
Programi i Integruar i Ciklit të Dytë në Arkitekturë është një ofertë akademike e bazuar mbi nevojat e tregut dhe 

në tërësi procesin ndërtimor të një objekti. Programi i Integruar i Arkitekturës formon arkitektët e ardhshëm dhe 

dhe të sektorëve që ndërthuren me ambientin e ndërtuar dhe qëndrueshmërinë e zhvillimit urban. 

Program i Integruar në Arkitekturë (5 vite akademikë)

Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, Cel: +355 69 20 62 086 | +355 69 20 41 222 

E-mail: info@umb.edu.al | admissions@umb.edu.al | Web: www.umb.edu.al 
Kampusi 2, Rruga Frang Bardhi, Selitë | Cel: +355 69 20 67 247 | E-mail: mastersecretary@umb.edu.al |Web: www.umb.edu.al 

Kurrikula

        Laborator i Projektimit Arkitektonik;
 Histori Arkitekture; 
 Arkitekturë Interieri dhe Mobilim;
 Shkencë Konstruksioni;
 Urbanistikë;
 Rikuperimi dhe rivlerësimi i 
        trashëgimisë arkitektonike dhe arkeologjike; 
 Materiale Ndërtimi; 
 Adaptim Arkitektonik.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
5 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
10 vite akademikë.

Në përfundim të programit 
 

-
turës dhe në mënyrë të përgjithshme fushat komplemen-
tare;
-    Zotërojë njohuri dhe kompetenca kyçe për të përballu-
ar kompleksitetin e qytetit, të territorit dhe peizazhit bash-
këkohor aktual dhe perspektivës në fushën e arkitekturës.

          ARKITEKT;
 PROFESIONIST I LIRË;
 URBANIST;
 RESTAURATOR.

MUNDËSI PUNËSIMI

    TRASFORMIM AMBIENTAL          NEW LANDSCAPES     
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Masteri i shkencave në Arkitekturë pranë Universitetit Barleti, është një program studimi i integruar i ciklit të 
dytë, i cili synon të përgatisë arkitektë me njohuri të thelluara teorike dhe praktike për të ndjekur në tërësi 
procesin e projektimit dhe të zbatimit të një objekti. Oferta akademike e bazuar mbi nevojat e tregut dhe 
karakteristikat e profesionit, formon arkitektët e ardhshëm me aftësi të thelluara në fushën e arkitekturës por 
edhe të sektorëve që ndërthuren me të si, zhvillimin urban, qëndrueshmërinë e hapësirës, dizajnin, si dhe aftesi 
në fushën kërkimore shkencore. Ky program realizohet me kohëzgjatje normale 5 (pesë) vite akademike, me 
300 kredite, sipas planit mësimorë të UNIBA.
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