese të kurseve të formimit 
profesional për bio-karburante janë studentë 
(studentë dhe ata te post-diplomuar), lektorë dhe 
punonjësit e stafit të ndërmarrjeve të ndryshme. 
Grupet përfituese indirekte  janë ndërmarrjet 
shqiptare, krijuesit e politikave në sektorin e 
bujqësisë dhe institucionet të rëndësishme të cilat do 
të marrin pjesë në mbështetje të qëndrueshmërisë 
të projektit dhe përhapjen e  aktiviteteve në periudha 
afatgjata. 
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University of Bari Aldo Moro (Italia) Lead Partner

Universiteti Bujqësor - Tiranë 

Universiteti Politeknik -Tiranë

Universiteti Bujqësor “Fan Noli”-Korcë 

AKTI (Agjensia Kërkimit Teknologjisë dhe Inovacionit)

Dhoma Tregëtisë - Fier 

Dhoma Tregëtisë - Berat 

Dhoma Tregëtisë - Durrës

Dhoma Tregëtisë - Lezhë 

Konfindustria Shqiptare 

UnionCamere Puglia- Tirana

DYRECTA LAB S.r.l. (Italia)

WU- Vienna University of Economics and Business 

Administration (Austria)

Marie Curie- Sklodowska University of Lublin (Polonia)

Do të organizohet dy seminare teknike që do të 
zgjasin 15 ditë secili, në Bari (Itali) për të studiuar 
nga një këndvështrim praktik disa nga çështjet e 
trajtuara gjatë kursit profesional. Gjatë workshop-
it, në fakt, janë parashikuar vizita studimore në 
qendra prestigjioze kërkimore të cilat operojnë në 
fushën e konvertimin të biomasës në biokarburant 
dhe vizita studimore në një fabrike biokarburantesh. 
Për më tepër profesorë te ndryshme të kursit do të 
organizojnë seminare  për tema të raportuara gjatë 
ligjëratave profesionale. 

Pjesëmarrja në seminare do të jetë i kufizuar në 
20 individe  të përzgjedhur sipas curricula-ve nga 
Univeristetet pjesëmarrëse në projekt.
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University of Bari Aldo Moro
Deprtment of Business and Law
Largo Abbazia Santa Scolastica, 53
70124 Bari – Italy

www.uniba.it

Coordinator of ELISAA project

Polytechnic University of Tirana (PUT)
“Mother Tereza” Square, Nr. 4
Tirana, Albania
www.upt.al

Agricultural University of Tirana (AUT)
Kodër Kamëz
www.ubt.edu.al

“FAN S. NOLI” University – Korçë (UNKO)
Shëtitoren Rilindasit 7000 
Korçë, Albania
www.unkorce.edu.al

Local coordinators of E-learning Vocational course, 
activities for enhancing cooperation between 
universities and enterprises, dissemination of the 
project
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Vienna University of Economics
and Business (WU)
Welthandelsplatz 1
Wien, Austria
www.wu.ac.at

Maria Curie Skłodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 
Lublin
www.umcs.pl

Local coordinators of E-learning Vocational course, 
activities for enhancing cooperation between 
universities, dissemination of the project

Agency for Research, Technology 
and Innovation (ARTI)
Bulevardi “Zhan D’Ark”, No. 23
Tirana, Albania
www.akti.gov.al

UnioncamerePuglia Tirana (UCP)
RRHGA “Themistokli Sermenji” Pallati Helio 
Construction nr.10
1000 Tirana Albania
www.unioncamerepuglia.it/Tirana

Activities for enhancing cooperation between 
universities and enterprises, dissemination of the 
project

Dyrecta Lab s.r.l. (Dyrecta)
Via Vescovo Simplicio 45, 70014 
Conversano (Bari) - Italy
www.dyrecta.com

Developing of E-learning platform, creation and 
maintenance of web portal, dissemination activities.
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Konfindustria Shqiptare (KISH)
Rr Ismail Qemali, Pall. Fratari nr 30, 
Tirane
www.konfindustria.org.al

Chambers of Commerce of Qarku Fier (CCI Fier)
Leon Rei, 0355, Fier, Albania
www.ccifier.gov.al

Chambers of Commerce of Durrës (CCI Durrës)
Lagjja nr.11, Rruga ”A.Goga” Ref: Pranë Rotondës 
Durrës, Albania
ccidr.al

Chambers of Commerce of Berat (CCI Berat)
Ndërtesa e K. Qarkut, K, Berat, 5000 Albania

Chambers of Commerce of Lezhë (CCI Lezhë)
Sheshi Gjergj Kastrioti, 4501, Lezhë Albania 
www.cci-lezhe.al

Activities for enhancing cooperation between 
universities and enterprises, dissemination of the 
project




