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

SI MUND TË APLIKONI?
Për të studiuar në UniBa,

Ndiqni rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara
nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
- Aplikantët fillimisht 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
Barleti bëhet përmes plotësimit të formularit
A2
- Rregjistrimi vetëm në një program, bëhet
pranë Sekretarisë së UniBa.

ÇFARË DUHET TË DINI MBI UNIBA!
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.
UniBa ofron 21 programe studimi Bachelor
dhe 10 programe me karakter profesional.
UniBa mbështet studentët me bursa
studimi.
Shoqata “Barleti” organizon vazhdimisht
aktivitete sportive studentore.

DEPARTAMENTI EKONOMISË, SIPËRMARRJES DHE FINANCËS
DEPARTAMENTI I QEVERISJES, SHKENCA POLITIKE DHE KOMUNIKIM
DEPARTAMENTI I DREJTËSISË
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE KOMPJUTERIKE
DEPARTAMENTI I ARKITEKTURËS DHE DIZAJNIT
DEPARTAMENTI I INDUSTRIVE KREATIVE
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL
DEPARTAMENTI I EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTEVE
DEPARTAMENTI I TURIZMIT, MIKPRITJES DHE REKREACIONIT
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TË SJELLJES DHE SHËNDETIT

DIPLOMAT
PROFESIONALE
UNIBA ofron këto programe Profesionale:

Teknik në Operacione Biznesi,
Marketing dhe Shitje
Operator në Mikpritje dhe Hotel,
Restorant, Katering
Operator në Industri Kreative,
Art dhe Zejtari
Teknik në Prodhime Digjitale
dhe Software
Teknik për Paisje Elektronike dhe
TIK
Teknik në Mekanikë dhe Prodhim të
Automatizuar
Teknik në Sistemet dhe
Teknologjitë e Ndërtesës
Teknik në Ndërtimtari për Ndërtim
dhe Rifinitura
Operator dhe Këshillues në
Përkujdesje Shëndetësore
Operator në Fitness, Palestër dhe
Organizime Eventesh Publike

#zgjidhUniBa

#BëhuBarletas
Kontaktoni: profesional.coord@umb.edu.al
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Teknik për Paisje Elektronike dhe TIK
Profesionale

Programi i studimit me karakter profesional në Teknik për Pajisje Elektronike dhe TIK ofron kuali kime për
teknikë të lartë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Programi synon jo vetëm përgatitjen e specialistëve të sistemeve të teknologjisë së informacionit, por edhe formimin e profesionistëve me njohuri bashkëkohore
mbi pajisjet elektronike dhe TIK.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

MUNDËSI PUNËSIMI

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.

Në përfundim të programit mësimor studenti a ësohet
për të krijuar një pro l profesional dhe kulturor duke:

- Gjetur zgjidhje krijuese për probleme teknike në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit;
- Kryer operacione komplekse me anë të veglave të
punës;
- Kryer operacione komplekse me anë të makinerive
dhe aparaturave;
- Kryer operacione komplekse për pajisje të tjera elektronike.

Industrinë elektronike dhe teknologjitë e
informacionit e komunikmit;
Ndërmarrje apo institucione të ndryshme, që
përdorin pajisje elektronike;
Ndërmarrje të ndryshme, që përdorin pajisje të
teknologjisë së informacionit e komunikimit,
si brenda dhe jashtë vendit.

Kurrikula
o Sisteme elektronike në aplikim;
o Teknologjitë dhe përpunimi;
o TIK në zbatim;
o Sisteme kompjuterike në zbatim.

PROGRAMET PROFESIONALE UNIBA
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
Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Artificial) 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 |
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Teknik në Mekanikë dhe Prodhim të Automatizuar
Profesionale

Programi i studimit me karakter profesional Teknik në Mekanikë dhe Prodhim të Automatizuar ofron kuali kime
për teknikë të lartë në fushën e mekanikës apo pajisjeve të tjera.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

MUNDËSI PUNËSIMI

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.

Në përfundim të programit mësimor studenti a ësohet
për të krijuar një pro l profesional dhe kulturor duke:

- Planifikuar, organizuar dhe kontrolluar veprimtaritë e punës;
- Mbështetur personelin, me anë të shpjegimeve/
udhëzimeve për të realizuar një veprimtari specifike.

Kompani fasone;
Ndërmarrje dhe institucione të ndryshme, që
përdorin pajisje elektronike të automatizuara;
Ndërmarrje që përdorin teknologji mekanike,
si brenda dhe jashtë vendit.

Kurrikula
o Teknologji dhe Metoda Operacionale;
o Sisteme të Automatizuara dhe Kontrolli i Cilësisë;
o Operacione dhe Teknologji në Fasoneri;
o Makineri të Avancuara në Prodhim dhe
Sigurim Teknik.

PROGRAMET PROFESIONALE UNIBA
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
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 |
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Teknik në Sistemet dhe Teknologjitë e Ndërtesës
Profesionale

Programi i studimit me karakter profesional Teknik në Sistemet dhe Teknologjitë e Ndërtesës ofron kuali kime
për teknikë të lartë në fushën e ndërtimit. Programi synon jo vetëm përgatitjen e specialistëve të sistemeve të teknologjisë së ndërtesës, por edhe formimin e profesionistëve me njohuri bashkëkohore mbi sistemet elektrike, hidraulike dhe Hvac.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

MUNDËSI PUNËSIMI

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

Industrinë e ndërtimit;
Ndërmarrje dhe intitucione të angazhuara në fushën
e ndërtimit, si brenda dhe jashtë vendit.

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

Në përfundim të programit mësimor studenti a ësohet
për të krijuar një pro l profesional dhe kulturor duke:

- Gjetur zgjidhje krijuese për probleme teknike në
fushën e ndërtimit;
- Kryer operacioneve komplekse me anë të veglave
të punës, makinerive, aparaturave, apo pajisjeve të
tjera;
- Demonstruar aftësi për planifikim, organizim dhe
kontrollin e veprimtarive të punës;
- Mbështetur personelin, me anë të shpjegimeve/
udhëzimeve për të realizuar një veprimtari speci ke.

Kurrikula
o Sisteme Hvac në ndërtesa;
o Sisteme hidraulike në ndërtesa;
o Sisteme elektrike në ndërtesa;
o Mirëmbajtja e sistemeve Hvac, elektrike dhe
hidraulike.

PROGRAMET PROFESIONALE UNIBA
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
Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Artificial) 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 |

6

2021- 2022

Teknik në Ndërtimtari për Ndërtim dhe Riﬁnitura
Profesionale

Programi i studimit me karakter profesional Teknik në Ndërtimtari për Ndërtim dhe Rifinitura ka për qëllim të
ofrojë kualifikime për teknikë të lartë në fushën e ndërtimit. Programi synon jo vetëm përgatitjen e specialistëve të
sistemeve të teknologjisë dhe të konstruksioneve, por edhe pajisjen e profesionistëve me njohuri bashkëkohore
mbi teknikat dhe materialet e ndërtimit, instalimet dhe mirëmbajtjen e ndërtesave.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

MUNDËSI PUNËSIMI

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

Industrinë e Ndërtimit
Ndërmarrje të ndryshme të angazhuara në fushën
e ndërtimit, si brenda dhe jashtë vendit

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

Në përfundim të programit mësimor studenti a ësohet
për të krijuar një pro l profesional dhe kulturor duke:

- Një gamë të plotë aftësish njohëse dhe praktike që
nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese të
problemeve teknike në fushën e ndërtimit;
- Kryer operacione komplekse me anë të veglave të
punës, makinerive, aparaturave, apo pajisjeve të
tjera;
- Planifikuar, organizuar dhe kontrolluar veprimtaritë e punës;
- Mbështetur personelin, me anë të shpjegimeve/
udhëzimeve për të realizuar një veprimtari speci ke.

Kurrikula
o Teknologjitë dhe Konstruksionet
o Teknikat dhe Materialet e Ndërtimit
o Teknika Rifiniturash
o Instalimet dhe Mirëmbajtja e Ndërtesës

PROGRAMET PROFESIONALE UNIBA
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
Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Artificial) 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
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Operator në Fitness, Palestër dhe Organizime Eventesh Publike

Profesionale
Programi i studimit me karakter profesional Operator në Fitness, Palestër dhe Organizime Eventesh Publike
synon të ofrojë kuali kim për operator në tnes, palestër dhe organizim eventesh publike. Ky program ka për qëllim
të pajisë studentët me njohuri të rëndësishme për tnesin si kategori e stërvitjes zike dhe sportive dhe njëherazi iu
mundëson a ësimin në teknikat dhe metodologjitë efektive të përdorimit të tnesit.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

MUNDËSI PUNËSIMI

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.

Palestër/Salla fitnesi
Struktura fitnesi
Organizime eventesh si brenda dhe jashtë vendit
Biznese të ndryshme që operojnë brenda
dhe jashtë vendit.

Në përfundim të programit mësimor studenti a ësohet
për të krijuar një pro l profesional dhe kulturor duke:

- Përfituar aftësi njohëse dhe praktike të nevojshme
për gjetjen e zgjidhjeve krijuese për probleme në fushën e fitnesit, si dhe organizimin e ngjarjeve publike
- Kryer aktivitete komplekse me vegla pune, aparatura, apo pajisje të tjera
- Demonstruar aftësi për planifikim, organizim dhe
kontroll të veprimtarive të punës
- Aftësuar të kontrollojë dhe mbështesë personelin,
me anë të shpjegimeve / udhëzimeve për të realizuar
një veprimtari specifike.

Kurrikula
o Trajton njohuri themelore mjekësore e sportive;
o Zhvillon njohuri themelore sportive;
o Aplikon teknika të stërvitjes dhe fitnesit;
o Orienton menaxhimin dhe organizimin e
spektakleve dhe aktiviteteve argëtuese.

PROGRAMET PROFESIONALE UNIBA
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
Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Artificial) 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

INICIATIVA

KARRIERA & MOBILITETI

Barleti HUB
Creative Business Cup Denmark
Betapitch Berlin
Future Agro Challenge
Creative Industries
Adriapol Forum
City Lab
Creative Maker Space
Co-Working Space

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

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.

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

KAMPUSI 1

KAMPUSI 2
Rr. “Frang Bardhi”, Nd. 118,
Kodi postar 1022, Selitë, Tiranë
Kontakte: +355 69 20 67 247
+355 69 20 41 222
Email: info@umb.edu.al
admissions@umb.edu.al

Rruga e Kosovarëve, Nd. 37, H.1
Nr. 5, 1019, Tiranë Kontakte:
+355 69 20 62 086
Email: info@umb.edu.al
admissions@umb.edu.al

Selitë

Inovacion – Kreativitet – Sipërmarrje

