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KONKURS  

për pjesëmarrje në akademinë e parë për sipërmarrje ,, Start Up”  

 

Akademia për sipërmarrje ,,Start Up” është 

projekt arsimor i projektuar si një kurs dhe 

trajnim akademik. Detyra kryesore e 

akademisë ,,Start Up” është që t’i edukojë 

dhe trajnojë individët të cilët së paku një herë 

gjatë studimeve të tyre kanë qenë në 

programin Summer Work and Travel në 

SHBA.   

Akademia ,,Start Up” gjithashtu do t’ju ofrojë 

pjesëmarrësve njohuri teorike dhe aftësi 

praktike në fushën e sipërmarrjes, në 

menaxhimin e karrierës dhe në menaxhimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Këto 

qëllime do të realizohen në periudhën nga 

Nëntori 2013 deri në Maj 2014. Seminari i 

parë do të mbahet gjatë fundjavës së 

parafundit të nëntorit.   

Akademija njëvjeçare  ,,Start Up” do të 

mbahet në kuadër të 6 seminareve tre-ditore 

në 7 muajt e parë, pastaj vijon periudha 4 

mujore e përkushtuar për realizimin e 

modeleve të biznesit që do të dalin nga vetë 

pjesëmarrësit dhe në fund i gjithë projekti do 

të përmbyllet me një konferencë në të cilin 

pjesëmarrësit më të suksesshëm do të kenë 

mundësinë t’i shfaqin idetë e tyre para 

investitorëve potencial dhe një publikut të 

gjërë në Maqedoni. Gjithësej 30 shpikës të 

rinj do të kenë mundësinë të marrin pjesë në 

këtë Akademi.  

Kushtet për pjesëmarrje 

Kanë të drejtë të marrin pjesë në ,,Start Up” 

akademinë: 

1. Nënshtëtasit e R. së Maqedonisë 
2. Personat me moshë prej 18 deri  27 

vjeç 
3. Personat me ide te reja sipërmarrëse 
4. Personat të cilët së paku njëherë kan 

qenë pjesëmarrës në programin 
Summer Work and travel në SHBA. 

5. Personat të cilët aktivisht njohin dhe 
e flasin gjuhën angleze  
 

Dokumentet e nevojshme për pjesëmarrje 

1. Të mbushet aplikimi (fletëparaqitja) 
elektronik on-line 

2. Shpjegim të shkurtër mbi idenë 
inovative 

3. Biografi 
4. Letër për motivimin 

 

Përzgjedhja e kandidatëve 

Përzgjedhja e kandidatëve do të kryhet në dy 

faza. Në fazën e parë kandidatët do të 

përzgjidhen në bazë të idesë innovative, 

arritjet personale (duke përfshirë arsimin 

akademik dhe jo-formal) të shënuara në 

biografinë dhe letrën e motivimit, si dhe në 

bazë të dallimeve etnike, fetare, gjinore, 

rajonale dhe sociale në Maqedoni. Të gjithë 

të paraqiturit do të njoftohen për rezultatet e 

fazës së parë më së voni deri me datë 

03.11.2013 përmes postës elektronike.  

Kandidatët të cilët do të kualifikohen do të 

ftohen në intervistë gjatë periudhës prej 6 

deri 7 Nëntor të vitit 2013. Pjesëmarrësit e 

përzgjedhur do të njoftohen më së voni deri 

në 10 Nëntor 2013. 

 

Dorëzimi i dokumenteve 

Aplikimi elektronik dhe dokumentet e tjera 

duhet të dorëzohen deri me datë 01.11.2013  

    


