
Programi i Integruar i Ciklit të Dytë në Arkitekturë është një ofertë akademike e bazuar mbi nevojat e tregut dhe 
karakteristikat e profesionit. Ky program synon të përgatisë arkitektë me aftësi profesionale dhe teknike për të ndjekur 
në tërësi procesin ndërtimor të një objekti. Programi i Integruar i Arkitekturës formon arkitektët e ardhshëm dhe 
përgjatë studimeve 5-vjeçare studentët marrin dije për disiplina teknike dhe specifike të sektorit të ndërtimeve, por 
dhe të sektorëve që ndërthuren me ambientin e ndërtuar dhe qëndrueshmërinë e zhvillimit urban. 
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Kurrikula

        Laborator i Projektimit Arkitektonik;
 Histori Arkitekture; 
 Arkitekturë Interieri dhe Mobilim;
 Shkencë Konstruksioni;
 Urbanistikë;
 Rikuperimi dhe rivlerësimi i 
        trashëgimisë arkitektonike dhe arkeologjike; 
 Materiale Ndërtimi; 
 Adaptim Arkitektonik.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
5 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
10 vite akademikë.

Në përfundim të programit 
mësimor studenti aftësohet të: 

-    Njohë në mënyrë specifike të gjitha disiplinat e arkitek-
turës dhe në mënyrë të përgjithshme fushat komplemen-
tare;
-    Zotërojë njohuri dhe kompetenca kyçe për të përballu-
ar kompleksitetin e qytetit, të territorit dhe peizazhit bash-
këkohor aktual dhe perspektivës në fushën e arkitekturës.

          ArKIteKt;
 ProFeSIoNISt I lIrë;
 UrbANISt;
 reStAUrAtor.

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

ProgrAmet BAchelor umB

eKologjI    trASFormIm AmbIeNtAl      ProjeKtIm     NeW lANDSCAPeS     NAtyrë


