Banka Islamike për Zhvillim (IDB) ka hapur Programin e Bursave të Meritës për Doktoraturë dhe kërkime
Post Doktorale për vitin akademik 2018-2019. Programi është hartuar për të ndihmuar profesionistët
dhe kërkuesit nga vendet anëtare të IDB që të ndjekin një me kohë të plotë programin e Doktoraturës
dhe kërkimeve Post-Doktorale në fusha të lidhura me zhvillimin si:

•

Bujqësia e Qëndrueshme:

•

Edukimi

•

Edukimi për Zhvillim të Qëndrueshëm

•

Ndryshimet klimatike

•

Energji

•

Qytetet e Qëndrueshme

•

Rritja e përgjegjshme

•

Menaxhimi i Mbeturinave

•

Rritja e Popullsisë

•

Kimia e gjelbër

•

Biodiversiteti

•

Ndotja e plastikës dhe mikroplastika

•

Uji dhe Higjena

•

Shëndeti

•

TIK për Zhvillim

•

Inovacioni dhe zhvillimi Infrastrukturor

•

Ekonomia Islame, Financat dhe Bankat

•

Të menaxhimit.

•

Zhvillimi i lidhur me Shkencat Sociale

Kandidatët e suksesshëm për programin e doktoraturës duhet të sigurojnë pranimin në një nga
institucionet e mirënjohura në vendet e përparuara dhe / ose vendet anëtare të Bankës Islamike për
Zhvillim.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere :

•

Mosha nën 35 vjeç për doktoraturë dhe 40 vjeç për Post Doktoraturë

•

Duhet të jetë i vendosur në një institucion kërkimi / akademik / zhvillimi në shkencë dhe
teknologji në vendin e tyre përkatës;

•

Duhet të posedojë sfondin akademik të kërkuar në fushën përkatëse të studimit / kërkimit të tij
/ saj të propozuar dhe të ketë një përvojë profesionale / kërkimore në fushën përkatëse;

•

Të tregohet se propozimi i tij / saj i kërkimit ka rëndësi zhvillimi për vendin / institucionin me
qëllim të përmbushjes së nevojave prioritare të zhvillimit të vendit;

•

Kanë zotërim të mirë të gjuhës së institucionit të studimit dhe aftësinë për të kryer punë
shkencore në të;

•

Aplikimi i tij / i saj është nominuar nga institucioni i tij / saj dhe formulari i aplikimit duhet
nënshkruar, vulosur nga drejtuesi i institucionit dhe i dorëzohet IDB nëpërmjet Zyrës së
Guvernatorit IDB për vendin. Guvernator i IDB-së për Shqipërinë është z. Erjon Luçi, Zv/ministër i
Ministirisë së Financave dhe Ekonomisë.

Prioritet do t'i jepet aplikantëve të cilët kanë siguruar pranim në universitetet që kanë lidhur një
marrëveshje bashkëpunimi me IDB si, Universiteti i Kembrixhit, Universiteti i Birminghamit, Universiteti
Mbretëresha Mary në Londër, Kolegji Imperial në Londër dhe Kolegji Universitar Londër në Mbretërinë e
Bashkuar, Universiteti i Kopenhagenit në Danimarkë, Universiteti Princeton në SHBA, KAUST në Arabia
Saudite dhe Universiteti McGill në Kanada.

Bursa përfshin taksën e shkollimit, pagesën e jetesës për një person, sigurimin shëndetësor dhe biletën e
udhëtimit vajtje- ardhje.

Më shumë informacion rreth këtyre bursave do të gjendet në faqen e internetit të IDB-së:
www.isdb.org.

