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ÇDO TË THOTË TË STUDIOSH NË
SPORT, TURIZËM DHE SHËNDET?
Të studiosh për turizmin, shëndetin dhe sportin do të thotë të bëhesh
pjesë e programeve dyvjeçare të formimit profesional në këto profile:
“Operator në Fitness, Palestër dhe
Organizim Eventesh Publike”
“Operator në Mikpritje dhe Hotel,
Restorant, Katering”
“Operator dhe Këshillues në Përkujdesje
Shëndetësore”.
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.

Pra, në varësi të dëshirave tuaja, ju zgjidhni një nga këto profile dhe
kualifikoheni. 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 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 turizmit, të shëndetit, e të sporteve, për çka
shoqëria shqiptare dhe ajo evropiane ka shumë nevojë.
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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

I.PROGRAMI “OPERATOR NË MIKPRITJE DHE HOTEL,
RESTORANT, KATERING”
Ky program ofron kualifikim për teknik të lartë në fushën
e mikpritjes dhe hotelerisë. Studenti/ja i/e diplomuar
krijon kompetencat e duhura për të ushtruar profesionin lidhur me zbatimin e teknikave për operacione
hotelerie, teknika të menaxhimit të bareve dhe
restoranteve, teknika të shitjeve dhe marketing për
hotel, restorant, katering (horeka), si dhe për sisteme
sigurie për hotelerinë. Programi mundëson dhe marrjen
e certifikatave profesionale për modulet e mëposhtme:
1. Modul për “Operacione hotelerie dhe bar-restoranti”
2. Modul për “Operacione shitjeje, marketingu
dhe sigurie”
3. Modul për “Shërbim në restorant dhe bar ”
4. Modul për “Katering dhe kulinari”
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 turizmit dhe hotelerisë;
2. Ndërmarrjet dhe institucionet e ndryshme
që operojnë në industrinë e hotelerisë dhe
mikpritjes, si brenda dhe jashtë vendit;

II.PROGRAMI “OPERATOR NË FITNESS,
PALESTËR DHE ORGANIZIM EVENTESH PUBLIKE”

III.PROGRAMI “OPERATOR DHE KËSHILLUES
NË PËRKUJDESJE SHËNDETËSORE”

Ky program ofron kualifikim për teknik të lartë për
fitness, si kategori e stërvitjes fizike dhe sportive dhe u
mundëson studentëve aftësimin në teknikat dhe
metodologjitë efektive të përdorimit të fitnesit në
funksion të shëndetit. Nga ana tjetër, programi krijon
aftësitë e duhura për organizimin dhe menaxhimin e
eventeve të ndryshme nëpërmjet planifikimit, buxhetit
përkatës, komunikimit dhe vlerësimit të mjeteve për
realizimin e tyre. Programi mundëson dhe marrjen e
certifikatave profesionale për modulet e mëposhtme:

Ky program ofron kualifikim për teknik të lartë në fushën
e përkujdesjes shëndetësore dhe e pajis studentin/en
me aftësitë e duhura për dhënien e ndihmës së shpejtë
në emergjenca mjekësore, për kujdesin shëndetësor te
fëmijët, për teknika të përkujdesjes për moshën e tretë,
sidhe për teknika të përkujdesjes rehabilituese.
Programi mundëson dhe marrjen e certifikatave profesionale për modulet e mëposhtme:

1. Modul për “Instruktor palestre”
2. Modul për “Menaxhim palestre dhe
veprimtari natyrore”
3. Modul për “Trajner Personal”
4. Modul për “Guidë turistike kombëtare/lokale”
5. Modul për “Organizim eventesh publike dhe
argëtuese”
6. Modul për “Guidë turistike për specialitete
të veçanta”
PËRSE DUHET TA ZGJEDHIM KËTË PROFIL?
Të diplomuarit në këtë program ose të certifikuarit për modulet e tij sigurojnë punësim të
shpejtë në:
1. Palestra;
2. Ndërmarrje, institucione të ndryshme
që operojnë struktura fitnessi;
3. Organizime eventesh si brenda dhe
jashtë vendit;
4. Biznese të ndryshme
që operojnë brenda dhe
jashtë vendit.

1.
2.
3.
4.
5.

Modul për “Teknika të këshillimit dhe terapisë”
Modul për “Kujdesin për fëmijët”
Modul për “Kujdesin për moshën e tretë”
Modul për “Terapitë e mirëqenies”
Modul për “Teknika të përkujdesjes rehabilituese“
PËRSE DUHET TA ZGJEDHIM KËTË PROFIL?
Të diplomuarit në këtë program ose të certifikuarit për modulet e tij sigurojnë punësim të
shpejtë në:
1. Organizata që operojnë në fushën e
përkujdesjes shëndetësore;
2. Institucione që operojnë struktura të
përkujdesjes shëndetësore, si brenda
dhe jashtë vendit;
3. Familjet që kanë persona me nevoja
të veçanta ose të moshës së tretë.

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
turizmit dhe hotelerisë;
• Palestra;
• Ndërmarrje, institucione të ndryshme që
operojnë struktura fitnessi;
• Organizime eventesh si brenda dhe jashtë vendit;
• Organizata që operojnë në fushën e
përkujdesjes shëndetësore;
• Institucione që operojnë struktura të
përkujdesjes shëndetësore, si brenda dhe
jashtë vendit.
• Familje që kanë persona me nevoja të veçanta
• Biznese të ndryshme që operojnë brenda dhe
jashtë vendit
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