
Programi i studimeve Bachelor në Menaxhim Biznesi mbështetet në zhvillimet më të fundit të ekonomisë. 
Modulet, lëndët dhe temat janë të përshtatura plotësisht me realitetet ekonomike, me pritshmëritë e studentëve, si 
dhe me nevojat konkrete të organizatave të biznesit. Kombinimi i formimit bazë me profilet e zgjedhura nga studenti, 
si dhe me praktika mësimore pranë sipërmarrjes e bën procesin mësimor shumë më interesant dhe rrit aftësitë 
profesionale si dhe mundësitë e punësimit të studentëve.
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Kurrikula

        Bazat e Menaxhimit;
 Menaxhimi Financiar;
 Vendimmarrja;
 Menaxhimi Strategjik;
 Drejtim Marketingu dhe Komunikim.

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: 

-    Kuptojë sjelljet, strukturat organizative dhe mendimin 
strategjik;
-     Fitojë njohuritë që lidhen me instrumentet e ndryshme 
operacionale të sektorit privat dhe publik;
-   Menaxhojë një organizatë, të monitorojë 
performancën e saj, të menaxhojë aktivitete dhe punonjës 
si edhe të planifikojë aspekte të ndryshme të një biznesi.
-    Analizojë informacionin, të rrisë aftësitë analitike 
e të komunikimit dhe të realizojë kërkime tregu.

          MeNAxhiM i BizNeSeve;
 MeNAxhiM dhe AdMiNiStriM i 
          NdërMArrjeve PuBliKe;
 MeNAxhiM i oPerACioNeve dhe i 
          SeKtorëve Në BizNeSet PrivAte;
 SPeCiAliSt i MArKetiNgut dhe i 
          BuriMeve Njerëzore.

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

MeNAxhiM StrAtegjiK         MArKetiNg            veNdiMMArrje             SiPërMArrje    


