Kurrikula e Dyfishtë – Studimi dhe Puna Praktika në Bujqësi dhe
Siguri të Ushqimit (DualAFS)
DualAFS synon një punësim më të mirë të të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet inovacioni
në bujqësi dhe shkenca blegtorale dhe përmirësimin e
konkurrencës së bizniseve
bujqësisore dhe ushqimore për të fituar të ardhura më të mira në të ardhmen. Qëllimi
afatgjatë i projektit është të sjellë prosperitet në rajonet e largëta dhe rurale të SHQ dhe KS.
DualAFS zhvillon njohuritë e studentëve dhe përfituesve të tjerë në bujqësi, blegtori dhe
cilësinë dhe sigurinë e produkteve (ushqimore) me prejardhje. DualAFS ndërkombëtarizon
arsimin në bujqësi, nxit inovacione dhe ndërton ura lidhëse midis palëve të interesit në
nivele të ndryshme. DualAFS gjithashtu përmirëson hapjen e arsimit të lartë përmes
materialeve inovative arsimore dixhitale dhe duke mbështetur përhapjen e arsimimit.
Për të kontribuar në këtë, DualAFS do
1. të zhvillojë dy programe mësimore inovative Bachelor, duke integruar mundësinë e
praktikës dhe mjetet dhe materialet interaktive dixhitale për mësimin elektronik:
- Kurrikula të dyfishta BA për Blegtorinë dhe Sigurinë e Ushqimit prejardhje shtazore në
AUT;
- Kurrikulë e dyfishtë BA për Agrobiznesin në UoK;
2. Rritja e rëndësisë së ngarkese studentore gjate arsimit duke intensifikuar trajnimin
praktik dhe bashkë-krijimin e programeve të dyfishta të studimit me partnerë jouniversitarë nga agrobiznesi, prodhimi shtazor dhe siguria ushqimore;
3. Zhvillimi i kapaciteteve dhe ofertave të mësimit gjatë gjithë jetës në departamentet e IAL;
4. Zhvillimi i mjete të e-mësimit për transferimin e njohurive.
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DualAFS - Dual Curricula - Study and Work Practice in Agriculture
and Food Safety
DualAFS aims for better employability of graduates, knowledge and innovation capacity in
agriculture and livestock sciences and improved competitiveness of the agriculture and food
business to gain better income in the future. Long term, the aim is to bring prosperity in the
remote and rural regions of AL and RKS.
DualAFS develops the students’ and other beneficiaries’ knowledge in agriculture, livestock
and animal-source product (food) quality and safety. DualAFS internationalizes the
education in agriculture, fosters innovations and builds solid bridges and pathways between
the stakeholders on different levels. DualAFS also improves the openness of higher education
through innovative digital educational materials and supporting the availability of
education.
To contribute to this, DualAFS will
1. Develop two innovative model Bachelor curricula, integrating practice accessibility and
interactive digital e-learning tools and materials:
- Dual BA curricula on Animal Husbandry and Animal-source Food Safety at AUT;
- Dual BA curricula on Agribusiness at UoK;
2. Rise the working life relevance of education by intensified practical training and cocreation of dual study programs with non-university partners from agribusiness, animal
production and food safety;
3. Develop Lifelong Learning capacities and offers in HEIs departments;
4. Develop E-learning tools for knowledge transfer.
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