
 

   

 
Për Kosovën vlejnë këto afate të aplikimit:  

 

Afati i aplikimit  Vendi i aplikimit 

   

Deri më 31.10.2016  Bursa studimore për të diplomuarit në 

drejtimin e muzikës dhe artit  

 1 kopje e aplikimit online me 

dokumentet e duhura të dërgohet 

në DAAD Bonn, Gjermani.  

(Dokumentet e aplikimit duhen të 

dërgohen në postë deri me datën e 

afatit)   

 

Deri më 15.11.2016 

 

 Bursa studimore për të diplomuarit në  

të gjitha fushat shkencore të studimit 

 

 2 kopje të aplikimit online me 

dokumentet e duhura të dërgohen 

në Ambasadën Gjermane në 

Prishtinë. 

 

Deri më 01.12.2016  Kurse verore universitare (HSK)  

 Kurse intensive të gjuhës gjermane 

(ISK)  

 

në Gjermani për studentë të huaj dhe 

për të diplomuar  

 1 kopje e aplikimit online me 

dokumentet e duhura të dërgohet 

në Ambasadën Gjermane në 

Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursat e DAAD-së  
Shërbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik 

Afatet e aplikimit 

Shërbimi Gjerman për Shkëmbim Akademik  
DAAD  
Verbindungsbüro Pristina  
Fakulteti Filologjik i Universitetit të Prishtinës 
10 000 Prishtinë 
 

 

 
DAAD Verbindungsbüro Pristina 

 



 

 

 

funding-guide.de 

Baza e të dhënave për bursa 

Mundësitë financuese të  

DAAD-së si dhe të organizatave 

tjera  

 

 

Aplikimi online është i obligueshëm përmes faqes: 

www.funding-guide.de 

Aplikimi duhet të dorëzohet si kopje me dokumentet e duhura shtesë 

përmes postës në vendin e duhur deri në afatin e aplikimit! 

    

 

Në faqën e internetit  www.hochschulkompass.de  gjeni programin e studimeve, të cilin mund ta zgjedhni. 

Ju lutem informohuni mjaftueshëm rreth termineve dhe kushteve për t‘u pranuar. Në rast që ju ipet bursa, 

ju do të përkujdeseni vetë për pranimin në një program studimor.  

 

Faqja e internetit  www.sprachnachweis.de  është portal informativ çka i përket njohurive gjuhësore për 

studentë që janë të interesuar për të studiuar në Gjermani. Këtu i gjeni cilat provime gjuhësore janë të 

nëvojshme për pranimin.  

 

 

Ju lutem keni parasysh shpalljet tona informative në rrjetin social facebook! 

 

Pyetje të shpeshta (FAQ): www.daad.de 

 

Për të gjithë të interesuarit, që janë informuar në linket e më lartë përmendura, ofrojmë një prezantim 

informativ me 12 tetor 2016, ora 11:00-12:00 në amfiteatrin e fakultetit filologjik (kati i II-të, salla 39), ku 

u përgjigjemi pyetjeve të mëtejshme. 

 

 

 

 

 

Personet kontaktues:  

Katharina Ertle 

Blertë Kosumi 

Facebook: DAAD Verbindungsbüro Pristina 

www.daad.de 

 

Tel. +381 38 222 970 

daad.pristina@gmail.com 
 

http://www.sprachnachweis.de/

