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Për informacione 

KURS FORMIMI GRATIS ON-LINE 

MBI KONVERTIMIN E 

BIOMASËS SË PYJEVE DHE E 

MBETJEVE TË AGRIKULTURAVE 

NË BIOKARBURANT
Në kuadër të këtij Projekti, është parashikohet edhe  

një Semionar specializimi (Gratis) në Bari (Itali) për 

një periudhë prej 14 ditësh (Vjeshtë 2014)

Leksion pas leksioni një person formohet si profesionst,

Shumë të tillë (profesionistë) formojnë gjeneratat e reja.



Objektiva tò Programit Tempus:

Modernizimi dhe përmirësimi i kualitetit të sistemit 
universitar i vëndeve kandidatë të KE, të Rajoneve të 
Mesdheut, të Europës Jug-Perëndimore, të Europës 
lindore dhe të Azisë qëndrore (target countries);

bashkëpunimi universitar ndërmjet vëndeve të KE dhe 
vëndeve partnere;

zhvillim i aftësive dhe i profesioneve të reja;

stimulimi dhe hyrja në mundësitë e punësimit i të 
diplomuarve;

ta kthejmë ofertën e formimit europian më të afërt 
dhe tërheqëse edhe për qytetarët e tjetë të botës.

Përshkrimi

Për regjistrimin është e nevojëshme të drejtoheni në sitin web 

www.tempuselisaa.eu dhe të ndiqen udhëzimet e mëtejshme.Si?

Kursi i specializimit do të zhvillohet duke filluar nga Pranvera 

e vitit 2014. Kur?

Projekti “ELISAA”, i financuar nga Programi 

Europian EACEA (Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency)-“Tempus”, ka si objektiv kryesor 

formimin e aftësive dhe të njohjes së profesioneve të reja, 

si rezultat i zhvillimit Agro-Industrial në Shqipërli, nëpërmjet një Kursi 

(Gratis) Specializimi (online), i përqëndruar në mundësitë e reja të ko  

nvertimit të biomasës pyjore dhe të mbetjeve bujqësore në biokarburant.

Nga
ku?

Projekti parashikon përdorimin e një plataforme E-learning, 

nëpërmjet së cilës do të bëhet e mundur ndjekja e leksioneve në 

mënyrë autonome e komode nëpër shtëpitë e sejcilit.


