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THIRRJA PËR APLIKIM: 
Fakulteti i Mjekësisë, UMT, Tiranë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të 

aktiviteteve të projektit “Rritja e Kapaciteteve dhe e Ndërgjegjësimit për Përmirësimin e Shërbimeve 

për Personat që Jetojnë me HIV-TB” të financuar nga Global Fund në mbështetje të studentëve të 

UMT, njoftojnë hapjen e aplikimeve për trajnimin 7-ditor që do të zhvillohet në Frankfurt University 

of Applied Sciences (Gjermani) nën organizimin e Institute for Addiction Research në datat 6-13 Tetor 

2019. Gjuha zyrtare e trajnimit është gjuha angleze. 

MUND TË APLIKOJNË: 

 Studentë të Fakultetit të Mjekësisë, Dega Mjekësi e Përgjithshme që kanë përfunduar së 

paku vitin e 3-të të studimeve si dhe studentë të sapodiplomuar të këtij fakulteti që janë 

duke kryer praktikën profesionale në Shqipëri. 

 Studentë të Fakultetit të Mjekësisë, Dega Farmaci, që kanë përfunduar së paku vitin e 3-të të 

studimeve. 

 Studentë të Fakultetit të Mjekësisë, Dega Shëndet Publik, që kanë përfunduar vitin e 3-të të 

studimeve bachelor dhe janë të regjistruar në një program master pranë këtij fakulteti. 

 Mjekë specializantë pranë Fakultetit të Mjekësisë në shkollat e mëposhtme të specializimit: 

o Sëmundje Infektive,  

o Shëndet Publik,  

o Toksikologji Klinike. 

APLIKIMI: 

Studentët e interesuar duhet të dërgojnë në adresën info@fakultetimjekesise.edu.al dokumentat e 

mëposhtme: 

 Formulari i aplikimit që duhet të përmbajë edhe informacionet e kontaktit të studentit 

(numër telefoni dhe email), në format PDF ose Word. 

 Një biografi të shkurtër (CV) në gjuhën angleze, jo më shumë se 200 fjalë, në format PDF ose 

Word. 

 Një letër motivimi në gjuhën shqipe ku të përshkruhet se si ky trajnim do t’i shërbejë 

arritjeve akademike të studentit dhe si do të kontribuojë trajnimi në planet e ardhshme të 

karrierës akademike apo profesionale të studentit. Letra duhet të jetë e gjatë jo më shumë se 

500 fjalë dhe në format PDF ose Word. 

AFATI I APLIKIMEVE:  

Aplikimet mbyllen më 8 Shtator 2019 në mesnatë. Çdo aplikim i nisur në adresën e mësipërme pas 

kësaj date nuk do të merret në konsideratë.  

Kanditatët e suksesshëm do të njoftohen për përzgjedhjen brenda datës 13 Shtator 2019 në 

kontaktet e deklaruara në formularin e aplikimit. 

SHPENZIMET  
Të gjitha shpenzimet (tarifën e trajnimit, udhëtimi, akomodimi dhe ushqimi) janë të mbuluara nga 

projekti i “Rritja e Kapaciteteve dhe e Ndërgjegjësimit për Përmirësimin e Shërbimeve për Personat 

që Jetojnë me HIV-TB” i financuar nga Global Fund. 

mailto:info@fakultetimjekesise.edu.al


PËRMBLEDHJA E PROGRAMIT 

Day 1            

Welcome         

Overview of the the German HIV/AIDS and drug service system and epidemiology of drug use.  

Meeting with scientific members of the Institute of Addiction Research (ISFF; www.isff.info) and 

professionals from the German AIDS-Hilfe: “What are the key problems in HIV/AIDS services for the 

key population?” 

Day 2 

Continuation of explaining basics of dHIV/AIDS and drug services in Germany. 

Visit to the biggest HIV/AIDS / Drug Service Center in Europe “Eastside” (drug consumption room 

etc.). 

Epidemiological development of HIV/AIDS and hepatitis C among key populations. 

Day 3 

Photo competition: “Drugs in the City” – legal and illegal drugs and drug user in the city of Frankfurt. 

Celebration of the winner – Prize given by jury. 

HIV/AIDS-related work in Germany – visiting Frankfurter AIDS-Hilfe. 

Day 4 

What’s going wrong in German HIV/AIDS and drug policy? – Lectures and discussion with 

representatives of the national harm reduction umbrella organization “akzept – 

BundesverbandfürakzeptierendeDrogenarbeit” (65 harm reduction organizations included) 

“Fast track city Berlin – how did they manage it?” 

Day 5 

Guiding Tour - Visiting the drug hotspot “Bahnhofsviertel” (quarter around the main station): 

HIV/AIDS, hepatitis C, (legal/illegal) drugs, gambling, sex work – condensed on a few hundred square 

meters – what can be done? 

Discussion with representatives of the police – how to manage this hotspot? 

Day 6 

Group work – using the library “ARCHIDO” 

- HIV/AIDS and HCV- what can be done to become a fast track city? 

- Basics of consumer-oriented HIV/AIDS  policy 

- Basic of consumer-friendly drug services 

- Neighbourhood management 

Day 7 

Visiting the clinic for the provision of heroin – “GrüneStrasse!” 

Wrap up “what lessons did we learn?” 

http://www.isff.info/

