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Misioni kryesor i Albanian University është përgatitja 
dhe zhvillimi akademik, profesional e kulturor i stu-
dentëve. Përmes arsimit cilësor, programeve bashkë-
kohore të studimit si dhe nxitjes së mendimit kritik, 
krijues e me vlera, ky universitet synon të stimulojë 
studentët në zhvillimin e hulumtimeve dhe reflek-
timeve për çështjet e rëndësishme të komunitetit 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Në vazhdim të mision-
it tonë qëndron ridimensionimi i arsimit universitar, 
me qëllim primar përsosmërinë e universitetit duke 
mbështetur, përgatitur dhe diplomuar studentët në 
një spektër të gjerë njohurish, të domosdoshme për 
karrierën dhe të ardhmen e tyre, duke iu përgjigjur 
ekonomisë së tregut, për të qenë gjithmonë një qendër 
e fuqishme e arsimit jopublik në vend. 

“Albanian University” si vlerë u përket studentëve, 
pedagogëve, punonjësve dhe të gjithë atyre që kon-
tribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të kësaj nisme. 
Objektivat tona janë ambicioze e afatgjata, duke sig-
uruar rritje cilësore në përgatitjen e brezave për t’ju 
përgjigjur ekonomisë së tregut, duke synuar të jemi 
gjithmonë një qendër e fuqishme e arsimit jopublik 
në vend.

Vlerat tek të cilat besojmë: 

•	 Cilësia në çdo iniciativë akademike;

•	 Integriteti dhe korrektësia organizative; 

•	 Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja në vendimmarrje; 

•	 Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria në arritjen e 
standardeve arsimore; 

•	 Përgjegjshmëri dhe liri akademike;

•	 Ruajtja e etikës dhe krijimi i besueshmërisë.

MISIONI DHE VLERAT E “ALBANIAN UNIVERSITY” 
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Të dashur studentë, 

Mirë se vini në Universitetin jopublik shqiptar

 “Albanian University”.

Ky Universitet prej më shumë se 16 vite kontribuon 
me shumë përgjegjësi në formim akademik, kërkim 
shkencor dhe promovim të vlerave kombëtare dhe 
evropiane në ndërtimin e shoqërisë, bazuar në dije.
Universiteti ynë është i ndërtuar që në fillimet e tij 
dhevazhdon të jetë i orientuar drejt institucionit 

modern të arsimit të lartë duke u bërë dritare e dijes. 

“Albanian University”, është tempulli ku 
shumë të rinj, sot dhe në të ardhmen do të ka-
lojnë vitet më të mira të jetës së tyre, ku dëshi-
ra dhe puna për të finalizuar studimet bëhet mo-
tiv e mundëson siguri për karrierë profesionale.

Si Rektor i këtij Universiteti, unë ndiej një përgjeg-
jësi dhe detyrim të madh për të mbështetur gjithë 
integrimin dhe aktivitetin tuaj universitar, në res-
pekt të formimit tuaj kulturor dhe arsimor, bazuar 
në parimet humanitare: në të drejtën për arsimim, 
në vlerat etike dhe morale, në lirinë akademike dhe 
autonominë, e mbi të gjitha në legjitimitetin e çdo 
programi që ofron “Albanian University”, në cilësinë 
e lartë akademike si dhe në gatishmërinë për t’i 
zbatuar këto programe, me staf akademik dhe ad-
ministrativ nga më cilësorët në vend, me punë në 
ekip dhe me partneritet kombëtar e ndërkombëtar.

Të dashur studentë,

“Albanian University” ju jep mundësi për bashkëren-
dimin e interesave tuaja akademike, motivet, dëshirat, 
talentet, që të realizohen në laboratorët shkencore dhe 
klinikën universitare, në qendrat studentore, ambientet 

FJALA PËRSHËNDETËSE E REKTORIT
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kulturore, sportive, biblioteka, televizion, pjesëmarr-
je konkrete në punë shkencore dhe shumë mundësi 
të tjera që mund të krijoni së bashku me kolegët tuaj. 
Duke lënë emrin tuaj, kujtimet dhe shumë momente të 
mbushura me dashuri ne Universitetin tonë, njëherazi, 
ju mbartni përjetësisht vlerën intelektuale marrë në 
“Albanian University”, këtë tempull të dijes shqiptare. 

Me mirënjohje dhe respekt nga të gjithë të punë-
suarit në Universitet, ju falënderoj për zgjedh-
jen tuaj për të studiuar në “Albanian University”!

Prof. Dr. Vera Ostreni
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STRATEGJIA PËR ZHVILLIMIN 
INSTITUCIONAL DHE 

STRATEGJIA PER KËRKIMIN 
SHKENCOR NË                                          

“ALBANIAN UNIVERSITY”
Strategjia për Zhvillimin Institucional
Strategjia për zhvillimin institucional të “Albanian 
University” është hartuar në pajtueshmëri me prir-
jet kryesore të zhvillimit të IAL në Evropë dhe në 
botë, veçanërisht me procesin e Bolonjës. Synimi i 
vetëm është përmirësimi i “Albanian University”, 
që ky universitet të renditet mes Institucioneve më 
cilësorë të Arsimit të Lartë në Hapësirën Evropi-
ane të Arsimit të Lartë. Strategjia është në përputhje 
me Ligjin Nr. 80/2015, aktet nënligjore të miratu-
ara në zbatim të tij, Statutin dhe Rregulloret e Insti-
tucionit. Objektivat strategjike për realizimin e mis-
ionit të universitetit përqendrohen në këto drejtime:

−	 Objektivat e Organizimit Institucional; 
−	 Mësimdhënia, Kurrikulat dhe Mësim-nxënia 

me në qendër formimin e studentëve; 
−	 Kërkimi Shkencor dhe Inovacioni; 
−	 Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë; 

−	 Veprimtaritë Shërbyese;

−	 Marrëdhëniet me Jashtë.

Strategjia e Kërkimit Shkencor dhe Pro-
jektet Institucionale
“Albanian University”, në fushat e studimit, kërkimit 
shkencor dhe të zhvillimit ka hartuar dhe ndjek një 
strategji e cila është në funksion të politikave të uni-
versitetit.

Aktiviteti kërkimor shkencor i “Albanian University” 
bazohet, organizohet e zhvillohet në zbatim të Ligjit 
Nr. 80/2015, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë”. Senati i Universitetit harton dhe miraton 
strategjinë bazë të kërkimit shkencor. Kjo strategji 
përçohet në të gjitha njësitë kryesore dhe njësitë bazë 
dhe konkretizohet hollësisht në planifikime e zbatime 
specifike gjatë çdo viti akademik.

Komisioni për Kërkimin Shkencor dhe Botimet 
Akademike 

Komisioni për Kërkimin Shkencor dhe Botimet Ak-
ademike është organ kolegjial, vendimmarrës dhe 
këshillimor që ngrihet pranë universitetit nga Senati 
Akademik për organizimin dhe drejtimin e Kërkimit 
Shkencor dhe Botimeve Akademike,sipas Statutit të 
AU.
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Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Bo-
timeve Akademike

Zyra e Koordinimit të Kërkimit Shkencor dhe Boti-
meve Akademike formulon dhe orienton politikat e 
zhvillimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore në 
vijimësi; bashkërendon dhe koordinon punën kërki-
more të fakulteteve dhe të departamenteve, duke re-
spektuar liritë akademike të stafit akademik dhe dre-
jtues; promovon veprimtarinë kërkimore-shkencore 
të universitetit brenda e jashtë vendit; nxit pedagogë 
e përgjegjës të departamenteve dhe të fakulteteve për 
punë kërkimore shkencore dhe pjesëmarrjen e tyre, 
si individë në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare 
në shkallë departamenti, fakulteti, universiteti; ndjek 
zbatimin e orientimeve, të planeve, të projekteve dhe 
tematikës e problematikës së miratuar në departa-
mente; raporton sistematikisht në Senatin e universi-
tetit dhe merr detyra prej tij.

Zv/Rektori për Kërkimin Shkencor është përgjegjës 
për mbarëvajtjen e Zyrës së Koordinimit të Kërkimit 
Shkencor dhe Botimeve Akademike. Ai mbikëqyr ve-
primtarinë e kësaj Zyre, dhe është përgjegjës përpara 
Rektoratit për kërkimin shkencor si dhe veprimtarinë 
botuese të universitetit: revistën shkencore, tekstet 
universitare dhe publikimet tjera. 

Revista “Optime” publikon studimet e kërkimeve 
shkencore të stafit akademik dhe të bashkëpunëtorëve 
të jashtëm, hap rubrika për diskutime e debate shken-
core për probleme dhe aspekte të ndryshme akade-
mike, kërkimore e shkencore, por edhe të fushave 
të ndryshme: politike, ekonomike, shoqërore e kul-
turore. 

Pranë universitetit janë ngritur laboratorët paraklinikë 
të anatomisë normale, kimisë inorganike dhe organi-
ke, histologjisë, fizikës, botanikës, stomatologjisë, ki-
misë farmaceutike, biologjisë, informatikës, grafikës 
dhe pikturës monumentale, elektronikës, simulimeve, 
projektimit arkitektonik, urbanistikës, topografisë, 
C.A.D., etj të cilat janë pajisur me të gjitha mjetet e 
nevojshme laboratorike dhe audio-vizive, si për zh-
villimin normal të praktikave laboratorike, ashtu dhe 
për kërkime shkencore.

Qendra AU është një OJF e themeluar nga “Alba-
nian University” në vitin 2013 për të nxjerrë në pah 
dhe pasuruar ekspertizën dhe menaxhimin e projek-
teve kërkimore - shkencore. 

Qendra e Sipërmarrjes Inxhinierike dhe Te-
knologjike (Engineering and Tech Entrepreneur-
ship Center (ETEC), është një divizion i Qendrës 
AU, e themeluar në vitin 2017, që synon të inkurajojë 
studentët dhe profesionistët e rinj që studiojnë në AU, 
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por jo vetëm, për identifikimin dhe zbatimin e ideve 
të reja në inxhinieri dhe teknologjinë e informacionit. 
Kjo qendër ofron shërbime inkubimi dhe akselerimi 
për bizneset start - up në inxhinieri dhe disiplina të 
ICT.

“Albanian University” ka në fokus zhvillimin dhe 
aplikimin e projekteve për programet INTERREG, 
IADs, IPA - CBC, COSME, Erasmus +, H2020, Cre-
ative Europe dhe programe të tjera të financimit kom-
bëtar.

Aktualisht, projektet e fituara dhe të zbatuara janë: 
(1) Sistemi Nano – I kufizuar HypoSens -mbyllur 
për zbulimin e kancerit të gjirit të përhapur në ny-
jet limfatike; H2020 (2) Avancimi i të diplomuarve 
dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri 
GRADUA - Erasmus + KA2, përfshirje në rrjetin 
“Computer Aided Design of Automated Systems for 
Assembling” të programit CEEPUS.

AU ka disa projekte në fazën e vlerësimit të tilla si: 
“BLOW-UP” Djegia e tumorit me dritë nëpërmjet 
formësimit optik të valëve dhe reagimeve fotoakustike 
(Horizon 2020, Shkencë Ekselente, ERC), ALB- 
ERN (Horizont 2020); Projektet Erasmus KA2 dhe 
KA1.

“Albanian University” ka krijuar partneritete strateg-

jike me institucionet kërkimore të vendeve, si: Italia, 
Austria, Spanja, Polonia, Bullgaria, Rusia, Kina, etj., 
me partnerët rajonalë, si Kosova; dhe partnerët kom-
bëtarë, si: Dhomat Kombëtare të Tregtisë, Shoqata e 
Bankave dhe OJF të tjera dhe SME-të në të gjithë 
vendin etj.

Së fundmi, programet e studimit “Doktoratë” rior-
ganizohen në përputhje me ligjin e Arsimit te larte 
80/2015.
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Themelimi dhe vitet e para

“Albanian University”1 (AU) është një Institucion 
Privat i Arsimit të Lartë, i cili i hapi dyert në vitin 
akademik 2004-2005, me kursin e parë të studimeve 
të Stomatologjisë. Që në vitin e parë të krijimit të 
tij, ky institucion vuri në qendër të jetës akademike 
promovimin e produktit intelektual dhe shkrirjen e 
mësimit me kërkimin shkencor, e finalizuar me Kon-
ferencën e Parë Stomatologjike UFO Dental, e cila 
hapi siparin e një tradite tashmë të konsoliduar. Në 
vitin akademik 2005 - 2006 institucioni ofroi diplo-
ma universitare dhe në degët: Farmaci, Arkitekturë, 
Shkenca Juridike, Shkenca Politike. Në këtë vit ak-
ademik përfundoi dhe përkthimi i plotë i kolanës 
së literaturës Stomatologjike të marra nga Univer-
siteti Tuft’s i Bostonit, e cila u botua nga Shtëpia 
Botuese UFO Press, botime këto që u pasuan me 
një numër shumë të madh librash në të gjitha fus-
hat e studimit. Më pas, universiteti u plotësua me 
programe bashkëkohore studimi në Financë – Bankë, 
Psikologji dhe Shkenca Komunikimi; staf me një 

formim shumë të gjatë si akademik dhe profesional, 
kushte infrastrukturore moderne dhe cilësore.

Nё vitin 2008 u diplomua brezi i parë i studentëve në 
degën e Stomatologjisë dhe Shkencave Politiko-Ad-
ministrative, të gjithë tashmë të punësuar, vazhdojnë 
studimet pasuniversitare brenda dhe jashtë kufijve. 
Viti akademik 2008 - 2009, erdhi me sfida të reja për 
universitetin, duke ofruar programe të reja të nivelit 
të dytë dhe të tretë, të cilët ndihmojnë edhe në pro-
filizimin dhe specializimin e studentëve të tij, për t’i 
afruar sa më shumë me tregun e punës. Viti akademik 
2009 - 2010 ishte viti i konsolidimit cilësor të univer-
sitetit, duke u vlerësuar pozitivisht programet e stu-
dimit nga Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit 
të Lartë. 

Zhvillimi i  “Albanian University”

 Viti 2011 shënon marrëveshjen në kuadër të bash-
këpunimit ndërmjet universitetit të studimeve të Pal-
ermos dhe Albanian University, si një mjet të domos-
doshëm për njohjen e ndërsjellët të kulturave, për 

1Themeluar nën emërtimin “UFO Dental” me vendim Nr.197, datë 10.04.2004, i ndryshuar me vendim Nr.597,datë 28.05.2009 në “UFO Univer-
sity” dhe që prej 24.8.2011 me vendim Nr.603 operon nën logon e “Albanian University”. Kjo ndryshueshmëri ka ardhur si një nevojë e nxitur nga 
zhvillimi, zgjerimi i kapaciteteve, shërbimeve të ofruara dhe dimencioni si institucion i arsimit të lartë. në një emër më kuptimplotë që përfaqësonte 
denjësisht  7100 studentë të Albanian University në atë kohë.

14

HISTORIKU I “ALBANIAN UNIVERSITY”



zhvillimin shkencor të njohurive dhe shpërndarjen e 
tyre. 

Vitet 2011 deri në 2014  shënojnë një tjetër periudhë 
të rëndësishme në jetën akademike të universitetit, 
me hapjen e ciklit të tretë të studimeve: Specializime 
afatgjata në fushën e stomatologjisë me 3 drejtimet e 
saj, ku lëndët e praktikës organizohen me profesorë 
të huaj. 10- vjetori i hapjes së aktivitetit të shërbimit 
privat në fushën e arsimit përkon me ofrimin e një 
game më të gjerë programesh të ciklit të dytë, sikurse 
edhe hapjen e programeve të ciklit të tretë të dok-
toraturave në fushën e shkencave juridike, psikolog-
jisë, shkencave politike dhe shkencave farmaceutike. 
Në këtë periudhë, Albanian University” rekrutoi një 
numër shumë të lartë studentësh falë numrit të madh 
të programeve të studimit por mbi të gjitha cilësisë së 
lartë ne staf akademik.Vitet 2013, 2014 dhe 2015 ka 
qenë periudha e organizimit të aktiviteteve të mëdha 
shkencore siç është konferenca e parë evropiane e 
implantologjisë,konferencat ndërkombëtare në fush-
ën e psikologjisë dhe të shkencave politike si bash-
këpunime me universitete e tjera publike dhe private 
në vend. Konsolidimi dhe arritje të standardeve të 
cilësisë, si në fushën e mësimdhënies, por edhe në 
fushën e kërkimit shkencor dhe bashkëpunimeve 

ndërkombëtare, midis tyre me universitetin e L’Aq-
uilas me qëllim të shkëmbimit të stafeve akademike, 
personelit kërkues shkencor dhe studentëve; shkëm-
bim të publikimeve, materialeve shkencore, projek-
teve kërkuese, zhvillimin e projekteve kërkimore, 
organizimin e publikimeve të përbashkëta, konferen-
cave dhe workshopeve etj.

Albanian University në pesë vitet e fundit 

Kjo periudhë 5-vjeçare ka rritur dimensionin e Alba-
nian University në drejtimin akademik dhe institucio-
nal. Lidhja e shumë marrëveshjeve ndëruniversitare 
në kuadër të bashkëpunimit institucional, jo vetëm në 
shkëmbimin e stafeve akademike dhe studentore, por 
edhe në zhvillimin e përbashkët të kërkimit shkencor 
si një kontribut jo vetëm për arsimin e lartë por edhe 
shoqërinë. Në vitet në vazhdim listës së bashkëpun-
imeve ndëruniversitare i janë shtuar Universitetet 
si: The Corvinus University of Budapest, Univer-
sity of Padova, Facultatea de Medicina Dentara në 
Bukuresht dhe Sigmund Freud University në Vienë. 
Kjo periudhë përkon me ndërmarrjen e disa iniciative 
akademike. Universiteti ka krijuar zyrën e Projekteve 
dhe Zhvillimit Shkencor për të nxitur dhe zhvilluar 
marrëdhëniet ndëruniversitare me institucione dhe 
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akademi ndërkombëtare. Nga iniciativat më të njo-
hura dhe me faktor impakti direkt tek studentët dhe 
stafet akademike, kjo zyrë ka aplikuar dhe ka përfi-
tuar bursa për studnentë dhe staf akademik në pro-
gramet Erasmus Plus, Jean Monnet, Marie Sklodows-
ka Curie si edhe dhjetëra marrëveshje bashkëpunimi 
direkte me universitete Evropiane. Ristrukturimi i 
zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë i ka dhënë një di-
mension pro aktiv dhe lehtësues marrëdhënies Uni-
versitet - Studentë. Krahas zhvillimeve brenda insti-
tucionit, “Albanian University” përfundoi me sukses 
akreditimin e programeve Bachelor dhe Master si 
dhe përfundoi me sukses edhe procesin e vlerësimit 
të jashtëm institucional. Albanian University është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 90, 
datë 20.10.2017 nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë 
në Arsimin e Lartë në bashkëpunim me QAA (Ag-
jencia Britanike e Sigurimit të Cilësisë) dhe riakredi-
tuar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 1, datë 
24.01.2020.

Gjatë viteve të fundit, të gjitha programet aktive të 
studimit kanë kaluar procesin e vlerësimit të jashtëm 
nga ASCAL dhe janë vlerësuar pozitivisht. Mbarë-
vajtja e këtij procesi periodik dhe realizimi i tij në 
përputhje me legjislacionin në fuqi është në qendër 
të veprimtarisë së Institucionit. Për vitin akademik 
2020 – 2021 AU ofron një diversitet diplomash në 

tre ciklet e studimit dhe programet me karakter pro-
fesional me 40 programe studimi aktive, duke qenë 
koherente me kërkesat e tregut të punës dhe sjelljen 
e risive në programe të reja studimi. Sot AU është 
një emër i konsoliduar në arsimin e lartë privat në 
Shqipëri me numrin më të lartë të studentëve aktivë 
dhe atyre të diplomuar ndër universitetet privatë. 
Jemi krenarë për gjeneratat e të diplomuarve, të cilët 
mbartin kombësi të ndryshme dhe e kanë gjetur veten 
në tregun e punës kombëtar dhe ndërkombëtar apo në 
thellimin e njohurive të tyre akademike.

Website i Albanian University ofron qasje në infor-
macione, shërbime dhe burime për t’ju ndihmuar të 
përfitoni sa më shumë nga përvoja e Universitetit.

Vizito https://albanianuniversity.edu.al/sq/historiku/

TË DHËNA NDËR VITE
25568  - Studentë të regjistruar ndër vite 

16450  - Studentë të diplomuar ndër vite 

  3840  - Studentë aktualë

  1700  - Studentë të regjistruar në vitin akademik  

              2019-2020 
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Kryetar / Rektor

1. Vera Ostreni                                               (Prof. Dr.)

Anëtar

2. Anesti Kondili          (Akademik Emeritus Prof. Dr.)

3. Aida Dama                                       (Prof. Asoc. Dr.)

4. Kaliopi Naska                                            (Prof. Dr.)

5. Remzi Sulo                                      (Prof. Asoc. Dr.)

6. Erda Qorri                                                          (Dr.)

7. Fisnik Kadiu                                    (Prof. Asoc. Dr.)

8. Manuela Meçe                                 (Prof. Asoc. Dr.)

9. Doriana Pano                                                     (Dr.)

10. Elisabeta Kafia                                                 (Dr.)
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           11. Genta Rexha                          (Dr.)
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           15. Nilena Eriksen                       (Dr.)

           16. Xhejni Borshi                        (Dr.)

           17. Besjana Tosuni                      (Dr.)

           18. Desara Agaj                           (Dr.)

           19. Tea Hoxha
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Procesi i regjistrimeve dhe i transferimeve në “Al-
banian University” realizohet në zbatim të Ligjit Nr. 
80 / 2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin shken-
cor në Institucionet e arsimit të lartë në Republikën e 
Shqipërisë”, akteve nënligjore për zbatim të tij dhe në 
aktet e brendshme të “Albanian University”.

“Rregullorja e Regjistrimeve dhe e Transferimeve”  
në “Albanian University”, ka për qëllim të përcakto-
jë rregullat kryesore lidhur me procedurat konkrete 
për regjistrimin, si dhe vlerësimin e transferimit të 
krediteve të përfituara nga studenti dhe njohjen e tyre.

Regjistrimet në AU
Të gjithë maturantët/kandidatët për studentë, të cilët 
kërkojnë ndjekjen e studimeve universitare për herë 
të parë, në programet e studimit tё ciklit tё parё 
“Bachelor” ose në programet e integruara të ciklit të 
dytë “Master i Shkencave”, duhet të aplikojnë online 
në portalin e maturës shtetërore për programet e “Al-
banian University”. 

Regjistrimet finalizohen për ata kandidatë që plotëso-
jnë kushtet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi

Transferimet në AU
“Albanian University” ofron mundësi për transferimin 
e studimeve, për programe të të njëjtit cikël studimi, në 

fusha të njëjta ose të përafërta, brenda të njëjtit insti-
tucion apo institucioneve të ndryshme të arsimit të lartë, 
publik apo privat, vendas ose të huaj, të licencuar dhe të 
akredituar për programin përkatës të studimit.

Universiteti, duke zbatuar legjislacionin në  fuqi dhe 
në përputhje me kërkesat e “Rregullores së Regjistri-
meve dhe Transferimeve të Albanian University”, ofron 
mundësinë për:

1. Njohje të diplomave me qëllim vazhdimin e studi-
meve në një nivel tjetër si dhe regjistrimin e studentëve 
në të tre ciklet e studimit;

2. Njohje dhe njehsim të periudhave të studimit të shly-
era në institucione të tjera të vendit ose të huaja për 
vazhdimin e studimeve të njëjta ose të ngjashme pranë 
AU;

3. Njohje të krediteve (lëndë ose module) të fituara në 
një program studimi, ose formime të tjera pas shkollës 
së mesme, që përkojnë me formimin e programit të stu-
dimit.

Për vitin akademik 2020-2021 procedura e detajuar e 
aplikimit dhe e regjistrimit do të realizohet në përputh-
je me aktet nënligjore të institucioneve arsimore për-
katëse. Formatin e plotё tё aplikimit dhe regjistrimit 
mund ta gjeni nё: www.albanianuniversity.edu.al

Informacione më të detajuara mund të merrni pranë 

REGJISTRIME - TRANSFERIME – BURSA
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Zyrës së Trasferimit  dhe Ekuivalentimit të Studimeve 
në adresën: Albanian University, Bulevardi Zogu I, 

Tiranë ose në Nr. Tel. +35542271601.

Programi i Ekselencës dhe Bursat
Promovimi dhe nxitja e studentëve mё tё mirë ёshtё një 
tjetër politikё e “Albanian University”, duke synuar tё 
jetë lider në fushën e arsimit privat, në përgatitjen e el-
itave tё ardhshme në fushën e mjekësisë, inxhinierive, 
financës, menaxhimit, drejtësisë, psikologjisё, politikës, 
arsimit, etj. 

Qëllimi i këtij programi ёshtё tërheqja e studentëve të 
shkëlqyer, si dhe stimulimin e rritjen e cilësisë së më-
sim-nxënies. Programi i Ekselencës dhe i Bursave ka ni-
sur traditën e tij në vitin akademik 2008-2009 dhe që prej 
kësaj periudhe çdo vit studentët më të mirë bëhen pjesë 
e këtij programi duke përfituar reduktim tarife në bazë të 
arritjeve të tyre akademike.

Në total nga viti 2008 deri ne vitin 2016 kanë përfituar 
451 studentë.
Për vitin akademik 2016-2017 përfituan – 53 studentë;
Për vitin akademik 2017-2018 përfituan – 46 studentë;
Për vitin akademik 2018-2019 përfituan – 37 studentë;

Për vitin akademik 2019-2020 përfituan - 36 studentë. 

Kriteri bazë për zgjedhjen e studentëve të Programit të 
Ekselencës ёshtё mesatarja e lartë e viteve tё studim-
Studentët të cilët ruajnë tё njëjtën mesatare gjatë viteve 
të universitetit, vazhdojnë tё jenë me bursë vit pas viti 
nga Programi i Ekselencës.

Gjithashtu këtyre studentëve u jepet mundësia, që të 
punojnë si asistentë të pedagogëve në praktikat mësi-
more për vitet e para.

Tё tilla programe i shërbejnë jo vetëm eksperiencës sё 
universitetit, por edhe motivojnë studentët në studimin 
dhe kërkimin shkencor.

Bursa të tjera: Disa bursa të tjera ofrohen nga “Alba-
nian University”, sipas strategjisë së këtij universiteti, 
për jetimët dhe për studentët, që u takojnë kategorive të 
tjera sociale. “Albanian University” gjatë këtyre viteve 
në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme ka ofruar 
dhjetëra bursa për fëmijët e policëve të vrarë, për je-
timët, për personat me aftësi të kufizuara, komunitetin 
rom, etj.

Të dhëna për përfitimin e bursave sociale:
Në vitin akademik 2016-2017 përfituan – 111 studentë;
Në vitin akademik 2017-2018 përfituan – 107 studentë;

Në vitin akademik 2018-2019 përfituan – 80 studentë;

Në vitin akademik 2019-2020 përfituan -  117 studentë.
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“Albanian University” ofron programe në përputhje me 
Sistemin Evropian të Transferimit të Krediteve (ECTS), 
si më poshtë:

• Programe me karakter profesional, referuar 
nivelit 5 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. 
Këto programe ofrohen për kandidatë për stu-
dentë pas përfundimit të arsimit të mesëm. Ato 
realizohen me 120 kredite evropiane (ECTS). 
Kohëzgjatja e tyre normale është dy vite akade-
mike dhe në përfundim lëshohet respektivisht 
“Diplomë profesionale” në fushën e arsimimit të 
kryer.

• Programe të ciklit të parë “Bachelor”, referuar 
nivelit 6 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. 
Këto programe organizohen me 180 kredite 
ECTS dhe kohëzgjatja normale e tyre është tre 
vite akademike. Në përfundim të programeve të 
ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fus-
hën e arsimimit të kryer.

• Programe të ciklit të dytë, referuar nivelit 7 të 
Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve: “Master 
i Shkencave” dhe “Master Profesional”. Pro-
gramet “Master i Shkencave” pajisin të diplo-
muarit me njohuri të thelluara teorike, si dhe me

aftësimin për kërkim shkencor në një fushë të caktu-
ar. Ato organizohen në:

-  Programe të integruara të studimeve të ciklit 
të dytë, të cilat realizohen me 300 kredite ECTS 
dhe me kohëzgjatje normale respektive pesë 
vite akademike. Në përfundim të tyre lëshohet 
diplomë “Master i Shkencave” në fushën e ar-
simimit të kryer.

- Programe që realizohen me 120 kredite 
ECTS në vijim të ciklit të parë dhe me kohëzg-
jatje normale dy vite akademike. Në përfundim të 
tyre lëshohet diplomë “Master i Shkencave” në 
fushën e arsimimit të kryer.

- Programet “Master Profesional” pajisin të 
diplomuarit me njohuri të thelluara, profesionale 
në një fushë të caktuar dhe organizohen me 60 
kredite ECTS, me kohëzgjatje normale një vit ak-
ademik. Në përfundim të tyre lëshohet diplomë 
“Master Profesional” në fushën e arsimimit të 
kryer.
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•	 Programe të ciklit të tretë, referuar nivelit 
8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve:

Specializime afatgjata – janë programe të 
formimit profesional që ofrojnë njohuri për pro-
fesione të veçanta. Ato zgjasin 3 dhe 4 vite ak-
ademike e organizohen në përkatësisht 180 dhe 
240 kredite ECTS. Në përfundim të tyre lëshohet 
“Diplomë specializimi” në fushën përkatëse të 
programit të studim

•	 Programe studimi të formimit të vazhduar, 
si formë e të mësuarit gjatë të gjithë jetës. Këto 
programe shërbejnë për plotësim, thellim e 
konsolidim të njohurive dhe mund të ofrohen 
si kurse kualifikimi e rikualifikimi, shkolla 
verore dhe veprimtari të ngjashme. Studimet 
e formimit të vazhduar, kohëzgjatja, kreditet 
dhe lloji i diplomës/certifikatës përcaktohen 
në çdo rast nga departamenti përgjegjës.
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Lista e programeve të studimit:

ALBANIAN UNIVERSITY
FAKULTETI I SHKENCAVE 
MJEKËSORE

FAKULTETI I SHKENCAVE 
SHOQËRORE

FAKULTETI I SHKEN-
CAVE TË APLIKUARA DHE 
EKONOMIKE

Programe të Integruara Master 
i Shkencave

Programe të Integruara Master i Shken-
cave

Programe Bachelor

Stomatologji Drejtësi Financë – Bankë
Farmaci Programe Bachelor Menaxhim Biznesi
Programe Bachelor Shkenca Politiko – Administrative Dizajn
Infermieri Psikologji e Përgjithshme Teknologji Informacioni
Fizioterapi Mësuesi për Arsimin Fillor Inxhinieri Komputerike
Programe me karakter profe-
sional

Mësuesi për Arsimin Parashkollor Inxhinieri Elektronike
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Laborant i Lartë Dentar Anglisht Inxhinieri Mekatronike

Master Profesional Master i Shkencave Inxhinieri Elektrike
Infermieri Kirurgjikale Shkenca Juridike me profile Master i Shkencave
Terapi Manuale a. E Drejte Private Menaxhim Bankar
Specializime Afatgjata b. E Drejtë Penale Administrim Biznesi
Ortognatodonci c. E drejtë Publike dhe Administrative Teknologji Informacioni

Kirurgji Orale Administrim Publik me profile Inxhinieri Elektronike
a. Politika Publike dhe Qeverisje Master Profesional
b. Politika Publike dhe BE Administrim Biznesi

Psikologji Klinike Menaxhim Bankar dhe Finan-
ciar

Master Profesional Interier Dizajn
Shkenca Penale Sisteme të Energjisë
E Drejtë Private
Qeverisje dhe Administrim Publik
Psikologji Klinike
Psikologji Shkollore

Pedagogji me profile
a. Didaktikë
b. Menaxhim Arsimi
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“ALBANIAN UNIVERSITY”
është i organizuar në tre Fakultete

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË 

ofron programet e studimit:

Master i shkencave në “Stomatologji”       
(program i integruar i ciklit të dytë)

Programi i studimit Master i Shkencave në 
“Stomatologji”, miratuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 197, datë 10.04.2004, i riakreditu-
ar me Vendim të Bordit të Akreditimit, Nr. 88, datë 
21.09.2017, shoqërohet gjatë viteve akademike jo 
vetëm me formim të mirë paraklinik në kushte mod-
erne, por edhe me formimin teoriko-praktik direkt në 
pacientë, duke e aftësuar studentin që të zotërojë dhe 
aplikojë në praktikë, njohuritë e përfituara. 

Ky program mundëson përgatitjen e studentit sipas 
standardeve të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare 
dhe synon që ai të jetë i aftë që të krijojë, meditojë, 
kërkojë dhe të zhvillohet me formimin teoriko-prak-
tik që i ofrohet, për të krijuar bindje moderne dhe të 
qëndrueshme mjekësore.Një tjetër veçori e programit 
është përfshirja e vazhdueshme e studentëve në ak

tivitete kërkimore shkencore dhe veprimtari akade-
mike.

Mundësi Punësimi: 

Mundësitë e punësimit të studentëve që përfundojnë 
këtë program studimi kanë të bëjnë në mënyrë pri-
mare me ushtrimin e profesionit si mjek stomatolog. 
Përtej ushtrimit direkt të këtij profesioni individual-
isht në klinika dentare, diplomantët e këtij programi 
mund të punësohen në drejtime si:

- Klinika dentare; 

- Klinika stomatologjike universitare apo qen-
dra shëndetësore; 

- Si specialistë të shëndetit publik në dikastere 
të ndryshëm;

- Konsulentë në ndërtimin dhe zhvillimin e 
politikave publike për shëndetin oral;

- Fushën akademike si kërkues shkencorë apo 
mësimdhënie.
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VITI I
NR LËNDA ECTS
1 GJUHË E HUAJ 6
2 GJUHË LATINE 4
3 BIOFIZMAT 7
4 INFORMATIKЁ E APLIKUAR 

MJEKЁSORE - MENAXHIM
7

5 FIZOLOGJI 1 3
6 KIMI E PЁRGJITHSHME 8
7 ANATOMIA E NJERIUT 10
8 MORFOLOGJI – NJOHURI MATE-

RIALE - PROFILAKSI
8

9 BIOLOGJI - GJENETIKЁ 7
TOTAL 60

VITI II
NR LËNDA ECTS
1 FIZIOLOGJI 2 5
2 BIOKIMI 7
3 MIKROBIOLOGJI – KONTROLL IN-

FEKSIONI - EPIDEMIOLOGJI
8

4 HISTOLOGJI/EMBRIOLOGJI 10
5 ANATOMI PATOLOGJIKE 7
6 FORMIM PARAKLINIK 17
7 MJEKЁSI KLINIKE I 6

TOTAL 60

Kurrikula e programit të studimit “Master i Shkencave në “Stomatologji”
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VITI III
NR LËNDA ECTS
1 MJEKЁSI KLINIKE II 10
2 ETIKЁ/MJEKЁSI LIGJORE – DIAG-

NOZA ORALE - RADIOLOGJI
9

3 IMUNOLOGJI/ALERGOLOGJI 3
4 KIRURGJI AMBULATORE 7
5 FARMAKOLOGJI 10
6 PATOLOGJI OMF – PERIODON-

TOLOGJI PARAKLINIKE
12

7 DENTISTRI OPERATIVE KLINIKE 9
TOTAL 60

VITI IV
NR LËNDA ECTS
1 KIRURGJI OMF 11
2 URGJENCA 8
3 DENTISTRI PEDIATRIKE 8
4 PERIODONTOLOGJI 12
5 ENDODONTI 10
6 PROTETIKЁ PARAKLINIKE 11

TOTAL 60



- 
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VITI V
NR LËNDA ECTS
1 PROTETIKЁ KLINIKE 6
2 ORTODONTI KLINIKE 5
3 MJEKЁSI ORALE – GERIATRI 11
4 PRAKTIKЁ EKSTERNSHIP 10
5 PRAKTIKЁ PROFESIONALE 18
6 DIPLOMA 10

TOTAL 60

TOTAL 5 VITE - 300 ECTS

Specializime Afatgjata në Stomatologji (SPA)

 “Ortognatodonci” 

Programi i specializimeve në Ortognatodonci, licen-
cuar me Urdhër të MASH Nr. 428 datë 05.09.2011, i 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 60, 
dt. 05.07.2019, me një kohëzgjatje 3-vjeçare për një 
total prej 180 ECTS ka si objektiv të përgjithshëm të 
përgatisë mjekë –  specialistë Ortodontë.

Veprimtaritë didaktike janë të organizuara në module 
teorike të zhvilluara në auditor, ushtrime paraklinike 
me pajisje simulator, aktivitete klinike të zhvilluara në 
ambientet e strukturave klinike ku mbështetet programi 

i studimit. Formimi specializues është i karakterizuar 
nga risia teknologjike dhe nga stafi akademik i përbërë 
nga ekspertë me një reputacion të njohur ndërkombëtar. 
Programi i studimit të specializimit në Ortognatodon-
ci realizon formimin e specializantëve, duke u dhënë 
atyre një kulturë në fushën e mjekësisë, stomatolog-
jisë klinike dhe të kujdesit stomatologjik në kuadër të 
trajtimeve klinike që realizohen rast pas rasti në mar-
rëdhënie me pacientin. Profesorët udhëheqës kryejnë 
manipulime të drejtpërdrejta mbi pacientin dhe secili 
specializant realizon një sërë rastesh klinike të kryera 
si operator primar nën mbikëqyrjen e tutorit të kursit 
e tij të studimeve. Gjithashtu, specializantët zhvillojnë 
kërkime me kritere shkencore dhe elaborojnë artikuj të 
cilët do të botohen më pas në revista shkencore kom-
bëtare dhe ndërkombëtare. Bashkëpunimi shkencor me 
universitetet e huaja për sa i përket programit të spe-
cializimeve në stomatologji do të konsistojë në hartimin 
dhe zhvillimin e kërkimeve eksperimentale dhe klinike 
në stomatologji, në publikimin e dokumenteve shken-
corë dhe pjesëmarrjen në kongreset shkencore.

Kurrikula e programit të studimit Specializim Afatgjatë në “Ortognatodonci”
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VITI I PARE 

NR. LËNDA ECTS MODULET ECTS
1 KURSI I LËNDËVE TË 

FORMIMIT TË PËRGJITH-
SHËM

9
ANATOMIA E KOKËS DHE E QAFËS 4
ANATOMIA RADIOLOGJIKE 3
HISTOLOGJI – EMBRIOLOGJI 2

2 PRAKTIKË KLINIKE I/1 8 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 8

3
KURS I LËNDËVE TË 
FORMIMIT TË SPECIALIZU-
ES

12

DIAGNOZA NË ORTODONTI, FOTOGRAFIA NË 
ORTODONTI

3

FIZIOLOGJIA E INDIT KOCKOR DHE BIOMEKANI-
KA ORTODONTIKE

3

ETIOPATOGJENEZA E MALOKLUZIONEVE 3
ALTERIME FUNKSIONALE TË APARATIT 
STOMATOGNATIK

3

4 METODAT E KËRKIMIT 
SHKENCOR 6

BIOSTATISTIKE 3
METODAT E KËRKIMIT SHKENCOR 3

5 PRAKTIKË KLINIKE I/2 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10

6

LËNDË ME ZGJEDHJE:                 
KURS I INTEGRUAR I PRIN-
CIPEVE TË ORTODONTISË / 
PROCEDURA  TË TRAJTIMIT 
INTERDISIPLINOR

15

STOMATOLOGJIA PEDIATRIKE / TRAJTIMI PEDRI-
ATIK -ORTODONTIK NË MOSHAT E HERSHME

5

PRINCIPE TË ORTODONTISË INTERCEPTIVE / AP-
LIKIMI APARATEVE INTERCEPTIVE NË MOSHËN 
PREADOLESHENCË

5

PRINCIPE TË ORTODONTISË FUNKSIONALE 
DHE ORTOPEDIKE  / PRINCIPE TË ORTODONTISË 
FUNKSIONALE PEDIATRIKE DHE ORTOPEDIKE

5

 TOTAL 60

Kurrikula e programit të studimit Specializim Afatgjatë në “Ortognatodonci”
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VITI I DYTE 

NR. LËNDA ECTS MODULET ECTS

1 PRAKTIKË KLINIKE II/1 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10
2

KURS I INTEGRUAR I STRUMENTAR-
IUMIT ORTODONTIK

MATERIALET DHE TEKNOLOGJIA NË 
ORTODONTI

4

PAJISJET ORTODONTIKE 4
ORTODONTIA INTERCEPTIVE 4
ORTODONTIA FUNKSIONALE DHE 
ORTOPEDIKE

4

BONDIMI DHE REBONDIMI NE ORT-
ODONTI

4

3
LËNDË ME ZGJEDHJE 4

SËMUNDJE TE BRENDSHME / MENAX-
HIM SHËNDETSOR

4

4 PRAKTIKË KLINIKE II/2 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10
5

KURS I INTEGRUAR I ORTODONTISË 
EKSTRAKTIVE 16

ORTODONTIA LOW FRICTION 4

ORTODONTIA LINGUALE 4

TRAJTIMET EKSTRAKTIVE 4

KURSI MBI PËRTHYERJEN E TELAVE 4

TOTAL 60
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 VITI I TRETE

NR. LËNDA ECTS MODULET ECTS
1 LËNDË ME ZGJEDHJE 6 MJEKËSI LIGJORE/ BIOETIKË 6
2 PRAKTIKE KLINIKE III/1 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10
3

 
KURS I INTEGRUAR I IMPLANT-
EVE ORTODONTIKE  14

FIZIOLOGJIA E PATOLOGJIA E ATM, 
GNATOLOGJIA

5

SISTEME ANKORIMI SKELETIK, 
MINIIMPLANTET

5

TRAJTIMI MBROJTËS KORTIKOTO-
MIA

4

4 PRAKTIKE KLINIKE III/2 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10

5 KURSI I INTEGRUAR I MULTIDI-
SIPLINAVE ORTODONTIKE 7

PRINCIPET TË TEKNIKES “STRAIT 
WIRE”

2

ORTODONTIA PRE - KIRURGJIKALE; 2
ORTODONTIA PRE - PROTETIKE 2
ORTODONTIA DHE PARIODON-
TOLOGJIA

1

6 KIRURGJIA ORALE ME QELLIME 
ORTODONTIKE 4 KIRURGJIA ORALE ME QËLLIME 

ORTODONTIKE
4

7 PROVIMI PËRFUNDIMTAR 9 PROVIMI PËRFUNDIMTAR 9
 TOTAL 60

TOTAL 3 VITE -180 ECTS
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                          “Kirurgji Orale”  

Programi i studimit Specializim Afatgjatë në “Kirurgji 
Orale”, licencuar me Urdhër të MASH Nr. 428 
datë 05.09.2011, i akredituar me vendim Nr.27, dt. 
19.05.2017, me kohëzgjatje 4 vite akademike dhe 240 
ECTS, synon të pajisë specializantët me njohuri teorike 
të cilat zhvillohen në auditor dhe njohuri praktike të 
cilat do të zhvillohen fillimisht me pajisje simulatore 
dhe më pas, nëpërmjet trajtimit klinik me pacientin. 
Gjatë zhvillimit të këtij programi janë parashikuar të 
përdoren pajisje të avancuara elektro-mjekësore me 
qëllim mësimin e teknikave operatore bashkëkohore. 
Profesorët udhëheqës do të kryejnë operacione të drejt-
përdrejta mbi pacientin dhe secili specializant do të ketë 
një sërë rastesh klinike të kryera si operator primar, nën 
mbikëqyrjen e tutorit të kursit e tij të studimeve.  Një 
teknikë e tillë do të mundësojë trajnimin klinik dhe pa-
ra-klinik, duke realizuar terapi dhe ndërhyrje mbi pa-
cientin, në bazë të protokolleve klinike nën tutelën 
dhe udhëheqjen e profesorëve përkatës. Bashkëpunimi 
shkencor me universitetet e huaja për sa i përket pro-
gramit të specializimeve në stomatologji do të konsis-
tojë në hartimin dhe zhvillimin e kërkimeve eksperi-
mentale dhe klinike në stomatologji, në publikimin e 
dokumenteve shkencore dhe pjesëmarrjen në kongreset 
shkencore.

• Tё diplomuarit nё kёtё fushё do tё pёrgatiten me 
bagazhin e nevojshёm teorik dhe praktik, pёr pёrballjen 
me rastet klinike tё kirurgjisё orale, pёr hartimin 
e planeve tё sigurta tё trajtimit nё kёtё  fushё, pёr 
dokumentimin dhe referimin e kёtyre rasteve.

• Specializantёt e diplomuar duhet tё jenё tё formuar 
pёr plotёsimin e nevojave tё tregut tё punёs, si nё in-
stitucionet publike dhe nё ato private jashtё dhe brenda 
Shqipёrisё.

• Synohet qё tё diplomuarit tё arrijnё nivelin e aftёsimit 
manual nё pёrdorimin e mjeteve dhe instrumentariu-
mit tё pёrshtatshёm nё pёrputhje me rastet e veçanta 
specifike.

• Tё diplomuarit duhet tё arrijnё nivelin e duhur tё 
dijeve nё fushat e pёrafёrta ose qё kanё lidhje me 
drejtimin e kirurgjisё orale. Duhet tё ripёrtёrijnё dijet 
nё formimin e pёrgjithshёm mjekёsor e mё pas nё atё 
tё specializuar, duke ju dhënë mundësi të thellojnë 
studimet e tyre kërkimore shkencore në studimet të 
mëtejshme doktorale.
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VITI I PARE
NR. LËNDA ECTS MODULET ECTS

1

KURSI I LËNDËVE TË 
FORMIMIT TË PËRGJITH-
SHËM

10

ANATOMIA E KOKËS DHE E QAFËS 2

ANATOMIA RADIOLOGJIKE 3
HISTOLOGJI- EMBRIOLOGJI 1
BIOLOGJI DHE FIZIOLOGJI E APLIKUAR 2
SEMIOTIKË 2

2 PRAKTIKË KLINIKE I/1 9 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 9
3

KURS I LËNDËVE TË 
FORMIMIT TË SPECIALIZU-
ES 1

12

MENAXHIM SHËNDETËSOR 3
ERGONOMI OPERATORE 2
FOTOGRAFI KLINIKE DHE OPERATORE 1
MENAXHIM I INFORMATIKËS SË INTE-
GRUAR

3

MATERIALE DENTARE DHE KIRURGJIK-
ALE

3

4 METODAT E KËRKIMIT 
SHKENCOR 4

BIOSTATISTIKA 2
METODAT E KËRKIMIT SHKENCOR 2

Kurrikula e programit të studimit Specializim Afatgjatë në “Kirurgji Orale” 
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5

LËNDË ME ZGJEDHJE 
MIKROBIOLOGJI / SEMIOTI-
KA KIRURGJIKALE

3
MIKROBIOLOGJI ORALE/SEMIOTIKE 
KIRURGJIKALE

3

6 PRAKTIKË KLINIKE I/2 10 TRAJTIM KLINIK  I PACIENTIT 10
7

KURS I INTEGRUAR I PA-
TOLOGJISË ORALE 12

PATOLOGJI ORALE1 3
PATOLOGJI ORALE 2: 3
PERIODONTOLOGJI; 2
INSTRUMENTE KIRURGJIKE IMPLANTO 
PROTETIKE

2

KOMPONENTË IMPLANTO PROTETIKE 2
TOTAL 60
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VITI I DYTE
NR. LËNDA ECTS MODULET ECTS

1 FARMAKOLOGJI 3 FARMAKOLOGJI 3
2 PRAKTIKË KLINIKE II/1 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10
3

KURS I INTEGRUAR I TRAJTI-
MIT MULTIDISIPLINAR 17

ANESTEZIA DHE FARMAKOLOGJIA 2
EMERGJENCA KIRURGJIKALE ORALE 3
RADIOLOGJI DIAGNOSTIKIM IMAZHESH 3
PATOLOGJI MJEKËSORE E APLIKUAR 3
ORGANIZIMI I MODULIT OKLUZAL 3
PROTEZA ME VIDA DHE CEMENTIM; 3

4 SËMUNDJE TË BRENDSHME 4 SËMUNDJE TË BRENDSHME 4
5 ANATOMI PATOLOGJIKE 4 ANATOMI PATOLOGJIKE 4
6 PRAKTIKË KLINIKE II/2 8 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 8

7

LËNDË ME ZGJEDHJE                 
KURS I INTEGRUAR I KIRU-
RGJISË / KURS I INTEGRUAR 
I KIRURGJISË SË APLIKUAR

14

KIRURGJI ORALE DENTICIA DIFFICOLIS / PLAS-
TIA ME LEMBO TË RIPOZICIONUARA

2

KIRURGJI ORALE 1 / MJEKËSI ORALE E APLI-
KUAR 3
KIRURGJI EKSODONTIKE KOMPLEKSE / PAROT-
IDECTOMIA PARCIALE DHE TOTALE

2

KIRURGJI ORALE 2 / TRAJTIMI KIRURGJIKAL I 
PAREZËS FACIALE

3

TERAPI MJEKËSORE / TERAPIA ALTERNATIVE, 
FITOTERAPIA.

2

KIRURGJI OMF / PLASTIA E SKIZAVE OMF 2
TOTAL 60



38

VITI I TRETE
NR. LËNDA ECTS MODULET ECTS

1 LËNDË ME ZGJEDHJE 6 MJEKËSI LIGJORE/ BIOETIKË 6
2 PRAKTIKE KLINIKE III/1 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10
3

KURS I INTEGRUAR I KIRURG-
JISE ORALE TE AVANCUAR 8

KIRURGJI ORTOGNATIKE 2
KIRURGJI MUKOGINGIVALE 3
KIRURGJI GJENERATIVE 3

4
KURS I INTEGRUAR I IMPLAN-
TOLOGJISE 6

IMPLANTOLOGJI 1; 2
IMPLANTOLOGJI 2 2
PROTEZA IMPLANTARE 2

5
LËNDË ME ZGJEDHJE 4

PRINCIPET E HIGJENES DENTARE 
DHE TERAPI KUJDESI/ TERAPI 
ODONTOSTOMATOLOGJIKE

4

6 PRAKTIKE KLINIKE III/2 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10
7

KURSI I INTEGRUAR I STRU-
MENTARIUMIT TE KIRURGJISE 
ORALE

6

STRUMENTE KIRURGJIKALE TE 
AVANCUARA; (LAZER DHE PIEZO-
SURGERY)

4

KLINIKA ODONTOSTOMATOLOGJIKE 2
8 KURS I INTEGRUAR I KIRURG-

JISE ATM 10
KIRURGJI ATM 1 5
KIRURGJI ATM 2 5

TOTAL 60
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VITI I KATËRT
NR. LËNDA ECTS MODULET ECTS

1 GJENETIKË MJEKËSORE 2 GJENETIKË MJEKËSORE 2
2 LËNDË ME ZGJEDHJE 3 KIRURGJIA DJEGIE PLASTIKE/ HEMATOLOGJIA, 

PËRDORIMI FIBRINËS AKTIVE NË KIRURGJINË 
ORALE

3

3 PRAKTIKE KLINIKE IV/1 8 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 8
4 ORL - OKULISTIKË 9 ELEMENTE TË OTORINOLARINGOIATRISË 3

ELMENTE TË OFTALMOLOGJISË 3
KIRURGJI ENDOSKOPIKE 3

5 LËNDË ME ZGJEDHJE 3 NEUROLOGJI /NEUROKIRURGJI 3
6 PRAKTIKE KLINIKE IV/2 10 TRAJTIM KLINIK I PACIENTIT 10

7 ONKOLOGJI 13 TERAPI KIRURGJIKALE E FORMACIONEVE 
MALINJE TË INDEVE TË BUTA

4

TERAPI KIRURGJIKALE TË FORMACIONEVE 
MALINJE TË INDEVE TË FORTA

3

RADIOTERAPI DHE KEMIOTERAPI 3
REABILITIM POSTONKOLOGJIK 3

8 PROVIMI PËRFUNDIM-
TAR

12 PROVIMI PËRFUNDIMTAR 12

TOTAL 60
 TOTAL 4 VITE -240 ECTS
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Programet me karakter profesional 

               “Laborant i Lartë Dentar” 

Programi i studimit me karakter profesional “Laborant 
i Lartё Dentar”, licencuar me urdhër të MASR me Nr. 
516, dt. 24.10.2019, ka si qëllim kryesor formimin e 
profesionistëve me njohuritë teoriko-praktike të cilat 
ecin paralelisht me hapin e kohës. Programi i studimit 
i ofron studentit formimin bazё e karakterizues, pёr tё 
ndërmarrë përsipër modelimin e urave fikse, aparateve 
ortodontike, protezave totale, parciale tё skeletuara, e 
madje edhe tё suprastrukturave mbi implante. 

Mundësi Punësimi:

   - Profesionistё tё lirё, pranё klinikave stomatolog 
      jike private/institucionale;

   - Pranё institucioneve publike nё sektorё prodhues     
      dhe promovues tё pajisjeve dentare laboratorike;

   - Nё qendrat kërkimore tё profilit tё laborantit dentar.

VITI I PARE

NR. LËNDA ECTS

1 ANATOMI 6

2 FIZIOLOGJI 6

3 PAJISJET LABORATORI 6

4 SHKENCA MATERIALE 6

5 MORFOLOGJI 6

6 PROTEZA TOTALE 10

7 URA FIKSE 1 10

8 PROTEZA PARCIALE E 
THJESHTE 10

TOTAL 60

Kurrikula e programit të studimit

 me karakter profesional 

“Laborant i Lartë Dentar”
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VITI I DYTE

NR. LËNDA ECTS

1 URA FIKSE 2 10

2.A ORTODONTI KLINIKE 6

2.B APARATET E LEVIZSHME ORT-
ODONTIKE 6

3.A IMPLANTOLOGJIA 6

3.B SUPRASTRUKTURA MBI IM-
PLANTE 10

4 PROTEZA E SKELETUAR 8

5 PROTEZA TE LEVIZSHME 
(PRAKTIKE) 8

6 DIPLOMA 6

TOTAL 60

TOTAL 2 VITE - 120 ECTS

Kurrikula e programit të studimit

 me karakter profesional 

“Laborant i Lartë Dentar”



Mundësi Punësimi:

      - Sektori shëndetësor publik/privat; 

      - Institucione kombëtare që operojnë në tregun    

         e prodhimit të barnave;

      - Farmaci spitalore shtetërore/private; 

      - Industrinë farmaceutike duke përfshirë njohuri 

        në përgatitjen e barnave, kontrollin,     

        magazinimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e   tyre.
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DEPARTAMENTI I FARMACISË 

ofron programet e studimit:

Master i Shkencave në “Farmaci”

 (program i integruar i ciklit të dytë) 

Programi i Studimit Master i Shkencave në “Farma-
ci” miratuar me urdhër të MASH, Nr. 5563 Prot, datë 
01.09.2005, riakredituar nga Agjencia e Sigurimit të 
Cilësisë në Arsimin e Lartë me Vendim Nr. 18, datë 
02.03.2019 ka si objektiv kryesor ofrimin e një për-
gatitje ekselente teoriko-praktike për studentin dhe 
gjithashtu duke e bëre atë të aftë për aplikimin e tyre 
në fushën farmaceutike pas diplomimit. Për zhvil-
limin e praktikave mësimore janë në shbim të stu-
dentëve laboratorët përkatës, të pajisur me aparatura 
nga më bashkëkohoret. Nga ana tjetër për semestrin 
e 10-të (semestri i 2-të i vitit të 5-të) është parashi-
kuar praktikë profesionale, e cila zhvillohet në far-
macitë e rrjetit të hapur për publikun dhe jo vetëm 
në farmacitë e vendit tonë, por edhe në Kosovë 
e Maqedoni (sipas vendbanimit të studentëve). 
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VITI I
NR LËNDA ECTS
1 Fizikë dhe Biofizikë 8

2 Kimi e Përgjithshme e Inorganike 
(M) 14

3 Informatikë 3
4 Gjuhë e Huaj 5
5 Gjuhë Latine 5
6 Statistikë Matematikë 6
7 Anatomi 9
8 Biologji 10

TOTAL 60
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Kurrikula e programit të studimit Master i Shkencave në “Farmaci” 

VITI II
NR LËNDA ECTS
1 Kimi Organike I+II (M) 14
2 Kimi Analitike I+II (M) 14
3 Fiziologji 10
4 Kimi Fizike e Koloidale 7
5 Mikrobiologji 5
6 Botanikë /Praktikë Botanike 10

TOTAL 60

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri” i hapur 
me Urdhër të MASH me Nr. 411, datë 25.08.2011, i 

VITI III
NR LËNDA ECTS
1 Kimi Farmaceutike I dhe Analizë 

Farmaceutike I (MI)
12

2 Metodat Fiziko-Kimike të Analizës 8
3 Farmakognozi e Analizë e Drogave 15
4 Teknologji Farmaceutike I e Përgatit-

je Galenike I (MI)
10

5 Biokimi 8
6 Sëmundje të Brendshme 7

TOTAL 60
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VITI V
NR LËNDA ECTS
1 Kimi e Teknologji e Ushqimeve / 

Analiza e Kontroll i Ushqimeve dhe 
Suplementeve (MI)

7

2 Metodat e Kërkimit / Kujdes Far-
maceutik

4

3 Biofarmaci e Farmakokinetikë dhe 
Farmakologji Klinike (MI)

11

4 Etikë dhe Deontologji / Menaxhim 
Farmaceutik

3

5 Shëndet Mjedisor 4
6 Bazat e Praktikës Profesionale Më-

simore
3

7 Praktikë Profesionale mësimore 16
8 Tezë Diplome 12

 TOTAL 60

TOTAL 5 VITE -300 ECTS

VITI IV
NR LËNDA ECTS
1 Teknologji Farmaceutike II dhe III 

Përgatitje Galenike Kozmetike  (MI)
13

2 Kimi Farmaceutike II dhe Analizë 
Farmaceutike II (MI)

11

3 Farmakologji 13
4 Kimi Toksikologjike 9
5 Fitoterapi 4
6 Biokimik Klinike 5
7 Legjislacion Farmaceutike dhe Far-

mako-Ekonomi
5

 TOTAL 60
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DEPARTAMENTI I INFERMIERISË DHE 
FIZIOTERAPISË 

ofron programet e studimit:

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri” i hapur 
me Urdhër të MASH me Nr. 411, datë 25.08.2011, i 
riakredituar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 
111, datë 02.11.2019, ka si objektiv kryesor për-
gatitjen e studentëve me njohuritë bazë dhe të nev-
ojshme për të zotëruar kapacitetet dhe aftësitë që 
duhet të ketë një infermier i përgjithshëm, të aftë për 
të punuar në çdo specialitet të fushës së mjekësisë.
Praktika mësimore e Infermierisë është e shtrirë në 
tre vite akademike. Në vitin e parë studenti e reali-
zon praktikën në klasën infermierore, e cila është e 
pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme manipuluese
si manekin, monitor, EKG, aspirator, perfuzione, in-
jeksione intramuskulare, intradermale, ekzaminime 
endoskopike, etj. Në vitin e dytë studenti e realizon 
praktikën pranë shtratit të sëmurit në kushte spitalore. 
Universiteti për realizimin e praktikës ka lidhur 
marrëveshje bashkëpunimi me institucione spita-
lore shtetërore private apo dhe rajonale si: Spitali 
Universitar i Traumës, Spitali Universitar “Shefqet 
Ndroqi” Tiranë, Spitali SUOGJ “Mbretëresha Ger

Bachelor në “Infermieri”

aldinë”, Spitali “Koço Glozheni” “Spitali Rajon-
al Fier”, “Spitali Rajonal Berat”, Klinika Mjekësore 
“Halili”, “Autoriteti Shëndetësor” Tiranë (ASHR)

Mundësi Punësimi:

        - Infermierё që punojnë në sistemin shëndetësor  
          shqiptar;
        - Spitale shtetërore/private;
        - Qëndra shëndetësore. 
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Kurrikula e programit të studimit Bachelor në “Infermieri” 

VITI I PARË
Nr. LËNDA ECTS
1 Anatomia Makromikroskopike 14
2 Infomatikë dhe Gjuhë e Huaj 8
3 Statistikë Mjekësore dhe Epidemi-

ologji
6

4 Kimi dhe Biologji 8
5 Infermieristikë e Përgjithshme dhe 

Puerikulturë
10

7 Fiziologji 6
8 Biokimi Mjekësore 4
9 Praktikë Profesionale 1 4

TOTAL 60

VITI I DYTË
Nr. LËNDA ECTS
1 Anatomi Patologjike, Fizologji Patolog-

jike
12

2 Farmakologji dhe Imunologji 12
3 Mikrobiologji dhe Sëmundje Infektive 10
4 Kirurgji e Përgjithshme, Infermieristika 

Kirurgjikale
6

5 Anestezi Reaminacioni, Urgjencë, 
Infermieristika e Anestezi e Reamina-
cionit

8

6 Praktika Profesionale 2 6
7 Lëndë me zgjedhje 6

TOTAL 60
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VITI I TRETË
Nr. LËNDA ECTS
1 Sëmundje të Brendshme, Infermieris-

tika e Sëmundjeve të Brendshme, 
Geriartri

12

2 Obstetrike, Gjinekologji, Infermiersti-
ka e Obstetrikë Gjinekologjisё

11

3 Pediatri, Infermieristika e Pediatrisë 8
4 Neurologji, Infermieristika në Neu-

rologji,Psikiatri, Infermieristika në 
Psikiatri

7

5 ORL, Infermieristika ORL ,Okulistikë, 
Infermieristika e Okulistikës

8

6 Praktika Profesionale 3 8
7 Provimi Përfundimtar/Temë Diplome 6

TOTAL 60

TOTAL 3 VITE -180 ECTS

Bachelor në “Fizioterapi”
Programi i studimit Bachelor në “Fizioterapi”, licenc-
uar me Urdhër nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
me Nr. Vendimi 199, datë 16.05.2012, i riakreditu-
ar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr.110, datë 
02.11.2019, ka për qëllim të pajisë studentët me 
njohuri teoriko-praktike në ushtrimin e profesionit 
të fizioterapistit, të cilët do të jenë të aftë të apliko-
jnë metodikat profesionale për trajtimin, paran-
dalimin dhe rehabilitimin në dëmtimet trupore.
Praktikat mësimore të parashikuara në Kurrikulën 
e Fizioterapisë zhvillohen në vitin e dytë dhe të 
tretë ku zhvillohen në ambientet e “Albanian Uni-
versity” dhe ne bazë të marrëveshjeve zhvillohet 
pranë klinikave shtetërore dhe private si: klinikat 
e specializuara fizioterapie private dhe klinikat 
shtetërore si: Qendra e Rehabilitimit të Fizioter-
apisë “Kiropraktikё”, Qendra e Rehabilitimit të 
Fizioterapisë “Primavera”, Qendra Rehabilitimi etj.

Mundësi Punësimi:
      - Sistemin shëndetësor ambulatorial;
      - Sistemin shëndetësor privat;
      - Qendrat shëndetësore të Rehabilitimit;
      - Institucionet Shëndetësore publike (QSUT,
        Spitali i Traumës etj.);
      - Organizata jo-fitimprurëse , Fondacione, etj.
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VITI I PARË
Nr. LËNDA ECTS
1 Anatomi Normale, Neuroanatomi 12
2 Fizikё, Biofizikё 6
3 Informatikё 3
4 Statistikё 3
5 Anglisht 4
6 Principet e Lёvizjeve, Vlerёsimi Neu-

rofiziologjik
12

7 Histologji 5
8 Fiziologji 5
9 Infermieristikё e Pёrgjithshme, Farma-

kologji
10

TOTAL 60

VITI I DYTË
Nr. LËNDA ECTS
1 Neurologji, Rehabilitim Neurologjik 12
2 Ortopedi,Rehabilitim Ortopedik 12
3 Imazheri, Urgjencё 7
4 Prostetikё, Rehabilitim Prostetik 12
5 Praktikё 2 11
6 Lёndё me zgjedhje 6

TOTAL 60

Kurrikula e Programit të Studimit Bachelor në “Fizioterapi”
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VITI I TRETË
Nr. LËNDA ECTS
1 Masazh Mobilizim Manipulim, 

Fizioterapi Instrumentale
10

2 Rehabilitim Pediatrik 7
3 Shёndet Sportisti, Rehabilitim nё 

Sport
6

4 Sёmundje tё Brendshme, Rehabili-
tim Kardiopulmonar

12

5 Geriartri dhe Rehabilitim Geriartr-
ik, Rehabilitim Fizik

12

6 Praktika 3 7
7 Provimi Pёrfundimtar 6

TOTAL 60

TOTAL 3 VITE -180 ECTS

 

Master Profesional në 
“Infermieri Kirurgjikale”

Programi i studimit Master Profesional në “In-
fermieri Kirurgjikale”, licencuar me Urdhër nga 
MASH Nr. 479, datë 10.10.2012, i riakrediturar 
me me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 58, datë 
05.07.2019, ka për qëllim të përgatisë dhe të formojë 
një figurë specialisti në Infermieri Kirurgjikale dhe 
në sallën operatore, një profesionist të aftë që të sig-
urojë mbarëvajtjen e proceseve dhe ecurinë e asis-
tencës infermierore në fushën e Kirurgjisë së Përg-
jithshme dhe Speciale për të rritur dhe për fëmijë. 
Programi i lëndëve është ideuar që të mundëso-
jë pajisjen e studentëve me kompetenca dhe 
njohuri më të thelluara në nivelin teorik dhe 
praktik gjithashtu të marrë njohuri në lëndë ndërdi-
siplinore integruese. Gjatë të dy semestrave zhvillo-
hen orë praktike në mënyrë që studentët të ushtro-
hen profesionalisht, duke plotësuar formimin cilësor.

Mundësi Punësimi:
Në sektorin e mjekësisë kirurgjikale, duke përfshirë 
të gjitha specialitetet në obstretikë, gjinekologji, 
okulistikë, orl etj., aftësohen infermierët duke i 
dhënë mundësi punësimi në spitale shtetërore dhe 
private brenda dhe jashtë vendit. 
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Kurrikula e Programit të Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale”

VITI I PARË
Nr. LËNDA ECTS
1 Statistikё dhe Promocion Shëndetёsor 6
2 Asistencё Infermieristike nё sallё 4
3 Infermieristika në Kirurgjinё e Avancuar I 9
4 Infermieristika në Kirurgjinё e Avancuar II 11
5 Infermieristika në Ekzaminimet Endoskopike 2
6 Anestezi-Reanimacion dhe Kujdesi Infermieror 6

7 Lёndё me zgjedhje (zgjidhen 2 nga modulet e mёposhtme) 6
8 Praktikë Profesionale 6
9 Provimi Përfundimtar formimi / Punim Diplome 10

TOTAL 60

TOTAL 1 VIT - 60 ECTS
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Master Profesional në 
“Terapi Manuale”

Programi i Studimit Master Profesional në “Tera-
pi Manuale”, i licencuar me Urdhër Nr. 671, datë 
12.10.2018 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 
i akredituar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr.59, 
datë 05.07.2019, është hartuar në përputhje me nevojat 
e tregut të punës dhe me zhvillimin ekonomik të ven-
dit. Ky master ofron disiplina të karakterit profilizues 
profesional, me një ndërthurje teoriko-praktike në për-
puthje me standardet evropiane duke nxitur një kulturë 
terapeutike të integruar në kuadër të terapisë manuale. 
Fizioterapisti që përfundon me sukses studimet e Mas-
terit Profesional në “Terapi Manuale” zotëron aftë-
si të mira manuale në ekzekutimin e manovrave dhe 
vlerësimit funksional e terapeutik, zgjedh teknikën 
e duhur si rezultat i integrimit të personelit klinik 
me provat më të mira shkencore në dispozicion, ba-
zuar në parimet e mjekësisë, në dëshmi, procedur-
at më të përshtatshme të vlerësimit terapeutikë për 
pacientë të veçantë, është në gjendje të ndërhyjë në 
riaftësimin e pacientit që vuan nga çrregullime mu-
skuloskeletike, ndërton një plan-trajtimi të bazuar në 
prognozën e pacientit, të përgatitur në bazë të Klasifi-
kimit Ndërkombëtar për Funksionimin e tij (ICF).

Mundësi Punësimi:

Të diplomuarit në këtë program studimi do të jenë 
profesionistë me titull të kësaj fushe, pjesë e qen-
drave të rehabilitimit, si publike dhe private. 
    - Meqenëse masteri është i ri në tregun e punës   
      punësim ka nevojë për profesionistë në;
    - Sistemin shëndetësor ambulatorial;
    - Sistemin shëndetësor privat;
    - Qendrat shëndetësore të Rehabilitimit;
    - Institucionet Shëndetësore publike (QSUT,
      Spitali i Traumës etj.);
    - Organizata jo-fitimprurëse;
    - Fondacione. 

  



Kurrikula e Programit të Studimit Master Profesional në “Terapi Manuale”
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VITI I
NR.

LËNDA
ECTS

1 Anatomia Topografike dhe Funksio-
nale 

4

2 Biomekanika e aplikuar 3
3 Kineziologjia 3
4 Neurologjia 3
5 Neurofiziologjia 3
6 Teoria e Terapisë Manuale 4
7 Metodologjia e Terapisë Manuale 5
8 Praktika Profesionale 6
9 Ortopedia 5
10 Traumatologjia sportive 5
11 Reumatologjia 3
12 Rehabilitimi në Terapinë Manuale 1 5
13 Rehabilitim në Terapinë Manuale 2 5
14 Provimi Përfundimtar 6

TOTAL 60

1 VIT- 60 ETCS
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Mundësi Punësimi:

    - Drejtues të biznesit të vogël privat apo sektorëve  
      të kompanive shtetërore në degë të ndryshme të  
      ekonomisë;
    - Drejtues departamentesh në korporatat kom
      bëtare dhe ndërkombëtare;
    - Punonjës të administratës lokale e qendrore për 
      probleme menaxheriale dhe administrative etj.

FAKULTETI I SHKENCAVE 
TE APLIKUARA DHE 

EKONOMIKE

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE 
EKONOMIKE 

ofron  programet e studimit:

Bachelor në “Menaxhim Biznesi”

Programi i studimit Bachelor në “Menaxhim Bizne-
si”, licencuar me VKM Nr. 408, datë 26.05.2010, i 
riakredituar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 
79, datë 27.10.2018, ka për qëllim informimin dhe 
studimin e kombinuar të metodave bashkëkohore 
të administrimit duke i pajisur studentët me njohu-
ri teorike dhe praktike, përdorimin e dijeve në të 
gjitha nivelet e menaxhimit dhe në të gjitha fushat 
e ekonomisë dhe biznesit. Të diplomuarit do të jenë 
në gjendje të përdorin dhe vlerësojnë mjetet për an-
alizimin e kompanisë, të njohin kërcënimet dhe 
mundësitë me të cilat përballet organizata në mje-
dis vazhdimisht të ndryshueshëm dhe global, dhe të 
jenë në gjendje për marrjen e vendimeve optimale 
në nivele të ndryshme të administrimit të biznese.
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VITI I
NR LЁNDA ECTS
1 Hyrje në Ekonomi 7
2 Matematikë 15
3 Gjuhë e Huaj 10
4 Bazat e Financës 6
5 Parimet e Të Drejtës 8
6 Histori e Mendimit Ekonomik 6
7 Organizim Drejtim Biznesi 8

TOTALI 60

Kurrikula e Programit të Studimit Bachelor në “Menaxhim Biznesi”

VITI II
NR LЁNDA ECTS
1 Statistikë 6
2 Mikroekonomi dhe Makroekonomi 12
3 Kontabilitet 12
4 Bazat e Marketingut 7
5 Informatikë 6
6 Financa Publike 6
7 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 5

8
Lëndë me Zgjedhje - Grupi I

6A Sistemi i Taksave dhe Tatimeve
B Integrimi dhe Politikat e BE

TOTAL 60
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VITI III
NR LЁNDA ECTS
1 Strategji Biznesi dhe Biznes Ndërkom-

bëtar
15

2 Kontabilitet Kosto-Drejtimi 6
3 Menaxhim Prodhimi dhe Operacionesh 8

4 Drejtim Financiar dhe Analizë Finan-
ciare

14

5

Lëndë Me Zgjedhje - Grupi II

6
A Auditimi
B Menaxhim, Vlerësim Projek-

tesh
6 Praktika 5
7 Diploma 6

TOTAL 60

3 VITE – 180 ECTS

 



Bachelor në “Financë-Bankë”

Programi i studimit Bachelor në “Financë-Bankë”, 
licencuar me Urdhër Nr. 8981, datë 27.12.2005, i 
riakredituar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 
79, datë 04.10.2019, është strukturuar për të edukuar 
studentët me njohuritë bazë në fushat e menaxhimit 
të financave të një biznesi apo organizate jo fitimpru-
rëse, administrimit të financave lokale apo zgjidhjen
e problemeve të ndryshme ekonomike.
Kurrikulat e Departamentit të Shkencave Ekonomike 
i kushtojnë vëmendje të posaçme aftësimit praktik 
të studentëve për t’ju përshtatur kërkesave të tregut 
të punës. Shumica e lëndëve kanë karakter aplikativ, 
rrjedhimisht për qartësimin më mirë të trajtimit teor-
ik, shoqërohen me ushtrime të cilat paraqesin situata 
hipotetike apo reale. Në këtë mënyrë studentët fitojnë 
aftësitë praktike për t’u ambientuar shpejt në pozi-
cionin e punës ku ata punësohen. Është kjo një nga 
arsyet pse studentët e këtij departamenti janë nga më 
të pranuarit në tregun aktual të punës. Shumica e stu-
dentëve janë të punësuar me sistemin financiar e ban-
kar, në biznese të prodhimit apo të shërbimit si: ban-
ka, institute sigurimesh, sistemin e tatim-taksa apo 
doganor, sipërmarrje prodhimi, ndërtimi, shërbimesh 
si dhe institucione të administratës së lartë shtetërore. 

60

Nga ndjekja në dinamikë e punësimit të studentëve të 
diplomuar rezulton se 75-80% e studentëve punëso-
hen që në vitin e parë të mbarimit të
fakultetit.

Mundësi Punësimi:

    - Sistemi Bankar;
    - Biznese private në sektorin e financave;
    - Institucione të ndryshme financiare;
    - Financierë në kompanitë prodhuese apo të shër-
      bimeve;
    - Punonjës të administratës lokale e qendrore për  
       probleme financiare, etj.
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VITI I
NR LЁNDA ECTS
1 Hyrje në Ekonomi 6
2 Matematikë

M1: Matematikë e Përgjithshme 7
M2: Matematikë Financiare 7

3 Gjuhë e Huaj
M1: Gjuhë e Huaj (1) 5
M2: Gjuhë e Huaj (2) 4

4 Bazat e Financës 6

5 Hyrje në Menaxhim dhe Marketing
M1: Bazat e Marketingut 6
M2: Organizim Drejtim Biznesi 6

6 Statistikë 7
7 Mikroekonomi 6

TOTAL 60

VITI II
NR LЁNDA ECTS
1 Makroekonomi 6
2 Histori e Mendimit Ekonomik 6
3 Kontabilitet i Përgjithshëm

M1: Parimet Bazë të Kontabilitetit 6
M2: Kontabilitet Financiar 7

4 Menaxhim
M1: Menaxhimi i Burimeve 

Njerëzore
5

M2: Menaxhim Prodhimesh dhe 
Operacionesh

6

5 Parimet e të Drejtës
M1: E drejtë Publike 4
M2: E drejtë Biznesi 4

6 Investime dhe Tregjet Financiare
M1: Investime 5
M2: Tregjet Financiare 5

7 Informatikë dhe Software Aplikativ 6

TOTAL 60



6262
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VITI III
NR LЁNDA ECTS
1 Kontabilitet Kosto dhe Bankar

M1: Kontabilitet Kosto Drejtimi 4
M2: Kontabilitet Bankar 6

2 Drejtim Financiar dhe Analizë Financiare
M1: Drejtim Financiar 6
M2: Analizë Financiare 6

3 Paraja, Banka dhe Teknika Bankare
M1: Paraja dhe Banka 6
M2: Teknikë Bankare 4

4 Lëndë me zgjedhje - Grupi I 6
A Drejtim Financiar Ndërkombëtar
B Auditimi

5 Financa Publike 6
6 Lëndë me zgjedhje - Grupi II 6

A Taksimi
B Institucionet Financiare dhe Politikat e 

BE-së
7 Praktika 4
8 Diploma 6
TOTAL 60

3 VITE – 180 ECTS

Master i Shkencave në 
“Menaxhim Bankar”

Programi i studimit Master i Shkencave në “Menaxhim 
Bankar”, licencuar me VKM Nr. 56, datë 21.01.2009 i 
riakredituar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 81, 
datë 27.10.2018, është hartuar për t’iu përgjigjur nevo-
jave në rritje të tregut bankar për profesionistë të aftë, 
sidomos në nivel menaxherial, i cili synon të pajisë stu-
dentët me parimet, njohuritë akademike, metodologjitë 
dhe shprehitë e nevojshme për të zhvilluar me sukses 
karrierën e tyre si menaxherë apo konsulentë në tregun 
bankar apo në sektorë të tjerë që lidhen ngushtë me të. 
Ky program studimi ka në bazë kërkimin shkencor dhe 
krijon baza të qëndrueshme njohurish për të vazhdu-
ar më pas me studimet e ciklit të tretë – Doktoratës.

Mundësi Punësimi:
     - Bankat e nivelit të dytë, Bankat e Investimeve;
    - Institucione shtetërore puna e të cilave lidhet 
      drejtpërdrejt me sektorin bankar;
    - Kompanitë e sigurimeve;
    - Institucionet e Mikro-kredisë;
    - Kompani Auditimi apo Konsulence;
    - Departamenteve të Analizës së Riskut të Korpo-                  
       ratave.
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VITI I
NR LЁNDA ECTS
1 Mbikëqyrje Bankare dhe Financiare 6
2 Financat e Korporatave 6
3 Menaxhim Risku i Avancuar 6
4 Ekonometri 6
5 Drejtim Financiar Ndërkombëtar 6
6 Sjellja Organizative dhe Etika e  Bi-

znesit 
8

7 Menaxhimi i Sistemeve të Informa-
cionit

6

8 Kontabilitet i Avancuar 8
9 Menaxhimi Strategjik 8

TOTAL 60

VITI II
NR LЁNDA ECTS
10 Auditim i Institucioneve Financiare 6
11 Teoria dhe Drejtimi i Portofolit 6
12 Lëndë  me zgjedhje (1 nga 2):

Qeverisje e Korporatave / Metoda Sasiore 
për Financën

6

13 Menaxhimi Fiskal 6
14 Lëndë  me Zgjedhje (1 nga 2):

E Drejta Financiare / Menaxhimi i Tregut 
të Sigurimeve

6

15 Praktika 12
16 Diploma 18

TOTAL 60

2 VITE – 120 ECTS

 

Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave në “Administrim Biznesi”
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Master i Shkencave në 
“Administrim Biznesi”

Programi i studimit Master i Shkencave në “Ad-
ministrim Biznesi”, licencuar me VKM Nr. 56, datë 
21.01.2009, i riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 80, datë 27.10.2018, ka synim themelor 
në kuadrin e formimit shkencor strukturimin e një 
qasjeje të thelluar analitike nëpërmjet njohurive te of-
ruara dhe pajisjes e studentit me instrumentet e nev-
ojshëm shkencor në analizën e hollësishme të sistemit 
ekonomik në tërësi, politikave ekonomike, adminis-
trimit tё biznesit, zhvillimit të institucioneve dhe 
komponentëve të qeverisjes, të projektuara në dina-
mikën e zhvillimit të tyre ekonomik dhe bashkëkohor. 
Njohuritë dhe ekspertiza e përftuar gjatë viteve të 
studimit do të finalizohet me krijimin e një grupi 
të diplomuarish të aftë për të punuar si menaxher, 
këshillues biznesi, ekonomistë pranë kompanive 
vendase dhe të huaja, apo qendrave të ndryshme 
kërkimore, konsulentë apo ekspertë të treguesve 
ekonomik pranë organizmave të ndryshëm qeveri-
tare dhe joqeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave në “Administrim Biznesi” Kurrikula e Programit të Studimit 
Master i Shkencave në 
“Administrim Biznesi”

VITI I
NR LЁNDA ECTS
1 Metoda Kërkimi dhe Ekonometri 6
2 Menaxhimi Strategjik i Burimeve 

Njerëzore
6

3 Menaxhim Marketingu dhe Biznes 
Ndërkombëtar

6

4 Sjella Organizative dhe Etika e Bizne-
sit

6

5 Menaxhimi i Sistemeve të Informa-
cionit

6

6 Kontabilitet Menaxherial 8
7 Menaxhim Risku i Avancuar 8
8 Financat e Korporatave 7
9 Lëndë me Zgjedhje (1 nga 2):

Menaxhim Projekti i Avancuar/ E Drejtë 
Tregtare 

7

TOTAL 60



66

VITI II
NR LЁNDA ECTS
10 Menaxhimi Strategjik 6
11 Menaxhim i Avancuar i Prodhimit dhe 

Operacioneve 
7

12 Sipërmarrja e Biznesit të Vogël 6
13 Qeverisje e Korporatave 6
14 Lëndë me Zgjedhje (1 nga 2):

Tregjet dhe Institucionet Financiare / Me-
naxhimi i Marrëdhënieve me Klientin

5

15 Praktika 12
16 Diploma 18
TOTAL 60

2 VITE – 120 ECTS

 

Master profesional në
 “Menaxhim Bankar dhe Financiar”

Programi i studimit Master Profesional në “Menax-
him Bankar dhe Financiar”, licencuar me Urdhër Nr. 
176, datë 26.04.2012, i riakredituar me vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 53, datë 05.07.2019, përgatit 
specialistë të lartë të sektorit bankar si edhe menax-
herë e konsulentë në këtë sektor, nëpërmjet ofrimit 
të njohurive dhe shprehive të nevojshme teknike dhe 
menaxheriale për të krijuar një karrierë të suksesshme 
në sektorin bankar apo institucione të tjera financiare. 
Ky program studimi stimulon aftësitë praktike për anal-
iza ekonomike të treguesve financiarë dhe përdorimin 
e tyre në çështje kombëtare dhe rajonale nën raportin e 
standardeve dhe rregullave të profilit. Të diplomuarit 
e këtij cikli pajisen me aftësi të planifikimit finan-
ciar dhe kompetenca argumentuese dhe këshilluese 
për institucione të ndryshme në fushën e ekonomisë.
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Kurrikula e Programit të 
Studimit Master Profesional  në 

“Menaxhim Bankar dhe Financiar”
VITI I

NR LЁNDA ECTS
1 Ekonomiks Manaxherial 6
2 Metoda Kërkimi të Avancuara 3
3 Kontabilitet dhe Auditim Bankar 5
4 Drejtim Risku Financiar 5
5 Drejtim Bankar 5
6 Teoria Moderne e Investimeve 6
7 Strategji e Vendimmarrje Financ-

iare
5

8 Drejtim Portofoli 4
9 Sistemet e Informacionit në

 Menaxhim
3

10 Lëndë me zgjedhje (1 nga 2) 6
A Politika Fiskale
B E Drejtë Financiare
11 Praktika 6
12 Diploma 6

TOTAL 60
1 VIT - 60  ECTS

Master profesional në 
“Administrim Biznesi”

Programi i studimit Master Profesional në “Admin-
istrim Biznesi”, licencuar me Urdhër Nr. 176, datë 
26.04.2012, i riakredituar me vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 52, datë 05.07.2019, synon të për-
gatisë menaxherë dhe ekzekutivë të aftë në fus-
hën e administrimit të biznesit me qëllim hapjen e 
mundësive të zhvillimit të karrierës së tyre, jo vetëm 
në profilin manaxherial në sektorin privat dhe atë 
publik, por edhe për nxitjen e vazhdimit të mëte-
jshëm të karrierës së tyre akademike. Ky program 
i pajis studentët me njohuri të thelluara teorike dhe 
praktike si dhe trajnim të mirëfilltë profesional mbi 
shkencat ekonomike, politikat e biznesit dhe admin-
istrimin e njësive ekonomike, shprehitë, metodolog-
jitë dhe kompetencat e nevojshme për të ndërmarrë 
lehtësisht funksione manaxheriale, për të fituar më 
shumë përgjegjësi në punë, apo për të zhvilluar më 
tej karrierën e tyre profesionale. Programi gjithash-
tu stimulon aftësitë praktike për analizën e klimës 
së biznesit në kontekstin kombëtar dhe rajonal.
Studentët që përfundojnë studimet Master Profe-
sional në “Administrim Biznesi” pranë Albanian Uni
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Kurrikula e Programit të Studimit Master 
Profesional në “Administrim Biznesi”versity mund të punojnë në nivele menaxheriale dhe 

ekzekutive në kompani të ndryshme, institucione apo 
agjenci private dhe publike si edhe mund të ndër-
marrin iniciativa për çeljen e sipërmarrjeve private. VITI I

NR LЁNDA ECTS
1 Ekonomiks Manaxherial 4
2 Strategji Biznesi 5
3 Strategji e Vendimmarrje Financiare 6
4 Metoda Kërkimi të Avancuara 3
5 Sjellje Organizative 5
6 Marketingu Sipërmarrës 6
7 Qeverisja e Korporatave 5
8 Kontabilitet Manaxherial 5
9 Sistemet e Informacionit në  Menax-

him
3

10 Lëndë me zgjedhje (1 nga 2) 6
A E Drejtë Tregtare
B Vlerësimi i Politikave Publike
11 Praktika 6
12 Diploma 6

TOTALI 60

1 VIT – 60 ECTS
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Kurrikula e Programit të Studimit 
Bachelor në “Teknologji Informacioni”

DEPARTAMENTI I INXHINIERIVE 
ofron  programet e studimit:

Bachelor në 
“Teknologji Informacioni”

Programi i studimit Bachelor në “Teknologji In-
formacioni” është licencuar me Urdhër të MASR 
Nr.33, datë 31.01.2012 dhe riakredituar me vendim 
të Bordit të Akreditimit Nr. 40, datë 13.07.2018. 
I diplomuari në këtë program studimit ka një për-
gatitje multidisiplinare, e cila i lejon të merret me 
të gjitha aktivitetet që lidhen me gjenerimin, për-
punimin, memorizimin dhe transmetimin e infor-
macionit. Mund të merret si me pajisjet, ashtu edhe 
me procedurat për të kryer këto funksione, si dhe të 
menaxhojë aktivitetet dhe shërbimet që ato sjellin.

Mundësi Punësimi:

Të diplomuarit do të kenë kompetenca informatike, 
elektronike, të automatizimit, të telekomunikacionit, 
fleksibilitet, i cili kërkohet gjithmonë më shumë nga 
ndërmarrjet, duke i rritur  mundësitë në tregun e punës.

VITI I
NR LENDA ECTS
1 Fizika 1 4

2 Analizë matematike 1 6
3 Algjebër - Gjeometri 6
4 Kimi 4
5 Elementë bazë të informatikës 5
6 Gjuhë e huaj (Sem. I) 4
7 Fizika 2 5
8 Gjuhë e huaj (Sem. II) 4
9 Analizë matematike 2 5
10 Probabilitet dhe statistikë 3
11 Elektroteknika 1 6
12 Hyrje në eksperimentim laboratorik 3
13 Teknikë dhe gjuhë programimi 5

TOTAL 60
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VITI II
NR LENDA ECTS
1 Analizë komplekse 3
2 Elektroteknika 2 5
3 Baza të dhënash 1 4
4 Elementë e teknologji elektronike 5
5 Programimi C++ dhe aplikime 4
6 Teoria e sinjaleve 6
7 Matje elektrike dhe elektronike 5
8 Baza të dhënash 2 4
9 Programimi Java dhe aplikime 4
10 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) 5
11 Sisteme elektronike 6
12 Analizë numerike 4
13 Përpunimi numerik i sinjaleve 5

TOTAL 60

VITI III

NR LENDA ECTS
1 Teknologjia ËEB 5
2 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4
3 Arkitektura e kompjuterave 5
4 Bazat e automatikës 5
5 Ekonomia e ndërmarrjeve 4
6 Teori rrjetash 5
7 Sisteme operative 4
8 Hyrje në sistemet e informacionit dhe 

siguria
5

9 Hyrje në programimin e shpërndarë 4
10 Hyrje në programimin paralel 5
11 Rrjeta telematike 4
12 Praktika mësimore 4
13 Teza e diplomës 6

TOTAL 60

3 VITE – 180 ECTS
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Bachelor në 

“Inxhinieri Kompjuterike”

Programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri Komp-
juterike” është licencuar me Urdhër të MASR Nr.411, 
dt.25.08.2011 dhe riakredituar me vendim të Bordit 
të Akreditimit Nr. 39, datë 13.07.2018. I diplomuari 
në ketë program studimi ka një përgatitje multidi-
siplinare, e cila i lejon të merret me të gjitha aktivitetet 
që lidhen me gjenerimin, përpunimin, memorizimin 
dhe transmetimin e informacionit. Mund të merret 
si me pajisjet, ashtu edhe me procedurat për të kryer 
këto funksione, si dhe të menaxhojë aktivitetet dhe 
shërbimet që ato sjellin.

Mundësi Punësimi:

Të diplomuarit do të kenë kompetenca informatike, 
elektronike, të automatizimit, të telekomunikacionit, 
fleksibilitet, i cili kërkohet gjithmonë më shumë nga 
ndërmarrjet, duke i rritur mundësitë në tregun e 
punës.

VITI I
NR LENDA ECTS
1 Fizika 1 4
2 Analizë matematike 1 6
3 Algjebër - Gjeometri 6
4 Kimi 4
5 Elementë bazë të informatikës 5
6 Gjuhë e huaj (Sem. I) 4
7 Fizika 2 5
8 Gjuhë e huaj (Sem. II) 4
9 Analizë matematike 2 5
10 Probabilitet dhe statistikë 3
11 Elektroteknika 1 6
12 Hyrje në eksperimentim laboratorik 3
13 Teknikë dhe gjuhë programimi 5

TOTAL 60
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VITI II
NR LENDA ECTS
1 Analizë komplekse 3
2 Elektroteknika 2 5
3 Baza të dhënash 1 4
4 Elementë e teknologji elektronike 5
5 Bazat e inxhinierisë software 4
6 Teoria e sinjaleve 6
7 Matje elektrike dhe elektronike 5
8 Baza të dhënash 2 4
9 Programimi Java dhe aplikime 4
10 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) 5
11 Sisteme elektronike 6
12 Analizë numerike 4
13 Përpunimi numerik i sinjaleve 5

TOTAL 60

VITI III
NR LENDA ECTS
1 Teknologjia WEB 5
2 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4
3 Arkitektura e kompjuterave 5
4 Bazat e automatikës 5
5 Ekonomia e ndërmarrjeve 4
6 Teori rrjetash 5
7 Sisteme operative 4
8 Hyrje në përpunim imazhi 4
9 Bazat e inteligjencës artificiale 5
10 Teknologjia Cloud 5
11 Rrjeta telematike 4
12 Praktika mësimore 4
13 Teza e diplomës 6

TOTAL 60
 
3 VITE – 180 ECTS
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Kurrikula e programit të studimit Bachelor në “Inxhinieri Elektronike”

Bachelor në 

“Inxhinieri Elektronike”

Programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri Elek-
tronike”, është licencuar me Urdhër të MASR 
Nr.411, datë. 25.08.2011 dhe  riakredituar me ven-
dim të Bordit të Akreditimit Nr. 41, datë 13.07.2018. 
Studenti i diplomuar fiton aftësi në drejtim të pro-
jektimit, inxhinierizimit, prodhimit, ushtrimit dhe 
mirëmbajtjes së sistemeve elektronike me aplikime 
në automatizim, telekomunikacion, rrjeta dhe në çdo 
aktivitet tjetër që etiketohet si “dixhital”.

Mundësi Punësimi:

I diplomuari në Inxhinieri Elektronike mund të puno-
jë në ndërmarrje që prodhojnë objekte dhe sisteme 
elektronike (për shembull kompjutera dhe celularë), 
si dhe në ndërmarrje, që përdorin elektronikën në 
produktet e tyre: automatizim impiantesh, telekomu-
nikacion tokësor dhe satelitor, autovetura, aplikime 
shtëpiake.

VITI I

NR LENDA ECTS
1 Fizika 1 4
2 Analizë matematike 1 6
3 Algjebër - Gjeometri 6
4 Kimi 4
5 Elementë bazë të informatikës 5
6 Gjuhë e huaj (Sem. I) 4
7 Fizika 2 5
8 Gjuhë e huaj (Sem. II) 4
9 Analizë matematike 2 5
10 Probabilitet dhe statistikë 3
11 Elektroteknika 1 6
12 Hyrje në eksperimentim labora-

torik
3

13 Teknikë dhe gjuhë programimi 5
TOTAL 60
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VITI II
NR LENDA ECTS
1 Analizë komplekse 3
2 Elektroteknika 2 5
3 Ekonomia e ndërmarrjeve 4
4 Elementë e teknologji elektronike 5
5 Elementë të komunikimit elektrik 4
6 Teoria e sinjaleve 6
7 Matje elektrike dhe elektronike 1 5

8 Teoria e fushës elektromagnetike 4
9 Matje elektrike dhe elektronike 2 4
10 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) 5
11 Sisteme elektronike 6
12 Analizë numerike 4
13 Përpunimi numerik i sinjaleve 5

TOTAL 60

VITI III
NR LENDA ECTS
1 Elektronika dixhitale 4
2 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) 4
3 Llogaritësit elektronikë 5
4 Bazat e automatikës 1 5
5 Elektronika e fuqisë 5
6 Bazat e telekomunikacionit 5
7 Bazat e automatikës 2 5
8 Elektronika analoge 5
9 Elektronika për telekomunikacion 4

10 Arkitektura e kompjuterave 4
11 Komunikimi numerik 4
12 Praktika mësimore 4
13 Teza e diplomës 6

TOTAL 60

3 VITE - 180 ECTS
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Bachelor në 
“Inxhinieri Elektrike”

Programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri Elek-
trike” është licencuar me Urdhër të MASH Nr.479 
datë. 10.10.2012 dhe riakredituar me vendim të Bordit 
të Akreditimit Nr. 42, datë 13.07.2018. I diplomuari 
në këtë program studimi fiton aftësi në fushën e inx-
hinierisë industriale, me këndvështrim të veçantë në 
njohjen dhe kompetencat që lidhen me komponentët 
dhe impiantet e sektorit elektrik.

Mundësi Punësimi:

Mundësitë profesionale të inxhinierit elektrik janë të 
shumta dhe të ndryshme. Në kuadër të ndërmarrjeve 
private dhe publike, inxhinieri elektrik mund të krye-
jë një sërë aktivitetesh në sektorët: e energjisë elek-
trike, prodhimit të energjisë elektrike dhe centralet 
elektrike, shpërndarjes së energjisë elektrike dhe sig-
urisë elektrike, përdorimit të energjisë elektrike në 
impiantet industriale, shtëpiake, të të tretëve dhe në 
transporte, të automatizimit industrial dhe elektrome-
kanik.

VITI I
NR LENDA ECTS
1 Fizika 1 4
2 Analizë matematike 1 6
3 Algjebër - Gjeometri 6
4 Kimi 4
5 Elementë bazë të informatikës 5
6 Gjuhë e huaj (Sem. I) 4
7 Fizika 2 5
8 Gjuhë e huaj (Sem. II) 4
9 Analizë matematike 2 5
10 Probabilitet dhe statistikë 3
11 Elektroteknika 1 6
12 Hyrje në eksperimentim labora-

torik
3

13 Teknikë dhe gjuhë programimi 5
TOTAL 60

Kurrikula e Programit të Studimit 
Bachelor në “Inxhinieri Elektrike”
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VITI II
NR LENDA ECTS
1 Matje elektrike dhe elektronike 1 5
2 Analizë komplekse 3
3 Elektroteknika 2 5
4 Makina elektrike 1 5
5 Mekanika e aplikuar në makina 5
6 Bazat e elektronikës 5
7 Matje elektrike dhe elektronike 2 4
8 Analizë numerike 4
9 Fizika teknike 5

10 Teoria e fushës elektromagnetike 4
11 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) 5
12 Makina elektrike 2 5
13 Elektronika e fuqisë 5

TOTAL 60

VITI III
NR LENDA ECTS
1 Prodhimi, shpërndarja dhe për-

dorimi i energjisë elektrike 1
5

2 Bazat e automatikës 1 5
3 Teknikë sigurimi 5
4 Arkitektura e sistemeve të kontrol-

lit
6

5 Ekonomia e ndërmarrjeve elektrike 4
6 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) 5
7 Bazat e automatikës 2 5
8 Transmisione elektrike 5
9 Prodhimi, shpërndarja dhe për-

dorimi i energjisë elektrike 2
5

10 Cilësia, normativa dhe legjislacioni 
teknik

5

11 Praktika mësimore 4
12 Teza e diplomës 6

TOTAL 60

3 VITE – 180 ECTS
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Bachelor në 
“Inxhinieri Mekatronike”

Programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri Mekat-
ronike” është licencuar me Urdhër të MASH Nr.488, 
datë.04.10.2011 dhe riakredituar me vendim të Bordit 
të Akreditimit Nr. 51, datë 10.07.2017. I diplomuari 
në këtë program studimi mund të angazhohet në të 
gjithë sektorët ku shfaqet një integrim i produkteve 
të llojit mekanik, elektrik ose elektromekanik dhe 
sisteme të kontrollit, komunikimit dhe menaxhimit të 
llojit elektronik.

Mundësi Punësimi:
Mundësitë profesionale tipike për një të diplomuar në 
Inxhinieri Mekatronike lidhen me inovacionin e pro-
duktit, të projektimit, të planifikimit dhe të menax-
himit të sistemeve komplekse. Sektorët e punësimit 
janë të shumtë: së pari ata tradicionalë të makinerive 
të ndryshme, makinerive të prodhimit dhe konsulen-
cat inxhinierike. Sektorë të tjerë janë: robotika, indu-
stria automobilistike dhe automatizimi në përgjithësi.
Në kuadër të praktikave mësimore të parashikuara në 
vitin e fundit të programeve të studimit Bachelor dhe 

Master i Shkencave, Departamenti i Inxhinierive

bashkëpunon me institucione publike dhe private, të 
cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushat e interesit 
të programit.

Kurrikula e Programit të Studimit 
Bachelor në 

“Inxhinieri Mekatronike”
VITI I

NR LENDA ECTS
1 Fizika 1 4
2 Analizë matematike 1 6
3 Algjebër - Gjeometri 6
4 Kimi 4
5 Elementë bazë të informatikës 5
6 Gjuhë e huaj (Sem. I) 4
7 Fizika 2 5
8 Gjuhë e huaj (Sem. II) 4
9 Analizë matematike 2 5
10 Probabilitet dhe statistikë 3
11 Elektroteknika 1 6
12 Hyrje në eksperimentim laboratorik 3
13 Teknikë dhe gjuhë programimi 5

TOTAL 60



80

VITI II
NR LENDA ECTS
1 Analizë komplekse 3
2 Elektroteknika 2 5
3 Teknologjia e materialeve 4
4 Elementë e teknologji elektron-

ike
5

5 Vizatimi teknik industrial dhe 
autocad

4

6 Teoria e sinjaleve 5
7 Matje elektrike dhe elektronike 5
8 Logjistika e industrise mekanike 4
9 Matje mekanike dhe termike 4
10 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) - Dre-

jtimi Mekanik
4

11 Sisteme elektronike 5
12 Analizë numerike 4
13 Mekanika e aplikuar në makina 4
14 Transmisione hidropneumatike 4

TOTAL 60

VITI III
NR LENDA ECTS
1 Elektronika analoge dhe 

dixhitale
4

2 Pajisje ekzekutuese 5
3 Makina dhe transmisione 

elektrike
5

4 Bazat e automatikës 1 5
5 Baza të dhënash 5
6 Konstruksion makinash 5
7 Bazat e automatikës 2 5
8 Ekonomia e ndërmarrjeve 

industriale
4

9 Elektronika e aplikuar në 
mekatronikë

4

10 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) - 
Drejtimi Elektronik

4

11 Arkitektura e sistemeve të 
kontrollit

4

12 Praktika mësimore 4
13 Teza e diplomës 6

TOTAL 60

3 VITE – 180 ECTS
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Master i Shkencave në 
“Inxhinieri Elektronike”

Programi i studimit Master i Shkencave në “Inxhin-
ieri Elektronike” i licencuar me Urdhër të MASH 
Nr. 411 datë. 25.08.2011, i riakredituar me vendim 
të Bordit të Akreditimit Nr. 83, datë 27.10.2018, ka 
për qëllim të krijojë një profil të mirë të studentit të 
diplomuar, i cili do të jetë i aftë, që përmes procesit 
të përfitimit të njohurive dhe vlerësimit, të zhvillojë 
një sërë shprehish dhe kompetencash, si: aftësinë për 
të zhvilluar veprimtarinë në institucione dhe firma 
të ndryshme, ku ka sisteme elektronike të aplikuara 
dhe telekomunikacion; aftësinë për të zhvilluar vep-
rimtari të drejtpërdrejtë në industrinë e prodhimit të 
pajisjeve elektronike apo projektimit dhe realizimit të 
sistemeve të telekomunikacionit; aftësinë për të dre-
jtuar kualifikimin apo edhe përgatitjen e teknikëve 
dhe kuadrove të ardhshëm në këtë fushë, pas një peri-
udhe stazhi në profesion.

Mundësi punësimi: 

    - Institute dhe laboratorё, ku ka aparatura elektron
      ike të ndryshme, që shërbejnë në punën e sek 
      torëve, si: industri, shëndetësi etj;
   

      - Firma të ndryshme private të pajisura me sisteme 
      elektronike, si: telekomunikacion, etj;
    - Shkollat e mesme profesionale të profilit elek
      tronik, etj.
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VITI I
NR LENDA ECTS
1 Teoria e radiofrekuencave 1 5
2 Sensorët dhe instrumentim 

proçesesh 1
5

3 Teori rrjetash 5
4 Algoritëm dhe programim i 

avancuar
6

5 Metoda numerike për zgjidhjen 
e ekuacioneve diferenciale të 
zakonshëm dhe me derivate të 
pjesshme

5

6 Mikroelektronika 4
7 Projektimi i qarqeve dixhitale 5
8 Sensorët dhe instrumentim 

proçesesh 2
5

9 Përafrimi i ekuacioneve difer-
enciale me derivate të pjesshme 
me diferenca të fundme

5

10 Teoria e radiofrekuencave 2 6
11 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) 4
12 Rrjeta telematike 5

TOTAL 60

VITI II
NR LENDA ECTS
1 Antena dhe shpërndarja e valëve në 

hapësirë
6

2 Teori rrjetash e avancuar 6
3 Sistemet me mikroproçesor 6
4 Telekomunikacioni me fibra optike 6
5 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) 6
6 Praktika mësimore 12
7 Teza e diplomës 18

TOTAL 60

2 VITE – 120 ECTS

Master i Shkencave në 

“Teknologji Informacioni”

Programi i studimit Master i Shkencave në “Teknolog-
ji Informacioni”, i licencuar me Urdhër të MASH me 
Nr. 33, datë 31.01.2012, i riakredituar me vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 82, datë 27.10.2018, ka për 
qëllim të realizojë përgatitjen teoriko-praktike të 
nevojshme për ushtrimin e profesionit si inxhinier 

Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave në “Inxhinieri Elektronike”
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në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Të krijo-
jë një profil të mirë të studentit të diplomuar, i cili 
do të jetë i aftë, që përmes procesit të përfitimit të 
njohurive dhe vlerësimit, të zhvillojë një sërë shpre-
hish dhe kompetencash, si: aftësinë për të zhvilluar 
veprimtarinë në institucione dhe firma të ndryshme, 
ku ka sisteme informacioni të aplikuara; aftësinë për 
të zhvilluar veprimtari të drejtpërdrejtë në sektorët 
e prodhimit, projektimit dhe realizimit të sistemeve 
të informacionit; aftësinë për të drejtuar kualifikim-
in apo edhe përgatitjen e teknikëve dhe kuadrove të 
ardhshëm në këtë fushë, pas një periudhe stazhi në 
profesion.

Mundësi Punësimi:

    - Rolin e personelit IT në institucione e labora
      torё, ku ka aparatura të ndryshme, që shërbejnë 
      për përpunimin e informacionit;
    - Firma të ndryshme private të pajisura me 
       sisteme informacioni etj;
    - Shkollat e mesme profesionale etj.

VITI I
NR LENDA ECTS
1 Teoria e informacionit dhe e kodimit 5
2 Proçeset stokastike 5
3 Algoritëm dhe programim i avanc-

uar
6

4 Programim në ambjente të shpërn-
darë 1

4

5 Metoda numerike për zgjidhjen e 
ekuacioneve diferenciale të zakon-
shëm dhe me derivate të pjesshme

5

6 Sisteme operative në kohë reale 6
7 Sistemet e informacionit 5
8 Teoria e trafikut 6
9 Përafrimi i ekuacioneve diferenciale 

me derivate të pjesshme me diferen-
ca të fundme

5

10 Programim në ambjente të shpërn-
darë 2

4

11 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) 4
12 Robotika 5

TOTAL 60



84

VITI II
NR LENDA ECTS
1 Menaxhim sistemesh informa-

cioni
6

2 Teori rrjetash e avancuar 6
3 Programim i orientuar nga ob-

jekti
6

4 Përpunim dhe transmetim imazhi 6
5 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) 6
6 Praktika profesionale 12
7 Teza e diplomës 18

TOTAL 60

2 VITE – 120 ECTS

Master Profesional në 
“Sisteme të Energjisë”

Programi i studimit Master Profesional në “Sisteme 
të Energjisë”, licencuar me urdhër të MASR me 
Nr. 674, datë 12.10.2018, i akredituar me vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 54, datë 05.07.2019, është 
projektuar për të njohur inxhinierët me aspektin prak-
tik të çështjeve të kursimit të energjisë (cilësia 

e përdorimit të energjisë me kujdes dhe jo me hum-
bje) dhe pasojat mjedisore të përdorimit joracional 
të burimeve të energjisë në sektorët industrialë dhe 
komercialë. Përgatit studentët t’i japin vetë zgjidhje 
trajtimit dhe zgjidhjes së çështjeve praktike dhe pro-
jekteve të ndryshme. 
Njohuritë dhe aftësitë e fituara përmes këtij kursi 
mund të aplikohen drejtpërdrejtë për të ndihmuar në 
sektorë të ndryshëm të ekonomisë për të përmirësu-
ar konkurrencën e tyre përballë rënies së burimeve, 
rritjes së mundshme të konsiderueshme në kostot e 
energjisë për njësi dhe kërkesat urgjente për të përm-
bushur standardet gjithnjë e më kufizuese të kontrol-
lit të ndotjes.

Mundësi Punësimi: 

    - Konsulenca të inxhinierisë, energjisë dhe mje
      disit dhe praktika projektimi;
    - Industri;
    - Departamente qeveritare qendrore;
    - Qeverisja vendore;
    - Institucione akademike.
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Kurrikula e Programit të Studimit 
Master Profesional në

 “Sisteme të Energjisë”
VITI I

NR LENDA ECTS
1 Sistemet e avancuara të kontrollit 6
2 Sistemet e gjenerimit të fuqisë 3
3 Teknologjitë moderne të energjisë 

së rinovueshme
3

4 Projektimi dhe funksionimi i siste-
meve të energjisë

6

5 Optimizimi i sistemeve të energjisë 
dhe proceseve

6

6 Lëndë me zgjedhje (Gr. 1) 6
7 Sistemet e menaxhimit te energjisë 6
8 Zbatimi dhe standardet teknolog-

jike të sistemeve të energjisë
6

9 Lëndë me zgjedhje (Gr. 2) 6
10 Praktika profesionale 6
11 Teza e diplomës 6

TOTAL 60

1 VIT- 60 ECTS
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DEPARTAMENTI I ARKITEKTURËS    
                     ofron programet e studimit: 

Bachelor në “Dizajn”

Programi i studimit Bachelor në “Dizajn”, licencuar 
me Urdhër të MASH Nr. 199, datë 16.05.2012 dhe i 
akredituar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 74, 
datë 04.10.2018, i ofron studentit njohuri akademike 
dhe praktike bashkëkohore, të cilat do të shërbejë në 
sensin praktik dhe krijues të studentit. Studenti në 
përfundim të programit, do të jetë i aftë për të vazh-
duar dhe avancuar njohuritë dhe për t’i profilizuar në 
drejtimet përkatëse të dizajnit siç janë: Dizajni Grafik, 
Multimedia, Web dizajn, Dizajn Interier etj.
Në sajë të bashkëpunimeve me institucione/studio të 
ndryshme private apo shtetërore, programi i praktikës 
përgatit gjeneratën e ardhshme të profesionistëve për 
t’iu përgjigjur kërkesave të reja të tregut në botën 
komplekse të komunikimit vizual. Programi praktik 
i përgjigjet nevojës në rritje për profesionistë të aftë 
për të menduar rreth projektimit dhe përkthimit të tij 
në gjuhë të ndryshme të komunikimit bashkëkohor 
duke përdorur një sërë teknikash të ndryshme nga 
teknikat tradicionale grafike tek programet komp-
juterike të dizajn-it; nga Web dizajni e deri në menax-

himin e programeve multimediale.
Aftësitë e zhvilluara dhe të mësuara gjatë kursit prak-
tik do t’i pajisë studentët me mjetet e nevojshme për 
të shkuar drejt diplomimit e më tej, të aftë për menax-
himin me profesionalizëm të inovacionit të vazhdue-
shëm teknologjik digjital në teknikat e komunikimit 
vizual, sikurse e kërkon gjithnjë tregu bashkëkohor.

Mundësi Punësimi:

    - Studio dizajni grafik;
    - Redaksi të gazetave ditore ose javore;
    - Studio televizive në 3D efekte animacion
    - Studio fotografike;
    - Studio projektimi si interier dizajner;
    - Shtypshkronja;
    - Shtëpi botuese;
    - Mësues i lëndës së artit figurativ;
    - Individualisht në sektorin privat (art studio);

    - Web dizajn, në galeri arti, etj.



88

Kurrikula e Programit të Studimit Bachelor në “Dizajn”

VITI I
NR. LËNDA ECTS

1 Vizatim i Detajuar dhe Bash-
këkohor

16

2 Histori Arti I 10
3 Gjuhë Angleze 8
4 Kaligrafi 8
5 Gjuhë Shqipe dhe Shkrim 

Akademik
5

6 Anatomi Artistike (Lëndë Me 
Zgjedhje)

7

Grafikë (Lëndë Me Zgjedhje)
7 Art 2d/1 6

TOTAL 60

VITI II
NR. LËNDA ECTS

1 Art 2d/2 6
2 Histori Arti II 5
3 Njohje Projekti 7
4 Komunikim Vizual 11
5 Ilustrim 11
6 Interier Dizajn 8
7 Bazat E Pikturës (Lëndë Me 

Zgjedhje)
5

Estetikë (Lëndë Me Zgjedhje)
8 Pikturë Monumentale 7

TOTAL 60
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VITI III
NR. LËNDA ECTS
1 Arti Grafik I Botimeve 8
2 Web Dizajn 8
3 Fotografi Dhe Multimedia 16
4 Menaxhim Arti 6
5 Art 3D 8
6 Praktikë Profesionale 6
7 Punim Diplome 8
TOTAL 60

3 VITE - 180 ECTS

Master Profesional në “Interier Dizajn”

Programi i studimit Master Profesional në “Interier 
Dizajn”, licencuar me Urdhër të MASR Nr. 669, datë 
12.10.2018 dhe i akredituar me vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 55, datë 05.07.2019, synon krijimin e
specialistit “Interier Dizajner” nëpërmjet përgatitjes 

teoriko-praktike, duke mundësuar hyrjen e men-
jëhershme në tregun e punës si dizenjues i hapësir-
ave të brendshme. I drejtohet studentëve, të cilët kanë 
përfunduar studimet e ciklit të parë/të dytë në Dizajn, 
Arkitekturë apo në fusha të tjera të ngjashme, të cilët 
kërkojnë të thellojnë dhe pasurojnë njohuritë e tyre 
në sektorin e dizenjimit të interierit.
Nëpërmjet praktikës profesionale, detyrave të kursit 
dhe projekteve, studentët njihen me problematikat ak-
tuale të interierit dhe fitojnë kompetencë në teknikat 
e zgjidhjes së tyre, të cilat do t’i ndihmojnë ata të 
konkurrojnë me sukses në tregun e punës. Studentët 
e diplomuar hyjnë në botën profesionale si specialist 
“Interier Dizajner” të pavarur ose mund të punësohen 
pranë studiove të arkitekturës/dizajnit ku do të përf-
shihen në projektimin ose rinovimin e hapësirave të 
brendshme, duke përfshirë ndryshimet funksionale, 
sektorët kreativ të kompanive të ndryshme, por edhe 
si interier dizajner në organizime të eventeve.
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Kurrikula e Programit të Studimit 
Master Profesional në 

“Interier Dizajn”

VITI I
NR LËNDA ECTS
1 Teori Arti 4
2 Teknologjia e Materialeve 5
3 Ndriçimi 5
4 Modelim dhe Renderizim 5
5 Dizajn Interieri 1 7
6 Lëndë Me Zgjedhje:

A. Teoria e Ngjyrës /
B. Estetikë

4

7 Dizajn Interieri 2 7
8 Marketing Projekti 5
9 Praktikë Profesionale 6
10 Punim Diplome 12

TOTAL 60

1 VIT – 60 ECTS
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FAKULTETI  I SHKENCAVE 
SHOQËRORE

DEPARTAMENTI I 
                    SHKENCAVE JURIDIKE 

Master i shkencave në “Drejtësi’’
(program i integruar i ciklit të dytë)

 
Programi i Studimit i Integruar Master i Shkencave 
në “Drejtësi”, mundëson një formim të plotë juridik 
për studentët që ndjekin këtë program studimi. Pro-
fesionistët e së drejtës, gjithnjë e më shumë gjenden 
përballë problematikave dhe çështjeve të cilat kërko-
jnë njohuri të thelluara mbi legjislacionin vendas të 
harmonizuar me legjislacionin e standardet e ngritura 
në nivel evropian dhe ndërkombëtar. Arsye këto që 
vendosen në objektivat e programit të studimit me 
qëllim që të diplomuarit të përfitojnë njohuri të nev-
ojshme mbi metodat e arsyetimit juridik dhe të dok-
trinës juridike, si edhe njohje të gjerë të institucione-
ve dhe instituteve juridike.
Në këtë kuadër, Programi i Studimit i Integruar Mas-
ter i Shkencave në “Drejtësi”, synon një formim të 
plotë të studentëve në fushën ligjore, e cila paraqitet e 
domosdoshme për të vepruar me kompetencë në
alitetin kompleks aktual juridik. Ndjekja e program

it të studimit në fushën e shkencave juridike dhe 
përftimi i diplomës së integruar Master i Shkencave 
në Drejtësi, të jep mundësi për t’u pranuar në provime 
të shtetit në ndonjë nga profesionet e rregulluara të 
kësaj fushe, gjithashtu të mundësojë vazhdimin e stu-
dimeve të doktoratës, në Shkollën e Magjistraturës 
apo studimeve specializuese pasuniversitare për 
përftimin e titullit respektiv. Në këtë frymë vlerësimi 
dhe bashkëpunimi propozohet ky program studimi i 
cili mundëson formimin teorik dhe praktik të studen-
tit në një cikël të vetëm studimesh. Ky program of-
ron: përgatitje bazë dhe të avancuar për një formim të 
kompletuar të aftësive që iu korrespondojnë niveleve 
të kualifikuara të punësimit dhe të profesionalizmit; 
kërkim të pavarur nëpërmjet instrumenteve dhe 
teknikave të kërkimit.
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VITI I PARË
NR. LËNDA ECTS

1 HISTORI E INSTITUCIONE-
VE DHE E DREJTË RO-
MAKE

10

2 E DREJTË CIVILE 12
3 E DREJTË PUBLIKE 8
4 E DREJTË KUSHTETUESE 10
5 HISTORI E SHTETIT DHE 

TË DREJTËS NË SHQIPËRI
8

6 HYRJE NË EKONOMI 6
7 GJUHË E HUAJ (JURIDIKE) 4
8 INFORMATIKE (JURIDIKE) 2

TOTAL 60

VITI I DYTË
NR. LËNDA ECTS

1 E DREJTË FINANCIARE 6
2 FILOZOFI E SË DREJTËS 6
3 E DREJTË NDËRKOM-

BËTARE PUBLIKE
10

4 E DREJTË PENALE 16
5 E DREJTË ADMINISTRATIVE 

DHE PROCEDURE ADMINIS-
TRATIVE

12

6 METODAT E KËRKIMIT 
SHKENCOR

4

7 MBROJTJA NDËRKOM-
BËTARE E TË DREJTAVE TË 
NJERIUT

6

TOTAL 60

Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave në “Drejtësi”
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VITI I TRETË
NR. LËNDA ECTS

1 E DREJTË E DETYRI-
MEVE

12

2 E DREJTË E BASHKIM-
IT EUROPIAN

12

3 PROCEDURË CIVILE 12
4 E DREJTË E PUNËS 10
5 E DREJTË FAMILJARE 8
6 ÇËSHTJE TË DREJTË-

SISË KUSHTETUESE
6

TOTAL 60

VITI I KATËRT
NR. LËNDA ECTS

1 PROCEDURË PENALE 12
2 E DREJTË E SHOQËRIVE TRE-

GARE
10

3 E DREJTË NDËRKOMBËTARE 
PRIVATE

10

4 KRIMINALOGJI-PENALOGJI 
DHE EKZEKUTIMI I VENDI-
MEVE PENALE

10

5 E DREJTË KUSHTETUESE E 
KRAHASUAR DHE E DREJTË 
CIVILE E KRAHASUAR

12

6 E DREJTË E MEDIAS 6
TOTAL 60
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VITI I PESTË
NR. LËNDA ECTS

1 METODAT E ZBULIMIT TË 
VEPRAVE PENALE 

6

2 E DREJTË PENALE NDËR-
KOMBËTARE DHE EURO-
PIANE

8

3 E DREJTË BIZNESI 6
4 LËNDË ME ZGJEDHJE I 5
5 PRAKTIKË/KLINIKË E 

LIGJIT
12

6 LËNDË ME ZGJEDHJE II 5
7 LËNDË ME ZGJEDHJE II 5
8 DIPLOMË 13

TOTAL 60

5 VITE - 300 ECTS

Programi i studimit Master i Shkencave në 
“Shkenca Juridike” 

me drejtim: 

1. E Drejtë Private
2. E Drejtë Publike dhe Administrative 
3. E Drejtë Penale

Licencuar me Vendim të MASH me Nr. 408, datë 
26.05.2010 dhe riakredituar me Vendim të Bordit 
të Akreditimit Nr. 112, datë 02.11.2019, synon një 
formim të plotë në fushën ligjore të studentëve, e cila 
paraqitet e domosdoshme për të vepruar me kompe-
tencë në realitetin kompleks aktual juridik. Programi 
kombinon formimin akademik me përvojën prak-
tike dhe realizohet në bashkëpunim me gjykata të 
niveleve të ndryshme të sistemit të drejtësisë dhe me 
zyra ligjore prestigjioze, vendase dhe të huaja, pranë 
të cilave mundësohet zhvillimi i stazhit dhe praktikës 
profesionale.
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Mundësi Punësimi: 
    - Jurist në fushën e së drejtës penale fokusuar në 
      evidentimin, këshillimin, studimin e rasteve, 
      zgjidhjen e problematikave dhe përfaqësimin në   
      institucionet gjyqësore për institucionet publike 
     dhe ato private;

    - Jurist në fushën e së drejtës private fokusuar 
      në evidentimin, këshillimin, studimin e rasteve, 
      zgjidhjen e problematikave dhe përfaqësimin në 
      institucionet gjyqësore për institucionet publike 
      dhe ato private;

    - Jurist në fushën e së drejtës publike dhe ad
      ministrative fokusuar në evidentimin, këshillim
      in, studimin e rasteve, zgjidhjen e problemati
      kave dhe përfaqësimin në institucionet gjyqësore 
      për institucionet publike dhe ato private.
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Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave në “Shkenca Juridike”

VITI I
NR LËNDA ECTS
1 E Drejtë Penale (pj. e posaçme) 9
2 E Drejtë e Shoqërive Tregtare 9
3 E Drejtë Kushtetuese e Avanc-

uar
6

4 E Drejtë Civile e Avancuar 6
5 Procedurë Civile e Avancuar 9
6 Procedurë Penale e Avancuar 9
7 Histori e Shtetit dhe e së Drejtës 6
8 E Drejtë e Detyrimeve e 

Avancuar
6

TOTAL 60

VITI II
NR LËNDA ECTS
1 E Drejtë Administrative e Për-

paruar
6

2 Metodat e Kërkimit Shkencor 6
3 E Drejtë Ndërkombëtare dhe 

Komunitare e Punës
6

4 Tre lëndë me zgjedhje sipas pro-
fileve (nga lista bashkëngjitur)

18

5 Praktikë Profesionale 6
6 Teza e Diplomës 18

TOTAL 60
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Lëndë me zgjedhje
 (Profili E Drejtë Publike 

dhe Administrative) - 6 ECTS

1. Drejtësia Kushtetuese
2. Pushteti Ekzekutiv
3. Organizimi dhe Kontrolli Administrativ
4. Institucione të Administratës Publike
5. Qeverisja dhe Institucione Lokale
6. E Drejtë Mjedisi
7. E Drejtë Administrative e Bashkimit 
            Evropian       
8. E Drejtë Publike e Krahasuar
9. E Drejtë Financiare
10. E Drejtë Kushtetuese e Krahasuar
11. Parimet Themelore të Shtetit Laik 
            dhe Neutral
12. E Drejtë Parlamentare

 

Lëndë me zgjedhje
 (Profili E Drejtë Private) – 6 ECTS

1. E Drejtë e Falimentimit
2. E Drejtë e Konkurrencës      
3. E Drejtë Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhi
4. Qeverisja e Korporatave
5. E Drejtë Tregtare Ndërkombëtare
6. E Drejtë e Pronësisë  Industriale
7. E Drejtë e Medias
8. E Drejtë e Bashkimit Evropian e Avanvcuar
9. Tregjet e Kapitaleve
10. E Drejtë e Bankës dhe e Bursës
11. E Drejtë e Sigurimeve Shoqërore
12. E Drejtë Civile e Krahasuar
13. E Drejtë Sindikale
14. E Drejtë Pune e Krahasuar
15. E Drejtë e Prokurimeve
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Lëndë me zgjedhje 
(Profili E Drejtë Penale) – 6 ECTS

1. Gjykatat Ndërkombëtare
2. E Drejtë Ndërkombëtare Penale
3. E Drejtë Penale e Biznesit
4. E Drejtë Penale e Krahasuar
5. E Drejtë Penitenciare
6. E Drejtë Penale për të Miturit
7. Krimi i Organizuar
8. Politike Penale
9. Psikologji Sociale
10. Mjekësi Ligjore
11. Kriminologji - Penologji
12. Kriminalistikë
13. Siguria Globale dhe Terrorizmi    
          Jurisprudenca e Gj.E.D.Nj.

2 VITE - 120 ECTS

Master Profesional në “Shkenca Penale”

Programi i studimit Master Profesional në “Shken-
ca Penale”, licencuar me Vendim Nr.597, datë 
28.05.2009 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 25, datë 12.04.2019, përgatit special-
istë të aftë për të organizuar, planifikuar dhe drejtuar 
veprime procedurale që duhet të kryhen nga subjektet 
e procedimit penal gjatë veprimtarisë hetimore, gjy-
qësore dhe në ekzekutimin e vendimeve, lidhur me 
respektimin e të drejtave të njeriut në luftën kundër 
krimit, si dhe dhënien e drejtësisë në fushën e së dre-
jtës penale.
Programi, kombinon formimin akademik me për-
vojën praktike, dhe realizohet në bashkëpunim me 
gjykata të niveleve të ndryshme të sistemit të drejtë-
sisë dhe me zyra ligjore prestigjioze, vendase dhe të 
huaja, pranë të cilave mundësohet zhvillimi i prak-
tikës profesionale. Ky program studimi është hartuar 
në përputhje me nevojat e tregut të punës dhe në për-
puthje me udhëzimet e MASR.
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Mundësi Punësimi:
Një sërë sektorësh apo organesh që lidhen me                
aplikimin e së drejtës penal:

    - Në fushën e avokatisë;
    - Si juristë pranë institucioneve të pavarura;
    - Studiove ligjore apo pedagog në universitet;
    - Në struktura si shoqatat jo-qeveritare, që me ren 
       me mbrojtjen e grave apo mbrojtjen e të 
       miturve, si dhe ato që merren me mbrojtjen 
       e të drejtave të njeriut apo edhe të të burgosurve  
       në veçanti, etj.

Kurrikula e Programit të Studimit 
Master Profesional në 

“Shkenca Penale”
VITI I

NR LËNDA ECTS
1 E Drejtë Penale e Avancuar I 6
2 E Drejtë Penale Ndërkombëtare 6
3 Krimi i Organizuar 6
4 Kriminalistikë 6
5 Një lëndë me zgjedhje:
- E Drejtë Kibernetike;
- E Drejtë Penitenciare;
- Drejtësia Penale për të Mitur 6
6 Procedurë Penale 6
7 E Drejtë Penale e Avancuar II 6

8 Kriminologji – Penologji 6
9 Praktikë (profesionale) 6
10 Teza e Diplomës 6

TOTAL 60

1 VIT - 60 ECTS
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Master Profesional në
 “E Drejtë Private”

Programi i studimit Master Profesional në “E Dre-
jtë Private”, licencuar me Vendim Nr. 597, datë 
28.05.2009 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 24, datë 12.04.2019, ka për objektiv 
të trajnojë profesionalisht studentët dhe të formojë 
njohuri specifike në kuptimin e integrimit të formimit 
të juristit me profil civil. Ky rezultat arrihet nëpërm-
jet studimit të instituteve specifikë, sektorëve disipli-
norë dhe nëpërmjet zgjerimit të studimit në fusha të 
cilat karakterizohen nga specialiteti sektorial.
Kompetencat specifike të programit i kushtohen in-
tegrimit të studentit në fushën e së drejtës civile, e së 
drejtës kontraktore, në të drejtë të shoqërive tregtare, 
të drejtës familjare, të drejtës së punës, procedurës 
civile, mbështetur këto vetëm mbi legjislacionin ven-
das por edhe në vështrim krahasues.

Mundësi Punësimi: 
në një sërë sektorësh apo organesh që lidhen me apli-
kimin e të drejtës private si :
    - Juristë pranë bizneseve, në ndërmarrje, banka, 
      shoqëri sigurimesh; 
    - Konsulentë ligjorë pranë autoriteteve të pavarura;
    - Personel drejtues në administratën publike.

Kurrikula e Programit të Studimi
 Master Profesional në 

“E Drejtë Private”:
VITI I

NR LËNDA ECTS
1 E Drejtë Civile e Avancuar 6
2 E Drejtë e Autorit 6
3 E Drejtë e Detyrimeve dhe e Kon-

tratave
6

4 E Drejtë Pune e Avancuar 6
5 Një lëndë me zgjedhje:

E Drejtë Biznesi;
Sistemet e Huaja më të Mëdha të 
së Drejtës

6

6 Procedurë Civile e Avancuar 6
7 E Drejtë e Shoqërive Tregtare 6
8 E Drejtë Familjare e Avancuar 6
9 Praktikë (profesionale) 6
10 Teza e Diplomës 6

TOTAL 60
 
1 VIT - 60 ECTS
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Kurrikula e Programit të Studimit
 Bachelor në “Shkenca 

Politiko-Administrative”:

VITI I PARE
NR. LENDA ECTS

1 TEORITE  SOCIOLOGJIKE 10
2 FILOZOFI 10
3 HISTORI BOTERORE 10
4 SHKENCA POLITIKE 10
5 LEXIM KRITIK DHE 

SHKRIM AKADEMIK
6

6 GJUHE E HUAJ (ANGLISHT) 8
7 LENDE ME ZGJEDHJE:

PSIKOLOGJI POLITIKE / 
ANTROPOLOGJI SOCIALE 
DHE POLITIKE

6

TOTAL 60

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE
 POLITIKO-ADMINISTRATIVE 

ofron programet e studimit:
Bachelor në 

“Shkenca Politiko-Administrative”

Programi i Studimit Bachelor në “Shkenca Poli-
tiko-Administrative”, licencuar me Urdhër të MASH 
me Nr.8981, datë 27.12.2005, i riakredituar me ven-
dim të Bordit të Akreditimit Nr. 82, datë 05.10.2019, 
ka për qëllim të formojë studentët nëpërmjet zhvil-
limit teorik dhe praktik të lëndëve të formimit bazë 
me karakter historik, filozofik e sociologjik si dhe 
në disiplina specifike ekonomiko-politike, juridike, 
administrative, politike dhe të marrëdhënieve ndër-
kombëtare. Objektivi i programit të studimit është 
përgatitja e politologëve dhe ekspertëve në fushën e 
administratës

Mundësi Punësimi:
Studentët që mbarojnë këtë program studimi, do të 
kenë mundësi që të punësohen apo të vijojnë kar-
rierën e tyre profesionale në një sërë sektorësh apo 
organesh që lidhen me aplikimin e shkencave poli-
tiko-administrative.
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VITI I DYTE
NR. LENDA ECTS

1 TEORI DH E INSTITUCIONE 
TE SE DREJTES

10

2 HISTORI E IDEVE POLITIKE 9
3 ELEMENTET E QEVERISJES 

DHE PROCESE ZGJEDHORE
6

4 HISTORIA DHE POLITIKAT 
NE BALLKAN

9

5 HISTORIA E SHTETIT SHQIP-
TAR DHE SISTEMET POLI-
TIKE & ADMINISTRATIVE

10

6 HISTORIA E MENDIM-
IT EKONOMIK (TEORITE 
EKONOMIKE)

5

7 AFTESI MENAXHERIALE 5
8 LENDE ME ZGJEDHJE:                                                      

FILOZOFI E SE DREJTES/
SJELLJE POILITIKE/ GLO-
BALIZIM DHE INTEGRIM

6

TOTAL 60

VITI I TRETE
NR. LENDA ECTS

1 FIOLOZOFI POLITIKE 5
2 ADMINISTRIM DHE POLITI-

KA PUBLIKE
10

3 ORIGJINA DHE ANALIZA E 
BE-SE (QASJE TEORIKE)

5

4 HISTORIA E MARREDHE-
NIEVE NDERKOMBETARE

10

5 METODAT E KERKIMIT 
SHKENCOR

8

6 LENDE ME ZGJEDHJE: 6
KOMUNIKIM POLITIK/
QEVERISJE LOKALE/ HAR-
TIMI DHE MENAXHIMI I 
PROJEKTEVE

7 FINANCA PUBLIKE 5
8 PRAKTIKA MESIMORE 5
9 DETYRIME PERMBYLLESE 6

TOTAL 60

3 VITE - 180 ECTS
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Programi i Studimit Master i Shkencave në
 “Administrim Publik”

 me profile:
“Politika Publike dhe Qeverisje” 

“Politika Publike dhe BE”

Programi i studimit Master i Shkencave në “Ad-
ministrim publik” me profile: “Politika Publike dhe 
Qeverisje” dhe “Politika Publike dhe BE”, i licenc-
uar me VKM Nr.56, datë 21.01.2009 dhe i riakredi-
tur me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 23, datë 
12.04.2019, synon ofrimin e njohurive teorike të 
thelluara si dhe krijimin e kompetencave dhe aftë-
sive në administrim publik, politika publike, sisteme 
qeverisëse, politika dhe menaxhim sektorial, qeveris-
je vendore, zhvillim institucional, integrim evropian. 
Zhvillon aftësinë për të drejtuar studime dhe kërkime 
të avancuara në mënyrë të pavarur, pajis pjesëmar-
rësit me metodologji shumë të avancuara në fushën 
e studimeve mbi administratën publike, ofron njo-
huri mbi metodat matëse sasiore të zhvilluara mbi 
përmirësimin e administratës publike, njeh me mod-
elet dhe vizionet bashkëkohore mbi pozicionimin e 
administratës publike në kontekstin e globalizimit 
dhe integrimit evropian.
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VITI I PARË
NR LËNDA ECTS
1 Administrimi Publik në Teori dhe 

Praktikë
7

2 Institucione dhe E Drejtë Adminis-
trative

7

3 Metodologji e Avancuar e Kërkimit 
në Shkencat Sociale

7

4 Sistemet Shtetërore dhe E Drejtë 
Kushtetuese

13

5 Politikat Publike 7
6 Etika dhe Deontologjia e Funk-

sionarit Publik
7

7 Komunikim Publik dhe Institucio-
nal

6

8 ME ZGJEDHJE (Ka Detyrim Të 
Zgjedhë 1 Lëndë):

6

A) Politika Sociale të Krahasuara
B) E Drejtë e Punës dhe Sigurisë 
Sociale

TOTAL 60

Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave “Administrim Publik” 
me profil në “Politika Publike dhe Qeverisje”

VITI I DYTË
NR LËNDA ECTS
1 Analizë E Politikave dhe 

Qeverisjes
13

2 Qeverisja Qendrore dhe Lokale 
(Aspekte Krahasuese)

12

3 Institucione Politike 5
4 Praktikë Specialiteti në Instituci-

one
6

5 ME ZGJEDHJE (Ka Detyrim Të 
Zgjedhë 1 Lëndë): 

6

A) Politikat e Personelit dhe Me-
naxhimi i Burimeve Njerëzore
B) Politikat Ekonomike dhe Rajo-
nale të BE-së
C) Struktura, Politika dhe Insti-
tucione të BE-së

6 Detyrime Përmbyllëse 18
TOTAL 60

2 VITE - 120 ECTS



Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave “Administrim Publik” 
me profil në “Politika Publike dhe Qeverisje”
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Kurrikula e Programit të Studimit Master i Shkencave “Administrim Publik” 
me profil në “Politika Publike dhe BE”

VITI PARË
NR LËNDA ECTS
1 Administrimi Publik në Teori dhe 

Praktikë
7

2 Institucione dhe e Drejtë Adminis-
trative

7

3 Metodologji e Avancuar e Kërkimit 
në Shkencat Sociale

7

4 Sistemet Shtetërore dhe e Drejtë 
Kushtetuese

13

5 Politikat Publike 7
6 Etika dhe Deontologjia e Funksion-

arit Publik
7

7 Komunikim Publik dhe Institucio-
nal

6

8 ME ZGJEDHJE (ka detyrim të zg-
jedhë 1 lëndë): a)Politikat Sociale 
të Krahasuara
b)Zhvillimi I Politikave Publike 
dhe Qeverisjes në Shqipëri dhe 
Procesi i Integrimit në BE

6

TOTAL 60

VITI DYTË
NR LËNDA ECTS
1 Institucione dhe Integrimi i BE-

së
13

2 Politikat e BE-së 12
3 Qeverisje Lokale dhe Rajonale 5
4 Praktikë Specialiteti në Instituci-

one
6

5 ME ZGJEDHJE (ka detyrim të 
zgjedhë 1 lëndë): 
A) Politikat e Personelit dhe Me-
naxhimi i Burimeve Njerëzore
B) Politika Ekonomike dhe Ra-
jonale të BE-së
C) E Drejtë dhe Siguri Sociale 
Evropiane

6

6 Detyrime Përmbyllëse 
TOTAL 60

2 VITE - 120 ECTS
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Programi i studimit 
Master Profesional në 

“Qeverisje dhe Administrim Publik”

Programi i studimit Master Profesional në “Qeverisje 
dhe Administrim Publik”, licencuar me VKM Nr. 597, 
datë 28.05.2009, riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 22, datë 12.04.2019, ofron njohuri të 
avancuara bashkëkohore në planin teorik, duke thek-
suar njëkohësisht aspektet praktike të zbatimit të tyre 
në realitetin shqiptar, pajisjen e të diplomuarve me 
njohuri bazë mbi teoritë e shkencave administrative, 
procedurat, politikat, institucionet lokale dhe qeveris-
jen e tyre. Një vëmendje e veçantë i kushtohet di-
mensionit dhe njohjes së strukturave, institucioneve, 
legjislacionit dhe funksionimit të institucioneve kom-
bëtarë lokale.

Kurrikula e Programit të Studimit Master 
Profesional në 

“Qeverisje dhe Administrim Publik”

VITI I
NR LËNDA ECTS

1
E Drejtë Kushtetuese e Krahasuar 
dhe Sisteme Administrative të Kra-
hasuara.

6

2

Lëndë me zgjedhje

a)Financa Publike

b)Analizë e Politikave Publike

4

3 Shkenca Administrative (vlera, kon-
cepte, parime & raste studimore) 5

4 Institucione Politike 5

5 Komunikim Publik dhe Marketing 
Institucional 5

6 Strategji të Zhvillimit Ekonomik 
Lokal 5

7 Qeverisje Lokale 5

8 Politika, Planifikim dhe Zhvillim 
Urban 5
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DEPARTAMENTI I PSIKOLOGJISË
Bachelor në 

“Psikologji të Përgjithshme”

Programi i studimit Bachelor në “Psikologji të Përg-
jithshme”, licencuar me Urdhër të MASH Nr.8981, 
datë 27.12.2005 dhe i riakredituar me vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 84, datë 21.09.2017, ka si 
mision të tij përgatitjen e një brezi të ri profesion-
istësh në fushën e psikologjisë, të aftë për të kuptu-
ar dhe trajtuar me profesionalizëm, problematikat 
psiko-sociale me të cilat ndeshen individët dhe sho-
qëria shqiptare. 

Mundësi Punësimi:
    - Spitale dhe klinika publike e private për fëmijë 
       dhe adoleshentë;
    - Organizata jofitimprurëse.

9

Lëndë me zgjedhje

a) E Drejta e Punës dhe Sigurisë 
Sociale

b) E Drejta e Mjedisit

4

10 E Drejtë dhe Procedurë Administra-
tive e Avancuar 4

11 Praktikë Profesionale 6
12 Temë Diploma 6

 TOTAL 60

TOTAL 60 ECTS



Viti i dytë
Nr  LËNDA ECTS

1
 Psikologji Zhvillimi (I )dhe Psi-
kologji për fëmijët me aftësi ndry-

she ( II)
12

2 Psikologji Konjitive 9

3  Metodat e Kërkimit Cilësore dhe 
Sasiore 9

4  Psikologji Fiziologjike (I) dhe Psi-
kologji e Gjumit dhe Ëndrrave (II) 9

5  Psikologji Anormale 9
6  Psikologji Personaliteti 6
7 Lëndë me zgjedhje 6

TOTAL 60

 

 

Viti i parë
Nr  LËNDA ECTS
1  Psikologji e Përgjithshme 9
2  Histori e Mendimit Psikologjik 

I dhe II
9

3 Psikologji Sociale 6
4  Shkrim Akademik 6
5 Gjuhë e Huaj 9
6  Filozofi 4
7 Sociologji 5
8  Biologji Humane 6
9 Psikologji Zhvillimi 6

TOTAL 60

Kurrikula e Programit të Studimit Bachelor në “Psikologji të Përgjithshme”
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Viti i tretë
Nr  LËNDA ECTS
1  Psikoterapi 10
2  Psikologji Këshillimi (I) dhe Te-

oritë dhe Teknikat e Dinamikave 
të Grupit (II)

12

3  Psikologji Edukimi (I) dhe Peda-
gogji (II)

9

4  Psikodiagnostikё (I) dhe Psi-
kologji Shëndeti (II)

9

5  Lëndë me zgjedhje 5
6  Praktikë 9
7  Diploma 6

TOTAL 60

3 VITE - 180 ECTS

Master i Shkencave në 
“Psikologji Klinike”

Programi i studimit Master i Shkencave në “Psi-
kologji Klinike”, licencuar me VKM Nr.597, datë 
28.05.2009 dhe i riakredituar me Vendim të Bordit 
të Akreditimit Nr. 85, datë 07.12.2018, synon t’u 
paraqesë studentëve një vlerësim të thelluar të meto-
dave dhe teknikave për vlerësimin dhe ndërhyrjet 
klinike. Programi i studimit është mbështetur mbi 
modelin e sistemeve biopsikologjike të të kuptuarit të 
sjelljes njerëzore dhe ky program i ofron studentëve 
një panoramë të detajuar të detyrave dhe aftësive 
klinike të cilat janë themelet e punës së psikologut 
klinik. Ky program do t’iu vijë në ndihmë studentëve 
për të kuptuar me thellë praktikën e punës së psiko-
logut klinik. 
Mundësi Punësimi: 
    - Institucione të ndryshme kërkimore, të tilla si uni
      versitete, agjenci, organizata apo fondacione  
      kërkimi;
     - Praktikantë të lirë duke siguruar këshillim, terapi, 
      vlerësim dhe konsultim ndaj individëve, famil
       jeve, grupeve dhe organizatave;
    - Mjediset apo qendrat që ofrojnë shërbime në  
      përkujdesje të shëndetit mendor të tilla si spitalet
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Viti i parë
Nr  LËNDA ECTS
1  Psikologji Klinike 6
2 Vlerësim Psikologjik (I) dhe 

Njohuri dhe Aftësi të Psikologut 
Klinik (II)

13

3 Metodat Cilësore të Kërkimit në 
Psikologji  (I) dhe Metodat Sasio-
re të Kërkimit në Psikologji (II)

10

4  Neuropsikologjia Klinike (I)dhe  
Psikoterapi( II)

14

5  Psikologji Zhvillimi e Avancuar 6
6  Etika në Psikologjinë Klinike 6
7 Lëndë me zgjedhje 5

TOTAL 60

    psikiatrike, shtëpitë e mbështetura, qendrat komu-
    nitare të shëndetit mendor, institucione dhe orga
    nizata jofitimprurëse të ndryshme me fokus ofrimin 
    mbështetjen, dhe rehabilitimin e individëve (fëmi-
    jë, adoleshentë, të rritur, të moshuar) me probleme 
    të shëndetit mendor;
 - Organizata jofitimprurëse, Spitale dhe klinika pub-
    like e private për fëmijë dhe adoleshentë.

Kurrikula e Programit të Studimit 
Master i Shkencave në 
“Psikologji Klinike”



Viti i dytë
Nr  LËNDA ECTS
1  Psikofarmakologji 8
2 Psikopatologji e Zhvillimit 

të fëmijëve (I) dhe Psikopa-
tologji e Adoleshentëve (II)

10

3  Terapia e Grupit 6
4 Intervistim dhe Praktikum 6
5 Lëndë me zgjedhje 6
6 Praktikë 6
7 Teza e Diplomës 18

TOTAL 60

2 VITE – 120 ECTS
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Master Profesional në
“Psikologji Shkollore”

Programi i studimit Master Profesional në “Psi-
kologji Shkollore”, i licencuar me Urdhër Nr.202, 
datë28.05.2013 dhe i akredituar me Vendim të Bordit 
të Akreditimit Nr. 57, datë 05.07.2019, synon të ofro-
jë arsim dhe trajnim të mirëfilltë dhe gjithëpërfshirës 
profesional për aplikimin e teorive, dijeve, aftësive 
dhe kompetencave psikologjike në sistemin shkollor. 
Ky program është ndërtuar në mënyrë që të formo-
jë psikologë shkollorë të cilët të jenë të aftë të ofro-
jnë shërbimin më të përshtatshëm për komunitetin e 
shkollës.

Mundësi Punësimi: 
    - Sistemi edukativ parauniversitar dhe parashko
     llor publik e privat;
    - Qendra komunitare që ofrojnë shërbime psiko-so
      ciale për fëmijët dhe adoleshentë;
   - Institucione publike që hartojnë politika për fëmi-
      jët dhe adoleshentët;
    - Organizata jofitimprurëse;
    - Institucione dhe organizata që merren me mbro-
      jtjen e të drejtave të miturve etj.

Kurrikula e Programit të Studimit 
Master i Shkencave në 
“Psikologji Klinike”
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VITI I PARË
Nr  LËNDA ECTS
1 Hyrje në Psikologji Shkollore 6
2  Dimensioni Konjitiv-Sjellor, Nxitja e Aftësive Akademike dhe Menaxhimi i 

Sjelljes
6

3  Dimensioni Socio-Emocional dhe Strategji për Integrim dhe Përshtatje 6
4  Zhvillimi  Programeve për Fëmijët me Probleme të të Nxënit dhe Zhvillimit 6
5  Lëndë me zgjedhje:

Psikologjia Sociale e Mjediseve Shkollore Komunikimi Klinik me Fëmijët dhe 
Adoleshentët

5

6 Metodologjia dhe Instrumentet për Këshillim dhe Orientim në Karrierë 6
7 Etika Profesionale e Psikologut Shkollor 6
8  Vlerësimi dhe Këshillimi me Fëmijët dhe Adoleshentët 5
9 Praktikë Profesionale 6

10  Tema e Diplomës 8
TOTAL 60

1 VIT – 60 ECTS

 

Kurrikula e Programit të Studimit Master Profesional në “Psikologji Shkollore”
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Master Profesional në 

“Psikologji Klinike”

Programi i Studimit Master Profesional në “Psi-
kologji Klinike”, licencuar me VKM Nr.89, datë 
10.02.2010 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr.19, 02.03.2019, është ndërtuar për 
t’iu përgjigjur nevojës së shumë psikologëve për t’u 
njohur me metodat më efikase për trajtimin e prob-
lematikave të ndryshme psikologjike. Synimi i këtij 
programi studimi është t’iu paraqesë studentëve 
mënyrat e trajtimit duke përfshirë ato tradicionale si-
kurse  janë ndërhyrjet e ndryshme  psikoterapeutike, 
si terapia konjitivo-biheviorale, terapia familjare, ter-
apia në grup etj. Vëmendja e studentit do të drejtohet 
drejt zhvillimeve më të fundit të trajtimit të simptom-
atikave psikologjike e për rrjedhojë përmirësimin e 
shëndetit mendor. Ndërhyrje të tilla përfshijnë ush-
trime psikoterapeutike, bio dhe neurofeedback-un, 
hipnozën, meditimin, etj. Klinicistët udhëhiqen drejt 
ndërtimit dhe përdorimit në vazhdimësi të protokol-
leve të trajtimit, të cilat parashikojnë edhe trajtimin 
multidisiplinar të pacientit.

Mundësi Punësimi:
    - Institucione të ndryshme kërkimore, të tilla si 
      universitete, agjenci, organizata apo fondacione  
      kërkimi; 
    - Praktikantë të lirë duke siguruar këshillim, terapi, 
vlerësim dhe konsultim ndaj individëve, 
       familjeve, grupeve dhe organizatave;
    - Mjediset apo qendrat që ofrojnë shërbime në  
      përkujdesje të shëndetit mendor të tilla si spitalet 
      psikiatrike, shtëpitë e mbështetura, qendrat ko
      munitare të shëndetit mendor, institucione dhe 
       organizata jo fitimprurëse të ndryshme me fokus 
       ofrimin mbështetjen, dhe rehabilitimin e indi
      vidëve (fëmijë, adoleshentë, të rritur, të moshuar) 
       me probleme të shëndetit mendor.
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Kurrikula e Programit të Studimit Master Profesional në “Psikologji Klinike”

VITI I PARË
Nr  LËNDA ECTS
1 Konceptimi dhe Analiza e Rasteve Klinike 6
2  Psikopatologjia e Zhvillimit 6
3  Intervista Klinike 6
4  Psikologji Klinike e Avancuar 6
5  Lëndë me zgjedhje:

Psikologjia Pozitive
Vlerësimi dhe Testimi Psikologjik

5

6 Etika Profesionale në Psikologjinë Klinike 6
7 Psikoterapitë në Praktikën Klinike 6
8  Sistemet Aktuale Diagnostike 5
9 Praktika Profesionale 6
10  Tema e Diplomës 8

TOTAL 60

1 VIT – 60 ECTS



DEPARTAMENTI I EDUKIMIT DHE 

ANGLISHTES
 ofron programet e studimit:

Bachelor në
 “Mësuesi për Arsim Fillor”

Programi i studimit Bachelor në “Mësuesi për Ar-
simin fillor” është licencuar me Urdhër Nr.251, datë 
02.06.2011 dhe riakredituar me vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 80, datë 05.10.2019. Gjatë tre viteve 
akademike të këtij programi studimi përgatiten më-
sues të klasave të ciklit të ulët të arsimit bazë (I-V) 
gjithashtu pajisja e studentëve me njohuritë dhe af-
tësitë bazë që shërbejnë për studime të nivelit master 
në “Edukimin e Specializuar të Fëmijëve”. 

Mundësi Punësimi: 
    - Në shkolla të arsimit publik/privat si mësues të 
      ciklit të ulët të arsimit bazë 9-vjeçar;
    - Në drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore të 
      bashkive si specialistë të arsimit fillor; 
    - Në agjenci publike/private si specialistë të arsimit 
      fillor;
  -  Në OJQ të specializuara për punë edukative si 
      trajnues dhe këshillues për edukimin e fëmijëve të 
      moshës 6-11 vjeç.
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VITI I PARE
NR. LENDA ECTS

1 HYRJE NË PSIKOLOGJI 
DHE PSIKOLOGJI EDUKIMI

11

2 MATEMATIKA I DHE II 12
3 GJUHA SHQIPE I DHE II: TË 

FOLURIT DHE TË SHKRU-
ARIT 6-11 VJEÇ

12

4 LETËRSI PËR FËMIJËT E 
MOSHËS SË SHKOLLËS 
FILLORE, DREJTSHKRIM, 
STUDIM DHE SHKRIM AK-
ADEMIK

15

5 GJUHA E HUAJ (ANGLISHT 
I DHE II)

5

6 MODELIMI VIZUAL I HAPË-
SIRËS: EDUKIM FIGURATIV

5

TOTAL 60

Kurrikula e Programit të Studimit  
Bachelor në “Mësuesi për Arsim Fillor”
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VITI I DYTE
NR. LENDA ECTS

1 PSIKOLOGJI ZHVILLIMI DHE PSIKOLOGJI PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË 
VEÇANTA TË MOSHËS 6-11 VJEÇ

10

2 EDUKIMI QYTETAR DEMOKRATIK I FEMIJEVE 4
3 MENAXHIMI I KLASËS, METODOLOGJI E PËRGJITHSHME E MËSIM-

DHËNIES, VLERËSIMI
11

4 ARITMETIKA DHE DIDAKTIKA E MATEMATIKËS PËR ARSIMIN FILLOR 7

5 DIDAKTIKA E GJUHËS DHE LEXIMIT PËR ARSIMIN FILLOR 8
6 PRAKTIKA PROFESIONALE I 6
7 APLIKIME KOMPJUTERI (PËRDORIMI I KOMPJUTERIT DHE PROGRAMI 

MICROSOFT)
5

8 EDUKIMI MUZIKOR DHE DIDAKTIKA E EDUKIMIT MUZIKOR 6
9 ME ZGJEDHJE:

1. HISTORI E PEDAGOGJISË; 
2. EDUKIM MJEDISOR; 
3. METODIKA E MODELIMIT VIZUAL TË HAPËSIRËS

3

TOTAL 60



VITI I TRETE
NR. LENDA ECTS

1 MODULE MBI SHKENCAT E NATYRËS DHE METODIKAT PERKATESE TE 
MESIMDHENIES NË ARSIMIN FILLOR (FIZIKË, GJEOGRAFI)

8

2 DIDAKTIKA E EDUKIMIT FIZIK DHE E LOJRAVE LËVIZORE 6
3 EDUKIM SHËNDETËSOR DHE MODULE MBI SHKENCAT E NATYRËS (BI-

OLOGJI, KIMI)
12

4 ME ZGJEDHJE:
 1. POLITIKAT ARSIMORE
2.TEORITË E TË NXËNIT

4

5 PRAKTIKA PROFESIONALE II 15
6 ETIKA PROFESIONALE E MËSUESIT 4
7 HISTORIA E POPULLIT SHQIPTAR 5

8 TEMA E DIPLOMËS/ PROVIM DIPLOMIMI 6

TOTAL 60

3 VITE – 180 ECTS
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Bachelor në 

“Mësuesi për Arsim Parashkollor”

Programi i studimit Bachelor në “Mësuesi për Ar-
sim Parashkollor”licencuar me Urdhër Nr.251, datë 
02.06.2011 dhe i riakredituar me vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 35, datë 19.05.2017, ka  si objektiv 
dijet, aftësitë dhe kompetencat profesionale që duhet 
të fitojnë studentët në përfundim të tij. 

Mundësi Punësimi: 
    - Në institucionet publike/private të arsimit para-
       shkollor (kopshte) si: mësues ose edukatore kopsh
      ti, drejtues ose menaxherë;
    - Në drejtori arsimore rajonale ose zyra arsimore të 
      bashkive si specialistë të edukimit parashkollor.
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Kurrikula e Programit të Studimit  
Bachelor në “Mësuesi për 

Arsim Parashkollor”
VITI I PARE

NR. LENDA ECTS
1 HYRJE NË PSIKOLOGJI DHE 

PSIKOLOGJI EDUKIMI
11

2 MATEMATIKA ELEMENTARE 
DHE MATEMATIKA NËPËRMJET 
LOJËS

11

3 GJUHA SHQIPE (TË FOLU-
RIT DHE TË SHKRUARIT NË 
MOSHAT E VOGLA)

12

4 LETËRSIA PËR FËMIJËT E 
MOSHËS PARASHKOLLORE

5

5 GJUHA ANGLEZE I DHE II 4
6 EDUKIM QYTETAR DHE 

DEMOKRATIK I FËMIJËVE 
PARASHKOLLORË

6

7 APLIKIM KOMPJUTERI  (PËR-
DORIMI KOMPJUTERIT NË 
MOSHAT E VOGLA)

5

8 EDUKIM FIGURATIV (MOD-
ELIMI VIZUAL I HAPËSIRËS)

6

TOTAL 60
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VITI I DYTE
NR. LENDA ECTS

1 DREJTSHKRIM, GJUHA SHQIPE PËR PARASHKOLLORËT, DIDAKTIKA E 
GJUHËS SHQIPE PËR PARASHKOLLORËT

12

2 PSIKOLOGJI  ZHVILLIMI ME THEKS TË VEÇANTË NË MOSHAT 2-7 VJEÇ 
DHE PSIKOLOGJI PËR FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA

12

3 POLITIKAT ARSIMORE DHE LEGJISLACIONI 5
4 ARITMETIKA E NUMRAVE DHE DIDAKTIKA E ARITMETIKËS SË NUMRAVE 8
5 PRAKTIKË NË INSTITUCIONET PARASHKOLLORE I 9
6 MENAXHIM KLASE DHE VLERËSIMI 6
7 EDUKIM MUZIKOR DHE DIDAKTIKA E EDUKIMIT MUZIKOR 5
8 ME ZGJEDHJE:     

1. HISTORI E PEDAGOGJISË;  
2. EDUKIM MJEDISOR; 
3. NJOHURI FILLESTARE TE HISTORISE SE SHQIPERISE                       

3

TOTAL 60



VITI I TRETE
NR. LENDA ECTS

1 NJOHURI FILLESTARE TË SHKENCAVE TË NATYRËS, EDUKIM SHËNDETËSOR 15
2 EDUKIMI FIZIK DHE DIDAKTIKA EDUKIMI FIZIK (PËR FËMIJËT PARASHKOL-

LORE)
10

3 MEDIA PËR PARASHKOLLORET (TREGIMET DHE PËRRALLAT) DHE (KOMP-
JUTERI)

9

4 ME ZGJEDHJE:         
  1. LETERSI  SHQIPE; 
2. TEORITË E TË NXËNIT; 
3. ETIKA PROFESIONALE E MËSUESIT                               

4

5 PRAKTIKË NË KOPËSHT DHE NË KLASAT PARAPËRGATITORE II 12
6 EDUKIMI DHE BASHKËPUNIMI ME PRINDËRIT 4

7 TEMA E DIPLOMËS/ PROVIM DIPLOMIMI 6
TOTAL 60

 
3 VITE – 180 ECTS
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Bachelor në “Anglisht”

Programi i studimit Bachelor në “Anglisht”, licenc-
uar me Urdhër nr.199, datë 16.05.2012 dhe i riakredi-
tuar me vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 50, datë 
10.07.2017, synon pajisjen e studentëve me njohuri 
të thelluara të gjuhës dhe kulturës angleze. Objek-
tiv kryesor është formimi i njohurive teorike dhe 
gjithashtu mundësia e zhvillimit më tej të njohurive 
me programe të specializuara që orientohen në studi-
min e profileve të detajuara të gjuhës angleze si mas-
ter, PhD apo kurse trajnimi specifike. 

Mundësi Punësimi: 
    - Në institucionet qeveritare/joqeveritare si përk
      thyes apo si asistentë projektesh;
    - Në administratën arsimore rajonale; 
    - Në agjenci të ndryshme shërbimesh; 
    - Në institucionet mediatike; 
    - Në organizatat ndërkombëtare.

Kurrikula e Programit të
 Studimit Bachelor në "Anglisht"

VITI I
NR. LËNDA ECTS

1 Gramatika: Morfologji Sin-
takse

8

2 Gjuha Shqipe 8
3 Frëngjisht-1 & 2 14
4 Fonetikë 7
5 Leksikologji 8
6 Anglisht e folur 8
7 Lёndё me zgjedhje: Histori e 

Artit; Histori e Qytetërimeve
7

TOTALI 60
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VITI II
NR. LËNDA ECTS

1 Linguistikё 8
2 Didaktikё e Gjuhëve të Huaja 8
3 Psikologji & Sociologji 13
4 Analizё Teksti 8
5 Shkrim Krijues 8
6 Pedagogji 8
7 Lëndë me zgjedhje: Spanjisht,  

Anglisht e Biznesit, Anglisht 
nëpërmjet Mediave

7

TOTALI 60

VITI III
NR. LËNDA ECTS

1 Histori e Kulturës Anglo-Ameri-
kane

7

2 Letërsi Angleze-Amerikane 7
3 Teori dhe Praktikë Përkthimi 8
4 Shprehi Komunikimi 8
5 Analizë Teksti 8
6 Praktikë Metodologjike 7
7 Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe 

Diplomaci
8

8 Teza e Diplomës 7
TOTALI 60

3 VITE – 180 ECTS
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Master Profesional në “Pedagogji” me dy profile 
“Didaktikë” dhe 

“Menaxhim Arsimi”

Programi i studimit Master Profesional në “Pedagog-
ji” me dy profile “Didaktikë” dhe “Menaxhim Arsi-
mi”, është licencuar me |VKM Nr.89, datë 10.02.2010 
dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit 
Nr. 56 dt. 05.07.2019. Synimi themelor i këtij pro-
grami studimi lidhet me kontributin në rritjen e cilë-
sisë profesionale të diplomuarve në nivelin bachelor 
dhe që duan të vazhdojnë më tej karrierën profesio-
nale duke u specializuar në fushën e mësuesisë.

Mundësi Punësimi: 
Studentët të cilët diplomohen në programin e studim-
it Master Profesional në “Pedagogji” me profil “Di-
daktikë” mund të punësohen si:
   - Mësues i specializuar në didaktikë; 
   - Trajnues metodik në shkolla; 
   - Specialist metodist në institucionet parashkollore; 
   - Specialist metodist në institucionet e riedukimit;
  -  Inspektor për mësimdhënien në drejtoritë rajonale
     arsimore.

Studentët të cilët diplomohen në programin e stu-
dimit Master Profesional në “Pedagogji” me profil 
“Menaxhim Arsimi” mund të punësohen si: 

    - Drejtues arsimi në nivele të ndryshme; 
    - Drejtorë dhe nëndrejtorë shkollash; 
    - Këshilltarë për arsimin në pushtetin lokal dhe 
      qendror; 
    - Punonjës të specializuar në ministritë që mbulo
      jnë arsimin, publikun dhe çështjet sociale; 
    - Specialistë në median e folur dhe të shkruar;
    - Specialistë në programet edukative te bizneseve.
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VITI I PARE
NR. LENDA ECTS

1 PSIKOLOGJI EDUKIMI 6
2 PEDAGOGJI E PERGJITHSHME 5
3 LEGJISLACIONI DHE REFORMA NË SISTEMIN PARAUNIVERSITAR 5
4 VLERËSIMI DHE STANDARDET NË EDUKIM 5
5 SHKRIM AKADEMIK 5
6 LËNDË ME ZGJEDHJE:         

1.TEORITË E TË NXËNIT
2. METODAT E KËRKIMIT SHKENCOR

4

7 MËSIMDHËNIA ME BAZË KOMPETENCAT NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR 5
8 HARTIMI DHE ZHVILLIMI I KURRIKULËS NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR* 4
9 METODOLOGJI E PERGJITHSHME E MËSIMDHËNIES 5
10 LËNDË ME ZGJEDHJE:                                                                                                                                        

   1. TEKNOLOGJIA NË MËSIMDHËNIE 2. EDUKIMI PARAUNIVERSITAR NË 
VENDE TË NDRYSHME TË EUROPËS 3. HISTORIA E ARSIMIT SHQIPTAR

3

11 PRAKTIKË 6
12 TEZA E DIPLOMËS/ PROVIM DIPLOMIMI 7

TOTAL 60

1 VIT – 60 ECTS

Kurrikula e Programit të Studimit Master Profesional në “Pedagogji” me profil 
“Didaktikë”
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Kurrikula e Programit të Studimit Master Profesional në “Pedagogji” me profil 

VITI I PARE
NR. LENDA ECTS

1 PSIKOLOGJI EDUKIMI 6
2 PEDAGOGJI E PERGJITHESHME 5
3 SHKRIM AKADEMIK 5
4 LEGJISLACIONI DHE REFORMA NË SISTEMIN PARAUNIVERSITAR 5
5 VLERËSIMI DHE STANDARDET NË EDUKIM 5

6
LËNDË ME ZGJEDHJE:                                                                     
1. SHKOLLA DHE KOMUNITETI 
2. METODAT E KËRKIMIT SHKENCOR

4

7 INSPEKTIMI DHE SUPERVIZIMI NË ARSIM 4

8 HARTIMI DHE ZHVILLIMI I KURRIKULËS NË ARSIMIN PARAUNIVER-
SITAR

4

9 BAZAT E DREJTIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË ARSIMIT 5

10

LËNDË ME ZGJEDHJE:                                                                                                                                        
    1. POLITIKAT ARSIMORE                                       
    2. EDUKIMI PARAUNIVERSITAR NË VENDE TË NDRYSHME TË EU-
ROPËS

4

11 PRAKTIKA 6
12 TEZA E DIPLOMËS/ PROVIM DIPLOMIMI 7

TOTAL 60
1 VIT – 60 ECTS
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Për një  kualitet sa më të mirë mësimor dhe kërkimi 
shkencor në nivel departamenti e fakulteti, “Albanian 
University” ka në dispozicion të gjithë laboratorët e 
domosdoshëm të paraqitur sipas Fakulteteve:

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE
• Laboratori i Edukimit Figurativ është në funk-

sion të programeve të studimit Bachelor në “Më-
suesi për Arsimin Fillor” dhe “Mësuesi për Ar-
simin Parashkollor”. Lënda e edukimit figurativ 
u mundëson studentëve të këtyre programeve një 
kuptim të qartë të fushave që mund të shpjego-
hen me stile, objekte, materiale të riciklueshme, 
vizime, dekore etj. Ky laborator është i pajisur me 
të gjitha materialet e nevojshme për realizimin e 
këtyre punimeve nga studentët. 

• Laboratori i Edukimit Muzikor është i pajisur me 
vegla muzikore si violinë, kitarë dhe bateri, me 
të cilat studentët mund të realizojnë orët e prak-
tikave në lëndën e Edukimit muzikor dhe Didak-
tikës së edukimit muzikor.

• Laboratori i Informatikës është në shërbim të 
disa prej programeve të studimit të Fakultetit të 
Shkencave Shoqërore, si dhe Departamentit të 
Shkencave Ekonomike, sipas një skedulimi nor-

mal të orarit të punës. Ky laborator është i pajisur 
me 25 kompjutera të perdorur gjatë zhvillimit të 
lëndëve të “Informatikes”, “Manaxhimit të Siste-
meve të Informacionit” etj. Në këtë laborator 
zhvillohen edhe një numër i konsiderueshëm i 
lëndëve të programit të studimit Bsc. “Anglisht”, 
me ndihmën e programeve të përshtatshme të in-
staluara. 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLKUARA 
DHE EKONOMIKE
• Laboratorët e Informatikës 1-2 (Stimulimeve) 

janë në funksion të Departamentit të Inxhinie-
rive dhe Departamentit të Arkitekturës.  Në këta 
laboratorë janë instaluar softëare të ndryshëm, të 
përdorur në ambientet akademike inxhinierike 
ndërkombëtare për programimin dhe simulimin 
e sistemeve të ndryshme inxhinierike. Këto am-
biente mundësojnë realizimin e simulimeve vir-
tuale, në rastet e pajisjeve apo sistemeve që nuk 
janë në dispozicion të studentëve në laboratorët e 
përshkruar më poshtë, me të cilët gjithsesi pritet 
të pajisemi shume shpejt. Në këta laboratorë janë 
të instaluara edhe programet më të sofistikuara në 
manipulimin e krijimin e grafikës 2D, 3D e të an-
imuar si: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Corel 

LABORATORËT DHE KËRKIMI SHKENCOR



LABORATORËT DHE KËRKIMI SHKENCOR
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DraëInDesign, InDesign, 3ds Max etj.
• Laboratori i Infrastukturës së Rrjetave gjendet 

në njërin prej laboratorëve të informatikës, ku 
përmes pajisjeve të veçanta, realizohet një numër 
i madh punësh laboratorike, në drejtim të rrjetave 
të telekomunikacionit, kryesisht në kuadër të pro-
grameve Master i Shkencave.

• Laboratori i Fizikës është i pajisur me instrumen-
ta bashkëkohore, përmes të cilëve mundësohet re-
alizimi i një numri të madh punësh laboratorike, 
në përputhje me programet e lëndëve të formimit 
bazë Fizikë 1 dhe Fizikë 2. 

• Laboratori i Elektroteknikës, në funksion të 
lëndëve Elektroteknikë 1 dhe Elektroteknikë 2, i 
ofron studentëve një vëzhgim praktik të njohurive 
të marra në auditor, me anë të instrumentave e 
aparatura të ndryshme në përputhje me teknolog-
jitë më të fundit të kësaj fushe.

• Laboratori i elektronikës analoge\laborato-
ri i elektronikës digjitale përmban module me 
gjysmëpërçues dhe qarqe të integruara, që studen-
tet të realizojnë matje të ndryshme dhe të nxjer-
rin karakteristikat e elementëve bazë të qarqeve 
elektronike. Laboratori përmban edhe module 
zhvillimi, në të cilat studentët mund të ndërtojnë 
dhe testojnë skema të ndryshme të hartuara nga 

vetë ata. Matja në laborator mund të realizohet 
me simulimin e aparateve digjitale dhe analoge 
ose nëpërmjet një softëare-i kompjuterik, i cili 
mundëson përpunime të mëtejshme të matjeve. 

•  Laboratori i matjeve elektrike dhe elektronike 
është në funksion të lëndëve Matje elektrike dhe 
elektronike 1 dhe 2, dhe pjesërisht të lëndëve 
Sensorët dhe instrumentim procesesh 1 dhe 2. 
Gjatë këtyre punëve laboratorike, studenti njihet 
me strukturat e aparateve dhe metodat e matjes së 
madhësive të ndryshme elektrike. 

• Laboratori i automatikës dhe kontrollit (dhe Me-
katronikës) përmban një impiant i cili mundëson 
disa procese, kontrolli i parametrave të të cilëve 
realizohet drejtëpërdrejtë nga studentët nëpërmjet 
modulit të kontrollit. Kontrolli mund të realizo-
het, gjithashtu, edhe nëpërmjet PLC-së (Program-
mable Logic Controller). Programet e kontrollit 
për PLC-në, ndërtohen nga vetë studentët. Matjet 
e realizuara përpunohen më tej nga softëare-i për-
katës. 

• Laboratori i makinave elektrike, në funksion të 
lëndëve Makina elektrike 1 dhe 2, Transmisi-
one elektrike dhe disiplina të tjera të përafërta, 
i mundëson studentëve studimin eksperimental 
dhe simulimin e pajisjeve dhe sistemeve të studi-



133

uara teorikisht. 
• Sallat e praktikës 1,2,3 janë të pajisura me mjete 

bashkëkohore përmes të cilave realizohen orët 
praktike mësimore në lëndët e vizatimit, pikturës 
monumentale dhe grafikës.

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE 
• Laboratori i morfologjisë dentare dhe prote-

tikës, i pajisur me 60 vende individuale pune, 
u mundëson studentëve njohjen me format e 
dhëmbëve, karakteristikat e protezave parciale të 
thjeshta dhe të skeletuara, mënyrën e marrjen së 
masave, ndërtimin e modelit të protezës, përpun-
imin dhe përshtatjen e saj, etj. 

• Laboratori paraklinik i terapisë stomatologjike u 
shërben studentëve për të njohur instrumentat e 
punës dhe përdorimin e tyre, para se të fillojnë ap-
likimin praktik me pacientë, pranë Klinikës Uni-
versitare. Përdorimi i tubinave, angleve, frezave, 
pasqyrave, sondave, përgatitja e kavitetit, hapja, 
përgatitja dhe mbushja e rrënjëve të dhëmbit filli-
misht në modelet e allçisë, dhe më pas në modelet 
e rezinës të fiksuara në kokat fantomë janë disa 
nga procedurat praktike. Studentët plotësojnë 
kështu përgatitjen në lëndët e dentistrisë opera-
tive, dentistrisë pediatrike dhe endodontisë. 

• Laboratori i Biologjisë është në shërbim të orëve 
laboratorike në lëndën e Biologjisë. Laboratori 
është  i pajisur me të gjithë aparatet e nevojshme 
si mikroskopë, tabela, preparate mikroskopike, 
reagentë, etj.

• Laboratori i Fizikës, i pajisur me aparaturat, pajis-
jet dhe mjetet e  domosdoshme, u mundëson stu-
dentëve perdorimin e  thjerrave optikë për ndër-
timin dhe përdorimin e mikroskopit optik, dhe 
aplikimit të njohurive në praktikën e përditshme 
profesionale. Rëndësia e koncepteve fizike bëhet 
më e qartë, gjatë punës praktike për përcaktimin e 
dendësisë së trupave të ngurtë dhe të lëngët, rry-
mave elektrike të vazhdueshme e alternative dhe 
krijimit të tyre, tensionit sipërfaqësor dhe ndry-
shimit të tij, lëvizjes së tretësirave në tubat kapi-
larë, termostatit dhe ruajtjes së pandryshueshme 
të temperaturës. 

• Laboratori i Kimisë Analitike u vë në dispozicion 
studentëve aparaturat dhe pajisjet e nevojshme si: 
bureta, pipeta, furra mufël, termostate, centifugë, 
mjete për tharjen e enëve kimike, etj., për të pa-
tur kështu një proces mësimor normal.  Në këtë 
laborator studentët mësojnë analizën cilësore dhe 
sasiore të lëndëve të ndryshme kimike. 

• Laboratori i metodave fiziko – kimike të analizës 
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të brendshëm e të jashtëm, si: tretësira, shurupe, 
emulsione, pezulli, pomade, injeksione supozi-
torë, tableta, si dhe për përgatitjet kozmetike si 
locione, kremra, etj.

• Laboratori i Farmakognozisë është i pajisur me 
mikroskopët dhe aparatet analitikë të analizës 
fizikokimike (spektrogotometra VIS –UV, faz-
kromatograf, HPLC etj). Gjatë orëve laboratorike 
studentët njihen me mikroskopinë e bimëve 
mjekësore dhe me analizën kimike të lëndëve ve-
pruese, që këto bimë përmbajnë.

• Laboratori i Kimisë së Përgjithshme e Inorganike 
është i pajisur me të gjitha aparaturat dhe mjetet 
e domosdoshme, si edhe në reagentët dhe lëndët 
e para të nevojshme për të zhvilluar një proces 
mësimor në kushte optimale. Laboratori i shër-
ben pjesës teorike të njërës prej disiplinave më 
të rëndësishme që zhvillohen në Departamentin e 
Farmacisë, Stomatologjisë, dhe Inxhinierive, ku 
studentët marrin njohuritë bazë në lëndën e kim-
isë së përgjithshme e inorganike.  

• Laboratori i anatonomisë normale (njeriut) dhe 
histologjisë së përgjithshme u shërben studentëve 
të Departamentit të Farmacisë dhe Stomatologjisë 
për realizimin e praktikave mësimore. Skematizmi 
teorik, që shoqëron imazhin audioviziv deskriptiv, 
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është pajisur me një sërë aparaturash bashkëko-
hore të Analizës fiziko-kimike. Nga këto aparate 
mund të përmenden ndër të tjera: spetkrofotome-
tra (2) në zonën VIS –UV, gaz kromatograf, kro-
matograf në fazë të lëngët me trysni të lartë, etj.

• Laboratori i Kimisë fizike e koloidale, i pajisur 
me një bazë laboratorike të kompletuar, i shërben 
studentëve të Farmacisë. Praktikat laboratorike të 
kimisë fizike e koloidale zhvillohen në të gjitha 
Universitetet farmaceutike të botës, duke luajtur 
një rol thelbesor në përgatitjen e specialistëve të 
shërbimit farmaceutik. 

• Laboratori i Kimisë farmaceutike është i pajisur 
me mjetet, pajisjet dhe aparaturat më moderne që 
përdoren sot në vendet më të zhvilluara të botës, 
si: polarimetra, refraktometra pH-metra, spektro-
fotometra VIS –UV, gaz kromatograf, kromato-
graf në fazë të lëngët me trysni të lartë, furra 
mufël, termostate, etj.

• Laboratori i Teknologjisë Farmaceutike është i 
pajisur me të gjitha lëndët e para, reagentët, pajis-
jet dhe aparaturat e domosdoshme për të realizuar 
praktika normale (havane, banjo uji, autoklava, 
përzierës elektrikë e magnetikë, termostatë, etj). 
Gjatë orëve laboratorike studentët punojnë mbi 
përgatitjen e barnave të ndryshme, për përdorim 
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pasohet nga studimi i detajuar i mulazheve të çdo 
sistemi të organizimit, duke mundësuar kështu jo 
vetëm një formim në anatonominë deskriptive, 
por edhe në atë topografike. Kjo praktikë paso-
het nga studimi makro dhe mikroskopik i secilës 
pjesë anatomike të organizimit, në laboratorin e 
histologjisë së përgjithshme. Me anë të punës in-
dividuale në mikroskop, përdorimit të seksioneve 
të parapërgatitura dhe eksperimentimit të fiksimit 
të ngjyrosjes indore. Kjo krahasuar me imazhin 
dhe përshkrimin e realizuar paraprakisht me anë 
të fotografive mikroskopike, qartëson diversi-
tetin qelizor dhe lidhjen strukturëfunksion, që 
mundëson konceptimin e organizimit si njësi e 
pandashme anatomike funksionale. 

• Laboratori i Kimisë Organike është i pajisur me 
të gjitha mjetet dhe reagentët e nevojshëm, për 
zhvillimin e një praktike më se normale. Lëndët 
që sintetizohen nga ana e studentëve i nënshtro-
hen një analize kimike të hollësishme me qëllim 
që të verifikohet cilësia e tyre. Kimia Organike 
mund të konsiderohet si një nga disiplinat mësi-
more më të rëndësishme të formimit të përgjith-
shëm të specialitetit të lartë farmaceutik, pa për-
vetësimin e bazave të së cilës nuk është e mundur 
të kuptohen një varg disiplinash mësimore, që zh-

villohen në vitet pasardhëse, si: Biokimia, Kimia 
Farmaceutike, Kimia toksikologjike, Kimia dhe 
Teknologjia e ushqimeve. Gjithashtu në Depar-
tamentin e Stomatologjisë, është një modul i do-
mosdoshem për formimim e mëtejshëm të njohu-
rive të shkolles se mesme, me synimin që studenti 
të bëjë ndërlidhjen me modulet e tjera pasuese të 
kurrikulës së Stomatologjisë, psh: Biokimi. 

KLINIKAT E
ALBANIAN UNIVERSITY

Klinika Universitare Stomatologjike
 “Çerçiz Mingomataj”  
Është e pajisur me licencë nga Qendra Kombëtare e 
Biznesit. Që në vitin 2006, Klinika mbështet funk-
sionimin e Departamentit të Stomatologjisë, me sal-
lat e mirё-profilizuara të pajisura me 74 poltronat 
dentarë (me facilitetet përkatëse: ndriçim, ajër, ujë, 
lëvizshmëri sipas situatës klinike, aspirator kirurg-
jikal, kavitron, llamba polimerizuese etj.) të steril-
izueshme pas çdo pacienti. Secila sallë ka specifikat 
e veta për lёndёn që mbulon, si rrjedhojë, edhe ma-
terialet mbёshtetёse për realizimin e punimeve klini-
ke janë specifike, sipas karakteristikave të çdo salle, 
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konkretisht:
• Salla e terapisë (dentisteri e endodonti);
• Salla pedodontisё pёr trajtimin e moshave 3 - 16 

vjeçare;
• Salla e ortodontisё;
• Salla e protetikёs fikse e tё lёvizëshme sё bashku       

me laboratorin e studentёve;
• Sallat e Kirurgjisë Orale dhe Implantologjisë  

struktura të “Day Hospital” në shërbim të stu-
dentëve dhe specializantëve;

• Salla e kirurgjisё ambulatore;
• Salla e periodontologjisё dhe e sëmundjeve të     

mukozave;
• Salla e ekzaminimit radiografik dixhital.
Mjediset laboratorike shfrytëzohen jo vetëm për ak-
tivitetin mësimor, por dhe punë kërkimore shken-
core nga ana e pedagogëve dhe studentëve. Risi në 
Klinikën Universitare Stomatologjike “Çerçiz Min-
gomataj” është pranimi i diplomantëve të interesuar 
për zhvillimin e praktikës profesionale një vjeçare, 
kriter për futjen në provimin e marrjes së Liçensës 
Mjek-Stomatolog.

Klinika e Fizioterapisë AU
Po në këtë Fakultet në kuadër të programit të stu-
dimit Bachelor në “Fizioterapi” dhe Masterit Profe-

sional në “Terapi Manuale”, që prej vitit 2016, është 
ngritur Klinika e Fizioterapisë. Në klinikë studentët 
zhvillojnë praktikat profesionale mësimore në audi-
tor, nën udhëheqjen e pedagogëve të Departamentit 
të Infermierisë dhe Fizioterapisë. Kushtet dhe mjetet 
bashkëkohore të klinikës mundësojnë formimin op-
timal për fizioterapistët e ardhshëm që diplomohen 
në këto programe studimi. Klinika e Fizioterapisë 
Albanian University është një vlerë e shtuar për Uni-
versitetin jo vetëm në kompletimin me orë praktike 
të lëndëve si: Principet e lëvizjeve; Rehabilitimi orto-
pedik; Rehabilitimi prostetik, Rehabilitimi pediatrik, 
Rehabilitimi kardio-pulmonar; Geriartri dhe rehabil-
itim geriartrik, Rehabilitim fizik; Fizioterapi instru-
mentale; Rehabilitim në sport; Rehabilitimi në Ter-
apinë manuale; Metodologjia e Terapisë manuale; të 
Programeve të Studimit që ofrojmë por edhe tashmë 
edhe si një shërbim cilësor për të tretë.
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HAPËSIRA  STUDENTORE

ZYRA E KOORDINIMIT DHE MBËSHTETJES 
PËR STUDENTËT
Kjo Zyrë ka për mision të orientojë dhe inkurajojë 
dhe mbështesë studentët përgjatë viteve të studimit 
për zhvillimin e tyre profesional.  Kjo kryhet nëper-
mjet aktivizimit në aktivitetet ekstra -kurrikulare me 
karakter  shkencor, profesional, social dhe kulturor 
në përshtatje me kërkesat e tregut të punës.

ZYRA KARRIERËS DHE ALUMNIT
Zyra e Karrierës dhe Alumnit ka si qëllim aktivizimin 
e studentëve pas përfundimit të programit të studimit 
në veprimtari jashtë mësimore me karakter shkencor, 
profesional, social dhe kulturor. Shkëmbimi i ideve 
me studentët e diplomuar, diskutime rreth temave 
aktuale, organizimi i aktiviteteve kompetitive, orga-
nizimi i tureve, përfshirja në konferenca shkencore, 
fushata humanitare dhe ato me karakter ndërgjegjë-
sues, janë pjesë e planifikimit të punës së kësaj zyre.
Kjo zyrë lehtëson lidhjen ndërmjet karrierës akade-
mike dhe mundësive të punësimit të studentëve të 
diplomuar në “Albanian University” dhe promovi-
min e tyre në kompanitë, organizatat si dhe shoqatat e 
ndryshme të interesuara për punëmarrës. Gjithashtu 

drejton studentin në zhvillimin e karrierës, nëpërm-
jet vlerësimit të interesave personale të çdo studenti 
dhe harmonizimin e tyre me pozicione pune, paga 
dhe kushtet e dëshiruara nga palët e marrëveshjes së 
punësimit.

KESHILLI STUDENTOR
Këshilli Studentor i “Albanian University” është një 
organizim i pavarur i studentëve, i cili nuk zhvillon 
veprimtari politike dhe ekonomike. Këshilli Stu-
dentor shpreh mendime dhe propozime për të gjitha 
problemet me interes të përgjithshëm të institucionit 
të arsimit të lartë, si për planet dhe programet e studi-
meve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të dre-
jtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin 
e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sport-
ive etj.

KLUBET STUDENTORE
Klubet Studentore kanë si qëllim aktivizimin e stu-
dentëve në programe ekstra kurrikulare me karakter 
shkencor, profesional, social dhe kulturor. Këto klube 
e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në bashkëpunim 
me Zyrën e Koordinimit dhe Mbështetjes ndaj Stu-
dentëve.
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FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA 
DHE EKONOMIKE
Klubi i Marketingut & Menaxhimit
Krijimi i këtij klubi, synon të nxisë aftësitë studentëve 
në dy komponentët bazë të biznesit siç janë: menax-
himi dhe marketingu.
Studentët e këtij klubi organizojne Workshop-e dhe 
leksione të hapura mbi organizatat, kontabilitetin, af-
tësitë komunikuese, operacionet, financat, sistemet 
informative të menaxhimit  dhe ndikimin e tyre në 
ndërmarrjen menaxheriale, duke shprehur kështu af-
tësitë e tyre në këto degë.
Klubi i Artit & Design-it
Klubi i Artit dhe Design-it synon të organizojë stu-
dentë të apasionuar të fotografisë, pikturës e arkitek-
turës në ekspozita pikture, fotografie apo projekte të 
ndryshme. Studentët e anëtarësuar në klub, zhvillojnë 
diskutime të hapura me të ftuar profesionistë të profe-
sioneve përkatëse.
Klubi i Inxhinierive dhe Informatikës 
Klubi i Inxhinierisë dhe Informatikës, synon orga-
nizimin e seminareve mbi punët laboratorike të  stu-
dentëve me tematika të veçanta të profesionit të tyre. 
Promovimi i punëve praktike të studentëve  në ndër-
timin e softwereve, elektronikës analoge dhe dixhi-
tale, 

matjeve elektrike dhe elektronike është në fokusi 
kryesor të këtij klubi,

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE
Klubi “Shoqëria dhe Ligji”
Misioni i Klubit Studentor “Shoqëria dhe Ligji” është 
zgjerimi i kulturës juridike, politike, administrative 
dhe sociale te studentët e “Albanian University”. 
Anëtarët e këtij klubi organizojnë seminare, debate 
shkencore dhe orë te hapura, mbi interpretimin e 
jurispudencës së gjykatave shqiptare dhe ndërkom-
bëtare. Ata gjithashtu, marrin pjesë në trajnime të zh-
villuara nga profesionistë e specialiste të profileve të 
së drejtës private, penale, publike dhe administrative, 
marrëdhënieve ndërkombëtare, të drejtës ndërkom-
bëtare dhe BE-së, etj.
Klubi i Psikologëve
Klubi i psikologëve organizon diskutime të hapura 
me tematikave të ndryshme të problemeve sociale, 
psikologjisë së zhvillimit dhe psikologjisë klinike si 
dhe terapi në grup dhe role-play. 
Vizitat e ndryshme në institucione si: jetimore, shtëpi 
të moshuarish, qendra rehabilitimi, shkolla, kopshte 
etj, synon ndërgjegjësimin e studentëve dhe përf-
shirjen e tyre në fushata humanitare.
Klubi i Mësuesisë dhe Linguistikës
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Klubi i Mësuesisë dhe Linguistikës, synon të zhvillojë 
tek studentët aftësinë e të menduarit dhe të gjykuarit 
kritik. Zhvillimi i workshop-eve dhe debateve që lid-
hen me etikën profesionale të mësuesit, psikologjinë 
dhe menaxhimin e komunikimit, teknikat dhe strate-
gjitë mësimore, synojnë  rritjen e aspektit praktik dhe 
profesional të studentëve.
 
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE
Klubi i Stomatologëve të Rinj
Klubi i stomatologëve synon të nxisë studentët në hu-
lumtimin dhe trajtimin e temave të veçanta që lidhen 
me të rejat e fundit të profesionit të tyre.
Specialistët e rinj, diskutojnë tematika në lidhje me 
parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe çrreg
ullimeve që lidhen me kavitetin oral, regjionin maxi-
lo- facial dhe impaktin e tyre në trupin e njeriut.
Klubi i Farmacistëve të Rinj
Anëtaret e këtij klubi zhvillojnë diskutimeve të ha-
pura me profesionist të fushës, mbi tematika që lid-
hen me barnat e individualizuara, lëndët natyrore, 
bioteknologjinë farmaceutike, kiminë farmaceutike, 
farmakoepidemologjinë, farmacinë radiologjike etj, 
duke synuar zgjerimin e mëtejshëm të aftësive shken-
core dhe profesionale të tyre.
Klubi i Infermierisë dhe Fizioterapisë

Klubi i Infermierisë dhe Fizioterapisë është krijuar 
për studentët të cilët kërkojnë të zgjerojnë më tepër 
njohuritë e tyre në këtë disiplinë të fushës mjekësore.
Zhvillimi i diskutimeve të hapura dhe seminareve 
që lidhen me menaxhimin e pacientëve, okulistikën, 
dietologjinë, anestezinë, geriatrinë, pediatrinë, së-
mundjet e brendshme etj,  synon të promovojë dhe 
zgjerojë më tej vizionin e këtyre studentëve.

SHËRBIME PËR STUDENTËT
“Albanian University” me kampuset më të mira, në 
qendër të Tiranës, ofron standardet optimale për të 
arritur cilësinë maksimale të mësimdhënies e më-
sim-nxënies.Ndër shërbimet e Albanian University 
renditen:    

   
BIBLIOTEKA UNIVERSITARE
Në mjediset e Albanian University janë vendosur tri 
biblioteka, që shërbejnë edhe si salla studimi për stu-
dentët. Studentët regjistrohen në kartelat që u lejon të 
marrin librat, për t’i studiuar në ambientet e sallave të 
studimit brenda universitetit.
Biblioteka në godinën e Albanian University, Bule-
vardi Zogu I-rë, ka të skeduar 1586 tituj librash, li-
bra mësimorë, artistikë dhe revista të ndryshme ku 
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210 tituj janë literaturë në gjuhë të huaj, ndërsa pjesa 
tjetër janë literaturë në degët Stomatologji, Farmaci, 
Ekonomik, Arkitekturë, Juridik, Shkenca Adminis-
trativo-Politike, Psikologji, Gazetari si dhe Donaci-
one të ndryshme. 
Biblioteka në godinën e Albanian University pranë 
“Rrugës së Durrësit ka të skeduar rreth 1224 tituj li-
brash, ku 195 tituj janë literaturë në gjuhë të huaj. 
Pjesa dërmuese e titujve janë pjesë e programit aka-
demik të fushës mjekësore, pjesa tjetër i kushtohet të 
gjitha programeve të tjera të studimit që ofron Alba-
nian University.
Biblioteka në godinën e Albanian University pranë 
“Rrugës së Kavajës ka të skeduar rreth 535 tituj li-
brash kryesisht të degës së Arkitekturës dhe Inxhinie-
rive, si dhe literaturë akademike, artistike, studimore, 
e artikuj në fusha të ndryshme. Në këtë bibliotekë 
gjenden gjithashtu donacione nga profesorë të shquar 
shqiptarë, italianё dhe nga OSBE

SHËRBIME - IT 
Përveç sallës së studimit, studentëve të të gjitha 
viteve, në çdo godinë të Universitetit, u janë vënë në 
dispozicion Laboratori i Informatikës, Arkitekturës, 
Financë-Bankës, Web Design, Juridikut dhe Psi-
kologjisë ku mund të marrin informacionet apo ma-

terialet që i nevojiten dhe ku mund të kalojnë kohën 
e lirë. Çdo laborator është i pajisur me 25 komp-
juterë me versionet më të fundit të programeve për-
katëse. Po ashtu, sallat e leksioneve janë të pajisura 
me videoprojektorë, për shpjegim vizual të lëndëve 
në të gjitha degët. Skematizmi teorik i shoqëruar 
nga imazhi audioviziv deskriptiv, mundëson një më-
simdhënie bashkëkohore dhe mjaft efektive. Rrjeti i 
kompjuterëve ofron falas shërbimin e internetit në të 
katër godinat e Albanian University.
Studentëve u ofrohet edhe shërbimi i sekretarisë 
online, për tu informuar mbi gjeneralitetet dhe his-
torikun e tyre personal, kalendarin akademik, orarin, 
datat e provimeve, notat e marra, takimet e konferen-
cat shkencore ku duhet të paraqiten, oraret e kurseve, 
etj. 
Linku për tu loguar është: http://on.albanianuniversi-
ty. edu.al/login 
Për çdo informacion të mëtejshëm në lidhje me shër-
bimet IT, e-mail: admin@albanianuniversity.edu.al

AU PRESS
Shtëpia Botuese “Albanian University Press”, është 
e orientuar në botimin e teksteve në nivel universitar, 
me një audiencë lexuesish të përgatitur profesional-
isht dhe me ambicie për pasurimin e dijeve të tyre. 
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E regjistruar në gjykatë më 17.11.2006 dhe certifi-
kuar pranë Zyrës Shqiptare për Mbrojtjen e të Dre-
jtave të Autorit më 28.01.2008, botimet e “Albanian 
University Press” certifikohen dhe janë të gjitha të 
pajisura me ISBN.
Synim është prodhimi dhe shpërndarja sa më e shpe-
jtë e literaturës apo informacionit të përditësuar me 
të dhënat më të fundit, për të qenë në kontakt me 
tendencat dhe transformimet më të reja në politikë 
a shkencë, duke qenë kështu një motor zhvillimi jo 
vetëm për universitetin, por gjithë shoqërinë. 
“Albanian University Press” ka në katalogun e saj 
mbi 266 tituj, autorë shqiptarë dhe të huaj, tekste ak-
ademike dhe te fushave të tjera, mbështetur financia-
risht kryesisht nga Albanian University. 
“Albanian University Press”, brenda vendit, bash-
këpunon me Departamentet e “Albanian University” 
për botimin e libërthave të konferencave apo simpo-
ziumeve shkencore; me pedagogët e Albanian Uni
versity, me ente të ndryshme private e shtetëror apo 
individë, të interesuar për të materializuar ide, tekni-
ka e projekte në libra dinjitozë dhe konkurrues në tre-
gun e botimeve shqip; si edhe me Shtëpi Botuese të 
Huaja, lider në fushën e botimeve, për shqipërimin e 
titujve te tyre më të mirë: 
• Shtëpinë Botuese Elsevier, për tituj nga Dentistria 

dhe Farmacia; 
• Shtëpitë Botuese McGraë-Hill Companies;
• Cengage Publishing Services ltd; 
• Island Press 
• Harvard University Press, për tituj nga shkencat hu-
mane apo ato aplikative.
 Botimet e “Albanian University Press” mund t’i gjeni 
në librarinë e universitetit në rrugën e Durrësit (pranë 
Fakultetit të Shkencave Mjekësore), në Tiranë.

LIBRARIA UNIVERSITARE
Libraria Universitare u krijon studentëve lehtësira në 
pajisjen me literaturat e nevojshme si dhe me mate-
riale të tjera plotësuese. Kjo librari është në shërbim 
jo vetëm për studentët e Albanian University, por për 
këdo. Në librari gjenden të gjitha librat e botuara nga 
Shtëpia Botuese AU Press si dhe literatura nga të

gjitha fushat që studentët kanë nevojë. 

BOOKSTORE
Albanian University krijon lehtësira për të siguruar 
komoditetin e studentëve duke u mundësuar ambi-
ente çlodhëse të rezervuar vetëm për ta në barin e 
Albanian University, në të cilin është i ndaluar rreptë-
sisht përdorimi i duhanit. Lokali i rezervuar vetëm 
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për studentët ofron ambiente moderne dhe shërbim 
të kulturuar.

SHËRBIMI ME FOTOKOPJE 
Albanian University ofron shërbime për fotokopjim 
tekstesh të ndryshme apo leksionesh, si për studentët 
ashtu dhe për stafin pedagogjik dhe atë administra-
tiv. Universiteti ofron teknologjinë fundit, që siguron 
shpejtësi dhe efiçencë. 
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KONTAKTE  

ADRESA:
“Bookstore”, Blv. Zogu I-rë, Tiranë Orari: 07:00 - 23:00

Fakulteti i Mjekësisë
Rr. Durrësit, Tiranë Albanian University Tel./Fax.

+355 42 223562
Rr.Kajo Karafili, Tiranë Albanian University Tel./

Fax. +355 42 266374

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike
Adresa 1 Rr. Kavajës, Tiranë Albanian University Tel./

Fax. +355 42 400530
Adresa 2: Bulevardi Zogu I, Tiranë Albanian

University Tel. +355 4 240 0268

Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Bulevardi Zogu I, Tiranë Albanian University Tel.

+355 42 271602

Zyra e Administratorit të Përgjithshëm 
Adresa: Blv. Zogu I-rë, Tiranë

Tel. +355 44504105
e-mail: l.bandilli@albanianuniversity.edu.al
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