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Selitë

VIZIONI

o   Të krijojë një institucion të arsimit të lartë cilësor,  
      i cili ofron vlera të vërteta profesionale dhe  
      qytetarie.
o  Të bashkojë edukimin me shpirtin e sipërmarrjes.
o  Të jetë një institucion novator dhe lider, aplikativ  
     dhe praktik, ndërveprues dhe komunitar, si edhe  
      i orientuar nga tregu i punës. 
o  Të vendosë studentin në qendër.
o  Të zhvillojë bashkëpunime rajonale dhe 
     ndërkombëtare. 

MISIONI 

o    Përgatit studentë të nivelit të lartë, 
       profesionistë e novatorë, krijues e 
       sipërmarrës; të aftë për s�dat e së 
       tashmes dhe të së ardhmes.
o    Ofron paketë të pasur dhe 
       gjithëpërfshirëse akademike.
o    Mundëson përvoja aktive për studentët. 
o    Zhvillon kërkim shkencor të aplikuar. 
o    Ofron shërbime ndaj biznesit dhe 
       sipërmarrjes. 

KARRIERA & MOBILITETI
 
Udhëzon studentët dhe të diplomuarit në 
përmbushjen e objektivave të tyre në tregun 
e punës.

E arrijmë këtë nëpërmjet:

• Programeve studimore;
• Praktikës profesionale;
• Trajnimeve e workshop-e;
• Pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare 
    dhe ndërkombëtare;
•   Programeve ERASMUS+, EDUSA;
• Auditoreve të hapur;
• Vizitave studimore. 

     INICIATIVA 

Barleti HUB
Creative Business Cup Denmark

Betapitch Berlin
Future Agro Challenge

Creative Industries
Adriapol Forum

City Lab
Maker Space 

...
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JETA STUDENTORE 

o     Zhvillohet përtej mësimit dhe provimeve.
o     Pasurohet me pjesëmarrje në rrjete 
        kombëtare / ndërkombëtare dhe në 
        kampionate sportive.
o     Integrohet me Klube të shumta studentore. 

Inovacion – Kreativitet – Sipërmarrje 

Inovacion – Kreativitet – Sipërmarrje 

BUNIVERSITETI



Vizioni:

SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” diplomon stu-
dentë krijues, sipërmarrës dhe bartës të vlerave më të 
mira të qytetarisë.

Misioni:

Dekani i Studentëve dhe Zyrat e Çështjeve Studen-
tore promovojnë rritjen akademike të studentëve dhe 
kultivimin e parimeve të qytetarisë përmes krijimit 
të klimës pozitive dhe ndërvepruese në ShLUJ “Uni-
versiteti Marin Barleti”. Ne i ndihmojmë studentët 
të arrijnë suksesin e tyre përmes mbështetjes dhe 
fuqizimit të bashkëveprimit midis studentëve dhe 
stafit akademik e administrativ, nxitjes së mendimit 
kritik, mbështetjes së ideve sipërmarrëse, inovative 
dhe artistike.

objektiVat:

akadeMike:

Synohet që, së bashku me studentët:
Të ndërtohet një hartë e personalizuar e dijeve bazë 
dhe bashkëkohore në fusha të caktuara të studimit;
Të bashkërendohet pesha e dijeve akademike, aftësive 
konkrete profesionale si dhe aftësive mbështetëse të 
nevojshme për profilin përkatës të studimit;
Të ndërtohet një plan konkret individual i zhvillimit 
akademik, duke marrë në konsideratë aftësitë, intere-
sat dhe nevojat e çdo studenti;
Të ofrohen angazhime, të cilat do të nxisin studentët 
të përdorin dije dhe kompetenca për t’iu dhënë zg-
jidhje çështjeve konkrete.

shërbiMe

Synohet që, së bashku me studentët:
Të mbështetet integrimi social dhe emocional, sig-
uria juridike dhe ekonomike e studentëve për të le-
htësuar zhvillimin maksimal të potencialit të tyre;
Të lehtësohet aksesi dhe përdorimi i çdo shërbimi 
mbështetës në universitet, me qëllim lehtësimin e 
rritjes akademike dhe sociale;
Të krijohen rrjete të komunikimit dhe bashkëvep-
rimit, me qëllim zhvillimin e aftësive mbështetëse 
për profesionin në të ardhmen;
Të krijohen, të mbështeten dhe të fuqizohen ndërve-
prime të studentëve të UMB me studentë të universi-
teteve të tjera, brenda dhe jashtë Shqiperisë.

jeta studentore

Synohet që, së bashku me studentët:
Të sigurohet përfaqësimi gjithëpërfshirës në struk-
turat përkatëse universitare;
Të rritet sensi i pjesëmarrjes aktive në vendim-marr-
je për çështje studentore;

Të rritet aktivizmi rinor dhe përgjegjshmëria qytet-
are përmes mbështetjes së iniciativave të ndryshme 
studentore.
karriera dhe PunësiMi

Synohet që, së bashku me studentët:
Të nxisë dhe të mbështesë lidhjen midis studimit dhe 
karrierës përmes përvojave të hershme të punësimit;
Të lehtësoje ballafaqimin e studentit me tregun e 
punës përmes ofrimit të formimit mbështetës, duke 
përfshirë shkrimin e CV-së, përgatitjen për interv-
istën e punës, etj;
Të garantojë që çdo student të ketë mundësi të 
barabarta për të zhvilluar aftësi të rëndësishme për 
të ardhmen, të tilla si; aftësitë e lidershipit, aftësitë e 
sipërmarrjes, aftësitë e prezantimit në publik, etj;
Të mbështesë rritjen e vazhdueshme të studentit, 
përmes kultivimit të edukimit në vazhdim.

aluMni

Synohet që, së bashku me studentët:
Të mbështetet rrjeti i studentëve të diplomuar si “Ku-
jtesë e UMB”;
Të lehtësohet transferimi i njohurive dhe aftësive nga 
Alumni drejt studentëve aktualë;
Të promovohet përvoja e mirë e “Student në UMB”;

VetorganiziMi studentor

Senati Studentor është një strukturë e ngritur dhe e 
drejtuar nga vetë studentët e UMB me qëllim për-
faqësimin. Çdo student ka të drejtë të jetë anëtar i 
Senatit Studentor dhe të ketë të drejta, detyrime dhe 
përgjegjësi të caktuara. Duke vepruar si zëri i të gjithë 
studentëve të UMB, kjo strukturë është një urë e fortë 
lidhëse midis studentëve dhe stafit akademik dhe ad-
ministrativ.



SI MUND TË APLIKONI?

Për të studiuar në UMB, duhet të ndiqni rregullat 
dhe udhëzimet e përcaktuara nga Ministria e 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

-  Aplikantët �llimisht plotësojnë formularët       
   A1/A1Z që të bëhen pjesë e sistemit. 
-  Aplikimi bëhet në portalin: 
http://ualbania.arsimi.gov.al
- Përzgjedhja e programeve Bachelor ose me 
karakter profesional në Universitetin Marin 
Barleti bëhet përmes plotësimit të formularit 
A2 .
- Rregjistrimi vetëm në një program, bëhet 
pranë Sekretarisë së UMB-së.

PSE UMB?

Universiteti i Ekselencës 
Kampionë në Sporte 
Universiteti Sipërmarrës 
Komunitet Aktiv
Karrierë e Suksesshme
Aktivitete Rinore Ndërkombëtare 

ÇFARË DUHET TË DINI MBI UMB | FAKTE 

Filloi veprimtarinë akademike në vitin 
2005.
Universiteti ka marrë Vlerësimin Ekselent 
dhe Akreditimin Institucional për gjashtë 
vite akademike, nga Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë dhe Agjensia Britanike e 
Akreditimit të Arsimit të Lartë. 
UMB ofron 21 programe studimi Bachelor 
dhe 10 programe me karakter profesional.
UMB mbështet studentët me bursa 
studimi. 
Shoqata “Barleti” organizon vazhdimisht 
aktivitete sportive studentore. 

BACHELOR
UMB ofron këto programe Bachelor:

EKONOMI DHE FINANCË

• Financë  Kontabilitet 
• Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri 
        të Paluajtshme 
• Informatikë Biznesi dhe 
        Shërbime  Financiare 

SIPËRMARRJE, MENAXHIM
DHE MARKETIM

• Menaxhim Biznesi 
• Marketing, Publicitet dhe 
        Marrëdhënie me Publikun 
• Lidership dhe Burime Njerëzore 

INDUSTRI KREATIVE, REKREACION 
DHE TURIZËM
 

• Industri Kreative dhe Dizajn Aplikativ  
• Multimedia, Komunikim dhe 
        Dizajn Lojrash 
• Menaxhim në Turizëm, Rekreacion 
        dhe Evente 

ARKITEKTURË DHE DIZAJN

•  Program i Integruar në Arkitekturë 
            (5 vite akademikë) 

SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE INXHINIERI

• Informatikë e Aplikuar 
• Inxhinieri Sistemesh dhe 
        Programesh Kompjuterike*
               *Në pritje të miratimit të riaktivizimit të programit 

• Shkenca Kompjuterike dhe Elektronike 
• Mjedis dhe Efiçienca Energjetike 

DREJTËSI 
 

• Drejtësi 

QEVERISJE

• Qeverisja dhe Politika 
• Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun** 
                ** Në pritje të miratimit të licensimit të programit 

• Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe   
        Studime Europiane 

SHKENCA SOCIALE DHE PSIKOLOGJI

• Punë Sociale 
• Psikologji 

EDUKIM FIZIK DHE SPORTE
  

• Edukim Fizik e Sporte 
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DIPLOMAT PROFESIONALE
Teknik për Pajisje Elektronike dhe TIK
Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software
Operator në Industritë Kreative, Art e Zejtari
Teknik në Mekanikë dhe Prodhim të Automatizuar
Teknik në Ndërtimtari për Ndërtim dhe Rifinitura
Teknik në Sistemet dhe Teknologjitë e Ndërtesës
Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje
Operator në Mikpritje dhe Hotel, Restorant, Katering
Operator në Fitnes, Palestër dhe Organizime Eventesh Publike
Operator dhe Këshillues në Përkujdesje Shëndetësore

Kontaktoni: psych.co@umb.edu.al  

Kontaktoni: profesional.coord@umb.edu.al 

Departamenti i ekonomisë Dhe Financës

Departamenti i sipërmarrjes, menaxhimit Dhe marketimit

Departamenti i shkencave kompjuterike Dhe teknologjisë 

       së inFormacionit Dhe komunikacionit

Departamenti i shkencave te aplikuara Dhe Formimit teknik

Departamenti i arkitekturës Dhe Dizajnit

Departamenti i inDustrive kreative, turzimit Dhe rekreacionit

Departamenti i Drejtësisë

Departamenti i Qeverisjes, shkenca politike Dhe komunikim

Departamenti shkencave të eDukimit Dhe trajnimit proFesional

Departamenti i shkencave të shënDetit Dhe sjelljes

Departamenti i eDukimit Fizik Dhe sporteve





SI MUND TË APLIKONI?

Për të studiuar në UMB, duhet të ndiqni rregullat 
dhe udhëzimet e përcaktuara nga Ministria e 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

-  Aplikantët �llimisht plotësojnë formularët       
   A1/A1Z që të bëhen pjesë e sistemit. 
-  Aplikimi bëhet në portalin: 
http://ualbania.arsimi.gov.al
- Përzgjedhja e programeve Bachelor ose me 
karakter profesional në Universitetin Marin 
Barleti bëhet përmes plotësimit të formularit 
A2 .
- Rregjistrimi vetëm në një program, bëhet 
pranë Sekretarisë së UMB-së.

PSE UMB?

Universiteti i Ekselencës 
Kampionë në Sporte 
Universiteti Sipërmarrës 
Komunitet Aktiv
Karrierë e Suksesshme
Aktivitete Rinore Ndërkombëtare 

ÇFARË DUHET TË DINI MBI UMB | FAKTE 

Filloi veprimtarinë akademike në vitin 
2005.
Universiteti ka marrë Vlerësimin Ekselent 
dhe Akreditimin Institucional për gjashtë 
vite akademike, nga Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë dhe Agjensia Britanike e 
Akreditimit të Arsimit të Lartë. 
UMB ofron 21 programe studimi Bachelor 
dhe 10 programe me karakter profesional.
UMB mbështet studentët me bursa 
studimi. 
Shoqata “Barleti” organizon vazhdimisht 
aktivitete sportive studentore. 

BACHELOR
UMB ofron këto programe Bachelor:

EKONOMI DHE FINANCË

• Financë  Kontabilitet 
• Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri 
        të Paluajtshme 
• Informatikë Biznesi dhe 
        Shërbime  Financiare 

SIPËRMARRJE, MENAXHIM
DHE MARKETIM

• Menaxhim Biznesi 
• Marketing, Publicitet dhe 
        Marrëdhënie me Publikun 
• Lidership dhe Burime Njerëzore 

INDUSTRI KREATIVE, REKREACION 
DHE TURIZËM
 

• Industri Kreative dhe Dizajn Aplikativ  
• Multimedia, Komunikim dhe 
        Dizajn Lojrash 
• Menaxhim në Turizëm, Rekreacion 
        dhe Evente 

ARKITEKTURË DHE DIZAJN

•  Program i Integruar në Arkitekturë 
            (5 vite akademikë) 

SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE INXHINIERI

• Informatikë e Aplikuar 
• Inxhinieri Sistemesh dhe 
        Programesh Kompjuterike*
               *Në pritje të miratimit të riaktivizimit të programit 

• Shkenca Kompjuterike dhe Elektronike 
• Mjedis dhe Efiçienca Energjetike 

DREJTËSI 
 

• Drejtësi 

QEVERISJE

• Qeverisja dhe Politika 
• Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun** 
                ** Në pritje të miratimit të licensimit të programit 

• Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe   
        Studime Europiane 

SHKENCA SOCIALE DHE PSIKOLOGJI

• Punë Sociale 
• Psikologji 

EDUKIM FIZIK DHE SPORTE
  

• Edukim Fizik e Sporte 
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DIPLOMAT PROFESIONALE
Teknik për Pajisje Elektronike dhe TIK
Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software
Operator në Industritë Kreative, Art e Zejtari
Teknik në Mekanikë dhe Prodhim të Automatizuar
Teknik në Ndërtimtari për Ndërtim dhe Rifinitura
Teknik në Sistemet dhe Teknologjitë e Ndërtesës
Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje
Operator në Mikpritje dhe Hotel, Restorant, Katering
Operator në Fitnes, Palestër dhe Organizime Eventesh Publike
Operator dhe Këshillues në Përkujdesje Shëndetësore

Kontaktoni: psych.co@umb.edu.al  

Kontaktoni: profesional.coord@umb.edu.al 



Programi në Financë Kontabilitet është i konceptuar mbi baza të forta teorike dhe metodologjike. Ky program u 
ofron studentëve dije themelore për të kuptuar thellësisht strukturën ekonomike, rolin e � nancës, funksionimin e 
institucioneve � nanciare dhe të tregjeve të monedhës. 

Financë Kontabilitet

Bachelor

2019 - 2020
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kurrikula

        Kontabilitet Financiar;
 Institucionet dhe Tregjet Financiare;
 Kontabilitet Kosto;
 Ekonomi Monetare;
 Financim Investimesh dhe Menaxhim; 
        Portofoli
 Drejtim Financiar.

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 aft ësohet të: 

-   Përpilojë dhe interpretojë pasqyrat fi nanciare;
-   Ndërmarrë vendime fi nanciare dhe menaxheriale 
në biznesin modern;
-   Zhvillojë aft ësi kërkimore dhe analitike të 
nevojshme për projekte kërkimore fi nanciare.

          kontabilist;
          FinanCier;
 auditues i brendshëM;
 analist FinanCiar;
 oFiCer kredie.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

FinanCë      kontabilitet        audit         inVestiMe  bursa  



Programi në Financë, bankë, sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme e ndihmon studentin të plotësohet me aft ësi 
e njohuri që do t’i nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese në fushën e fi nancës, sigurimeve dhe pasurive të palua-
jtshme, si dhe për të njohur tregjet dhe intrumentat fi nanciarë. Ky program ofron njohuri dhe aft ësitë e duhura për 
t’iu përshtatur nevojave të tregut në sektorë apo aktivitete të ndryshme, në njësi ekonomike prodhimi apo shërbi-
mesh, banka, kompani sigurimesh dhe konsulencë biznesi. 

Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme

Bachelor

Universiteti 
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kurrikula

      Kontabilitet Financiar;
      Bazat në Teorinë e Riskut;
      Analiza e Investimeve dhe Financimi 
      në Pasuri të Paluajtshme;
      Kontabilitet Bankar;
      Sigurimet Shoqërore.

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 aft ësohet të: 

-   Njohë tregjet dhe instrumentat fi nanciare;
-   Menaxhojë investimet dhe riskun;
-   Njohë dhe analizojë sistemin e sigurimeve;
-   Njohë dhe analizojë tregun e pasurive të paluajtshme.

          sektori bankar;
 tregjet FinanCiare;
 agjenCitë e siguriMit dhe auditiMit;
 koMPanitë e PasuriVe të 
          PaluajtshMe;
 sektorin e turizMit, iMobiliar, 
          energjetik, shëndetësor;
 sisteMin e transPortit dhe 
          ProdhiMit.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

FinanCë     bankë     siguriMe     Pasuri të PaluajtshMe     kontabilitet bankar 

2019 - 2020



Programi ndërdisiplinor i studimeve bachelor në informatikë biznesi dhe shërbime Financiare u ofron stu-
dentëve dije në fushat e biznesit dhe teknologjisë së informacionit. Përgjatë këtij cikli studimi, studentët marrin 
njohuri të thella në fushat e: informatikës, menaxhimit të biznesit, shërbimeve bankare dhe fi nanciare.

Informatikë Biznesi dhe Shërbime Financiare

Bachelor

2019 - 2020

Universiteti 
BARLETI 

6  

adresa:
kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Arti� cial) Cel: +355 69 20 62 086 | +355 69 20 41 222 

E-mail: info@umb.edu.al | admissions@umb.edu.al | Web: www.umb.edu.al 
kampusi 2, Rruga Frang Bardhi, Selitë | Cel: +355 69 20 67 247 | E-mail: mastersecretary@umb.edu.al |Web: www.umb.edu.al 

kurrikula

        Bazat e Programimit;
 Bazat e Financës;
 Biznesi dhe Marketingu Elektronik;
 Sisteme Operative;
 Web Programim.

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 aft ësohet të: 

-   Njohë tregjet dhe instrumentet fi nanciare;
-   Zhvillojë aft ësitë kërkimore dhe analitike të nevojshme 
për projekte kërkimore fi nanciare;
-   Konceptojë dhe implementojë harduerët mbështetës 
të sistemeve informatike;
-   Analizojë në mënyrë kritike sistemet e biznesit, 
me qëllim përmirësimin e sistemeve të informacionit;
-   Analizojë, projektojë, zbatojë një zgjidhje soft uerike 
të orientuar nga objektet për probleme reale.

          sektori bankar;
 shërbiMe FinanCiare dhe 
          biznesi elektronik;
 tregti, shitje dhe shPërndarje;
 iMPleMentiMi i sisteMeVe të 
          inForMaCionit Për Palë të treta;
 sektori energjetik dhe sisteMi 
          i transPortit;
 sisteMi shëndetësor;
 turizëM;
 ProdhiM; 
 organet e QeVerisjes Vendore.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

inForMatikë   PrograMiM     biznes        FinanCë   



Programi i studimeve bachelor në Menaxhim biznesi mbështetet në zhvillimet më të fundit të ekonomisë. 
Modulet, lëndët dhe temat janë të përshtatura plotësisht me realitetet ekonomike, me pritshmëritë e studentëve, si 
dhe me nevojat konkrete të organizatave të biznesit. Kombinimi i formimit bazë me profi let e zgjedhura nga studenti, 
si dhe me praktika mësimore pranë sipërmarrjes e bën procesin mësimor shumë më interesant dhe rrit aft ësitë 
profesionale si dhe mundësitë e punësimit të studentëve.

Menaxhim Biznesi

Bachelor
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kurrikula

        Bazat e Menaxhimit;
 Menaxhimi Financiar;
 Vendimmarrja;
 Menaxhimi Strategjik;
 Drejtim Marketingu dhe Komunikim.

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 aft ësohet të: 

-    Kuptojë sjelljet, strukturat organizative dhe mendimin 
strategjik;
-     Fitojë njohuritë që lidhen me instrumentet e ndryshme 
operacionale të sektorit privat dhe publik;
-   Menaxhojë një organizatë, të monitorojë 
performancën e saj, të menaxhojë aktivitete dhe punonjës 
si edhe të planifi kojë aspekte të ndryshme të një biznesi.
-    Analizojë informacionin, të rrisë aft ësitë analitike 
e të komunikimit dhe të realizojë kërkime tregu.

          MenaXhiM i bizneseVe;
 MenaXhiM dhe adMinistriM i 
          ndërMarrjeVe Publike;
 MenaXhiM i oPeraCioneVe dhe i 
          sektorëVe në bizneset PriVate;
 sPeCialist i Marketingut dhe i 
          buriMeVe njerëzore.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

MenaXhiM strategjik         Marketing            VendiMMarrje             siPërMarrje    



Programi lidership dhe burime njerëzore synon të ofrojë një qasje të re bashkëkohore për të gjithë studentët, 
të cilët synojnë të aft ësohen në lidership si dhe të angazhohen në zhvillimin e organizatave publike dhe private. 
Gjithashtu, ky program mundëson profi lizimin si dhe rritjen e kompetencave profesionale dhe personale të studen-
tit me aft ësi teorike dhe praktike rreth politikave, të cilat lidhen me zhvillimin e burimeve njerëzore.  

Lidership dhe Burime Njerëzore

Bachelor
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   kurrikula

        Lidershipi dhe Menaxhimi;
 Etikë Profesionale;
 Administrimi i Organizatave;
 Teknika Lidershipi;
 Zhvillimi i Burimeve Njerëzore.

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 aft ësohet të: 

-    Zotërojë një kulturë të përgjithshme bashkëkohore 
me ndikim të lartë në mjedisin e punës dhe atë social;
-    Njohë dhe përvetësojë teknikat e lidershipit.
-    Zotërojë mekanizmat dhe teknikat e menaxhimit 
dhe zhvillimit të burimeve njerëzore.

 

          adMinistratën Publike Qendrore 
          ose lokale;
 sektorë të buriMeVe njerëzore;
 siPërMarrje dhe instituCione të 
          tjera të biznesit;
 organizata të shoQërisë CiVile të 
          ProFileVe të ndrYshMe;
 instituCione Publike Që Merren Me     
 hartiMin dhe zbatiMin e ProjekteVe;
 sektorë të ekonoMisë.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

lidershiP      buriMe njerëzore      adMinistriM i organizataVe      Projekte                     



Programi i studimeve bachelor në Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun kombinon praktikën 
e marketingut dhe marrëdhënieve publike me analizën teorike të këtyre fushave. Studimet teorike janë vënë 
në kontekstin e çështjeve sociale, kulturore, ekonomike dhe politike. 

Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun

Bachelor
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Universiteti 
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kurrikula

        Bazat e Marketingut;
 Marketingu Ndërkombëtar;
 Marketingu Dixhital;
 Menaxhimi i Publicitetit;
 Menaxhimi Strategjik i Markës;
 Krijimi i Produkteve të reja.

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 aft ësohet të: 

-    Analizojë dhe vlerësojë informacionin për të mbështe-
tur vendimmarrjen, promovimin dhe zhvillimin e aktivi-
teteve të marketingut dhe komunikimit. 
-    Kuptojë dhe zbatojë teoritë e komunikimit në mjedi-
sin e punës si dhe të kuptojë rëndësinë e komunikimeve 
marketing për zhvillimin e një biznesi.
-    Ofrojë një kontribut pozitiv në punën e Departamen-
tit të Marketingut, Publicitetit ose Marrëdhënieve me 
Publikun në biznese të ndryshme.
-    Punësohet ose krijojë sipërmarrje e vende pune në 
sektorin privat dhe industrinë e komunikimit, por edhe 
në organizata dhe institucione publike.

           Marketier ose sPeCialist i 
           MarrëdhënieVe Me Publikun në 
           biznes, organizata joFitiMPrurëse,    
           Parti Politike, agjenCi PubliCitare;
  zëdhënës shtYPi në organizata dhe    
           instituCione Publike dhe PriVate;
 MenaXher Produkti;
 koMunikues ose asistent PubliCiteti;
 këshilltar Marketingu;
 huluMtues tregu;
 PërFaQësues shitjesh;
 MenaXher shitjesh.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

Marketing    Marketing diXhital     MenaXhiM i PubliCitetit     Marrëdhënie Me Publikun     
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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 aft ësive të veçanta në fu-
shën e menaxhimit dhe marketingut të turizmit, aktiviteteve rekreative dhe eventeve. Qëllimi kryesor i këtij pro-
grami është formimi i specialistëve bazë, të aft ë për të punuar si menaxherë në sektorin e turizmit, të aktiviteteve 
rekreative dhe eventeve.

Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente

Bachelor

2019 - 2020

Universiteti 
BARLETI 

6  

adresa:
kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Arti� cial) Cel: +355 69 20 62 086 | +355 69 20 41 222 

E-mail: info@umb.edu.al | admissions@umb.edu.al | Web: www.umb.edu.al 
kampusi 2, Rruga Frang Bardhi, Selitë | Cel: +355 69 20 67 247 | E-mail: mastersecretary@umb.edu.al |Web: www.umb.edu.al 

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.

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 aft ësohet të: 

-   Zotërojë njohuri në lidhje me planifi kimin 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 kreati-
vitetin;
-    Kuptojë ndërlidhjen e funksioneve operacionale midis 
klientit dhe tregut për të menaxhuar sfi dat konkurruese 
aktuale;
-   Identifi kojë  dhe  njohë rolin e legjislacionit në zhvillim-
in 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.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

MenaXhiM         Marketing Për tre          siPërMarrja            legjislaCioni në tre



Programi industri kreative dhe dizajn aplikativ u ofron studentëve mundësi të fokusohen në përqasjet praktike 
të teknologjisë së informacionit në sektorët e: dizajnit grafi k, dizajnit të modës, dizajnit multimedia, dizajnit të 
brendshëm dhe të jashtëm të objekteve. 

Industri Kreative dhe Dizajn Aplikativ

Bachelor

2019 - 2020

Universiteti 
BARLETI 
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kurrikula

        Histori Arkitekture 
        Hyrje në Multimedia
        Dizajn i Brendshëm
        Dizajn i Objekteve
        Bazat e programimit
        Multimedia dixhitale dhe dizajn televiziv
        Web programim

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 aft ësohet të: 

-  Zotërojë njohuri specifi ke në disiplinat e dizajnit dhe 
objekteve industriale;
-  Përvetësojë kompetencat kyçe në dizajnin e komuni-
kimit dhe dizajnin e marrëdhënieve me publikun. 
-  Njohë dhe zotërojë njohuritë për të krijuar një fi gurë 
profesionale në multimedia dhe dizajn televiziv, pro-
gramim, sistemet audio-vizuale, zhvillimin e projekteve 
grafi ke dhe projekteve multimediale.

          sektori i industrisë tekstile;
 sektori i Modës;
 tregti, shitje dhe shPërndarje;
 sektori i dizajnit të reklaMaVe;
 sektori i dizajnit të objekteVe 
          industriale;
 sektori i dizajnit të brendshëM
 sektori i MultiMedias;
 drejtoritë aPo sektorët e 
          koMunikiMit dhe të MarrëdhënieVe  
          Me Publikun.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

dizajn    Modë      interior/eXterior    objekte industriale     PlaniFikiM



Programi i integruar i Ciklit të dytë në arkitekturë është një ofertë akademike e bazuar mbi nevojat e tregut dhe 
karakteristikat e profesionit. Ky program synon të përgatisë arkitektë me aft ësi profesionale dhe teknike për të ndjekur 
në tërësi procesin ndërtimor të një objekti. Programi i Integruar i Arkitekturës formon arkitektët e ardhshëm dhe 
përgjatë studimeve 5-vjeçare studentët marrin dije për disiplina teknike dhe specifi ke të sektorit të ndërtimeve, por 
dhe të sektorëve që ndërthuren me ambientin e ndërtuar dhe qëndrueshmërinë e zhvillimit urban. 

Program i Integruar në Arkitekturë (5 vite akademikë)

Bachelor

2019 - 2020

Universiteti 
BARLETI 
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kurrikula

        Laborator i Projektimit Arkitektonik;
 Histori Arkitekture; 
 Arkitekturë Interieri dhe Mobilim;
 Shkencë Konstruksioni;
 Urbanistikë;
 Rikuperimi dhe rivlerësimi i 
        trashëgimisë arkitektonike dhe arkeologjike; 
 Materiale Ndërtimi; 
 Adaptim Arkitektonik.

kohëzgjatja & Forma e studimit

studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
5 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
10 vite akademikë.

në përfundim të programit 
mësimor studenti aft ësohet të: 

-    Njohë në mënyrë specifi ke të gjitha disiplinat e arkitek-
turës dhe në mënyrë të përgjithshme fushat komplemen-
tare;
-    Zotërojë njohuri dhe kompetenca kyçe për të përballu-
ar kompleksitetin e qytetit, të territorit dhe peizazhit bash-
këkohor aktual dhe perspektivës në fushën e arkitekturës.

          arkitekt;
 ProFesionist i lirë;
 urbanist;
 restaurator.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

ekologji    trasForMiM aMbiental      ProjektiM     neW landsCaPes     natYrë



Programi Multimedia, komunikim dhe dizajn lojrash është një program kreativ dhe fl eksibël. Studentët do të 
marrin njohuri të thelluara të disiplinave të multimedias, komunikimit dhe të dizajnit të lojrave duke kuptuar nevo-
jat dhe funksionet në fushën e biznesit, programimit dhe ndërthurjen mes tyre. 

Multimedia, Komunikim dhe Dizajn Lojrash

Bachelor
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kurrikula

        Bazat e Komunikimit; 
 Teknologjitë e Internetit; 
 Sistemet e Informacionit; 
 Grafi k Dizajn; 
 Programim i orientuar në objekte; 
 Web programim.

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 aft ësohet të: 

-    Njohë dhë zotërojë njohuri specifi ke në disiplinat 
e Multimedias, Komunikimit dhe Dizajn Lojrash.
-   Njohë dhë zotërojë njohuritë për të krijuar një fi gurë 
profesionale në multimedia, komunikim dhe dizajn 
lojrash. 

          Media e shkruar dhe audio-ViziVe;
 koMPani Marketingu;
 sisteM shëndetësor;
 sektori i turizMit;
 shërbiMe FinanCiare;
 tregti, shitje dhe shPërndarje; 
 sektori i ProdhiMit;
 drejtoritë aPo sektorët e 
          MultiMedias dhe koMunikiMit.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

teknologji    graFik dizajn      MultiMedia      koMunikiM      art



Programi shkenca kompjuterike dhe elektronike mundëson ekspertizë në zhvillimin e teknologjive të informa-
cionit, që mund të aplikohen pothuajse në çdo industri. Ky program synon përgatitjen e profesionistëve të rinj me 
njohuri të përgjithshme dhe aft ësi zbatuese në shkencat kompjuterike dhe elektronike. Në përfundim të këtij pro-
grami, studenti përfi ton një gamë të plotë aft ësish njohëse, që i nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese për probleme 
teknike në fushën e elektronikës dhe shkencave kompjuterike.

Shkenca Kompjuterike dhe Elektronike
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        Programimi;
 Elektronikë;
 Sistemet Operative;
 Rrjetat Kompjuterike;
 Teknologjitë e Internetit.

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 aft ësohet të: 

-   Hartojë dhe zbatojë plane të menaxhimit dhe të 
organizimit të sistemeve të informacionit;
-     Vlerësojë efektivitetin e elektronikës të ndërthurur 
me shkencën kompjuterike;
-   Zhvillojë projekte teknologjike me qëllim lehtë-
simin e proceseve të ndryshme të biznesit;
-  Aplikojë njohuri të elektronikës në fusha të 
ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje 
të vazhdueshme me tregun e punës;
-    Analizojë, projektojë, zbatojë një zgjidhje soft -
uerike të orientuar nga objektet për probleme reale.

          sisteMi bankar, shëndetësor 
          dhe i transPortit;
 koMPani telekoMunikaCioni;
 koMPani Për dizajn të 
          koMPonentëVe elektronikë;
 koMPani Për analizë të neVojaVe 
          të konsuMatorit Për Pajisje 
          elektronike;
 koMPani Për zbatiMin dhe 
          testiMin e sisteMeVe elektronike.
 

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

zhVilliM soFtueri    elektronikë      adMinistriM rrjetash     analizë & dizajn i sisteMeVe të inForMaCionit



Programi informatikë e aplikuar synon të formojë specialistë me aft ësi praktike dhe aplikative në fushën e me-
naxhimit të bazës së të dhënave, teknologjisë së informacionit, dizenjimit, zhvillimit të aplikimeve si edhe biznesit 
elektronik. Ky program ndërthur njohuritë në këto fusha me njohuri të fushës ekonomike dhe asaj menaxheriale. 
Me anë të këtij programi studentët pajisen me njohuritë themelore teorike, praktikat bashkëkohore kombëtare/
ndërkombëtare në fushën e analizës, dizenjimit dhe zbatimit të aplikacioneve të teknologjisë se informacionit në 
fusha të ndryshme.

Informatikë e Aplikuar
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        Programimi;
 Bazat e të dhënave;
 Rrjetet kompjuterike;
 Teknologjitë e internetit;
 Sistemet operative.

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 aft ësohet në: 
-   Aplikimin e njohurive të informatikës në fusha të ndryshme të 
ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tre-
gun e punës;
-  Njohjen me teknologjitë konkrete, që përdoren së fundmi në 
fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit;
-  Njohjen me bazat e konceptimit dhe zbatimit të harduerëve 
mbështetës të sistemeve informatike;
- Analizimin kritik të sistemeve të biznesit, me qëllim përmirë-
simin e tyre me anën e sistemeve të informacionit;
-  Zgjerimin e njohurive bazë dhe të thelluara për një klasë të gjerë 
të teknikave të zgjidhjes së problemeve reale informatike;
-  Përvetësimin e njohurive bazë në shkencat kompjuterike rreth 
gjuhëve të programimit, sistemeve informatike, sistemeve të 
operimit si edhe bazave të të dhënave;
-  Analizimin, projektimin, zbatimin e një zgjidhje soft uerike të 
orientuar nga objektet për probleme reale.

          sisteMin bankar, shëndetësor 
          dhe të transPortit;
 biznesin elektronik;
 sektorin e turizMit;
 organet e QeVerisjes Qendrore 
          dhe Vendore.
 

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

zhVilliM soFtueri     zhVilliM uebi       sisteMe inForMaCioni       adMinistriM i databazaVe       



inxhinieria e sistemeve dhe Programeve kompjuterike është një sektor dinamik dhe në një trend rritës konstant 
në të gjithë botën. Ky program studimi kërkon të zhvillojë tek inxhinierët e ardhshëm kompetenca dhe aft ësi për 
të përmirësuar botën e informacionit, duke e bërë teknologjinë më të përdorshme nga publiku. Gjithashtu, ky pro-
gram u mundëson studentëve përvetësim të metodave dhe argumentave inxhinierike, krahas kompetencave profe-
sionale dhe karakterizuese, duke përgatitur profesionistë në fushën e teknologjisë së informacionit, elektronikës, si 
dhe të inxhinierisë kompjuterike.

Inxhinieri Sistemesh dhe Programesh Kompjuterike* 
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        Programimi;
 Bazat e të dhënave;
 Rrjetat kompjuterike;
 Teknologjitë e internetit;
 Sistemet operative.

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 aft ësohet në: 

-    Përvetësimin e njohurive teorike dhe empirike mbi 
mënyrat dhe metodat e aplikimit të funksioneve të 
ndryshme të teknologjive të reja;
-    Aplikimin e drejtpërdrejtë praktik të njohurive;
-   Përvetësimin e njohurive bazë në shkencat komp-
juterike rreth gjuhëve të programimit, sistemeve in-
formatike, sistemeve të operimit si edhe bazave të të 
dhënave;
-   Analizimin, projektimin dhe zbatimin e një zgjidh-
je soft uerike të orientuar nga objektet për probleme 
reale.

          sisteMin bankar, shëndetësor 
          dhe të transPortit;
 biznesin elektronik;
 organet e QeVerisjes Qendrore 
          dhe Vendore.
 

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

zhVilliM soFtueri     zhVilliM uebi       adMinistriM rrjetash       biznes elektronik

*Në pritje të miratimit të riaktivizimit të programit



Programi Mjedis dhe efi çencë energjitike, synon të përgatisë specialistë mjedisi të profi lizuar drejt efi çencës 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.

Mjedis dhe Efi çencë Energjitike
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        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 Çertifi kimit dhe Auditimi i 
        Avancuar.

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 aft ësohet 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 
efi çencës energjitike për bizneset dhe familjet;
-   Planifi kimin, organizimin dhe kontrollin e veprim-
tarive të punës në fushën e mjedisit dhe të energjisë;
-   Zbatimin e projekteve energjitike në Shqipëri në 
përputhje me konceptimet dhe praktikat më të për-
paruara 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.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

eFiÇenCë energjitike     ekosisteM     energji diellore     QëndrueshMëri      ndërtesa të gjelbërta



Programi i studimit në drejtësi mundëson një njohje të konsoliduar të themeleve të drejtësisë, jurisprudencës dhe 
kulturës juridike shqiptare dhe evropiane, në planin historik dhe bashkëkohor, doktrinar dhe praktik. Ky program 
mundëson studimin e të drejtës publike dhe private, duke zhvilluar aft ësitë orientuese dhe interpretuese të legjisla-
cionit, të nevojshme për zgjidhjen e problemeve në zbatimin e të drejtës. Programi ofrohet sipas një modeli dhe përvoje 
mbi kërkimin shkencor dhe krijimin e një kulture mësimnxënie, sa teorike aq edhe praktike.

Drejtësi
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        E drejtë publike; E drejtë kushtetuese;
 Histori e shtetit dhe e së drejtës;
 E drejtë romake;
 E drejtë civile; E drejtë penale;
 Procedurë civile; Procedurë penale;
 E drejtë e detyrimeve; Kontratat;
 E drejtë tregtare; E drejtë e punës; 
         E drejtë familjare;
 E drejtë fi nanciare; E drejtë bankare;
 E drejtë ndërkombëtare publike; 
         E drejtë ndërkombëtare private.

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 aft ësohet të: 

-     Zotërojë njohuri të përgjithshme në fushën e 
të drejtës, në planin teorik dhe në zbatimin e saj në 
praktikë;
-        Përvetësojë një qasje ndërdisiplinore mbi lëndët 
dhe drejtimet e ndryshme të së drejtës,  duke  qenë 
i përgatitur të vazhdojë studime të mëtejshme, të 
thelluara dhe të specializuara  në drejtësi.

          jurist, ProFesionist i drejtësisë 
          në Fusha të ndrYshMe, i Punësuar ose 
          i VetëPunësuar;
          Punonjës në sektorë të ndrYshëM të 
          adMinistratës Publike në niVel 
          Qendror ose Vendor;
          shoQëri tregtare;
          organizata joFitiMPrurëse;
          agjenCi ligjzbatuese; 
          oFiCer i PoliCisë gjYQësore;
          aVokat, noter, PërMbarues;
          këshilltar në instituCione të ndrYshMe;
          dhe Më Pas, Magjistrat - Prokuror ose 
          gjYQtar.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

drejtësi        ligj      CiVile        Penale       ProCedura       ProFesion ligjor



Programi Qeverisja dhe Politika synon të ofrojë dije specifi ke në fushën e qeverisjes, administrimit dhe politikave. 
Në përfundim të programit studentët pajisen me një profi l të plotë mbi administrimin publik, politikën dhe politi-
kat në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. 

Qeverisja dhe Politika
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   kurrikula

        Administrim dhe Politika Publike;
 Politikë dhe Qeverisje;
 Qeverisje Inovative;
 Teori dhe Politika të Aplikuara;
 Parti Politike dhe Fushata Elektorale.

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 aft ësohet të: 

-   Analizojë një sistem politik dhe modele të qeverisjes;
-   Analizojë modele të administratës publike;
-   Zotërojë modele politikash të aplikuara në vendet e 
zhvilluara dhe jo vetëm;
-  Analizojë koncepte dhe njohuri mbi dukuri bashkëko-
hore të qeverisjes, administrimit publik dhe politikës së 
shoqërisë në nivel global, rajonal dhe kombëtar. 

            instituCione të QeVerisjes në 
            niVel lokal, rajonal dhe 
            koMbëtar;
    instituCione të Politikëbërjes  
    dhe të zbatiMit të PolitikaVe 
            Publike;
    instituCione studiMore e 
            kërkiMore;
    organizata të shoQërisë CiVile 
            të ProFileVe të ndrYshMe;
    sektorë të shërbiMeVe të 
            PunësiMit.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

QeVerisja       adMinistriMi Publik       Parti Politike         Politikat Publike



Programi komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun synon të krijojë një profi l bashkëkohor të studentëve në 
një fushë, që në kohën e sotme ka marrë rëndësi të madhe. Studenti, nëpërmjet njohurive të thelluara në fushën e 
komunikimit, arrin të formësojë një profi l kulturor, fi lozofi ko-politik që e lejon të shpalosë anën e tij profesionale. 
Programi i pajis studentët me një bazë të mirë aft ësish teorike dhe praktike duke i lejuar të krijojnë raporte be-
sueshmërie dhe përgjegjësie profesionale në raport me institucionin, informimin dhe opinionin publik.

Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun**
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   kurrikula

        Bazat e Komunikimit;
 E folura në Publik;
 Marrëdhënie me Publikun;
 Komunikim Ndërkombëtar;
 Etika në Media;
 Marketing Politik.

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 aft ësohet të: 

-   Zotërojë njohuri të thelluara mbi komunikimin dhe 
rëndësinë e tij;
-     Ketë qasje të mirë teorike ndaj sferës publike dhe 
legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar mbi komuni-
kimin dhe transparencën;
-     Zotërojë njohuri të detajuara mbi logjikën, gjuhën dhe 
opinionin publik;
-     Flasë në publik, të analizojë lajmin dhe të komunikojë 
me opinionin publik;
-     Testojë opinionin mbi problematikat apo interesat e 
tjera të tij dhe të drejtojë portale informative.

            instituCione Publike ose PriVate: 
            - në zYrën e MarrëdhënieVe Me 
               Publikun;
    - në zYrën e shtYPit;
     -  si këshilltar  Për Marrëdhëniet          
       Publike i titullarit; 
    - si këshilltar i diPloMaCisë 
               Publike.
    koMPani testuese të oPinionit  
    Publik.
    Median elektronike ose të 
            shkruar.
    Portale inForMatiVe.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

Marrëdhënie Me Publikun        koMunikiM               Media                  etika

** Në pritje të miratimit të licensimit të programit



Programi Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime europiane është konceptuar në përputhje me tregun e punës, 
jo vetëm shqiptar, por edhe atë rajonal dhe ndërkombëtar. Programi u prezanton studentëve arritjet më të mira të 
studiuesve bashkëkohorë dhe proceset me të cilat do të duhet të përballen vendet, të cilat aspirojnë të anëtarësohen 
në organizmat Euro-atlantikë dhe të kenë një rol në arenën ndërkombëtare dhe atë evropiane. Programi i referohet 
modelit dhe përvojës anglo-saksone mbi kërkimin shkencor dhe krijimin e një kulture mësimnxënie, sa teorike aq 
edhe praktike. 

Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Europiane
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   kurrikula

        Histori, Politika dhe Institucione të BE-së;
 Organizata dhe Institucione Ndërkombëtare;
 E Drejtë Ndërkombëtare dhe e BE-së;
 Gjeopolitika dhe Çështje të Sigurisë;
 Zhvillimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar.

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 aft ësohet të: 

-   Zotërojë njohuri të përgjithshme në fushën e ma-
rrëdhënieve ndërkombëtare dhe studimeve evropiane;
-   Përvetësojë një qasje ndërdisiplinore mbi: teoritë e ma-
rrëdhënieve ndërkombëtare, studimet evropiane, politikat 
dhe institucionet e bashkimit evropian, gjeopolitikën, or-
ganizatat dhe institucionet ndërkombëtare, bazat e diplo-
macisë, metodat dhe teknikat e kërkimit në këto fusha, etj.

 

            organizatat ndërkoMbëtare, si 
            ato ndërQeVeritare aPo joQeVeritare;
  Ministrinë e PunëVe të jashtMe, si dhe në 
            instituCione aPo agjenCi, të Cilat 
            kanë Marrëdhënie Me organizMat 
            ndërkoMbëtare;
  PërFaQësitë diPloMatike të Vendit 
            tonë në botë, aPo ato të akredituara 
            në rePublikën e shQiPërisë;
  dePartaMentet e instituCioneVe 
            shQiPtare të angazhuara në ProCesin e 
            integriMit eVroPian;
  instituCione kërkiMore aPo 
            organizata të shoQërisë CiVile;
  sektorë të ekonoMisë dhe biznesit;
  sektorë të ProjekteVe ndërkoMbëtare.

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

Marrëdhënie ndërkoMbëtare      integriM     Politika rajonale       instituCionet                     



Programi Punë sociale u ofron studentëve mundësinë të aft ësohen 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. 

Punë Sociale
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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 aft ësohet 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

PROGRAMET BACHELOR UMB

Politikë soCiale        shërbiMe soCiale      Përkujdesje soCiale      VlerësiM neVojash



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. 

Psikologji
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        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 aft ësohet 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 aft ësitë 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

PROGRAMET BACHELOR UMB

shëndet Mendor      zhVilliM njerëzor     PsikoPatologji     VlerësiM Psikologjik    PsikoteraPi



edukimi Fizik dhe sportet janë sot dhe do të bëhen gjithnjë e më shumë në të ardhmen fusha interesante studimi 
dhe punësimi. Përfshirja e popullsisë në sport, prania e lëndës së edukimit fi zik në shkollë dhe ndërgjegjësimi për 
vlerat e jashtëzakonshme të aktivitetit sportiv, janë kushtet themelore që e bëjnë këtë profesion ndër më të kërkuarit.
Programi në edukim Fizik dhe sporte është një program modern, efi kas dhe rezultativ. Ai u mundëson stu-
dentëve përvetësimin e njohurive teorike dhe praktike sportive për t’i bërë specialistë cilësorë të edukimit fi zik në 
shkollë dhe të aktivitetit sportiv në gjithë fushat e tij si, sport profesionist, rekreativ, fi tnes dhe aktivitet lëvizor në 
përgjithësi.

Edukim Fizik e Sporte
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        Shkencat bio-mjekësore;
        Shkencat shoqërore;
        Shkencat sportive;
        Sportet kolektive;
        Sportet individuale;
        Fitnes dhe Rekreacion.

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 aft ësohet të: 

-     Zotërojë njohuritë dhe shprehitë profesionale në spor-
tet e kurrikulës shkollore dhe sporte të tjera, të cilat zënë 
mbi 50% të gjithë programit;
-   Zotërojë njohuri të plota në shkencat mjekësore dhe 
sociale që i nevojiten një specialisti sporti;
-  Përfi tojë dhe zotërojë shprehi praktike në fushën e 
turizmit, lifeguardit dhe organizimit të eventeve, që 
mundësojnë punësimin edhe në këto aktivitete.

      Mësues i edukiMit Fizik dhe sPortit       
      (ME PËRFUNDIMIN E STUDIMEVE MASTER);
      trajner në disiPlina të ndrYshMe 
      sPortiVe;
      oPerator Fitnes;
      oPerator turistik;
      organizator eVentesh;
      liFeguard. 

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

PROGRAMET BACHELOR UMB

sPort       PunësiM   rekreaCion    gjithëPërFshirje      MirëQenie   
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INDUSTRITE GRAFIKE DHE BRENDIMI



KAMPUSI 1
Rruga e Kosovarëve, Nd. 37, 

H.1 Nr. 5, 1019, Tiranë 
Kontakte: +355 69 20 62 086 

+355 69 20 41 222 
Email: info@umb.edu.al  
admissions@umb.edu.al 
Web: www.umb.edu.al 

KAMPUSI 2
Rr. “Frang Bardhi”, Nd. 118, 

Kodi postar 1022, Selitë, Tiranë
Kontakte: +355 69 20 67 247

Email: mastersecretary@umb.edu.al
Web: www.umb.edu.al 

Selitë

VIZIONI

o   Të krijojë një institucion të arsimit të lartë cilësor,  
      i cili ofron vlera të vërteta profesionale dhe  
      qytetarie.
o  Të bashkojë edukimin me shpirtin e sipërmarrjes.
o  Të jetë një institucion novator dhe lider, aplikativ  
     dhe praktik, ndërveprues dhe komunitar, si edhe  
      i orientuar nga tregu i punës. 
o  Të vendosë studentin në qendër.
o  Të zhvillojë bashkëpunime rajonale dhe 
     ndërkombëtare. 

MISIONI 

o    Përgatit studentë të nivelit të lartë, 
       profesionistë e novatorë, krijues e 
       sipërmarrës; të aftë për s�dat e së 
       tashmes dhe të së ardhmes.
o    Ofron paketë të pasur dhe 
       gjithëpërfshirëse akademike.
o    Mundëson përvoja aktive për studentët. 
o    Zhvillon kërkim shkencor të aplikuar. 
o    Ofron shërbime ndaj biznesit dhe 
       sipërmarrjes. 

KARRIERA & MOBILITETI
 
Udhëzon studentët dhe të diplomuarit në 
përmbushjen e objektivave të tyre në tregun 
e punës.

E arrijmë këtë nëpërmjet:

• Programeve studimore;
• Praktikës profesionale;
• Trajnimeve e workshop-e;
• Pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare 
    dhe ndërkombëtare;
•   Programeve ERASMUS+, EDUSA;
• Auditoreve të hapur;
• Vizitave studimore. 

     INICIATIVA 

Barleti HUB
Creative Business Cup Denmark

Betapitch Berlin
Future Agro Challenge

Creative Industries
Adriapol Forum

City Lab
Maker Space 

...
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JETA STUDENTORE 

o     Zhvillohet përtej mësimit dhe provimeve.
o     Pasurohet me pjesëmarrje në rrjete 
        kombëtare / ndërkombëtare dhe në 
        kampionate sportive.
o     Integrohet me Klube të shumta studentore. 

Inovacion – Kreativitet – Sipërmarrje 

Inovacion – Kreativitet – Sipërmarrje 

BUNIVERSITETI


