MUNDËSI PËR STUDIME PASUNIVERSITARE EVROPIANE
PRANË KOLEGJIT TË EVROPËS NË NATOLIN, POLONI,
VITI AKADEMIK 2020-2021
Kolegji i Evropës në Natolin, Poloni, ka shpallur thirrjen për aplikime për vitin akademik 2020-2021.
Kolegji është një universitet / institucion privat i vjetër i studimeve pasuniversitare evropiane dhe mbështetet
nga një rrjet i gjerë kontaktesh në institucionet evropiane, administratat kombëtare, organizatat
ndërkombëtare, universitetet evropiane dhe qarqet profesionale.
Masteri i Avancuar i Arteve në Studime Ndërdisiplinore Evropiane u ofron studentëve perspektivë të
gjerë për Evropën dhe i përgatit ata për një karrierë ndërkombëtare.
Kampusi i Bruges, pranë këtij instituti, ofron studime pasuniversitare Master ne programe studimi si:
ekonomi, drejtësi, shkencë politike, marrëdhënie ndërkombëtare, studime diplomatike, studime evropiane,
histori.
Kampusi Natolin (Varshavë) ofron studime pasuniversitare në programe studimi si: juridik, ekonomi,
shkenca politike ose shoqërore, histori, filozofi, gjeografi, gjuhësi ose gazetari.
Të diplomuarit në disiplina të tjera (përfshirë shkencat natyrore, inxhinierinë etj.), të cilët demonstrojnë një
nivel të lartë akademik dhe një interes të mprehtë në çështjet e BE-së, gjithashtu pranohen të ndjekin
studimet në fushat respektive.
Kusht i rëndësishëm është se kandidatët e interesuar që dëshirojnë të studiojnë në programet e mësipërme të
studimit, duhet t'i qasen procesit të integrimit evropian nga një perspektivë e gjerë dhe shumë disiplinore.
Kolegji i Evropës në Natolin ka si mision që studentët e përzgjedhur pasuniversitarë të kuptojnë çështjet
thelbësore politike, juridike, ekonomike dhe ndërkombëtare, sfidat dhe potencialet e këtij procesi unik për
një kuptim strategjik të çështjeve evropiane. Kolegji e përmbush këtë mision duke përshtatur vazhdimisht
programet e tij dhe përbërjen e stafit të tij mësimor në përputhje me zhvillimet evropiane, duke sfiduar me
perspektivat e ndryshme të akademikëve të vjetër nga mbi njëzet e pesë vende të ndryshme dhe prejardhje të
shumta profesionale, dhe nga duke u ofruar atyre një përvojë shumë të veçantë dhe intensive të të jetuarit
dhe të punuarit së bashku në një kontekst ndërkombëtar social dhe kulturor.
Aplikantët duhet të kenë një diplomë përkatëse universitare ose një master që i përkon sistemit të Bolonjës,
ose një diplomë ekuivalente para sistemit të Bolonjës, si dhe të kenë të paktën 240 kredite ECTS të fituara
gjatë studimeve universitare. Kandidatët që kanë një diplome vetëm në Bachelor mund te pranohen
gjithashtu, me kusht që të ata te kenë një kualifikim cilësor në lidhje me programin akademik për të cilin ata
aplikojnë.
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Për më tepër informacion mbi procedurën e aplikimit (e cila realizohet në gjuhën angleze), kandidatët
shqiptarë duhet t’i referohen adresave online në vijim:
https://www.coleurope.eu/admission/apply-online/explanatory-note-concerning-applications-admission
https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online/academic-requirements
e-mail: contactnatolin@coleurope.eu;
Afati i fundit i aplkimit është data 15 janar 2020.
DREJTORIA E INTEGRIMIT, KOORDINIMIT, MARRËVESHJEVE DHE ASISTENCËS
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