
Programi Punë Sociale u ofron studentëve mundësinë të aftësohen me shprehitë dhe teknikat e nevojshme për 
të punuar në sektorin e shërbimeve sociale. Programi është hartuar mbështetur në përvojën e deritanishme në 
edukimin e punonjësve socialë në vend dhe standardet globale për edukimin dhe trajnimin e punonjësve socialë të 
përcaktuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Punonjësve Socialë. 
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   Kurrikula

       Parime të ekonomisë për punonjësit socialë;
       Sjellje njerëzore dhe mjedisi social;
       Metoda të kërkimit dhe SPSS;
       Puna sociale në sistemin arsimor, në 
       sistemin e drejtësisë, në shëndetësi;
       Psikopatologji dhe psikodiagnostikë;
       Diversiteti dhe drejtësia sociale e ekonomike.

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: 

-   Krijojë bazat e profesionit të punonjësit social; 
-   Njohë drejtimet kryesore të profesionit të punonjësit so-
cial;
-   Krijojë shprehitë e nevojshme për të ushtruar profesionin 
e punonjësit social; 
-   Analizojë problemet sociale dhe të bëjë lidhjen me 
shërbimet sociale;
-   Njohë politikat dhe shërbimet sociale ekzistuese, si dhe
të vlerësojë nevojën për shërbime të reja.
 

          INStItuCIoNe PublIKe e PrIvAte;
 orgANIzAt joFItImPrurëSe;
 INStItuCIoNet e ArSImIt;
 INStItuCIoNet e PërKujdeSIt SoCIAl;
 QeNdrAt e zhvIllImIt;
 PrANë NjëSIve të INStItuCIoNeve 
          QeNdrore Ku hArtoheN PolItIKAt 
          e ShërbImeve SoCIAle.

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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PolItIKë SoCIAle        ShërbIme SoCIAle      PërKujdeSje SoCIAle      vlerëSIm NevojASh


