
Program studimi me karakter profesional në 
“Teknik në Prodhime Digitale dhe Softuer”
Programi i studimit me karakter profesional në “Teknik në Prodhime Digitale dhe Softuer”, ofron kualifikime për teknik të lartë 
në fushën e teknologjisë së informacionit dhe prodhimeve elektronike. Në përfundim të studimeve studenti krijon një profil 
profesional:

- me aftësi njohëse dhe praktike që nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese për probleme teknike në lidhje me fushën e 
teknologjisë së informacionit dhe prodhimeve elektronike. 
- për demonstrimin e aftësive për planifikim, organizim dhe kontroll të veprimtarive të punës; 
- me aftësi për kontroll dhe mbështetje për personelin, duke siguruar shpjegime ose udhëzues për të realizuar një veprim-
tari specifike.

Kurrikula

o    Dizanj dixhital dhe interaktiv;
o    Dizanj grafik dhe Animacion;
o    Elemente Programimi Software;
o    Software për Industri Prodhuese

Regjistrimi 

Raundi II: 27 shtator- 6 Tetor 2018   

Raundi III: 9 - 13 Tetor 2018

Dokumentacioni mbështetës për aplikim: 

Pranimi i studentëve në programin profesional “Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software” bëhet mbështetur në 
kuotat e përcaktuara nga UMB dhe të miratuara nga MARS, mbi bazë të standardeve të përcaktuara nga MARS, të 
akteve ligjore e nënligjore dhe rregulloreve të UMB-së. Procesi i pranimit/regjistrimit vijohet me nënshkrimin e mar-
rëveshjes dhe mbyllet me marrjen e numrit të matrikulimit nga QSHA.

Karriera

Diplomimi i studentëve në SHLUJ “Universiteti Marin 
Barleti” në programin “Teknik në Prodhime Digjitale 
dhe Software” ofron mundësi karriere në:
- industrinë elektronike dhe të teknologjive të informacionit; 
- ndërmarrje dhe institucione të ndryshme që përdorin pajisje  
elektronike dhe teknologji të informacionit si brenda dhe jashtë 
vendit. 

Kontakte të departamentit:
+355 69 20 67 247 | +355 69 20 41 222 
Email: profesional.coord@umb.edu.al 

2018 - 2019

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

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

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
4 vite akademikë.

Fillimi i programit

15 Tetor 2018

 
Kriteret

Në programin profesional “Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software”, pranohet për të 
ndjekur studimet shtetasi shqiptar ose i huaj që plotëson kriteret e mëposhtme:
- Të vërtetojë me dokument zyrtar (Diplomë) mbarimin e një shkolle të mesme publike ose 
jopublike brenda ose jashtë Shqipërisë (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga 
MASR).
- Dorëzon të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas udhëzimeve rtë MARS dhe rregulloret 
e brendshme të UMB-së.
- Të paguajë tarifën e studimeve sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuar në marrëveshjen 
mes UMB-së dhe Studentit.
- Nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi.



Programe Studimi me karakter profesional

Programet e studimit me karakter profesional i referohen nivelit 5 të  Kornizës Shqiptare 
të kualifikimeve. Kohëzgjatja e tyre akademike është 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 
kredite(ECTS)
Në përfundim të studimeve lëshohet Diplome Profesionale në “Teknik në Prodhime Digi-
tale dhe Software”

Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, Nd.41, H.1 Nr. 5, 1019, 

Tiranë, Shqipëri, (pranë digës së Liqenit Artificial) 
Kampusi 2, Rruga Frang Bardhi, Tiranë

Cel: +355 69 20 62 086|+355 69 20 41 222|+355 69 20 67 247 
E-mail: info@umb.edu.al|mastersecretary@umb.edu.al|admissions@umb.edu.al

Web: www.umb.edu.al 

Universiteti 
BARLETI 
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Misioni

Misioni i Universitetit Aplikativ Barleti është të përgatisë studentë të një niveli të lartë, profesionistë novatorë, krijues e sipërmarrës, 
të aftë për sfidat e së tashmes dhe të së ardhmes, si dhe qytetarë të angazhuar të një bote në ndryshim dhe zhvillim të vazhdueshëm. 

Programet e studimit synojnë një ofertë akademike të pasur dhe gjithëpërfshirëse duke krijuar përvojë aktive të studentëve, 
kërkim shkencor të aplikuar, shërbime me vështrim ndaj biznesit dhe sipërmarrjes dhe duke u mbështetur në pesë shtylla kryesore. 

 Shtyllat e Zhvillimit “Universiteti Aplikativ dhe Sipërmarrës Barleti”   

1.     Shtylla Akademike: fokusuar në veprimtaritë akademike;
2.     Shtylla e Studentit ne Qendër: fokusuar në veprimtaritë studentore dhe komunitare;

3.     Shtylla e Kërkimit të Aplikuar dhe Inovacionit: fokusuar në veprimtaritë kërkimore me 
karakter shkencore dhe të aplikuara,inovacionin dhe projektet në fusha të ndryshme si drejtësia, 
qeverisja, ekonomia, tregtia, industria, teknologjia, informatika, energjetika etj.
4.     Shtylla Korporative dhe Administrative: fokusuar në veprimtaritë me karakter administrativ.

5.     Shtylla Sipërmarrëse: fokusuar në veprimtaritë e sipërmarrjeve të ngritura nga ana e institucionit, 
me qëllim përmbushjen e misionit të tij.

Inovacion – Kreativitet – Sipërmarrje

Programe studimi me karakter profesional:

•	 Fakulteti	i	Drejtësisë	dhe	Shkencave	Sociale	e	Politike
            
            - Operator në fitness, palestër dhe organizim eventesh publike
            - Operator dhe këshillues në përkujdesja shëndetësore

•	 Fakulteti	i	Shkencave	të	Aplikuara	dhe	Ekonomisë

- Departamenti Biznes, Menaxhim, Turizëm

            - Operator në mikpritje dhe hotel, restorant, catering
            - Teknik në operacione biznesi, marketin dhe shitje
            - Operator në Industri kreative, art dhe zejtari

- Departamenti i Arkitekturës dhe Shkencave Komjuterike

- Teknik për pajisje elektronike dhe TIK
-  Teknik në mekanikë dhe prodhim të automatizuar
- Teknik në ndërtimtari për ndërtim dhe rifinitura
-  Teknik ne sistemet e teknologjisë e ndërtesës
- Teknik në prodhime digitale dhe software


