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Kurrikula

        Bazat e Marketingut;
 Marketingu Ndërkombëtar;
 Marketingu Dixhital;
 Menaxhimi i Publicitetit;
 Menaxhimi Strategjik i Markës;
 Krijimi i Produkteve të reja.

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: 

-    Analizojë dhe vlerësojë informacionin për të mbështe-
tur vendimmarrjen, promovimin dhe zhvillimin e aktivi-
teteve të marketingut dhe komunikimit. 
-    Kuptojë dhe zbatojë teoritë e komunikimit në mjedi-
sin e punës si dhe të kuptojë rëndësinë e komunikimeve 
marketing për zhvillimin e një biznesi.
-    Ofrojë një kontribut pozitiv në punën e Departamen-
tit të Marketingut, Publicitetit ose Marrëdhënieve me 
Publikun në biznese të ndryshme.
-    Punësohet ose krijojë sipërmarrje e vende pune në 
sektorin privat dhe industrinë e komunikimit, por edhe 
në organizata dhe institucione publike.

           MArKetier oSe SPeCiAliSt i 
           MArrëdhëNieve Me PuBliKuN Në 
           BizNeS, orgANizAtA joFitiMPrurëSe,    
           PArti PolitiKe, AgjeNCi PuBliCitAre;
  zëdhëNëS ShtyPi Në orgANizAtA dhe    
           iNStituCioNe PuBliKe dhe PrivAte;
 MeNAxher ProduKti;
 KoMuNiKueS oSe ASiSteNt PuBliCiteti;
 KëShilltAr MArKetiNgu;
 huluMtueS tregu;
 PërFAqëSueS ShitjeSh;
 MeNAxher ShitjeSh.

Mundësi punësiMi

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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