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Industri Kreative dhe Dizajn Aplikativ
Bachelor

Programi Industri Kreative dhe Dizajn Aplikativ u ofron studentëve mundësi të fokusohen në përqasjet praktike
të teknologjisë së informacionit në sektorët e: dizajnit grafik, dizajnit të modës, dizajnit multimedia, dizajnit të
brendshëm dhe të jashtëm të objekteve.

Dizajn Modë

Interior/Exterior Objekte industriaLE

Planifikim

Mundësi punësimi
Kohëzgjatja & Forma e studimit
Studime me kohë të plotë
Kohëzgjatja normale e studimeve në program
3 vite akademikë.
Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program
6 vite akademikë.

Në përfundim të programit
mësimor studenti aftësohet të:

Sektori i industrisë tekstile;
Sektori i modës;
	Tregti, shitje dhe shpërndarje;
Sektori i dizajnit të reklamave;
Sektori i dizajnit të objekteve
industriale;
Sektori i dizajnit të brendshëm
Sektori i multimedias;
Drejtoritë apo sektorët e
komunikimit dhe të marrëdhënieve
me publikun.

Kurrikula

- Zotërojë njohuri specifike në disiplinat e dizajnit dhe
objekteve industriale;
- Përvetësojë kompetencat kyçe në dizajnin e komunikimit dhe dizajnin e marrëdhënieve me publikun.
- Njohë dhe zotërojë njohuritë për të krijuar një figurë
profesionale në multimedia dhe dizajn televiziv, programim, sistemet audio-vizuale, zhvillimin e projekteve
grafike dhe projekteve multimediale.

Histori Arkitekture
Hyrje në Multimedia
Dizajn i Brendshëm
Dizajn i Objekteve
Bazat e programimit
Multimedia dixhitale dhe dizajn televiziv
Web programim

programet bachelor umb
Ekonomi - Financë Biznes - Turizëm Drejtësi Shkenca Politike Arkitekturë
Shkenca Kompjuterike Informatikë e Aplikuar Edukim Fizik dhe Sporte
Shkenca Sociale
Psikologji
Edukim
Marrëdhënie Ndërkombëtare
Komunikim Mjedis dhe efiçenca energjitike
Marketing
publicitet dhe PR
Industri kreative multimedia dhe komunikim
punë sociale
Menaxhim në turizëm
rekreacion dhe evente
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