
Programi i studimit me karakter profesional Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software ofron kualifikime për 
teknikë të lartë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe prodhimeve elektronike. Programi synon jo vetëm për-
gatitjen e profesionistëve në këtë fushë, por edhe krijimin e një brezi të ri me kulturë të përgjithshme bashkëkohore 
dhe me ndikim të lartë në mjedisin e punës e atë social. Programi i pajis studentët me njohuri të specializuara për t’u 
përshtatur me tregun e punës në fushën e njohjes së programimit, të dizajnit grafik, digjital, si dhe animacionit.
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Në përfundim të programit mësimor studenti aftësohet 
për të krijuar një profil profesional dhe kulturor duke:

-     Përfituar aftësi njohëse dhe praktike për të gjetur 
zgjidhje krijuese për probleme teknike në fushën e 
teknologjisë së informacionit dhe prodhimeve elek-
tronike;
-    Planifikuar, organizuar dhe kontrolluar veprim-
taritë e punës;
-    Mbështetur personelin, me anë të shpjegimeve/ 
udhëzimeve për të realizuar një veprimtari specifike.

ProgrameT ProFeSIoNaLe umb
Mikëpritje dhe hoteleri     Marketing dhe shitje 

industri kreative     Mekanikë dhe prodhiM të autoMatizuar 
përkujdesje shëndetësore      Fitness 

organiziM eventesh     tik     ndërtiMtari 
sisteMet dhe teknologjitë e ndërtesës

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në këtë program 
studimi, me karakter profesional, është 
2 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në këtë program 
studimi, me karakter profesional, është 
4 vite akademikë.

Industrinë elektronike dhe  teknologjinë e
informacionit;
Ndërmarrje dhe institucione që përdorin pajisje 
elektronike dhe teknologji të informacionit, si 
brenda dhe jashtë vendit.

Mundësi punësiMi

Kurrikula

o   Dizajn dixhital dhe interaktiv;
o   Dizajn grafik dhe animacion;
o   Elementë programimi - Software;
o   Software për industri prodhuese.

Profesionale


