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Mjedis dhe Efiçencë Energjitike
Bachelor

Programi Mjedis dhe Efiçencë Energjitike, synon të përgatisë specialistë mjedisi të profilizuar drejt efiçencës në
energji, me cilësi dhe shprehi të larta teknike dhe profesionale, për një karrierë të suksesshme, në përputhje me
modelet dhe vizionet bashkëkohore të strukturave institucionale publike dhe private.
Efiçencë Energjitike

Ekosistem

Energji Diellore

Qëndrueshmëri

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Ndërtesa të Gjelbërta

Mundësi punësimi

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 në:

- Gjetjen e zgjidhjeve inovatore dhe krijuese për
problemet teknike në fushën e mjedisit dhe energjisë;
- Kryerjen e operacioneve komplekse teknologjike
për zbatimin e sistemeve të ndryshme për rritjen e
efiçencës energjitike për bizneset dhe familjet;
- Planifikimin, organizimin dhe kontrollin e veprimtarive të punës në fushën e mjedisit dhe të energjisë;
- Zbatimin e projekteve energjitike në Shqipëri në
përputhje me konceptimet dhe praktikat më të përparuara dhe të suksesshme bashkëkohore.

SektoriN privat;
Kompani kombëtare apo
ndërkombëtare në sektorin e
energjisë dhe të mjedisit;
Kompani publike si: OST, OSSHE, KESH;
AdministratËN publike;
	Organizata joqeveritare;
SI I vetpunësuar OSE SI auditues i
efiçencës së energjisë.

Kurrikula
Hyrje në Shkenca Mjedisore;
Bazat e Menaxhimit të Energjisë dhe
Teknologjia;
Energjia Diellore dhe Sistemet Ftohëse;
Menaxhimi i Resurseve dhe Shëndeti
Mjedisor;
Vlerësimi i Ekosistemeve dhe Vlerësimi
Mjedisor;
Proçedurat e Çertifikimit dhe Auditimi i
Avancuar.

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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