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About
VALEU-X supports the internationalisation of Albanian universities by introducing Virtual Blended Mobility 
as an internationalisation at home instrument. 

Key objectives
• Qualifi cation of academic staff at Albanian HEIs for innovative virtual teaching and learning settings.
• Support Albanian HEIs in adopting and implementing effective ICT-based internationalisation at home 

activities and integrate Albanian HEIs in a global network for “Virtual Mobility”.
• Qualifi cation of administrative staff at Albanian HEIs on adopting and recognising Virtual/Blended 

Mobility as part of their institutional internationalisation strategy. 

Partners
VALEU-X is implemented by a consortium composed 
by 9 institutions from Europe and Albania.

Technische Universitaet Dresden (TUD) Germany (coordinator)
International School for Social and Business Studies (ISSBS) Slovenia
Mediterranean Universities Union (UNIMED) Italy
European University of Tirana (UET) Albania
Epoka University (EPOKA) Albania
University of Shkodra (USHK) Albania
“FAN S. NOLI” University of Korka (UNIKO) Albania
University of Elbasan (UNIEL) Albania
Aleksander Moisiu University of Durres (AMU) Albania
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Rreth nesh
VALEU-X mbështet ndërkombëtarizimin e universiteteve shqiptare duke prezantuar Lëvizshmërinë e 
Kombinuar Virtuale si një instrument ndërkombëtarizimi në shtëpi. 

Objektivat specifi ke
• Kualifi kimi i stafi t akademik të IAL-ve shqiptare në metoda të reja të mësimdhënies dhe mësimit virtual.
• Mbështetja e IAL-ve shqiptare në miratimin dhe zbatimin e aktiviteteve efektive të ndërkombëtarizimit 

në shtëpi të bazuara në teknologjitë  e informacionit dhe integrimin e IAL-ve shqiptare në një rrjet global 
të “Lëvizjes Virtuale”.

• Kualifi kimi i personelit administrativ të IAL-ve shqiptare për miratimin dhe njohjen e Lëvizshmërisë së 
Kombinuar Virtuale si pjesë e strategjisë së tyre institucionale të ndërkombëtarizimit.

Partneret
VALEU-X  po zbatohet nga një konsorcium i përbërë nga 9 institucione:

Universiteti Teknik i Dresdenit (TUD) Gjermani (koordinatori)
Shkolla Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe të Biznesit (ISSBS) Slloveni
Unioni i Universiteteve Mesdhetare (UNIMED) Itali
Universiteti Evropian i Tiranës (UET) Shqipëri
Universiteti Epoka (EPOKA) Shqipëri
Universiteti i Shkodrës (USHK) Shqipëri
Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës (UNIKO), Shqipëri
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” (UNIEL) Shqipëri
Universiteti Aleksander Moisiu i Durrësit (AMU) Shqipëri
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