
Mundësi studimi në  Shkollat e Botës së Bashkuar
(United World Colleges; UWC)

Rrjeti i ‘Shkollat e Botës së  Bashkuar’ (United World Colleges; UWC), është një rrjet 18
shkollash dhe kolegjesh parauniversitare që ofrojnë diplomën IB (International
Baccalaureate) në një mjedis ndërkombëtar për studentë të moshës 16 deri në 18 vjeç.
Studentët zgjidhen çdo vit në vendin e tyre për një burse të plotë, të pjesshme apo të
drejta studimi në një prej UWCve nëpërmjet Komiteteve Kombëtare përkatëse.

Per cilat kolegje jane bursat kete vit?

UWC Li Po Chun - Hong Kong
UWC Adriatic - Italy
UWC Costa Rica

UWC Dilijan - Armenia
UWC East Africa - Tanzania

UWC Mostar - Bosnia and Herzegovina
UWC Maastricht - The Netherlands

UWC USA - The United States



Komiteti Kombëtar i Shqipërise është një organizatë jo-qeveritare e regjistruar në
Shqipëri, e drejtuar nga ish-studentë të UWC që vepron në bazë të një memorandumi të
nënshkruar me zyrën qëndrore të UWC në Londër për të siguruar transparencë dhe
integritet gjate procesit të përzgjedhjeve të studentëve shqiptarë të cilëve ju
mundësohet vajtja në këto shkolla. Shqipëria dërgon rreth 5-8 studentë në UWC nëpër
bote çdo vit dhe bursat ose të drejtat e studimit do të shpallen në muajt në vazhdim.

Nëse jeni në klasë të 10-të apo 11-të dhe më 1 stator 2022 jeni mbi 16 ose 17 vjec, keni
mesatare mbi 8.5 dhe flisni gjuhën angleze, jeni të mirepritur të aplikoni. Aplikimet janë
hapur deri ne 10 Dhjetor 2021.

Keni pyetje mbi aplikimin apo kriteret qe duhet te plotesoni? Për pyetje të
mëtejshme, mund t’i drejtoheni Komitetit Kombëtar të Shqipërise në adresën
info@al.uwc.org.

Për te aplikuar, ju lutem vizitoni faqen https://www.al.uwc.org/apliko/proesi-i-aplikimit
Më shumë informacion në lidhje me UWC mund të gjeni në www.uwc.org dhe UWC
Albania në faqen www.al.uwc.org.

Mirëpresim aplikimet tuaja!
Komiteti Kombëtar Shqiptar UWC

Tiranë, 1 Nëntor, 2021
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