
Master Profesional në Edukim, profili 
“Mësimdhënia dhe të nxënët”
Programi i studimit Master Profesional në Edukim me profil “Mësimdhënia e të Nxënët” synon që studentët të fitojnë kompe-
tencat e duhura profesionale të planifikimit, zhvillimit dhe zbatimit të programit bazuar në kompetencat kyçe evropiane, të 
teorive dhe praktikave më të mira të mësimdhënies dhe të të nxënit, të metodologjive ndërvepruese dhe atyre të nxitjes së të 
menduarit kritik sipas filozofive më të suksesshme të edukimit, por dhe njohje të thelluar të veçorive psikologjike të fëmijëve, të 
adoleshentëve dhe të të rriturve. 

Kurrikula
o      Teoritë e të Nxënit dhe Modelet e Mësimdhënies;
o       Diversiteti i Nxënësve në Klasë;
o      Metodat e Kërkimit në Edukim;
o      Hartimi dhe zbatimi i kurrikulës;
o      TIK në Mësimdhënie dhe të Nxënë
o      Vlerësimi për të Nxënët dhe i të Nxënit

Aplikimi

Nga data 6 shtator - 19 tetor 2018

 
Regjistrimi

Deri më 6 nëntor 2018

Dokumentacioni mbështetës për aplikim: 

1. Fotokopje Kartë Identiteti / pasaportë;
2. Fotokoje e diplomës së ciklit të parë e noterizuar / diplomë tjetër studimi e fituar jashtë shtetit dhe e njehsuar nga MASR; 
3. Vërtetim i listës së notave dhe krediteve / suplementi i diplomës;
4. Fotokopje e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore + Çertifikatë e notave, e konfirmuar nga DAR/ZA. 
5. CV;
6. 2 fotografi;
7. Mandatë pagesa për tarifën e aplikimit të kryer në UMB.

TARifAT
Ø  1,800 Euro për një vit 

akademik me 3 këste ose

Ø  1,700 Euro për pagesa 
të menjëhershme.

Karriera

Mundësi punësimi:

o     si mësues në të gjitha profilet në institucionet 
       parashkollore;
o     si mësues në shkolla të arsimit bazë dhe të mesëm 
       (gjimnaze dhe shkolla profesionale);
o     në institucionet e qeverisjes lokale dhe qendrore 
       të arsimit lidhur me zhvillimin dhe politikbërjen 
       arsimore.
 

Kohëzgjatja & forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
2 vite akademik.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
4 vite akademikë

Kontakte të departamentit:
+355 69 20 67 247 | +355 69 20 41 222 
Email: ieb@umb.edu.al 

2018 - 2019

fillimi i programit

Nëntor 2018

 
Kriteret

o     Kanë përfunduar dhe janë diplomuar në një program 
të ciklit të parë, i cili rezulton i licensuar në momentin e 
regjistrimit të studentit dhe i akredituar në momentin e 
diplomimit të studentit;

o    Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi 
të ciklit të parë, të licensuar dhe akredituar dhe diploma e 
tyre është njehtësuar nga MASR/QSHA brenda dhjetorit 
2018.



Master Profesional dhe Master i Shkencave
Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë 
me 1 ose 2 vite akademikë dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

BACHELOR

EKONOMi
-       Financë-Kontabilitet
-       Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme
-       Informatikë Biznesi

SHKENCA TË APLiKUARA
-       Informatikë e Aplikuar
-       Inxhinieri Sistemesh Kompjuterike
-       Mjedis dhe Efiçenca Energjitike
-       Shkenca Kompjuterike dhe Elektronike

DREJTËSi
-       Drejtësi

SHKENCA POLiTiKE
-       Shkenca Politike
-       Qeverisja dhe Politika
-       Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun
-       Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane 

BiZNES
-       Menaxhim Biznesi
-       Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente
-       Marketing, Publicitet, Marrëdhënie me Publikun

ARKiTEKTURË DHE KREATiViTET
-       Arkitekturë (5 vjet)
-       Industri Kreative
-       Multimedia, Komunikim

SHKENCA SOCiALE
-       Psikologji
-       Punë Sociale
-       Lidership dhe Burime Njerëzore

SPORT
-       Edukim Fizik e Sporte

Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, Nd.41, H.1 Nr. 5, 1019, 

Tiranë, Shqipëri, (pranë digës së Liqenit Artificial) 
Kampusi 2, Rruga Frang Bardhi, Tiranë

Cel: +355 69 20 62 086|+355 69 20 41 222|+355 69 20 67 247 
E-mail: info@umb.edu.al|mastersecretary@umb.edu.al|admissions@umb.edu.al

Web: www.umb.edu.al 

MASTER PROfESiONAL
 
EKONOMi DHE BiZNES
-       Financë Kontabilitet
-       Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore
-       Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
-       Shërbime Bankare dhe Financiare
 
DREJTËSi
-       E Drejtë Biznesi
-       E Drejtë Publike
 
SHKENCA POLiTiKE
-       Administrim Publik
 
SHKENCA TË APLiKUARA
-       Menaxhim i Teknologjisë së Informacionit
SHKENCA SOCiALE
-       Psikologji Ligjore
-       Zhvillim Social Komunitar
 
EDUKiM
-       Mësimdhënia dhe të Nxënit
-       Administrim i Arsimit
-       Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte
 
MASTER i SHKENCAVE
 
EKONOMi DHE BiZNES
-       Kontabilitet
-       Menaxhim Financiar
-       Taksim dhe Ligj
 
DREJTËSi
-       E Drejtë Tregtare
-       E Drejtë Publike
-       E Drejtë Penale dhe Kriminologji
-       E Drejtë e Pronësisë Intelektuale
 
SHKENCA POLiTiKE
-       Politika Evropiane dhe Administrim Publik
 
ARKiTEKTURË DHE KREATiViTET
-       Arkitekturë (5 vjet)
 
SHKENCA SOCiALE
-       Sociologji e Zhvillimit Komunitar
 
EDUKiM
-       Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte
-       Psikologji Shkollore dhe Zhvillim

Universiteti 
BARLETI 

6  

Misioni

Misioni i Universitetit Aplikativ Barleti është të përgatisë studentë të një niveli të lartë, profesionistë novatorë, krijues e sipërmarrës, 
të aftë për sfidat e së tashmes dhe të së ardhmes, si dhe qytetarë të angazhuar të një bote në ndryshim dhe zhvillim të vazhdueshëm. 

Programet e studimit synojnë një ofertë akademike të pasur dhe gjithëpërfshirëse duke krijuar përvojë aktive të studentëve, 
kërkim shkencor të aplikuar, shërbime me vështrim ndaj biznesit dhe sipërmarrjes dhe duke u mbështetur në pesë shtylla kryesore. 

 Shtyllat e Zhvillimit “Universiteti Aplikativ dhe Sipërmarrës Barleti”   

1.     Shtylla Akademike: fokusuar në veprimtaritë akademike;
2.     Shtylla e Studentit ne Qendër: fokusuar në veprimtaritë studentore dhe komunitare;

3.     Shtylla e Kërkimit të Aplikuar dhe inovacionit: fokusuar në veprimtaritë kërkimore me 
karakter shkencore dhe të aplikuara,inovacionin dhe projektet në fusha të ndryshme si drejtësia, 
qeverisja, ekonomia, tregtia, industria, teknologjia, informatika, energjetika etj.
4.     Shtylla Korporative dhe Administrative: fokusuar në veprimtaritë me karakter administrativ.

5.     Shtylla Sipërmarrëse: fokusuar në veprimtaritë e sipërmarrjeve të ngritura nga ana e institucionit, 
me qëllim përmbushjen e misionit të tij.

Inovacion – Kreativitet – Sipërmarrje


