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ÇDO TË THOTË TË STUDIOSH NË
SIPËRMARRJE DHE INDUSTRI KREATIVE?
Të studiosh për operator në Sipërmarrje dhe Industri Kreative do të
thotë të bëhesh pjesë e programeve dyvjeçare të formimit
profesional në këto profile:
“Teknik në operacione biznesi,
marketing dhe shitje”
“Operator në industri kreative, art dhe
zejtari”
“Teknik në prodhime digjitale dhe
softuer”.
ÇFARË ËSHTË ARSIMI PROFESIONAL?
Arsimi Profesional është arsimim i
lartë. Studimet profesionale zgjasin dy
vjet dhe në fund studentët pajisen me
një Diplomë për teknik të lartë. Për të
marrë diplomën studentët duhet të
ndjekin disa module profesionale.
Veçantia e SHLUJ Marin Barleti është që
brenda dy vjeçarit studentët mund të
marrin disa certifikata për modulet. Pra,
studentët fitojnë zotësi në disa zanate
dhe kjo i bën ata të hyjnë drejtpërdrejt
në tregun e punës, pa pritur përfundimin e studimeve. Studimet në këto
programe kanë një karakter praktik
dhe u krijojnë shanse reale studentëve,
jo vetëm në tregun shqiptar të punës,
por dhe në atë evropian, sepse janë
konceptuar sipas modelit evropian.
Të studiosh te SHLUJ Marin Barleti në
programet e formimit profesional do
të thotë të hysh sa më shpejt dhe sa
më fort në tregun e punës, të fitosh
më shumë të ardhura dhe të kesh më
shumë siguri.

Kur të mbaroni dy vjeçarin do të quheni Teknikë të lartë. Ju do të
fitoni kompetencat e duhura profesionale për të ushtruar një
profesion, sipas prirjeve tuaja. Sapo të merrni diplomën apo
certifikatat e ndërmjetme ju keni të drejtë të punësoheni
menjëherë në tregun e punës. Aktualisht, studentët tanë janë
punësuar ndërkohë që ndjekin studimet dhe kjo ka ardhur
natyrshëm për shkak se ata u janë përgjigjur kërkesave të tregut.
Formimi i studentit ndodh në mjediset tona universitare, por dhe
në biznese, kompani, e institucione të tjera. Instruktorët tanë drejtojnë formimin praktik e mjeshtërimin e studentëve, për të qenë
shumë afër nevojës së tregut të punës.
SHLUJ Marin Barleti ofron lirshmëri në ndjekjen e kurseve, e-Learning apo formate të përziera. Mësimdhënia bëhet në orare të
përshtatshme, si dhe gjatë fundjavës. Të nxënët bëhet duke u
ushtruar (learning by doing). Mësimi bëhet në grupe të vogla. Ne
ofrojmë gjithashtu praktikimin e gjuhëve të huaja (anglisht dhe
gjermanisht). Kjo e afron profesionin e fituar dhe me tregun evropian.
Studentët mund të transferojnë studimet nga njëri program
profesional në tjetrin, nëse duan ta ndryshojnë kualifikimin e tyre.
Kjo mundësohet nga modulet e e përbashkëta e të përafërta që ka
kurrikula. Përfundimi me sukses i programit dyvjeçar krijon hapësirë
dhe për transferime në studimet bachelor.
Të tri programet e sipërpërmendura janë një ofertë e mirë për të
punuar në tregun e shkencave të aplikuara, për çka shoqëria shqiptare dhe ajo evropiane ka shumë nevojë.

ZGJIDH /
REGJISTROHU
APLIKO
Kriteret e pranimit?
- Mjafton të jesh mbi 18 vjeç dhe të kesh një diplomë
të maturës shtetërore.
Kush tjetër mund të formohet në këto programe?
-

Të punësuarit që duan të hyjnë për t’u rikualifikuar
ose ricertifikuar në tregun e punës
- Emigrantët e kthyer që konvertojnë me
certifikatë përvojën e punës së tyre jashtë vendit
- Gratë dhe vajzat që kthehen në tregun e punës,
pas një shkëputjeje të gjatë.
SI MUND TË APLIKOJ?
Programet profesionale janë të hapura për të gjithë.
- Procesi i aplikimit është elektronik dhe kryhet nëpërmjet
faqes on-line U-Albania gjatë periudhës 31 korrik - 5 gusht
2019, te Universiteti “Marin Barleti”.
- Të gjithë aplikantët që aplikojnë për programet profesionale te Universiteti “Marin Barleti” regjistrohen te ne.
Risia që sjellim është kursi pararendës “Barleti Profesional
dhe Unë” në të cilin jepet informacion i hollësishëm për:
•
•
•
•

Orientimin akademik dhe karrierën pas studimeve
Rregjistrimin në universitet dhe përzgjedhjen e kurseve
Zhvillimin e planit mësimor dhe të praktikës
Ndjekjen e kurseve dhe arritjen e rezultateve
të pëlqyeshme
• Ndjekjen e kurseve me formate elektronike dhe të përziera
• Pagesat dhe mundësitë për kreditim të studimeve
nëpërmjet punësimit

PËRSHKRIM I
PROGRAMEVE

I. PROGRAMI “TEKNIK NË OPERACIONE BIZNESI,
MARKETING DHE SHITJE”
Programi “Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje” u
mundëson studentëve të trajtojnë gjerësisht aspektet e
botës së biznesit në mënyrë të tillë që u jep kualifikimin
e duhur për t’u angazhuar vetë në sipërmarrjen e tyre.
Studentët mund ta zgjedhin këtë program edhe në
qoftë se dëshirojnë t’u bashkohen bizneseve që tregtojnë produkte ose shërbime të ndryshme, madje të
ofrojnë kualifikimin e tyre në të bërit biznes nga shtëpia.
Programi ofron njohuri dhe praktikë që lidhen me
menaxhimin e shitjes, njohuri dhe aftësi rreth procesit të
blerjes, shitjes, prodhimit dhe marketingut të mallrave;
publicitetit, analizave marketing, marketingut nëpërmjet mediave sociale, zhvillimit të një biznesi të ri, aftësive
negociuse, etj. Përveç këtyre pajiseni me aftësi se si të
menaxhoni dhe të promovoni produktet dhe shërbimet, me aftësitë që kërkon promovimi me sukses i
markave, zhvillimi i besnikërisë së klientit dhe rritja e
përfitimeve afatgjata, kjo duke aplikuar marketingun
dhe shitjet online.
1. Modul në “Sisteme Operacionale të Marketingut”
2. Modul në “Marketing On Line”
3. Modul në “Administrimin e sistemeve të shitjes”
4. Modul në “Shitjet me Pakicë On Line”
PËRSE DUHET TA ZGJEDHIM KËTË PROFIL?
Të diplomuarit në këtë program ose të certifikuarit për modulet e tij sigurojnë punësim të
shpejtë në:
1. Menaxher shitje online & offsite,
2. Marketer në agjenci marketingu dhe
publicitare,
3. Menaxher operacionesh biznesi etj.

II. PROGRAMI “OPERATOR NË INDUSTRITË KREATIVE,
ART DHE ZEJTARI”

III. PROGRAMI “TEKNIK NË PRODHIME DIGJITALE
DHE SOFTUER”

Programi i studimit “Operator në Industritë Kreative, Art
dhe Zejtari” ofron kualifikime për teknik të lartë në
fushën e industrive kreative dhe zejtarisë. Në përfundim
të studimeve, studenti krijon një profil profesional e
kulturor, me një gamë të plotë aftësish njohëse dhe
praktike që nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese për
probleme në fushën e industrive kreative e zejtari; për
kryerjen e aktiviteteve komplekse në fushën e studimit;
për demonstrimin e aftësive për planifikim, organizim
dhe kontroll të veprimtarive të punës; me aftësi për
kontroll dhe mbështetje për personelin, duke siguruar
shpjegime ose udhëzues për të realizuar një veprimtari
specifike në fushën e studimit.

Programi i studimit me karakter profesional në “Teknik
në Prodhime Digjitale dhe Softuer”, ofron kualifikime
për teknik të lartë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe prodhimeve elektronike. Programi synon të
krijojë kompetencat e duhura profesionale për ushtrimin e profesionit. Në përfundim të studimeve studenti
krijon një profil profesional me aftësi njohëse dhe
praktike që nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese për
probleme teknike në lidhje me fushën e teknologjisë së
informacionit dhe prodhimeve elektronike për demonstrimin e aftësive për planifikim, organizim dhe kontroll
të veprimtarive të punës; me aftësi për kontroll dhe
mbështetje për personelin, duke siguruar shpjegime
ose udhëzues për të realizuar një veprimtari specifike.

1. Modul në “Grafikë e Aplikuar për Marketing
dhe Reklamë”
2. Modul në “Dizajn Digjital”
3. Modul në “Teknikë të Produksionit Mediatik
për Produktet e Zejtarisë”
4. Modul në “Dizajn Grafik për Zejtarinë”

1.
2.
3.
4.

Modul në “Dizajn digjital dhe interaktiv”
Modul në “Dizajn grafik dhe Animacion”
Modul në “Elemente Programimi Softuer”
Modul në “Softuer për Industri Prodhuese”.
PËRSE DUHET TA ZGJEDHIM KËTË PROFIL?

PËRSE DUHET TA ZGJEDHIM KËTË PROFIL?
Të diplomuarit në këtë program ose të certifikuarit për modulet e tij sigurojnë punësim të
shpejtë në:
1. Biznese të ndryshme që operojnë në fushën
e industrive kreative;
2. Zejtari;
3. Institucioneve të ndryshme të angazhuara
si sipërmarrje dhe për zhvillimin e
produkteve të reja, si brenda
dhe jashtë vendit.

Të diplomuarit në këtë program ose të certifikuarit për modulet e tij sigurojnë punësim të
shpejtë në:
1. Industrinë elektronike dhe të teknologjive të
informacionit;
2. Ndërmarrje dhe institucione të ndryshme që
përdorin pajisje elektronike dhe teknologji
të informacionit si brenda dhe jashtë
vendit.

PSE UMB?
Universiteti i Ekselencës
Kampionë në Sporte
Universiteti Sipërmarrës
Komunitet Aktiv
Karrierë e Suksesshme
Aktivitete Rinore Ndërkombëtare

INICIATIVA
Barleti HUB
Creative Business Cup Denmark
Betapitch Berlin
Future Agro Challenge
Creative Industries
Adriapol Forum
City Lab
Maker Space
...

KONTAKTE

KARRIERA

• Biznese të ndryshme që operojnë në fushën
e marketingut, shitjes, publicitetit
• Ndërmarrje dhe institucione të ndryshme
• Biznese të ndryshme që operojnë në fushën
e industrive kreative
• Zejtari
• Industria elektronike dhe teknologjitë e
informacionit
• Biznese të ndryshme që operojnë brenda
dhe jashtë vendit

Koordinatore e programeve
të formimit profesional
Donila Pipa
+ 355 69 721 6943
profesional.coord@umb.edu.al
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