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PSE DUHET TË ZGJIDHNI 
UNIVERSITETIN BARLETI?

Historik i shkurtër i UMB!

Bursa Talenti & 
Lidershipi

Klasa dhe labora-
tor moderrn

5 vjet
Akreditim

Bachelor | Master Profesional | Master i Shkencave | Diploma Profesionale 
  

Universiteti Barleti është institucion jopublik i arsimit të lartë kri-
juar në vitin 2005 mbi bazën e VKM nr. 571, dt. 12.08.2005 “Për dhënien 
e lejes për hapjen e shkollës së lartë universitare private Marin Barleti”, me 
dy fakultete dhe pesë programe studimi. 

Universiteti Barleti është i pari institucion i arsimit të lartë në Shqipëri që 
u ngrit nën drejtimin e kuali�kuar të një Bordi Akademik. 
Që nga koha e hapjes së tij, Universiteti Barleti, punon për të krijuar një 
pro�l të qëndrueshëm, dinamik me programe cilësore, bashkëkohore që 
gërshetojnë akademinë dhe kërkimin shkencor sipas kërkesave gjithmonë 
në rritje dhe ndryshim të tregut të punës dhe s�dave të zhvillimit. 

Që në gjenezën e tij, Universiteti Barleti ka zhvilluar në rritje një ofertë 
akademike ndërdisiplinore në fushat më të spikatura nga kërkesa e tre-
gut, shoqërisë, politikës, ambjentit. Diplomat e tij mbulojnë sektorë si: 
biznes, teknologji informacioni, drejtësi, mësuesi në sporte, dizajn, shken-
ca sociale, arkitekturë, urbanistikë, etj dhe krijojnë mundësi jo vetëm për 
programe akademike të të tre niveleve por dhe për formim profesional 
nëpërmjet programeve të veçanta. Në rrugëtimin e tij, institucioni ka 
mundësuar jo vetëm studimet profesionale dhe të aplikuara universitare, e 
pasuniversitare, por dhe shërbime të tjera si ato të testimit dhe programeve 
të trajnimit të vazhdueshëm profesional dhe liçensimit, nëpërmjet bash-
këpunimeve të shumëllojshme me organizma profesionale, shoqata dhe 
punëdhënës.

Akreditimi institucional ndërkombëtar në nivelin maksimal, më të lartë 
të tij kon�rmoi cilësinë dhe vizionin bashkëkohor të Universitetit Barleti 
si universitet sipërmarrës në fushën e arsimit të lartë që me hapjen dhe 
zhvillimin e mëtejshëm të programeve të reja sjell për studentët shqiptarë 
mundësi të shumëllojshme në formimin e tyre dhe suksesin në tregun e 
punës. 
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4  Fakultete

5  Institute 
15+  Iniciativa 

60 Programe

Profesionale,
Bachelor,
Master

3000+ Studentë 
të diplomuar

250+ Marrëveshje 
bashkëpunimi

1500+ Aktivitete

13 Departamente

CERTIFIKATA | PROGRAME PROFESIONALE | BACHELOR | MASTER PROFESIONAL | MASTER I SHKENCAVE | PROGRAME TË INTEGRUARA
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Prof. Dr. Suzana Guxholli
Rektore e Universitetit Barleti
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FAKULTETI I EKONOMISË, QEVERISJES 
DHE DREJTËSISË

Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë në Universitetin “Barleti” është një kom-
binim unik i tre departamenteve: Ekonomia, Ligji dhe Qeverisja. Të trija këto fusha krijojnë 
mundësi të mëdha për të vepruar sa në nivel departamentesh ashtu edhe si një trup unik për 
të rrokur në gjerësi problematikat e qeverisjes së mirë dhe kërkimit shkencor, për të mundë-
suar studime të plota të nevojshme për vendin. Kjo qasje shumë disiplinore e bën fakultetin 
një partner të shquar për shkëmbimin e njohurive në nivel të lartë.

Ne synojmë që ta shndërrojmë fakultetin tonë në shkollë të mirëqeverisjes duke i dhënë ven-
dit njerëz të a�ë e kopetentë për të marrë përsipër përgjegjësi  të mëdha.

Qëllimi ynë është që të përgatisim një student të përgjegjshëm, të a�ë të rrokë në gjerësi 
problemet e t’i përdorë ato në shërbim të së ardhmes. Ne synojmë të krijojmë një brez të 
rinjsh optimistë dhe aktivë që t’i përgjigjen nevojave të vendit, por dhe të orientohen sa më 
drejtë në proceset globalizuese. Synojmë qytetarin evropian dhe shqiptarin e përgjegjshëm 
për misionin e tij në jetë!

Prof. Asoc. Dr. Zamira ÇAVO
Kryetare e Bordit të Besimit

Dekan



Bachelor
• Financë-Kontabilitet     
• Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme    
• Menaxhim Biznesi      
• Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun 
  
Master Profesional
• Administrim biznesi, me pro�le:        
    1. Financë – Kontabilitet    

2. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh   
3. Lidership dhe Menaxh. i Burimeve Njerëzore

Master i Shkencave
• Kontabilitet-Financë, me pro�l:     
   1. Kontabilitet 

Program Profesional      
• Teknik në operacione biznesi, marketing dhe shitje   
 
    

Master Profesional
• Shkenca Juridike, me pro�l:   

1. E Drejtë Biznesi   

Master i Shkencave
• Shkenca Juridike, me pro�le:   

1. Drejtësi
2. E Drejtë Penale dhe Kriminologji    
3. E Drejtë Tregtare  

DEPARTAMENTI I EKONOMISË, 
SIPËRMARRJES DHE FINANCËS

DEPARTAMENTI I 
DREJTËSISË

       
Bachelor
• Shkenca Politike 
• Administrim Publik 
• Marrëdhënie Ndërkombëtare  
     
Master Profesional
• Shkenca politike, me pro�l
  1. Administrim publik    

Master i Shkencave
• Studime Europiane, me pro�l:   
  1. Politika Europiane dhe Administrim Publik   
  
        
 

DEPARTAMENTI I QEVERISJES, SHKENCAVE 
POLITIKE DHE KOMUNIKIMIT 



Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative është një strukturë krijuese, 
ndërdisiplinore, ku studentët dhe hulumtuesit punojnë së bashku në projekte novatore dhe 
ndërvepruese të kërkimit për industritë kreative. Misioni i tij është të kontribuojë në përgatit-
jen dhe ofrimin e të diplomuarëve të fushës së teknologjisë së informacionit, arkitekturës, 
industrive kreative që kanë një perspektivë kombëtare, madje me a�ësinë për të konkurruar 
ndërkombëtarisht.

Të diplomuarit në programet e teknologjisë së informacionit mund të punësohen në sektorët 
e teknologjisë së informacionit në kompani të ndryshme që kanë të bëjnë me: prodhimin e 
aplikacioneve të ndryshme, implementimin e sistemeve të informacionit për palë të treta, 
sistemin bankar, sistemin shëndetësor, sistemin e transportit, biznesin elektronik, turizmin, 
prodhimin, drejtoritë apo sektorët e teknologjisë së informacionit në organet e qeverisjes ven-
dore etj. Të diplomuarit në programet e arkitekturës mund të ushtrojnë profresionin e tyre si 
në fushën e projektimit dhe atë të zbatimit, në kompani e zyra projektimi, apo sipërmarrje të 
tyre. Të diplomuarit në programet e industrive kreative punësohen në sektorë të ndryshëm, 
si p.sh: agjenci publicitare, në kompani të shërbimeve marketing, prodhim spotesh, TV etj.

FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA 
DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Prof. Asoc. Dr. Semiha LOCA
                  Zv. Rektore për Çështjet Akademike

Dekan
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DEPARTAMENTI I SHKENCAVE 
TË APLIKUARA DHE KOMPJUTERIKE 

       

Master Shkencor
•  Arkitekturë

       

Bachelor
 *Arte të Aplikuara dhe Dizajn. me pro�le: 
•  Dizajn Interieri
•  Dizajn Gra�k dhe Multimedia

“*” - në proces Licensimi

DEPARTAMENTI I ARKITEKTURËS 
DHE DIZAJNIT

DEPARTAMENTI I INDUSTRIVE 
KREATIVE

Bachelor
• Informatikë e Aplikuar
*Shkenca Kompjuterike, me pro�l:
1. Inxhinieri so�weri
2. Rrjetet dhe siguria kibernetike
3. Përpunim të dhënash
     
Master Profesional
• Menaxhim i Teknologjisë së Informacionit

Programe Profesionale     
• Teknik në prodhime digjitale dhe so�ware    
• Teknik për Pajisjet Elektronike dhe TIK

Master i Shkencave
Informatikë e Aplikuar, me pro�l:
• Inxhinieri So�ueri
• Rrjetet dhe Siguria Kibernetike
• Përpunim të Dhënash
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FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, 
TURIZMIT DHE SPORTIT       

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit ofron programe studimi në fusha të akti-
vitetit shoqëror, që po marrin një rëndësi gjithnjë e më të madhe për shoqërinë shqiptare dhe 
më gjerë.

Në këtë fakultet, departamentet paraqesin mundësi, që studentët të diplomohen në fusha si: 
shkencat e edukimit, psikologji, punë sociale, turizmi, edukimi �zik dhe sporti, të cilat po evi-
dentohen gjithnjë e më tepër si aspekte të rëndësishme të jetës shoqërore, si hapësira punësimi 
që përfshijnë gjithnjë e më shumë interesimin e njerëzve dhe kërkojnë specialistë të kuali�-
kuar.

Në përgjigje të kësaj kërkese gjithnjë në rritje, Fakulteti ynë është angazhuar në ofrimin e pro-
grameve të studimit moderne, interesante dhe e�kase që përgatisin profesionistë të projektuar 
në trendin e zhvillimit perspektiv të shoqërisë, në planin kombëtar dhe ndërkombëtar.
I gjithë sta� akademik i fakultetit synon që të vendosë dhe zbatojë standarde bashkëkohore 
të formimit të specialistëve të lartë në këto fusha, të cilët të jenë në gjendje të ballafaqohen 
denjësisht me kërkesat e tregut të punës.
Një tjetër aspket i punës në fakultetin tonë është organizimi i trajnimeve profesionale si një el-
ement që po merr një rëndësi të veçantë në formimin profesional afatgjatë në të gjitha fushat. 

Prof. Dr. Artan SHYTAJ
Zv. Rektor për Çështjet e Studentit dhe Komunitetit

Dekan
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FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, 
TURIZMIT DHE SPORTIT       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

Master Profesional
• Edukim, me pro�l:  
1. Mësimdhënie dhe të nxënit
• * Mësuesi në Shkenca Sociale
• * Mësuesi në Shoqëria dhe Mjedisi
• * Mësuesi në Teknologji Informacioni dhe Komunikim
• * Mesuesi ne Arsim Special
• * Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim
• * Mësuesi në Arte
     

Master Profesional
• Menaxhim Turizëm, Mikpritje dhe 
Rekreacion me pro�le:
1. Turizëm dhe udhëtime
2. Mikpritje dhe hotel, restorant, 
katering (HoReKa)
3. Rekreacion dhe Outdoor
       
Program Profesional      
•  Operator në Udhëtime, 
Turizëm dhe Mikpritje     
     

Bachelor
• Edukim Fizik dhe Sporte   

Master Profesional
• Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte (120 ECTS)  

Master i Shkencave      
• Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte 

Program Profesional     
• Operator në �tness, palestër dhe organizim 
   eventesh publike   
    

Bachelor
• Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente
• * Hoteleri, Restorante dhe Catering, HORECA

Bachelor
• Psikologji       
• Punë Sociale

Master i Shkencave     
• Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi 
• *Psikologji Klinike
• *Puna Sociale në Sistemin Arsimor     
  
Program Profesional      
•  Operator dhe këshillues në 
    përkujdesje shëndetsore       
    
    
        
 

“*” - në proces Licensimi



KAMPUSI I RI UNIVERSITETI BARLETI
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Kampusi i ri sjell një vlerë të shtuar tek Univeristeti “Barleti”. Vendndodhja e tij brenda 
qytetit të Tiranës e bën lehtësisht të arritshme pa mjete transporti. Ai ofron mundësi të 
shumëllojshme akomodimi për ata studentë, të cilët nuk jetojnë pranë familjeve të tyre. 
Mënyra e organizimit të kampusit me salla konferencash, aula, laboratore, ambiente 
rekreacioni, coworking space, inovation hub, terrene sportive, palestra, kafeteri e resto-
rant, e bëjnë këtë kampus tepër të veçantë e të dashur për studentët dhe jetën studentore 
dhe akademike më të pasur.
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JETA STUDENTORE       

Universiteti “Barleti” i ndjekur nga motoja “Studenti në qendër” 
kërkon të formojë studentë ambiciozë, të pavarur, krijues, sipër-
marrës dhe bartës të vlerave më të mira të qytetarisë. 
Jeta në UniBa shkon përtej mësimit dhe provimeve. Nëpërmjet 
klubeve studentore, konkurseve, aktiviteteve me shumë të �u-
ar në fusha të ndryshme, konferencave dhe ndeshjeve sportive, 
studentët jo vetëm mësojnë, por edhe argëtohen përtej auditorit. 

“Barletas” është emri i dytë i çdo studenti që ndjek studimet e 
tij në Universitetin Barleti. Dekani i studentëve është mbështet-
ja e parë në çdo aktivitet që organizojnë “Barletasit”, brenda 
dhe jashtë kampusit. Misioni i këtyre aktiviteteve është të nx-
isë bashkëpunimin midis studentëve dhe të pasurojë zhvillimin 
intelektual, etik dhe shoqëror, duke i angazhuar ata më shumë 
në komunitet, si dhe duke nxitur e zhvilluar shprehi dhe a�ësi 
drejtuese e organizative. 
Zyra e Dekanit të Studentëve është angazhuar për ofrim-
in e programeve dhe shërbimeve cilësore, të cilat promovojnë 
vetëqeverisjen, respektimin e diversitetit, përgjegjësinë qytetare 
dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës. Synimi është integrimi i shpe-
jtë i studentëve në shoqërinë e sotme shqiptare, duke bërë që 
dimensioni rinor të jetë një faktor i rëndësishëm në drejtimin 
akademik të universitetit. 
Universiteti vë në dispozicion të studentëve shërbimet dhe infra-
strukturën e nevojshme, që lidhet drejtpërdrejtë me sigurimin 
e cilësisë së studimeve, të jetës sociale dhe të shëndetit të stu-
dentëve, duke �lluar që nga përkujdesja e mbikëqyrja akademike, 
asistenca e personelit administrativ dhe infrastrukturë ndihmëse 
si bibliotekat, sallat e kompjuterave, laboratori i gjuhëve të hua-
ja, si edhe infrastrukturë mbështetëse për aktivitet sportive, të 
gjitha këto sipas parametrave dhe standardeve bashkëkohore.

Dr. Elda MAMOÇI
Dekane e Studentëve



#STUDENTINËQENDËR

#BARLETIPËRTY

#KLUBETSTUDENTORE



AKTIVITETE
Në Kampuset e UniBa-së organizohen gjithmonë aktivi-
tete me natyra të ndryshme si mënyra më e mirë për t’i 
ndihmuar studentët të njohin veten, të zhvillojnë a�ësitë 
sociale dhe të lidershipit, për të bërë ndryshime cilësore 
në jetën e tyre, si dhe për të takuar miq që do t’i keni për 
gjithë jetën. Jeta përtej librave, me një larmi aktivitetesh 
të organizuar nga vetë studentët, janë një mundësi për 
të eksploruar interesat personale (përtej studimeve aka-
demike) dhe mbi të gjitha, për t’u argëtuar. Çdo student 
mund të bëhet organizator! 

Në Universitetin Barleti janë 15 Klube Studentore që 
ndihmojnë studentët të bëjnë diçka që duan, të mëso-
jnë diçka të re ose të mbështesin një kauzë të preferuar. 
Nëse ne nuk e ofrojmë atë për të cilën ju jeni i interesuar, 
studentët marrin iniciativën për të krijuar një Klub të ri. 

KLUBET STUDENTORE janë të krijuara nga 
studentët dhe të realizuara prej tyre. Klubet synojnë që 
të mundësojnë organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve 
sociale të studentëve, si dhe të zhvillojnë marrëdhënie 
ndër-personale dhe të a�ësisë së lidershipit. Pjesë e 
Klubeve Studentore janë jo vetëm studentët Barletas, 
por gjithashtu edhe gjimnazistë, maturantë nga e gjithë 
Shqipëria, të cilët zgjedhin secilin klub në bazë të inte-
resave të tyre. Përvojën e �tuar në këto klube, Barletasit 
mund ta aplikojnë edhe në karrierën e tyre të ardhshme. 
Studentët e diplomuar apo Alumni gjithashtu marrin 
pjesë si anëtarë nderi në këto klube, duke dhënë kon-
tributin e tyre përmes eksperiencës së mëparshme.

Klubet studentore bartin energjinë e studentëve bar-
letas. Numri i klubeve re�ekton larminë e interesave të 
komunitetit të studentëve. Klubet dhe organizimet stu-
dentore u ofrojnë studentëve mundësi për pjesëmarrje 
në veprimtaritë akademike, kulturore, sociale dhe sport-
ive që përputhen me zhvillimin e dijeve, a�ësive, vlerave 
dhe qëndrimeve që rekomandohen nga profesionistët e 
fushës.

KONKURSE 
Studentët në UniBa shpesh vendosen në pozita 
konkurence dhe gare, ata aplikojnë për projekte të 
ndryshme individuale apo në grup.
Konkurset u japin studentëve përvojë biznesi në botën 
reale, një shans për të praktikuar a�ësitë e tyre të prezan-
timit dhe mundësitë për të krijuar lidhje me studentët e 
tjerë dhe profesionistët në mbarë botën. 

#NOVACION

UNIVERSITETI “BARLETI” KA 
11  KLUBE STUDENTORE 

1. Klubi i Artit dhe Kulturës   
2. Klubi i Medias
3. Klubi Books and Tech
4. Klubi i Vullnetarëve 
5. Klubi i Sportit dhe Rekrecionit
6. Klubi i Karrierës 
7. Klubi i Sipërmarrësit Barletas
8. Klubi i Psikologjisë 
9. Klubi Ligj dhe Qeverisje
10. Klubi i Arkitektit Barletas
11. Klubi ICT



QEVERIA STUDENTORE: është organizim i studentëve në 
Universitetin Barleti, i përbërë nga përfaqësuesit e studentëve nga të 
gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse të zgjedhur në mënyrë 
demokratike.
Objektivi themelor i Qeverisë së Studentëve është që të sigurojë zhvil-
limin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre sociale dhe personale. 
Qeveria e Studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve.

Qeveria e Studentëve promovon, koordinon dhe inkurajon pjesëmar-
rjen e studentëve dhe përfaqësimin e ideve e opinioneve të tyre në 
organet drejtuese të Universitetit, në strukturat mësimore-kërkimore 
dhe synon garantimin e shërbimeve si:

• Funksionimin e Klubeve Studentore;
• Shërbimeve dhe Aktiviteteve Sociale;
• Përmirësimin e jetës në kampus.

STUDENTËT AMBASADORË
Ekipi i Studentëve Ambasadorë është krijuar nga studentët 
më të mirë në Universitetit “Barleti”, të cilët janë vlerësuar 
nga Universiteti me dhurimin e një burse mbi bazë të per-
formancës së tyre akademike. Studentët Ambasadorë janë 
përzgjedhur për të qenë përfaqësuesit më të denjë të trupës 
studentore në Universitetin Barleti, në aktivitete të ndryshme 
brenda dhe jashtë universitetit.  Me një moto: “Studentët për 
Studentët”, misioni i këtij ekipi shtrihet në informimin dhe 
orientimin mbi Universitetin ndër studentët e ardhshëm, 
prindërit e tyre dhe komunitetin në tërësi, nga vetë studentët 
e Universitetit Barleti. 

BARLETASIT PËR HUMANIZMIN
Studentët për Humanizmin, janë fushat e ndryshme sensibi-
lizuese që ndërmerren nga studentët e UniBa. Çdo vit propo-
zohet një ose më shumë tema për të promovuar dhe mbështe-
tur, tema të dobishme për shoqërinë ose nganjëherë kauza të 
harruara. Fushatat mund të kenë kohëzgjatje ditore, javore, 
mujore apo edhe vjetore.

TESTIMONIALS
Jam krenar që jam BARLETAS! 

Studenti 1: Falë “Universitetit Barleti” e ndjej 
Falë “Universitetit Barleti” e ndjej veten më të 
pregatitur nga ana intelektuale, më të socializuar, 
kreative dhe bashkëpunuese.

Studenti 2: Jam shumë me fat që jam Barletas, 
sepse një ogur i çmuar jemi dhe vetë ne studentët 
që e bëjmë universitetin të jetë edhe më i mirë.

Studenti 3: Pa diskutim që një student i mirë 
dëshiron të studjojë në një ambjent bashkekohor 
dhe UniBa ka gjithë komoditetin që studentët e tij 
të studjojnë në kushte të mira.

Studenti 4: Aktivitetet e ndryshme janë një mo-
tivim më shumë për të ndjekur studimet në këtë 
Universitet. Klubet studentore janë gjithmonë ak-
tive, që përveç formimit profesional na bëjnë më 
interaktiv si dhe na mbushim ditën me aktivitete 
argëtuese.

Studenti 5: Unë pata mundësinë të marr pjesë në 
shumë projekte kombëtare dhe ndërkombëtare 
të UniBa si: Erasmus + në Spanjë, Betahaus & 
Betapitch Global në Berlin, Creative Business Cup 
Albania, ku përveç përvojës së paharrueshme �-
tova dhe dije të vlefshme.

Studenti 6: Do ja sugjeroja si zgjidhjen më të 
mirë të mundshme të gjithë atyre që duan të ka-
lojnë vitet më të bukura studentore dhe njëkohë-
sisht të rriten profesionalisht duke u bërë pjesë e 
tregut të punës.

Studenti 7: Barleti është një ndër investimet më 
të rëndësishme të jetës dhe padyshim merr më 
shumë vlerë nëse je Barletas. Jam i bindur se do të 
dalim shumë të përgatitur profesionalisht dhe do 
të përfaqësojmë denjësisht këtë emër të madh në 
një të nesërme të afërt në tregun e punës.

PROJEKTE DHE INICIATIVA
Jeta studentore në UniBa nxjerr në pah a�ësitë e studentëve 
për karrierën e ardhshme.
Duke ofruar një larmi aktivitetesh, programesh dhe shërbi-
mesh, UniBa nxit studentët të veprojnë, inkurajohen të an-
gazhohen në kampus dhe në shërbim të komunitetit, kanë 
mundësi të pasurojnë njohuritë e tyre, dhe të mbështeten gjatë 
rritjes dhe zhvillimit të tyre personal dhe akademik. Inkura-
jimi i sipërmarrjeve dhe përfshirja e studentëve në vendim-
marrje në Universitetin Barleti synon të kulmojë me një re-
alizim gjithëpërfshirës për një karrierë sa më të suksesshme.



ALUMNI DHE KARRIERA!

Universiteti “Barleti” ndjek me shumë vëmendje ecurinë e studentëve të tij, 
jo vetëm gjatë ciklit të studimeve, por edhe pasi ata diplomohen. Përfshirja e 
Universitetit në tregun e punës dhe lobimi i tij për punësimin e studentëve ka 
një rëndësi të veçantë. Për këtë është krijuar një njësi e dedikuar “Alumni dhe 
Karriera”. 

Kjo zyrë mban kontakte të vazhdueshme me të diplomuarit, zhvillon aktivitete 
të veçanta gjatë gjithë vitit akademik, pasi alumnit janë pjesë e familjes Barleti 
dhe si të tillë ambasadorët më të mirë të barletasve. 

Univeristeti “Barleti” interesohet dhe kujdeset në mënyrë të vazhdueshme për 
punësimin dhe karrierën e barletasve që në vitet e studimeve. Nëpërmjet bazës 
së të dhënave të punëdhënësve të mundshëm si dhe informacionit të përditësu-
ar mbi vendet e lira të punës, zyra e Alumnit dhe Karrierës mbështet studentët 
dhe të diplomuarit në rrugëtimin e tyre për t’u punësuar, për të zhvilluar prak-
tika profesionale dhe për të ndërtuar një plan të suksesshëm karriere. Në këtë 
kuadër, pranë të gjithë departamenteve janë krijuar “Bordet e Karrierës”. Këto 
borde me anëtarë nga tregu i punës dhe nga Alumni Barleti, bashkëpunojnë me 
universitetin për të rritur lobimin e tij në funksion të punësimit të studentëve, 
për të përmirësuar kurrikulat dhe programet mësimore sikurse kërkohen nga 
tregu, si dhe për të mbajtur kontakte të vazhdueshme me profesionistë të fush-
ave të ndryshme. 

Zyra “Alumni dhe Karriera” organizon gjithashtu çdo vit panairin e punës, si 
një element tjetër i rëndësishëm që mbështet punësimin e studentëve dhe bin-
jakëzimin e tyre me barletasit alumni. Universiteti “Barleti” ka tashmë mar-
rëveshje me shumë kompani të mëdha e të vogla, njësi qeveritare, organizata 
dhe aktorë të ndryshëm të tregut të punës, me të cilët bashkëpunon në mënyrë 
dinamike.
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TRAJNIME | BTTC

 “Barleti Training and Testing Center” (BTTC) është pjesë e rëndësishme e Universitetit Barleti, e spe-
cializuar në ofrimin dhe zhvillimin e trajnimeve të formimit të vazhdueshëm, kurseve profesionale, 
konsulencave dhe orientimit profesional, në një spektër të gjerë pro�lesh, grupesh të veçantë, temati-

kash dhe sektorësh veprimi. 

Shërbimet e kësaj strukture mbështeten në 5 shtylla kryesore:

1. Trajnime një ditore mbi tematika që zhvillojnë a�ësitë individuale dhe profesionale 
prezantuese, komunikuese, ndërvepruese të studentëve dhe maturantëve drejt të qenit 
të suksesshëm në tregun e punës.

2. Trajnime praktike-profesionale të kuali�kimit afatmesëm një deri në tre muaj në fus-
ha të përzgjedhura nga tregu, studimi dhe punësimi, për të mundësuar për�tim a�ësish 
të veçanta të domosdoshme në tregun e punës. 

3. Testime dhe trajnime mbështetëse orientuese për maturantë, studentë dhe profesion-
istë të punësuar të fushave të ndryshme që lidhen me njohuritë, a�ësitë, zhvillimin e tyre 
si kompesim i mëtejshëm praktik për intership, punësim apo promovim.

4. Trajnime profesionale të formimit të vazhdueshëm të mësuesve dhe drejtuesve ar-
simorë me kredite dhe certi�kim, të njohur dhe akredituar nga Ministria e Arsimit, 
Sporteve dhe Rinisë në 32 module.  

5. Testime, trajnime dhe konsulencë për drejtuesit, punonjësit dhe stafet e kompanive 
private, institucioneve publike dhe organizatave sipas moduleve të personalizuara mbi 
nevojat konkrete të tyre në përmirësim të menaxhimit dhe s�dave të ardhshme. 
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GRUPI “BARLETI” SIPËRMARRËS 
DHE NDËRKOMBËTAR! 

Universiteti Barleti, si pjesa qendrore e grupit Barleti, është një universitet sipërmarrës ku 
problemet e realitetit kombëtar dhe ndërkombëtar në mënyrë intensive janë bërë epiqen-
dra e punës kërkimore të tij.
Universiteti Barleti është kampusi ku studentët akademikët, biznesi, shoqëria dhe qeveria 
së bashku kthejnë dijen dhe idetë në zgjidhje nga të cilat për�tojnë të gjithë.
Nëpërmjet 4 instituteve dhe 3 qendrave Universiteti Barleti promovon një kërkim cilësor 
të zbatuar në kërkesat e tregut, jetës së përditëshme të mbarë vendit, rajonit dhe më tej.

Institutet dhe Qendrat e Universitetit Barleti janë pjesë komplementare e aktivitetit aka-
demik të departamenteve që ushqejnë lidhjet ndërdisiplinore me kërkesat e jetës së për-
ditshme, tregut, shoqërisë politikës etj duke ju dhënë fushë të gjerë, të përbashkët veprimi 
për krijimtarinë, sipërmarrjen dhe novacionin, si studenteve dhe akademikëve, biznesit 
dhe shoqërisë gjithashtu.
 
Ata mbështesin misionin e Universitetit Barleti duke theksuar e bërë të dukshëm kompo-
nentin sipërmarrës kombëtar e rajonal, duke ushqyer bashkëpunime e vëllazërime me in-
stitucione të tjera kombëtare në mbi 10 qytete të vendit e ndërkombëtar në rreth 7 vende 
të ndryshme. Sipas përqasjes së “quadruple heliks” vihet në qëndër të veprimtarisë të UB 
bashkëpunimi i vazhdueshëm i katër aktorëve: universitet, biznes, qeveri dhe shoqëri, për 
të kontribuar në zhvillimin dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike e shoqërore.  

Grupi Barleti dhe Universiteti Barleti si pjesë e tij, gëzon tashmë një emër me reputacion 
dhe eksperienca ndërkombëtare në fusha të ndryshme. Nëpërmjet 51 kërkuesve akade-
mikë dhe studentëve të sipërmarrjes, ekspertëve ndërdisiplinorë, 7 strukturave të tij ka 
përfunduar tashmë mbi 30 projekte, rreth 20 iniciativa dhe ka kryer studime në fusha të 
ndryshme �nancuar nga programe të BE, Kombet e Bashkuara, GIZ, Qeveria Shqiptare 
apo, qeveritë e vendeve të tjera si Suedia, Zvicra, Gjermania, Italia, vetë grupi Barleti etj. 
Pjesë e kësaj perqasjeje sipërmarrëse ndërkombëtare e novatore janë dhe BTTC, Adriapol 
si qendër e  Komisionit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC).
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             NOVACION / KRIJIMTARI / SIPËRMARRJE
(Platformë bashkëpunimi, fuqizimi dhe konkurimi ndërdisiplinor për idetë e reja, 

startup-e, akselerim dhe rritje). 
Është një program �amur që synon të krijojë mundësi dhe ushqejë për studentët dhe të tjerë që duan kulturë 
sipërmarrëse në një ekosistem mbështetës për start-up-e dhe novacion. Pjesë të tij janë: inkubatori, maker 
space, co-working space, creative garage, academia e start-up-eve etj.
Motoja e tij është: “Fillo të krijosh ide, ushqesh ato, kthesh në start-up të sukseseshëm dhe biznes që 
rritet me shpejtësi, konkurues në treg kombëtar e ndërkombëtar”.

Nxitja e studentëve të �llojnë të mendojnë e gjejnë ide, embrione që mund të zbatohen e kthehen në sipër-
marrje, të zhvilluarit e ideve më tej, ndërsa studiojnë akoma në universitet, kthimin e tyre në plane intere-
sante biznesi që tërheqin fonde e �nancime, ndjekja e tyre në faza të mëtejshme, prezantimi i tyre në rrjete 
biznesi e �nancimi, në partnerë e mbështetës e tj, është një praktikë në Universitetin Barleti, e mishëruar 
edhe në iniciativa të ndryshme si start-up, spin-o�, etj.
 
NOVACIONI - Është thembra e Akilit, avantazhi konkurrues i së ardhmes - inkubator për s�da 
demokratike të hapura. 

KRIJIMTARIJA - Është një kulturë që gjeneron vlerë të shtuar nëpërmjet zhvillimit të - qytetit, ekon-
omisë, hapësirave publike, artistëve si laboratorë të gjallë për industritë krijuese.

SIPËRMARRJA - Është shtegu për sukses i sipërmarrësve të rinj, sistem shtytës përpara që realizohet me 
takime e bashkëpunime me investitorë, partnerë, �nancues, media, mentorë etj nëpërmjet konkurseve të ndry-
shëm në akseleratorë, ambiente co-working, creative garage, maker space, transferim i teknologjisë së re, 
shërbime konsulence, rrjete profesionale, bashkësi dhe aktivitete për sipërmarrjen rinore në UB.
Barleti Hub, si pjesë e ekosistemit sipërmarrës shqiptar, gdhend rrugën drejt suksesit novator duke 
përfshirë një rrjet të gjerë hallkash e bashkëpunimesh. 

Barleti Hub ka histori suksesi: me pjesëmarrje dhe eksperiencë në konkurse kombëtare e ndërkombëtare 
si BetaPitch etj, me 46 Marrëveshje me kompani, organizata, universitete etj. që nxisin bashkëpunimin 
për sipërmarrje të përbashkëta dhe kon�rmojnë universitetin Barleti si sipërmarrës. UB është kështu, 
jo vetëm si një agorë e debatit intelektual, qendër edukimi dhe kërkimi universitar, por edhe një vatër e 
sipërmarrjes start–up, novacionit etj. pra pjesë e bashkësisë së universiteteve evropiane sipërmarrës dhe 
novatorë.

BARLETI HUB
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FINANCIMI STUDENTOR
Universiteti “Barleti” ka �lozo�në e vendosjes së tarifave të studimit të tilla, që mund të për-
ballohen me lehtësi nga studentët. Përveç kësaj, Universiteti “Barleti” për të gjithë ata, të cilët 
nuk mund të për�tojnë nga sistemi i bursave dhe kanë vështirësi në pagesat e tarifës së stu-
dimit, ofron mbështetje nëpërmjet �nancimit studentor. Universiteti “Barleti” së bashku me 
bankat partnere merr përsipër t’i kreditojë tarifën e studimit pa asnjë kosto shtesë dhe pa 
asnjë interes mbi këtë tarifë. Studenti zgjedh vetë vlerën e këstit mujor që mund të paguajë. 
Gjithashtu, mund ta shlyejë këtë kreditim edhe pas përfundimit të studimeve, pasi ai të jetë 
punësuar.

UNIVERSITETI “BARLETI” i kushton vëmendje të veçantë sistemit të bursave të stu-
dentëve. Kjo është një përgjegjësi shoqërore dhe morale e institucionit, ndaj të gjithë atyre të 
rinjve që janë ekselentë apo kanë pamundësi �nanciare për të ndjekur studimet.

Universiteti Barleti ofron 4 kategori bursash të plota apo të pjesshme: 

• Bursa Ekselence     u akordohet studentëve që kanë mesatare të lartë të shkollës së 
                                            mesme, ciklit apo vitit paraprak të studimeve.
• Bursa Sociale           u akordohet studentëve që vijnë nga familje me të ardhura të 
                                             ku�zuara, fëmijëve të policëve të vrarë në detyrë, PAK, 
                                             anëtarëve të pakicave rome apo ballkano-egjiptiane, etj.
• Bursa Talenti            u akordohet studentëve që kanë talent të spikatur publik si: 
                                             këngëtar, kërcimtar, sportist, shkrimtar, piktor, etj.
• Bursa Lidershipi    u akordohet studentëve që shfaqin a�ësi sipërmarrëse 
                                             në organizatat jo�timprurëse, shoqëri civile, organizatat 
                                             politike, etj.
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ZYRA E REKRUTIMIT, PRANIMIT DHE 
REGJISTRIMIT | BURSAT! 
Qëllimi ynë është Rekrutimi i studentëve, ofrimi i shërbimeve dhe praktikave më të mira akademike 
dhe profesionale, që ndihmojnë dhe edukojnë studentët e rinj për këshillimin, �llimin dhe zhvillimin 
e karrierës së tyre Universitare. Studentët misioni ynë.
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INSTITUTET - UB
Dr. Esmeralda HASANI
Drejtore Ekzekutive e Institutit “Adriapol”

Msc. Ilia KURO
Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës “Barleti”

Msc. Eurona LEKA
Drejtore Ekzekutive e Institutit AIPA

Dr. Gazmend ZENELI
Drejtor Ekzekutiv i Institutit BIRD

Msc. Sabina BORAKAJ
Drejtore Ekzekutive e YOUTH ACT
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Pesë organizata rrethojnë jetën akademike të Universitetit “Barleti”:
Qendra Youth Act, që fuqizon rininë si motor i zhvillimit të vendit. 
Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti
shndërrohet në qendër ekse-lence për kërkimet ndërdisiplinore në fushat që lidhen me proceset e ekon-
omisë, mjedisit, novacionit dhe të lëvizëshmërisë. 
Instituti “Adriapol”, i angazhuar në hulumtime, projekte arsimore, konsulenca dhe iniciativa të ndryshme 
për zhvillimin e një ekonomie të zgjuar dhe kreative. 
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike, AIPA

2011, që operon nën ombrellën e Universitetit Barleti. 
Misioni i AIPA-s është të kontribuojë në proceset e demokratizimit të jetës së vendit, të ndikojë në 
përmirësimin e mënyrave të politikë-bërjes në Shqipëri, në nivel qendror dhe vendor, nëpërmjet promov-
imit të vlerave dhe praktikave demokratike, ndërgjegjësimit dhe edukimit të qytetarëve aktivë, testimit të 
opinionit publik, monitorimit të strategjive dhe politikave të ndryshme, duke ofruar njohuri mbështetur 

ekonomike dhe ligjore që lidhen me zhvillimin e vendit. 
Projektet aktive të Institutit AIPA janë:
• Platforma “ARIO” (Ambassadors and Representatives of International Organizations)
• 
• Projekti “Të rinjtë kampionë të të drejtave të njeriut” (Young People Champions of Human Rights”
Drejtor Ekzekutiv
janë ekspertë si në fushën e menaxhimit të projekteve, ashtu edhe në fusha të ndryshme kërkimore, çka 
garanton realizimin cilësor të objektivave të tij. 
Për më tepër:  Web: aipa.al Kontakt: director.aipa@umb.edu.al
Shoqata Barleti, mbeshtet edukimin në shëndet dhe sporte.

AL
BA

N
IA

N IN

STITUTE OF PUBLIC A
FFA

IRS

Scientia Potestas 
Est

INSTITUTI SHQIPTAR PËR ÇËSHTJET PUBLIKE 

CERTIFIKATA | PROGRAME PROFESIONALE | BACHELOR | MASTER PROFESIONAL | MASTER I SHKENCAVE | PROGRAME TË INTEGRUARA



26 | 

SHOQATA BARLETI

VIZIONI 

Ngritja e një mjedisi sa më miqësor për rininë aktive, profesioniste dhe të shën-
detshme është baza për zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor të 
qëndrueshëm të vendit.  

OBJEKTIVAT

Qëllimi i Shoqatës “Barleti” është gjithpërfshirja e rinisë studentore në aktivitete 
sportive, si pjesë aktive në veçanti, por edhe si dashamirës të sportit në përgjithë-
si. 

HISTORIKU 

Ekipi i volejbollit për femra u themelua në vitin 2003, nga Z. GAFUR DUDAJ, 
dhe në �llimet e tij mbajti emrin “Aulona Volley”.  Në vitin 2005 ekipi u për-
fshi në strukturën e Universitetit “Barleti”, dhe gjatë sezonit 2005-2006 ekipi u 
përfaqësua me një emër të ri, “Barleti Volley”.

MODELI YNË 

“Barleti Volley” ka sjellë një risi për volejbollin shqiptar, aplikimin e modelit 
anglo-sakson me formulën student-lojtar. Duke qënë pjesë e strukturës së Uni-
versitetit “Barleti”, në përbërje të ekipit janë vajza studente të universitetit tonë 
dhe mbi bazën e kësaj formule, ne shpërndajmë vit pas viti bursa studimi për 
sportistë elitarë. 
“Barleti Volley”, si e vetmja skuadër krejtësisht universitare në Shqipëri prej zana-
�llës së saj dhe deri më sot, është mbështetur me fonde tërësisht private.

“BARLETI VOLLEY”

“Barleti Volley” si pjesë e Shoqatës “Barleti” dhe e Universitetit “Barleti” është një 
nga skuadrat elitare të volejbollit shqiptar, e cila me shumë krenari mban mbi 32 
trofe sportive, ndër të cilat: 7 herë �tues të KUPËS SË SHQIPËRISË dhe 4 herë të 
shpallur KAMPION KOMBËTAR.

BARLETI VOLLEY 
32 trofe 

4 

7 
herë fitues 
kupe në Shqipëri 

& herë fitues të 
Kampionatit Kombëtar. 
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TRIPLE

CITY
INICIATIVA TRIPLE CITY 

Triple City, në formën e një ekosistemi multi-
funksional, është Platforma e parë dhe e vetme në 
Shqipëri, në të cilën individët punojnë, mësojnë 
dhe jetojnë si pjesë e një komuniteti ku sipërmarr-
ja, kreativiteti dhe inovacioni udhëheqin vizionin e 
punës së tyre. 
Multifunksionaliteti i Triple City konkretizohet 
përmes ndërlidhjes së strukturave dhe funksion-
aliteteve të ndryshme, brenda një mjedisi të vetëm, 
në formën e një ekosistemi �zik ose virtual. Hapësir-
at Co-working, laboratorët e ndryshëm të prodhimit 
si Fab Lab, Maker Space, Klasterat si Smart City 
Lab, Creative City Hub, Terminali i Biznesit si 
hapësirë shërbimesh, larmishmëria e eventeve si 
hapësirë për networking dhe socializim, si dhe ak-
ademitë e zhvillimit të a�ësive profesionale, si Aka-
demia e Biznesit & Startup-eve, Digital Future apo 
Industrive Kreative, janë shembuj konkret të eko-
sistemit shumëdimensional Triple City. 

DREJTIMET E PROGRAMIT

Sipërmarrje: hapësirë e përbashkët pune për 
mbështetjen e sipërmarrjes rinore dhe nxitjen e 
vet-punësimit, krijimin e një mjedisi miqësorë për 
sipërmarrjen lokale dhe akomodimin e aktorëve 
ndërkombëtarë, që janë të interesuar për të eksploru-
ar mundësitë e investimit në rajon; rritjen e a�ësive 
profesionale dhe fuqizimin e kapitalit human me 
qellim lidhjen me tregun e punës dhe mbështetjen e 
programeve të punësimit.
Kreativitet: fuqizimin e industrive kreative dhe kri-
jimin e një lëvizje artistike rajonale, organizimi i 
rrjetit të klasave kreative dhe kthimi i hapësirave 
të Triple City në një skenë ku zhvillohen aktivitete 
artisike dhe kulturore; promovimin e identitetit kul-
turor, rekreacionin dhe zhvillimin e jetës artistike, 
shtimin e aktiviteteve dhe promovimin e artistëve 
lokal, performanca nga artistë ndërkombëtarë etj.
Inovacion: HUB për ICT dhe teknologjitë e reja, 
mjedisin dhe energjinë e rinovueshme si dhe labo-
ratorin më të madh në qytet, si në aspektin njerëzor, 
ashtu dhe në aspektin teknologjik, në mbështetje të 
nismave dhe inisiativave të ndryshme në “Open In-
novation”.

MISIONI DHE VIZIONI

VIZIONI: ‘Të jemi promotorë të komunitetit ‘co-work-
ing’, sipërmarrjeve dhe startup-eve, ekonomisë dixhitale 
dhe industrive kreative’.

MISIONI: ‘Të krijojmë një komunitet që fuqizon sipër-
marrjet dhe startupet, ekonominë dixhitale dhe industritë 
kreative, ku ekspertët e rinj, profesionistët e lirë, bizneset e 
reja, sipërmarrësit krijues dhe inovatorë, studentët e sapo-
diplomuar, akademikët dhe kërkuesit e rinj, kanë hapësirat 
e nevojshme dhe mbështetjen profesionale për të zgjeruar 
nivelin e tyre të njohjeve dhe bashkëpunëtorëve, zhvilluar 
ide dhe prototipe, komercializuar produktet inovatore dhe 
për të ecur të sigurtë në rrugën drejt suksesit’.

ADRESA 
Rruga ‘Frang Bardhi’ Selitë Tiranë

www.triplecity.al  

MANTRA - EVOLVE

info@triplecity.al 

ÇFARË OFROJMË? 

Iniciativa Triple City erdhi si përgjigje ndaj 
mungesës në tregun vëndas të një sipërmarrje 
‘one stop shop’ e cila ofron infrastrukture �zike 
dhe virtuale, teknologji dhe paisje, komunitet 
dhe rrjet partneriteti, sherbime dhe produkte 
për bizneset e reja, trajnime dhe a�ësim pro-
fesional, mbështetje dhe ekspertizë të avancuar 
në fushën e kreativitetit, sipërmarrjes dhe ino-
vacionit. Ky ekosistem ju vjen në ndihmë sipër-
marrësve, krijuesve, freelancer-ave, vendas dhe 
të huaj, profesionistëve dhe ekspertëve, prod-
huesve dhe novatorëve, studentëve dhe peda-
gogëve të rinj që të bashkëpunojnë, a�ësohen 
dhe zhvillohen në një komunitet profesional 
dhe me infrastrukturë teknologjike e sherbime 
të avancuara për të nxitur dhe mbështetur sipër-
marrjet e reja dhe projektet individuale. 



MANTRA - EVOLVE

KUSH JEMI  
�emelues 

Barleti GROUP  
Universiteti Barleti 
Instituti Adriapol

INICIATIVA TË MËPARSHME 

Innovation Hub / Betahaus Tirana / 
Beta Pitching / 

Creative Business Cup / Agrochallenge / 
Startup Grinde / Creative Mornings 

SOFT OPENING
Prill 2021 

‘Evolving as a style of working - learning – living’

SHËRBIME DHE AKTIVITETE 

Hapësira Co-working / Edukim / Mentorim / Akselerim 
/ Mbështetja e sipërmarrjeve universitare / Financim 
/ Inkubim / Investime / R&D (Kërkim dhe Zhvillim) / 
Krijimi i prototipeve / Konsulenca / Dizenjimi i pro-
dukteve / Komunikim dhe Marketing / Lidhje dhe 
Ndërmjetësim B2B / Vendodhje / Përfaqësim / Network 
/ Cështje ligjore / Publikime / Realizim Eventesh / Kon-
sulencë e Specializuar dhe Suport për komercializim në 
tregjet ndërkombëtare / Inovacion dhe Transferim Te-
knologjie / Trajnim i Vazhduar dhe A�ësim Profesional 
/ Programe dhe Projekte Financimi / Mbrojtje e Pronë-
sisë Intelektuale etj.

STAKEHOLDERS 

Sipërmarres dhe Inovator; Artist dhe Makers; Sho-
qata dhe Organizata Biznesi; Industria; Adminis-
trata Publike dhe Ministri; Agjenci të Zhvillimit 
Qendror, Rajonal dhe Lokal; Bashki; Universitet; 
Institute; Organizata Ndërkombëtare etj. 

GRUPI SYNUAR 

Në mënyrë më të detajuar, grupet të cilëve ju dre-
jtohet ‘Triple City’ do të jenë: Profesionistët e lirë 
“freelancer”; sipërmarrësit e ekonomisë kreative; 
ekspertë lokal e ndërkombëtarë që janë prezent për 
një kohë relativisht të ku�zuar; individë ose grupe 
të bizneseve “start-up”; përfaqësues biznesesh dhe 
korporatash; universitetet (akademikë, profesorë, 
studentë dhe të sapo diplomuar) etj. 



Bachelor

Professional Master

    1. Finance - accounting
    2. Marketing and management
    3. Leadership and human resource management

      Public administration

Master of Science

Professional Program     

   

Professional Master

1. Business law

1. 
2. 
3. 

Master of Science

DEPARTMENT OF ECONOMY, 
ENTREPRENEURSHIP AND FINANCE

DEPARTMENT OF 

  
Bachelor

     
Professional Master

Master of Science

       

DEPARTMENT OF GOVERNANCE, POLITICAL 
SCIENCES AND COMMUNICATION

Justice

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE
MJEKËSORE DHE TË SHËNDETIT

DEPARTAMENTI I FORMIMIT TË
PËRGJITHSHËM DHE ZHVILLIMIT
PROFESIONAL

Bachelor
*Infermieri
*Fizioterapi

Master Shkencor
*Farmaci
*Stomatologji

Mundëson ofrimin e lëndëve të formimit bazë në shkenca 
mjekësore si dhe të edukimit professional të profesionistëve të 
shëndetësisë lidhur me programe trajnimi të formimit profesional 
dhe atij me kredite të formimit të vazhduar. 

“*” - në proces aprovimi“*” - në proces Licensimi




