
Programi në Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme e ndihmon studentin të plotësohet me aftësi 
e njohuri që do t’i nevojiten për të gjetur zgjidhje krijuese në fushën e financës, sigurimeve dhe pasurive të palua-
jtshme, si dhe për të njohur tregjet dhe intrumentat financiarë. Ky program ofron njohuri dhe aftësitë e duhura për 
t’iu përshtatur nevojave të tregut në sektorë apo aktivitete të ndryshme, në njësi ekonomike prodhimi apo shërbi-
mesh, banka, kompani sigurimesh dhe konsulencë biznesi. 
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Kurrikula

      Kontabilitet Financiar;
      Bazat në Teorinë e Riskut;
      Analiza e Investimeve dhe Financimi 
      në Pasuri të Paluajtshme;
      Kontabilitet Bankar;
      Sigurimet Shoqërore.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
3 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
6 vite akademikë.

Në përfundim të programit 
mësimor studenti aftësohet të: 

-   Njohë tregjet dhe instrumentat financiare;
-   Menaxhojë investimet dhe riskun;
-   Njohë dhe analizojë sistemin e sigurimeve;
-   Njohë dhe analizojë tregun e pasurive të paluajtshme.

          SeKtori BANKAr;
 tregjet FiNANCiAre;
 AgjeNCitë e Sigurimit dhe Auditimit;
 KomPANitë e PASurive të 
          PAluAjtShme;
 SeKtoriN e turizmit, imoBiliAr, 
          eNergjetiK, ShëNdetëSor;
 SiStemiN e trANSPortit dhe 
          Prodhimit.

Mundësi punësiMi

Ekonomi - Financë     BiznEs - Turizëm     DrEjTësi     shkEnca PoliTikE     arkiTEkTurë         
shkEnca komPjuTErikE     inFormaTikë E aPlikuar     EDukim Fizik DhE sPorTE        
shkEnca socialE      Psikologji       EDukim      marrëDhëniE nDërkomBëTarE         

komunikim mjEDis DhE EFiçEnca EnErgjiTikE      markETing      PuBliciTET DhE Pr
 inDusTri krEaTivE     mulTimEDia DhE komunikim      Punë socialE 

mEnaxhim në Turizëm      rEkrEacion DhE EvEnTE

Programet Bachelor umB

FiNANCë     BANKë     Sigurime     PASuri të PAluAjtShme     KoNtABilitet BANKAr 


