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Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente
Bachelor

Programi i studimeve Bachelor në Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente, synon pajisjen e studentëve
me njohuri bazë, mbi metoda dhe parime shkencore të përgjithshme dhe formimin e aftësive të veçanta në fushën e menaxhimit dhe marketingut të turizmit, aktiviteteve rekreative dhe eventeve. Qëllimi kryesor i këtij programi është formimi i specialistëve bazë, të aftë për të punuar si menaxherë në sektorin e turizmit, të aktiviteteve
rekreative dhe eventeve.
Menaxhim

Marketing për TRE

Sipërmarrja

Legjislacioni në TRE

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:
- Zotërojë njohuri në lidhje me planifikimin strategjik,
marketingun dhe aspektet organizative të kompanive të
sektorit të shërbimeve;
- Menaxhojë realitetet e biznesit të sektorit të argëtimit
në mënyrë autonome dhe në grupe, duke përdorur kreativitetin;
- Kuptojë ndërlidhjen e funksioneve operacionale midis
klientit dhe tregut për të menaxhuar sfidat konkurruese
aktuale;
- Identifikojë dhe njohë rolin e legjislacionit në zhvillimin e turizmit dhe sektorëve të rekreacionit dhe eventeve si
edhe problematikat që e shoqërojnë atë.

Kompani kombëtare/ndërkombëtare
në sektorin e turizmit dhe
organizimit të eventeve;
Rrjetin e hotelerisë;
Agjencitë turistike;
Entet publike/administratËn publike;
Organizatat joqeveritare;
I vetëpunësuar.

Kurrikula
Mikpritja në Turizëm dhe Evente;
Bazat e Menaxhimit;
Marketingu në Turizëm, Evente
dhe Mikpritje;
Legjislacioni në Turizëm, Evente
dhe Mikpritje;
Turizmi i Trashëgimisë dhe Sportit.

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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