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Programi i studimeve Master i Shkencave në “Farmaci” synon të formojë profesionistë në këtë fushë
duke dhënë formim dhe në pikëpamjet psikologjike dhe sociale për mardhënien farmacist - pacient duke
e bërë të aftë të menaxhojë dhe të zgjidhë problematika të ndërlidhura me fushën farmaceutike. 
Programi i Studimit në fushën e Farmaceutikës synon pajisjen e studentëve me njohuri mbi konceptet
teorike e praktike të nevojshme për ushtrimin e profesionit të farmacistit dhe në përputhje me kërkesat
e direktivës së komunitetit europian 2005/36/EC për ushtrimin e profesionit të farmacistit

Programi synon të pajisë studentët me metodologjinë më bashkëkohore të formimit shkencor e
profesional, që mundëson njohjen e plotë të ushtrimit te profesionit te farmacistit ne këndvështrim të
plotë duke filluar nga aspekti shërbimit ndaj pacientit, përgatitës dhe kontrollues i medikamenteve si
dhe garantues i praktikave të mira të ruajtjes dhe dhënies së barnave.
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Në përfundim të programit 

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja e studimeve në program 5 vite
akademike 

 1. Zotërojë njohuri mbi farmaceutiken dhe
kompetencë për të ushtruar profesionin e
farmacistit në të gjithë sektorët e zakonshëm
profesional (farmaci komunitare e spitalore,
shpërndarje të barnave, administratë
farmaceutike etj).

2. Zotërojë vlerat e nevojshme profesionale, që
sigurojnë perkujdesje etike ndaj pacientit si
individ, por edhe ndaj komunitetit që i
sherbehet.

3.Integrojë kërkimin shkencor me
eksperiencën praktike në dobi të nevojave të
pacientit dhe të shoqërisë.

Ofruesit e shërbimeve shëndetësore
parësore publike dhe jopublike
Ofruesit e shërbimeve spitalore
Institucione arsimore
Farmaci private 
Depo farmaceutike 
Kompani prodhuese të barnave 
Organizata të ndryshme
jofitimprurëse 

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Kimi farmaceutike | Analize farmaceutike 
Teknologji farmaceutike | Pergatitje galenike 
Farmakologji | Farmakognozi 
Analize e drogave | Toksikologji
Teknologji farmaceutike 
Farmakologji klinike 
Biofarmaci | Farmakokinetike
Analize barnash e avancuar 
Teknologji kozmetike 
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