
- Përfituar aftësi njohëse dhe praktike për të zgjidhur
probleme në fushën e përkujdesjes shëndetësore për
grupmosha të ndryshme;
- Demonstruar aftësi për planifikim, organizim dhe
kontroll të veprimtarive të punës
- Evidentuar me kujdes dhe me etikë profesionale
problematikat e moshës së tretë;
- Ofruar taktika dhe metoda të përshtatshme gjatë
procesit të rehabilitimit
- Shpjeguar sjelljet e pritshme të fëmijëve në varësi
të zhvillimit të tyre psikomotor në stade të ndryshme

Programi i studimit me karakter profesional Operator dhe Këshillues në Përkujdesje Shëndetësore synon të ofrojë
kualifikim për teknikë të lartë në fushën e përkujdesjes shëndetësore. Qëllimi i programit është pajisja e studentit me
një gamë të plotë aftësish njohëse dhe praktike, që nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese mbi probleme të fushës së
përkujdesjes shëndetësore dhe më specifikisht në kujdesin për fëmijët, moshën e tretë dhe të rehabilituarit.

Adresa:

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 aftësohet 
për të krijuar një profil profesional dhe kulturor duke:

Web: www.umb.edu.al 

o Ndihma e Shpejtë dhe Emergjenca Mjekësore
 o Kujdesi Shëndetësor për Fëmijët
o Teknika të Përkujdesjes për Moshën e Tretë
o Teknika të Përkujdesjes Rehabilituese

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Kurrikula

Organizata, që operojnë në fushën e përkujdesjes
shëndetësore
Institucione të përkujdesjes shëndetësore, si
brenda dhe jashtë vendit
Si i vetpunësuar me licensë, për të ofruar 
përkujdesje shëndetësore për grupmosha 
të ndryshme në kushtet e shtëpisë apo të mjedisit 
ku jeton i/e interesuari/a.
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Operator dhe Këshillues në Përkujdesje Shëndetësore
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Profesionale

MIKËPRITJE DHE HOTELERI | MARKETING DHE SHITJE |
INDUSTRI KREATIVE | MEKANIKË DHE PRODHIM TË

AUTOMATIZUAR | PËRKUJDESJE SHËNDETËSORE FITNESS 
ORGANIZIM EVENTESH | TIK | 
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