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ÇFARË OFROJMË? 

Me anë të programeve të dedikuara, bashkëkohore dhe të per-
sonalizuara, infrastrukturën moderne teknike dhe teknologjike, 
ambiente me kushte komode dhe të përshtatshme, BTTC ka arri-
tur që të ndërtojë modele të qëndrueshme suksesi, besueshmërie 
dhe stabiliteti. BTTC është e përqëndruar në: Kurse formimi pro-
fesional / Trajnimet dhe arsimin teknik dhe profesional (TVET) 
/ Trajnimet Praktike në vendin e punës / Edukimin dhe Arsimin 
jo formal / Të mësuarit gjatë gjithë jetës / Trajnimet konsultative 
dhe orientuese. Shërbimet e BTTC drejtohen dhe realizohen nga 
trajnerë, ekspertë dhe konsulentë njohës të anës praktike dhe 
problematikave të punës në fushën e tyre të kompetencës dhe ek-
spertizës. BTTC transmeton tek pjesëmarrësit standardet më të 
larta teknike dhe praktike të njohurive, aftësive dhe vlerave më të 
spikatura profesionale.

AKADEMITË

•  AKADEMIA PËR PUNËSIM & KARRIERË 
•  AKADEMIA E BIZNESIT & STARTUP 
•  AKADEMIA E TURIZMIT, REKREACIONIT 
    & MIKËPRITJES
•  AKADEMIA PËR QYTET INTELIGJENT
•  AKADEMIA E TË ARDHMES DIGJITALE
•  AKADEMIA E EDUKIMIT & MËSIMDHËNIES
•  AKADEMIA E SHËNDETIT & SPORTIT
•  AKADEMIA E INDUSTRIVE KREATIVE
•  AKADEMIA E ZHVILLIMIT TË QENDRUESHËM

GRUPI SYNUAR
 
Shërbime 360 gradë për çdo individ, grup apo sektor të tregut të 
punës, industrive të ndryshme dhe ekonomisë në tërësi.

KUSH JEMI  

UniBa është Universitet Aplikativ dhe 
Sipërmarrës me një aktivitet 15 vjeçar, 
vlerësuar dhe akredituar maksimal-
isht nga institucionet ndërkombëtare 
të akreditimit, jo vetëm për formimin 
cilësor universitar por edhe për ideimin 
dhe zbatimin e një sërë programesh dhe 
projektesh të profileve dhe sektorëve 
të ndryshëm, në mbështetje të tregut te 
punës, industrive të ndryshme dhe ekon-
omisë në tërësi.

PËRSHKRIM

Barleti Training and Testing Center (BTTC) funksionon si qender 
multifunksionale zhvillimi profesional-praktik e Universitetit Barleti, 
me fokus përgatitjen dhe zhvillimin e aftësive për tregun e punës me 
kompetenca dhe ekspertizë të gjerë në një serë fushash profesionale. 
Shërbimet e BTTC përfshijnë qindra kurse dhe module, trajnime afat-
shkurtra dhe afatgjata me diploma, certifikata, konsulenca, testime dhe 
certifikime, dëshmi pjesëmarrjeje dhe vlerësimi, të akredituara dhe të 
licensuara me kohë të plotë, të pjesshme ose në mënyrë virtuale sipas 
mundësive dhe kushteve tuaja.

MISIONI DHE VIZIONI

MANTRA  | Train, Learn and Qualify
VIZIONI 
Ngritja e një poli për aftësimin profesional, trajnimit, testimit dhe 
certifikimit përmes bashkëpunimit të Universitetit dhe Industrive. 

MISIONI 
Të ofrojë shërbime cilësore, profesionale, koherente, në përputhje me 
nevojat e tregut të punës. Programet novatore të BTTC, ndikojnë pozi-
tivisht në kultivimin e prirjeve, përgatitjen në drejtimet e profesioneve, 
zhvillimin e karrierës si dhe akomodimin dhe ri-integrimin në tregun 
e punës.

         
DREJTIMET DHE FUSHAT E SHËRBIMEVE

PROFESIONISTËT DHE ZHVILLIM KARRIERE:
Pranë BTTC realizohen trajnime specifike dhe të dedikuara pro-
fesionale, për zhvillimin e aftësive për përballjen me ndryshimet e 
tregut të punës si dhe zhvillimin në karrierë. 

RI-INTEGRIM NË TREGUN E PUNËS:  
Trajnimet në drejtim të rikualifikimit profesional janë një element 
i domosdoshëm konkurueshmërie, të cilat çdo ditë e më shumë po 
përbëjnë prioritet për punëdhënësit dhe tregun e punës. 

TRAJNIME PËR PUNËSIM: 
BTTC, ofron kurse falas ose me kosto të ulët për të sapodiplo-
muarit dhe punëkërkuesit, me synim aftësimin e mëtejshëm të 
tyre. 

KURSE PËRGJATË VERËS: 
Kurset afatshkurtra gjatë periudhës së verës, i drejtohen indi-
vidëve dhe profesionistëve të cilët duan të shfrytëzojnë këtë kohë 
për kualifikim të mëtejshëm profesional. 

PËR PUNONJËS NË MOSHË: 
Për personat mbi 45 vjeç që dëshirojnë të integrohen në tregun 
e punës, BTTC zhvillon kurse intensive me kosto të ulët ose pa 
pagesë. 

STUDENTËT OSE NxËNËSIT: 
BTTC, ofron kurse dhe trajnime për nxënësit dhe studentët 
për përgatitjen e duhur të tyre drejt profesioneve të së ardhmes.

Trajnime Barleti


