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Përshkrim i Projektit dhe Komponentët

• Projekti NETCHEM synon:

• forcimin e kapaciteteve për bashkëpunim 

ndërkombëtar ndermjet

• institucioneve serbe dhe 

• shqiptare të arsimit të lartë (IAL-ve) dhe 

• ndërmarrjeve apo bizneseve ne fushen e 

ushqimit dhe mbrojtjes se mjedisit.



• Projekti ka si qëllim:

• rritjen e nivelit te tyre arsimor si dhe 

• kapaciteteve teknike në lidhje me përdorimin e 

analizave instrumentale për Kontrollin e Sigurise 

Ushqimore dhe te Mjedisit. 



• Projekti ka për qëllim gjithashtu:

• krijimin e një platforme NETCHEM per te siguruar tri 

shërbime kryesore: 

• I. Sistem bazë për mbledhjen e të dhënave per 

Kontrollin e Mjedisit dhe Sigurise Ushqimore, 

• II. ngritjen e nje web per zhvillimin e laboratorëve te 

kimise analitike instrumentale ne largesi (WARIAL)

(Web Accessible Remote Instrumental Analytical 

Laboratories)

• III. Burimet e edukimit te hapur (OER Open 

Education Resources) ne Universitetet e vendeve 

partnere



• Objektivat dhe produktet/aktivitetet e 

parashikuar dhe/ose të realizuar  

• Projekti tenton të promovojë mundësitë e të 

mësuarit gjatë gjithë jetës dhe tejkalimin e 

barrierave teknike dhe sociale midis partnereve 

dhe vendeve te BE-së. 



• Analizat instrumentale te mostrave të mjedisit 

dhe të ushqimit, të kryera nga anëtarët e 

projektit duke përdorur rrjetin WARIAL, do të 

sigurojnë bazën për krijimin e të dhënave. 



• Partneriteti përfshin 14 institucione përfshirë 3 

universitete të BE-së, organizata kërkimore të 

BE-së, 4 universitete serbe dhe 2 universitete 

shqiptare, ndërmarrje, qe perdorin analiza 

instrumentale.



Partneret jane:

• University of Nis

• University of Pierre and Marie Curie, Paris

• University of Greenwich

• Brno University of Technology

• Commissariat a L Energie Atomique et Aux 

Energies Alternatives, Paris (CEA)



• University of Belgrade, Faculty of Chemistry

• University of Novi Sad, Faculty of Sciences

• University of Kragujevac

• Agricultural University of Tirana

• University of Tirana

• Analysis d.o.o.

• Enological station Vrsac

• Zlatiborac d.o.o.



• Ecuria e projektit

• Deri tani eshte zhvilluar: 

• Hartimi i logos dhe website i projektit; 

• MArreveshjet e Kordinatorit dhe Partnereve 

jane firmosur nga titullaret; 

• eshte organizuar Kick off Meeting ne 

Universitetin Koordinator te Nish ne Serbi. 



• Jane hartuar dhe shperdare pyetsore per te 

vleresuar gjendjen aktuale te laboratoreve te 

teknikave instrumentale ne vendet e BE dhe ato 

partnere ne projekt, 

• jane mbledhur dhe jane perpunuar; 

• Eshte pergatitur nje raport i shkruar, I cili  

diskutuar ne takimin ne Novi Sad (25-30 Maj 

2017). 



• Eshte kryer nje takim ne Universitetin Pierre dhe Marie 

Curie 6 ne Paris, jane organizuar referime me tematike 

• Sistemi i Arsimit te Larte ne France, 

• Te mesuarit gjate gjithe jetes, diskutime per pyesoret, 

• referime mbi teknikat analitike instrumentale me 

bashkekohore dhe 

• vizita ne Laboratoret e Analizave Instrumentale ne 

universitet, Qendren e Energjise Berthamore, 

• Lab qe perdor analizat instrumentale. 



• Eshte pergatitur lista e pajisjeve instruementale 

dhe kompjuterike, me qellim permiresimin e 

procesit mesimor; 

• Po fillon pergatitja e procesit te tenderimit per 

pajisjet; 

• jane krijuar komisionet drejtuese te projektit; 

eshte miratuar plani per levizjet gjate vitit te pare 

(2017), etj



• WP1 – Niveli aktual dhe i duhur i njohurive

ne kontrollin e sigurise ushqimore dhe

mjedisore.

• WP2 – Ngritja e nje platforme NETCHEM

• WP3 – Krijimi dhe implementimi i

programit te te dhenave bazuar ne te dhenat

e mbledhuara per kotrollin e sigurise

ushqimore dhe mjedisore. 

• WP4 – Zhvillimi I kurseve permes

platformes NETCHEM



• WP5 – Sigurimi I Cilesise dhe monitorimit. 

Indikatoret e progresit dhe matja e tyre. 

• WP6 – Perhapja e informacionit te projektit

dhe te platformes. 

• WP7 – Menaxhimi dhe Koordinimi i

projektit. 
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