
FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE EKONOMIKE 
DEPARTAMENTI I ART DIZAJNIT 

 

 
 
Kërkimi shkencor/artistik 
 
 Veprimtaritë e zhvilluara gjatë vitit nga departamenti si konferenca, workshop, 

tryeza të rrumbullakëta, leksione të hapura, etj. 

Veprimtaritë e zhvilluara nga departamenti 

Konferenca Leksione të hapura Tjetër (Workshop, Tryeza 
të rrumbullakëta, etj) 

- Takimi me regjizorin e njohur nga 
Kosova, Burim Haliti, në ditën e parë 
të leksioneve me studentët e Vitit të 
Dytë, në Laboratorin e Multimedias 
në AlbanianUniversity.Short Movie 
"HEKURISHTJA" Directed by Burim 
Haliti, 25.10.2019. 
 
Leksioni i hapur “Projektet 
europiane: Nga ideja tek 
implementimi” nga Prof. Asoc. 
Vittorio Scarano nga Universiteti i 
Salerno–29.01.2020. 

Përgatitja e “Seri Grafike e 
Katalogut Studimor” per 
Ekspozitën “100 vjetori i 
Parlamentarizmit Shqiptar” 
studente Ina Burimi nën 
drejtimin e  Prof. Kaliopi 
Naska, 06.07.2020. 

 
 Veprimtaritë e zhvilluara gjatë vitit nga pedagogët si konferenca, projekte, 

publikime, etj. 
 

Veprimtaritë e zhvilluara nga pedagogët 

 Konferenca 
Publikime në 
revista 
shkencore 

Leksione të 
hapura 

Tjetër (si 
projekte, 
ekspozitë etj) 

PAE 9 7 - 5 
PAK 2 6 - 0 
Totali 11 13 - 5 

 
 Veprimtaritë e zhvilluara gjatë semestrit nga studentët si konferenca studentore, 

aktivitete ekstrakurrikulare, etj. 

Veprimtaritë e zhvilluara nga studentët v.a. 2019 - 2020 
Konferenca studentore Aktivitete ekstrakurrikulare Tjetër 

- Leksion në kuadër të këshillimit të 
karrierës “Freelancer – Mundësi 
punësimi” –21.02.2020. 

- 

 
 



 
Bashkëpunimi brenda dhe jashtë vendit 
 
 Marrëveshjet e firmosura me partner të ndryshëm, si dhe për çfarë i shërbejnë 

departamentit  
 

Marrëveshjet e vlefshme për vitin akademik 2019-2020 

Nr. Institucioni Qëllimi I marrëveshjes 
Viti i 
nënshkrimit të 
marrëveshjes 

Kohëzgjatja e 
marrëveshjes 

1 Arkivi i Shtetit 
Shqipëtar 

Shkëmbim i kapaciteteve të 
burimeve njerëzore, pjesëmarrje 
të përbashkëta në projekte 
kërkimore shkencore, 
konferenca, seminare dhe 
leksione të hapura dhe 
organizime të kurseve specifike, 
trajnimeve me interes studimor 
dhe praktik etj. 

26.01.2012 Pa afat 

2 Studio Projektimi 
dhe Ndërtimi “SON” 

Zhvillimi i praktikës profesionale 
03.06.2015 Pa afat 

3 Certiadria Ofron bashkëpunimin e 
specializuar në çertifikimin e 
programeve kompjuterike në 
ndihmë të mbarëvajtjes 
mësimore të studentëve. 

20.03.2015 Pa afat 

4 Instituti i 
Monumenteve të 
Kulturës “Gani 
Strazimiri” 

Organizimi i përbashkët i kurseve 
specifike, shkëmbim materiali, 
zbatimin e projekteve të 
përbashkëta, bashkëpunime në 
botime etj. 

01.09.2016 Pa afat 

5 EDS Foundation Shkëmbime dhe nisma të 
përbashkëta për promovimin 
kulturor dhe ekonomik të zonave 
historike, artistike, ambientale, 
organizimi i konkurseve, 
konferencave, takimeve, 
seminareve, aktiviteteve me 
karakter kulturor, krijimi i 
lehtësive për kryerjen e 
praktikave mësimore etj. 

01.09.2016 Pa afat 



6 Arkivi Qendror 
Teknik i Ndërtimit 

Shkëmbim i materialit 
dokumentar, zbatimin e 
projekteve të përbashkëta 
kërkimore, organizimi i 
konferencave, workshop, 
ekspozita etj 

01.02.2016 Pa afat 

7 Kompania “Delta” Zhvillimi i praktikës profesionale 
të studentëve të departamentit 
të Arkitekturës (sot-Art Dizajnit) 

2016 Pa afat 

8 Universiteti 
Bujqësor i Tiranës 

Konferenca, Seminare, Projekte, 
Shkëmbim Stafi, Bashkëpunim 
Doktoraturat 

30.11.2016 Pa afat 

9 Shtëpia Botuese 
“Albas” 

Zhvillimi i praktikës profesionale 
për studentët e programit të 
studimit BSc.Dizajn 

19.01.2017 Pa afat 

10 Qendra e 
printimeve “Phoenix 
+” 

Asistencë teknike dhe lehtësi në 
çmim: printime, fotokopje, 
saknime, plastifikim etj. 

30.11.2017 Pa afat 

11 Studio Arkitekture 
“Pëllumb Dervishaj” 

Zhvillimi i praktikës profesionale 
të studentëve të departamentit 
të Arkitekturës. 

12.05.2017 Pa afat 

12 Shtëpia Botuese 
“Albanian University 
Press” 

Zhvillimi i praktikës profesionale 
të studentëve të programit të 
studimit BSc.”Dizajn” 

19.01.2017 Pa afat 

13 Kolegji “Pjetër 
Budi”- Kosovë 

Shkëmbim stafi akademik dhe 
student, projekte kërkimore 
shkencore të përbashkëta etj. 

14.03.2017 14.03.2023 

14 Kompania “Pana” Zhvillimiipraktikësprofesionaletës
tudentëvetëprogramittëstudimit 
BSc.”Dizajn” 

17.01.2017 Pa afat 

15 South-West 
University “Neofit 
Rilski”, 
Blagoevgrad,Bullgari 

Shkëmbim stafi akademik dhe 
student, pjesëmarrje të 
përbashkëta në projekte 
kërkimore shkencore, 
konferenca, seminare dhe 
leksione të hapura.   

14.09.2017 14.09.2020 

16 Universiteti 
Politeknik i Tiranës 

Shkëmbim stafi akademik, 
nxitjen e iniciativave shkencore 
me qëllim promovimin e 
standardeve të larta në cilësinë e 
kërkimit. 

03.04.2017 Pa afat 

17 Drejtoria e 
Përgjithshme e 
Arkivave 

Shkëmbimi i kapaciteteve të 
burimeve njerëzore, organizim 
kursesh, trajnime, praktike 
studentore 

28.12.2017 Pa afat 



18 Bashkia Tiranë Zhvillim praktike 
08.02.2017 Pa afat 

19 Insmart Code Zhvillimi i praktikës profesionale 
për studentët e programit të 
studimit BSc. Dizajn 

12.02.2018 Pa afat 

20 Grid Cartels Zhvillimi i praktikës profesionale 
për studentët e programit të 
studimit BSc. Dizajn 

19.02.2018 Pa afat 

21 Universiteti i Arteve Promovimin, nxitjen e 
iniciativave shkencore, dhe të 
shkëmbimit kulturor me qëllim 
rritjen e kapaciteteve njerëzore 
në drejtimin e studimeve 
shkencore. 

15.02.2018 Pa afat 

22 Laboratori 
“Alb-Consult 2” 

Zhvillimi i punëve laboratorike në 
kuadër të praktikave mësimore. 30.10.2018 Pa afat 

23 “Graphic Line-01” Zhvillimi i praktikës profesionale 
të studentëve të programit të 
studimit BSc. ”Dizajn” 

23.02.2018 Pa afat 

24 Universiteti i 
Tiranës 

Konferenca, Seminare, Projekte, 
Shkëmbim Stafi 

20.01.2018 

1-vit 
(rinovohet 
automatikisht 
per vitin 
pasues deri 
22.01.2020) 

25 Shtypshkronja Ylli Praktikë profesionale 
23.02.2018 Pa afat 

26 Studio “Advert” Praktikë profesionale 
14.02.2018 Pa afat 

27 Studio  
“H&S Projekt 05” 

Realizimi i praktikave 
profesionale, shkëmbim 
experience dhe shfrytëzimi i 
kapaciteteve të përbashkëta 
njerëzore dhe teknike. 

06.02.2019 Pa afat 

28 Studio Arkitekture 
dhe Ndërtimi 
“Arkimade” 

Zhvillimi i praktikës profesionale, 
mbështetje reciproke dhe 
shkëmbim i eksperiencave 
profesionale 

07.03.2019 Pa afat 

29 Studio “Accademia 
3D” 

Zhvillimi i praktikës profesionale 
për studentët e programit të 
studimit BSc. “Dizajn” dhe 

23.01 2019 Pa afat 



Master Profesional 
“InterierDizajn”. 

30 Kompania “Iceberg 
Communication” 

Zhvillimi i praktikës profesionale 
për studentët e programit të 
studimit BSc. “Dizajn” dhe 
Master Profesional 
“InterierDizajn”. 

28.02.2019 Pa afat 

31 Studio “Ideas” Zhvillimi i praktikës profesionale 
për studentët e programit të 
studimit BSc. “Dizajn” dhe 
Master Profesional “Interier 
Dizajn”. 

25.01.2019 Pa afat 

32 Studio “Form 
Architeture” 

Realizimi i praktikave 
profesionale, shkëmbim 
experience dhe shfrytëzimi i 
kapaciteteve të përbashkëta 
njerëzore. 

04.03.2019 Pa afat 

33 “Pespa” Realizimi i praktikave 
profesionale, shkëmbim 
experience dhe shfrytëzimi i 
kapaciteteve të përbashkëta 
njerëzore. 

28.01.2019 Pa afat 

34 “Laago Architects” Realizimi i praktikave 
profesionale, shkëmbim dhe 
shfrytëzimi i kapaciteteve të 
përbashkëta njerëzore. 

31.01 2019 Pa afat 

35 Gallery 70 Zhvillimi i praktikës profesionale 
të studentëve të programit të 
studimit  BSc. ”Dizajn” 

30.01.2019 Pa afat 

36 Albanian University 
Press 

Realizimi i praktikave 
profesionale, shkëmbim 
experience dhe shfrytëzimi i 
kapaciteteve të përbashkëta 
njerëzore. 

04.02.2019 Pa afat 

37 FM Reklama Zhvillimi i praktikës profesionale 
të studentëve të programit të 
studimit  BSc.”Dizajn” 

11.02.2019 Pa afat 

38 Ministria e 
Brendshme 

Shkëmbim eksperiencash dhe 
kapacitetesh, praktika për 
studentët, projekte të 
përbashkëta 

20.02.2019 1-vit 

39 Kolegji “AAB”-
Kosovë 

Shkëmbim stafi akademik dhe 
student, projekte kërkimore 
shkencore të përbashkëtaetj. 

 Periudhë 6-
vjecare 



40 Top Reklama Zhvillimi i praktikës profesionale 
të studentëve të programit të 
studimit  BSc.”Dizajn” 

14.02.2019 Pa afat 

41 Arkimed SPS Zhvillimi i praktikës profesionale 
18.03.2019 Pa afat 

42 Conford 96 Zhvillimi i praktikës profesionale 
12.04.2019 Pa afat 

43 Intergraphica Zhvillimi i praktikës mësimore të 
studentëve të programit të 
studimit  BSc.”Dizajn” 

2018 Pa afat 

44 Alba Wings Zhvillimi i praktikës mësimore të 
studentëve të programit të 
studimit  BSc.”Dizajn” 

2020 1-vit 

45 Media UNION Zhvillimi i praktikës mësimore të 
studentëve të programit të 
studimit BSc. ”Dizajn” 

2020 1-vit 

46 Impuls Agency Zhvillimi i praktikës mësimore të 
studentëve të programit të 
studimit BSc. ”Dizajn” 

2020 1-vit 

 


