
Programi i Psikologjisë është i hartuar për ata që kanë një pasion në rritje për të kuptuar proceset e të menduarit 
dhe sjelljes njerëzore. Ky program u ofron studentëve një kuptim gjithëpërfshirës të psikologjisë njerëzore: nga 
psikologjia normale tek psikopatologjia dhe nga niveli gjenetik/molekular në nivelin individual dhe atë të sjelljes 
në grup. Studimi i psikologjisë njerëzore është gjithnjë në rritje dhe në zhvillim, për këtë arsye programi ofron një 
mendim të përditësuar mbi kuptimin tonë për trurin, mendimin, emocionin dhe sjelljen njerëzore. 
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Kurrikula

        Psikologji Zhvillimi;
 Psikologji Sociale dhe Konjitive;
 Psikopatologji;
 Psikologji Këshillimi;
 Psikoterapi;
 Psikologji klinike.

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: 

-   Përshkruajë dhe diskutojë teoritë dhe hulumtimet, si dhe 
të hetojë dhe vlerësojë në mënyrë kritike çështjet në fushat 
kryesore të psikologjisë;
-   Njohë rëndësinë e marrëdhënies që ekziston midis njo-
hurive shkencore të psikologjisë dhe zbatimit të këtyre njo-
hurive në praktikë;
-   Zotërojë dhe demostrojë aftësitë e nevojshme për të rua-
jtur kompetencën profesionale në përputhje me zhvillimet 
e fundit në fushën e psikologjisë;
-   Njohë dhe zotërojë njohuritë bazë mbi standardet etike 
dhe kornizat ligjore që drejtojnë kërkimin dhe praktikën në 
psikologji, për të ruajtur integritetin në ushtrimin e profe-
sionit.
 

          StruKturA të KujdeSit ShëNdetëSor; 
 QeNdrA të Shërbimit SoCiAl;
 QeNdrA zhvillimi;
 QeNdrA të ShëNdetit meNdor;
 SiStemi ArSimor;
 iNStituCioNe të SiStemit të drejtëSiSë, 
 ProFeSioNiStë të lirë.

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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ShëNdet meNdor      zhvillim Njerëzor     PSiKoPAtologji     vlerëSim PSiKologjiK    PSiKoterAPi


