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Master Profesional (120ECTS) në

 
PLANI MËSIMOR/KURIKULA E PROGRAMIT TË STUDIMIT

 
Plani mësimor/kurrikula e programit të studimit

përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015 ‘Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 
Shqipërisë’, VKM nr. 41, datë 24.1.2018 ‘Për elemente
ndryshuar,Udhëzimit nr.1, datë 14.01.2020 
Institucionit të Arsimit të Lartë, degëve të tyre,
Institucionit të Arsimit të Lartësi’ dhe Standardeve për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë Master 
Profesional1. Ky program plotëson kuadrin e përgjithshëm formues sipas kornizës kombëtare të kualifikimeve të nivelit VII. 

Hartimi i planit mësimor dhe programeve lëndore ë
mësuesisë, të ofruara nga IAL me eksperiencë të gjatë në përgatitjen e mësuesve si
më të mira të stafit akademik të Universitetit Barleti të cilët janë lider në fushën e trajnimit dhe trajnimit të mësues
një dekadë. 
                                                           
1https://ascal.al/media/documents/standardet/Standardet-
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Master Profesional (120ECTS) në Mësuesi në Arte 

 

PLANI MËSIMOR/KURIKULA E PROGRAMIT TË STUDIMIT 

studimit Master Profesional (120 ECTS) në Mësuesi në Arte
‘Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

‘Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e Arsimit te Lartë
Udhëzimit nr.1, datë 14.01.2020 ‘Për dokumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e 

egëve të tyre, njësive kryesore dhe programeve tëstudimit si dhe 
dhe Standardeve për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë Master 

. Ky program plotëson kuadrin e përgjithshëm formues sipas kornizës kombëtare të kualifikimeve të nivelit VII. 
programeve lëndore është bërë duke u bazuar në disa modele të 

me eksperiencë të gjatë në përgatitjen e mësuesve sikurse është Universiteti 
më të mira të stafit akademik të Universitetit Barleti të cilët janë lider në fushën e trajnimit dhe trajnimit të mësues

-per-programet-e-studimit-te-ciklit-te-dyte-Master-Profesional.pdf 
 

 

Mësuesi në Arte, është organizuar sipas 
‘Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

ionet e Arsimit te Lartë’, i 
okumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e 

tudimit si dhe ndarjen ose bashkimin e 
dhe Standardeve për Sigurimin e Cilësisë për Programet e Studimit të Ciklit të Dytë Master 

. Ky program plotëson kuadrin e përgjithshëm formues sipas kornizës kombëtare të kualifikimeve të nivelit VII.  
shtë bërë duke u bazuar në disa modele të programeve në fushën e 

është Universiteti i Arteve dhe eksperienca 
më të mira të stafit akademik të Universitetit Barleti të cilët janë lider në fushën e trajnimit dhe trajnimit të mësuesve prej më shumë se 
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1. Numri total i krediteve  
Programi i studimitMaster Profesional (120ECTS) në
me 120 ECTS, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015 ‘Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Inst
në Republikën e Shqipërisë’. Shpërndarja e krediteve, sipas kategorive, është bërë sipas parashikimeve të 
‘Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e Arsimit te Lartë
për lëndët/modulet e programit të studimit, sipas kategorive A
 

2. Pasqyra analitike e lëndëve, moduleve sipas kategorive 
 

Planimësimor Master Profesional (120 ECTS) në: Mësuesinë Arte

Nr. Lënda 

      

1 Psikologji edukimi Psikologji

2 
Metodat e kërkimit 
shkencor 

Metodat e 
kërkimitshkencor

3 
Kompetencat kyçe 
evropiane për arsimin 
parauniversitar 

Kompetencat
evropiane
parauniversitar
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Master Profesional (120ECTS) në Mësuesi në Arte, me kohëzgjatje dy vite akademike dhe katër semestra, ofrohet 
sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 80/2015 ‘Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë 

. Shpërndarja e krediteve, sipas kategorive, është bërë sipas parashikimeve të VKM
Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e Arsimit te Lartë’, i ndryshuar. Në vijim gjendet pasqyra analitike 

për lëndët/modulet e programit të studimit, sipas kategorive A-E.  

ve, moduleve sipas kategorive  

Planimësimor Master Profesional (120 ECTS) në: Mësuesinë Arte
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Viti I, Semesti I 

Psikologji edukimi A 6 45 30 14   1 

Metodat e 
kërkimitshkencor 

A 5 37 25 12   1 

Kompetencat kyçe 
evropiane për arsimin 
parauniversitar 

B 6 45 30 14   1 

 

 

, me kohëzgjatje dy vite akademike dhe katër semestra, ofrohet 
itucionet e Arsimit të Lartë 

VKM nr. 41, datë 24.1.2018 
’, i ndryshuar. Në vijim gjendet pasqyra analitike 

Planimësimor Master Profesional (120 ECTS) në: Mësuesinë Arte 
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4 
Zhvillim kurrikule dhe 
mendim kritik  

Zhvillim kurrikule dhe 
mendim kritik 

5 
Teoritë e të nxënit dhe 
modelet e mësimdhënies 

Teoritë e të nxënit dhe 
modelet e mësimdhënies

  Total 

    

6 Menaxhimi i klasës Menaxhimi

7 
TIK në mësimdhënie dhe 
të nxënë 

TIK në 
të nxënë

8 
Vlerësimi për të nxënët 
dhe i të nxënit 

Vlerësimi
dhe i të 

9 
Edukimi dhe 
bashkëpunimi me 
prindërit 

Edukimi
bashkëpunimi me 
prindërit

  Total 
    

10 
Kurrikula e Arteve 

Kurrikula e artit

  Kurrikula e artit

11 
Didaktikë e Arteve 

Didaktika e artit

  Didaktika e artit

12 Aftësim praktik në Arte 

Aftësim praktik në art 
pamor  
Aftësim praktik në art 
skenik 

13 Praktikë profesionale Praktikë

  Total 
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Zhvillim kurrikule dhe 
mendim kritik  

B 6 45 30 14   1 

Teoritë e të nxënit dhe 
modelet e mësimdhënies 

B 7 52 35 16   1 

  30 224.4 150 69   5 

  Viti I, Semesti II 
Menaxhimi i klasës B 7 52 35 16   1 

 mësimdhënie dhe 
nxënë 

B 8 60 40 18   1 

Vlerësimi për të nxënët 
 nxënit 

B 8 60 40 18   1 

Edukimi dhe 
bashkëpunimi me 
prindërit 

B 7 52 35 16   1 

  30 224.4 150 69   5 
  Viti II, Semesti I 

Kurrikula e artit pamor C 4 30 20 9   1 

Kurrikula e artit skenik C 4 30 20 9   1 

Didaktika e artit pamor C 4 30 20 9   1 

Didaktika e artit skenik C 4 30 20 9   1 
Aftësim praktik në art 

 
C 4 30 20 9   1 

Aftësim praktik në art 
 

C 4 30 20 9   1 

Praktikë profesionale D 6 135         

  30 314.5 120 55   4 

Viti II, Semesti II 
 

 

    105 

    123 

    526 

    123 

    140 

    140 

    123 

    526 

    70 

    70 

    70 

    70 

    70 

    70 

135   15 

135   435 
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10 Kurrikula e Arteve 
Kurrikula e 
artevemuzikore

11 Didaktika e Arteve 
Didaktika e 
artevemuzikore

12 Aftësim praktik në Arte  
Aftësim praktik në arte 
muzikore 

13 Praktikë profesionale Praktikëprofesionale

14 Detyrime përmbyllëse Detyrimepërmbyllëse

  Total 

Gjithsej 

 
 
Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria A) e kurrikulës dhe kreditet 
 
Nr. Lënda/moduli 
1 Psikologji edukimi 
2 Metodat e kërkimit shkencor 

 
Në kategorinë A – Lëndë bazë –përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme
Metodat e Kërkimit të Avancuara. Psikologjia e edukimit është një lëndë e cila i shërben studentëve të programit për të kriju
kulturë të përgjithshme, ndërsa lënda Metodat e Kërkimit të Avancuara i v
Ngarkesa e këtyre lëndëve, e shprehur në kreditë është 11
studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e VKM nr.41. 
 
Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria 
 
Nr. Lënda/moduli 
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Kurrikula e 
artevemuzikore 

C 4 30 20 9   1 

Didaktika e 
artevemuzikore 

C 4 30 20 9   1 

Aftësim praktik në arte 
muzikore  

C 4 30 20 9   1 

Praktikëprofesionale D 6 135         

Detyrimepërmbyllëse E 12 42         

  30 267 60 28   2 

120 1030 480 222   16 

Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria A) e kurrikulës dhe kreditet  

Kategoria ECTS 
A 6 
A 5 

përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme, janë përcaktuar dy lëndë, Psikologji Edukimi dhe 
Metodat e Kërkimit të Avancuara. Psikologjia e edukimit është një lëndë e cila i shërben studentëve të programit për të kriju
kulturë të përgjithshme, ndërsa lënda Metodat e Kërkimit të Avancuara i vjen në ndihmë studentëve për përgatitje metodologjike. 

e shprehur në kreditë është 11 ECTS, të cilat përbëjnë 10 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të 
studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e VKM nr.41.  

Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria B) e kurrikulës dhe kreditet 

Kategoria ECTS 

 

 

    70 

    70 

    70 

135   15 

  42 258 

135 42 483 

 270 42 1970 

, janë përcaktuar dy lëndë, Psikologji Edukimi dhe 
Metodat e Kërkimit të Avancuara. Psikologjia e edukimit është një lëndë e cila i shërben studentëve të programit për të krijuar një 

jen në ndihmë studentëve për përgatitje metodologjike. 
10 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të 
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1 Kompetencat kyçe evropiane për arsimin
2 Hartimi dhe zbatimi i kurrikulës 
3 Teoritë e të nxënit dhe modelet e mësimdhënies
4 Menaxhimi i klasës 
5 TIK në mësimdhënie dhe të nxënë 
6 Vlerësimi për të nxënët dhe i të nxënit 
7 Edukimi dhe bashkëpunimi me prindërit

 
Në kategorinë B - Lëndë karakterizuese –përgatitje për disiplinën shkencore
cila përbën 40 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. 
VKM nr.41. Lëndët e kësaj kategorie janë lëndë karakterizuese të një programi në fushën e mësuesisë, ku evidentohen edhe lënd
formimit psiko-pedagogjik, sipas parashikimeve ligjore në fuqi. Lën
politikat dhe ligjshmëria në arsim. Një vend i rëndësishëm në këtë program studimi i kushtohet edhe elementëve të lidhur me h
dhe zbatimin e kurrikulës, teoritë dhe modelet e ndryshme, vle
Kjo kategori është ndërtuar duke i’u referuar programeve të së njëjtës fushë të ofruara nga IAL
që e bëjnë këtë program të ndryshëm nga programet e
 
Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria 
 

Master Profesional (120ECTS) në

1 
Kurrikula e arteve në AMU. Modulet. 1.Art pamor (4), 2.Art skenik (4). 
3.Art Muzikor (4) 

2 
Didaktikë e arteve në AMU. Modulet. 1.Art pamor (4), 2.Art skenik (4). 
3.Art Muzikor (4) 

3 
Aftësim praktik në Zhvillimin e arteve me anë të projektimit të edukimit 
artistik. Modulet. 1.Art pamor (4), 2.Art skenik (4). 3.Art Muzikor (4)
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Kompetencat kyçe evropiane për arsimin B 6 
B 6 

Teoritë e të nxënit dhe modelet e mësimdhënies B 7 
B 7 
B 8 
B 8 

Edukimi dhe bashkëpunimi me prindërit B 7 

përgatitje për disiplinën shkencore, janë përcaktuar 7 lëndë, me një ngarkesë prej 4
cila përbën 40 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e 
VKM nr.41. Lëndët e kësaj kategorie janë lëndë karakterizuese të një programi në fushën e mësuesisë, ku evidentohen edhe lënd

pedagogjik, sipas parashikimeve ligjore në fuqi. Lëndët variojnë nga kompetencat kyçe evropiane për arsimin, tek 
politikat dhe ligjshmëria në arsim. Një vend i rëndësishëm në këtë program studimi i kushtohet edhe elementëve të lidhur me h
dhe zbatimin e kurrikulës, teoritë dhe modelet e ndryshme, vlerësimi, menaxhimi e deri tek edukimi dhe bashkëpunimi me prindërit. 
Kjo kategori është ndërtuar duke i’u referuar programeve të së njëjtës fushë të ofruara nga IAL-të e tjera, por edhe duke sjellë element 
që e bëjnë këtë program të ndryshëm nga programet ekzistuese.  

Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria C) e kurrikulës dhe kreditet 

Master Profesional (120ECTS) në Mësuesi në Arte ECTS  

Kurrikula e arteve në AMU. Modulet. 1.Art pamor (4), 2.Art skenik (4). 
12 

arteve në AMU. Modulet. 1.Art pamor (4), 2.Art skenik (4). 
12 

Aftësim praktik në Zhvillimin e arteve me anë të projektimit të edukimit 
artistik. Modulet. 1.Art pamor (4), 2.Art skenik (4). 3.Art Muzikor (4) 

12 

 

 

lëndë, me një ngarkesë prej 49 ECTS, e 
Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e 

VKM nr.41. Lëndët e kësaj kategorie janë lëndë karakterizuese të një programi në fushën e mësuesisë, ku evidentohen edhe lëndë të 
dët variojnë nga kompetencat kyçe evropiane për arsimin, tek 

politikat dhe ligjshmëria në arsim. Një vend i rëndësishëm në këtë program studimi i kushtohet edhe elementëve të lidhur me hartimin 
rësimi, menaxhimi e deri tek edukimi dhe bashkëpunimi me prindërit. 

të e tjera, por edhe duke sjellë element 
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Në kategorinë C - Lëndë ndërdisiplinore/integruese 
studimit është konceptuar që të ofrojë lëndë në bazë të 6 fushave të mësuesisë. Në momentin e regjistrimit, studenti përzgjed
nga profilet do të ndjekë, bazuar në fushën e mëparshme të studimeve
36 ECTS, e cila përbën 30 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputh
parashikimet e VKM nr.41. Lëndët në secilin prej profileve, janë konceptuar në lëndë të kurrikulës, didaktikës dhe aftësimit praktike
në fushën përkatëse. Secila nga lëndët e kësaj kategorie, përbëhet nga module, të cilat kanë një ngarkesë 4 ECTS secila. Komb
lëndëve të kategorive A dhe B, me lëndët e profileve, krijon një kurrikul të plotë për mësuesi në fushën përkatëse.
 
Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria 
Komponenti mësimor  
Praktikë profesionale 

 
Në kategorinë D – Lëndë plotësuese– gjuhët e 
cila do të zhvillohet në institucione të arsimit parauniversitar. 
e cila përbën 10 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me par
VKM nr.41.  
Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria 
 
Komponenti mësimor  
Provimi Përfundimtar  

 
Në kategorinë E–detyrime përmbyllëse– është parashikuar provimi përfundimtar, i cili ka një ngarkesë prej 
% të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e VKM n
Pesha e krediteve sipas tipit të veprimtarive  
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ndërdisiplinore/integruese –nëndisiplina, profile dhe grup-lëndë me zgjedhje –
studimit është konceptuar që të ofrojë lëndë në bazë të 6 fushave të mësuesisë. Në momentin e regjistrimit, studenti përzgjed

, bazuar në fushën e mëparshme të studimeve. Kategoria C përbëhet nga 3 lëndë, me një ngarkesë totale prej 
36 ECTS, e cila përbën 30 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputh

imet e VKM nr.41. Lëndët në secilin prej profileve, janë konceptuar në lëndë të kurrikulës, didaktikës dhe aftësimit praktike
në fushën përkatëse. Secila nga lëndët e kësaj kategorie, përbëhet nga module, të cilat kanë një ngarkesë 4 ECTS secila. Komb
lëndëve të kategorive A dhe B, me lëndët e profileve, krijon një kurrikul të plotë për mësuesi në fushën përkatëse.

Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria D) e kurrikulës dhe kreditet 
Kategoria  ECTS 
D 12 

e huaja, njohuri informatike, praktika profesionale – do të ofrohet praktika profesionale e 
arsimit parauniversitar. Ngarkesa e praktikes profesionale e shprehur në

e cila përbën 10 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me par

Pasqyrë analitike (për lëndë e module, kategoria E) e kurrikulës dhe kreditet 

Kategoria  ECTS 
E 12 

është parashikuar provimi përfundimtar, i cili ka një ngarkesë prej 
% të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e VKM n

 

 

– kurrikula e programit të 
studimit është konceptuar që të ofrojë lëndë në bazë të 6 fushave të mësuesisë. Në momentin e regjistrimit, studenti përzgjedh se cilin 

. Kategoria C përbëhet nga 3 lëndë, me një ngarkesë totale prej 
36 ECTS, e cila përbën 30 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me 

imet e VKM nr.41. Lëndët në secilin prej profileve, janë konceptuar në lëndë të kurrikulës, didaktikës dhe aftësimit praktike 
në fushën përkatëse. Secila nga lëndët e kësaj kategorie, përbëhet nga module, të cilat kanë një ngarkesë 4 ECTS secila. Kombinimi i 
lëndëve të kategorive A dhe B, me lëndët e profileve, krijon një kurrikul të plotë për mësuesi në fushën përkatëse. 

ofrohet praktika profesionale e 
e shprehur në kredite është 12 ECTS, 

e cila përbën 10 % të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e 

është parashikuar provimi përfundimtar, i cili ka një ngarkesë prej 12 ECTS, e cila përbën 10 
% të ngarkesës totale të krediteve të programit të studimit. Kjo kategori është ndërtuar në përputhje me parashikimet e VKM nr.41.  
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Kategoria ECTS në program 
A 12  
B 48 
C 36 
D 12 
E 12 

TOTAL 120 
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Pesha në % VKM nr. 41 
10 % 5-10% 
40% 30-40% 
30 % 20-30% 
10% 10% 
10% 10-20 % 
100%  

 

 


