
AUSSCHREIBUNG FÜR DREI STIPENDIEN FÜR HISTORIKERINNEN 
UND HISTORIKER AUS ALBANIEN, KOSOVO UND DER REPUBLIK 
MAKEDONIEN
TRI BURSA PËR STUDIUES TË HISTORISË NGA SHQIPËRIA, KOSOVA 
DHE MAQEDONIA
Universität Wien (Wien)

Die Universität Wien vergibt für 
die Zeit vom 01. März 2007 bis 

zum  30. Juni 2007 drei Stipendien 
für einen Forschungsaufenthalt 
an der Bibliothek des Albanien-

Instituts am Institut für osteuro-
päisch Geschichte. / Universiteti 

i Vjenësndan tri bursa për  histo-
rianë nga Shqipëria, Kosova dhe 

Maqedonia për kohën nga 1 mars 
2007 deri 30 qershor 2007 me qëllim 

studimi në Bibliotekën e Institutit 
të Shqipërisë në kuadrin e Institutin 

për historinë e Evropës lindore.

Deadline: 01. Dezember 2006.

Kontakt: Univ. Prof. Dr. Oliver 
Schmitt, Universität Wien, Institut 

für Osteuropäische Geschichte
Unicampus, Spitalgasse 2 / Hof 3

A- 1090 Wien, Austria.
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Universiteti i Vjenës ndan tri bursa për histo-
rianë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia 
të cilët do bënin në Austri një qëndrim me 
qëllim studimi në Bibliotekën e Institutit të
Shqipërisë në kuadrin e Institutin për histo-
rinë e Evropës lindore. Tri historianët e rinj të
cilëve do të ndahen këto bursa, do të mund 
të qëndronjë në Vjenë nga 1 mars 2007 deri 
30 qershor 2007. Synimi i institutit që ndan 
këto tri bursa është që tu mundësojë histo-
rianëve nga Kosova dhe Maqedonia që duke 
qëndruar në Vjenë përgjatë një semestri 
tu mundësohet që të bejnë punimet e tyre 
hulumtuese në pasurinë e bibliotekës së 
institutit shqiptar në Vjenë dhe që të kenë 
mundësi të marrin pjesë në jetën akademike 
të institutit dhe në institutet tjera të shken-
cave shoqërore. Kjo dhe është arsyeja përse 
prania në vazhdimësi e bursistëve në Vjenë
është kusht për të fituar bursën. Bursat do 
të ndahen pas një konkursi publik. Të drejtë 
konkurimi kanë qytetarët e Kosovës respek-
tivisht të Maqedonisë të cilët në momentin 
e bërjes së kërkesës kanë vendqëndrim të 
tyre kryesor të përhershëm njërin nga këto 
tri vende. Preferohet që kandidatët të kenë 
notë të shkëlqyeshme të përfundimit të
studimeve të historisë dhe njohje të mirë të 
gjermanishtes. 

Kërkesës për pranim u duhen bashkuar edhe 
këto dokumente (në gjuhën gjermane):

• Një përshkrim i hollësishëm i projektit  
 shkencor që do të zhvillojë kandidati në
 Bibliotekën e Institutit të Shqipërisë në  
 Vjenë. Ky përshkrim duhet të përmbajë  
 në vete një plan të detajuar pune të një  
 projekti shkencor historik mbi Ballkanin
 perëndimor shqipfolës.
•  Një shkresë motivimi në të cilën do të 
 prezantohet se me cilat motive dhe në 
 ç’mënyrë kandidati dëshiron të absolv-
 ojë qëndrimin e tij hulumtues në Vjenë
 dhe në ç’mënyrë mendon ai të marrë
  pjesë në jetën akademike.
• Një biografi e hollësishme

Në kopjen e autorizuar kandidati duhet të 
ketë:

• Dëshminë për diplomin në universitet

Zweck des Stipendiums ist es, Historikerin-
nen und Historikern aus Albanien, Kosovo 
und der Republik Makedonien einen ein-
semestrigen Aufenthalt in Wien zu ermögli-
chen, um in den Beständen der Bibliothek 
des Albanien-Instituts am Institut für ost-
europäische Geschichte eigene Forschungs-
arbeiten durchzuführen und am akade-
mischen Leben des Instituts sowie von geis-
teswissenschaftlichen Nachbarinstituten 
teilzunehmen. Dafür ist für die Stipendien-
dauer eine kontinuierliche Präsenz der 
Stipendiatinnen/Stipendiaten in Wien 
Bedingung. Die Stipendien werden nach 
einer öffentlichen
 Ausschreibung vergeben. Bewerbungsbe-
rechtigt sind Bürgerinnen und Bürger aus 
Albanien, aus dem Kosovo bzw. der Republik 
Makedonien, die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung in einem der beiden genannten 
Territorien ihren Hauptwohnsitz haben. Er-
wartet werden ein mit Prädikatsnote (der 
österreichischen Bewertung »mit Auszeich-
nung« entsprechend) abgeschlossenes Stu-
dium der Geschichte sowie gute Deutsch-
kenntnisse. 

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen in 
deutscher Sprache beizulegen: 

• eine ausführliche Beschreibung des  
 wissenschaftlichen Projekts, das in der  
 Albanien-Bibliothek durchgeführt  
 werden soll. Diese Beschreibung hat  
 einen detaillierten Arbeitsplan eines  
 geschichtswissenschaftlichen Projekts  
 zum albanischsprachigen Westbalkan  
 zu enthalten.
• ein Motivationsschreiben, in dem dar- 
 gelegt wird, aus welchen Gründen  
 und auf welche Weise die Kandidatin-/
 der Kandidat ihren/seinen Forschungs-
 aufenthalt in Wien absolvieren und wie  
 sie/er am akademischen Leben teilneh- 
 men möchte.
• ein ausführlicher Lebenslauf

In beglaubigter Kopie:

• universitäres Abschlusszeugnis
• Pass
• Nachweis des Wohnsitzes in Kosovo  
 bzw. der Republik Makedonien
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• pasaportën
• dokumentin që dëshmon vendbanimin  
 në Kosovë respektivisht në Maqedoni.

Bursistët do të zgjidhen në mesin e kan-
didatëve nga një komision ndërkombëtar 
ekspertësh. 

Bursistët e zgjedhur, për të mbuluar shpenzi-
met e qëndrimit të tyre në Vjenë marrin një 
burse prej maksimalisht 4000 eurosh për 
tërë kohën e qëndrimit në Austri. Me këtë 
shumë duhet të mbulohen të gjitha shpen-
zimet që krijohen gjatë qëndrimit si bursist. 
Rreth 500 euro nga kjo shumë duhet të 
ndahte për blerjen e literaturës shkencore.

Die Stipendiatinnen/Stipendiaten werden 
von einer internetionalen Expertenkommis-
sion ausgewählt.

Die Stipendiatinnen/Stipendiaten erhalten 
für die Deckung des Lebensunterhaltes 
während ihres Aufenthaltes in Wien ein 
Stipendium von maximal 4000 Euro. Mit 
dieser Summe sind alle durch den Stipen-
dienaufenthalt entstehenden Kosten zu 
decken. Ca. 500 Euro sind für den Kauf ein-
schlägiger wissenschaftlicher Literatur zu 
verwenden.


