
institucione të ndryshme publike në nivel qendror dhe lokal;
kompani publike apo private që operojnë në sektorin e 
turizmit, udhëtimeve, hotlerisë, restoranteve apo turizmit të 
aventurës.
kompani kombëtare/ndërkombëtare në sektorin e turizimit, 
udhëtimeve, hotlerisë, restoranteve, etj. 
rrjetin e hotelerisë;rrjetin e hotelerisë;
agjensitë turistike;
entet publike/administratën publike;
organizatat joqeveritare;
i vetpunësuar si udhërrëfyes turistik, organizator eventesh, 
apo menaxher aktivitetesh rekreative 

Kohëzgjatja normale e studimeve në program - 1 vit 
(dy semestra)
Koha maksimale e studimeve - 2 vite akademikë.

Menaxhim i organizatave të turizmit dhe mikpritjes
Komunikim i integruar marketing
Menaxhim strategjik i burimeve njerezore
Menaxhim udhëtimi
Mikpritja dhe shërbimi ndaj klientit
Menaxhim i turizmit sportiv dhe aventurës
Marketing digjitalMarketing digjital

Kurrikula

zotërojë njohuri në lidhje me shërbimet turistike, 
infrastrukturën turistike, organizimin e eventeve të 
ndryshme, organizimin e llojeve të ndryshme të 
aktiviteteve në natyrë dhe menaxhimin e tyre.
përvetësimi i njohurive në lidhje me menaxhimin e oppërvetësimi i njohurive në lidhje me menaxhimin e op-
eracioneve të pijeve dhe ushqimit, aktivitetet çlodhëse 
dhe atyre në natyrë të llojeve të ndryshme (ski, ngjitje, 
sporte ujore etj.).
bëhet pjesë dhe të angazhohet në fushat e 
shumëllojshme profesionale mbarëbotërore, me syn-
imin e thjeshtimit të periudhës së tyre të stazhit/prak-
tikës, të realizimit të përvojës dhe të lehtësimit të punë-
simit brenda apo jashtë vendit.

2021 - 2022

Prole:

                                            

Ky program synon të formojë profesionistë në menaxhimin e turizmit, mikpritjes dhe aktiviteteve çlodhëse, si 
elemente bazë të industrisë turistike. Programi ka si mision thellimin e njohurive në përgatitjen e menaxherëve të 
ardhshëm të industrisë së turizmit, duke u mundësuar atyre punësim apo vetëpunësim në një nga sektorët që 
gjeneron numrin më të lartë të të punësuarve.

Mikpritje dhe Hotel, 
Restorant, Katering (HoReCa)Turizëm dhe Udhëtime Aktivitete çlodhëse 

dhe aktivitete në natyrë

Master Profesional në Menaxhim Turizmi
 Mikpritje dhe Aktivitete Çlodhëse

Mundësi punësimi

Karriera

Kohëzgjatja & Forma e studimit 

Në përfundim të programit mësimor 
studenti aftësohet të:
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