
  

 
Adresa: Sheshi “Nënë Tereza” Rektorati i UT, Tiranë, Tel:  +355 4 2228402/Fax: +355 4 22 39 81 

 
 

Nr. 1297/1 prot.                         Tiranë, më 26.04.2018 

 

VENDIM  

 

Nr. 12, datë 26.04.2018  

 

“Për miratimin e ndryshimeve deri në masën 20%, të planeve mësimore të ciklit të parë dhe 

ciklit të dytë të studimit, në njësitë kryesore të UT-së, për vitin akademik 2018-2019”  

 

 

Bazuar në ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e 

arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” neni 3, pika 2, gërma “b”; neni 25, pika 1; neni 35, 

pika 9; neni 38, pika 1, gërma “dh”; Statutin e Universitetit të Tiranës, neni 19, pika 13; neni 

20; si dhe në propozimet e përcjella nga njësitë kryesore, Senati Akademik i Universitetit të 

Tiranës në mbledhjen e dates 26.04.2018; 

 

VENDOSI: 

 

1. Të miratojë propozimet e njësive kryesore për ndryshime, nën masën 20%, në planet 

mësimore të programeve të ciklit të parë dhe të dytë të studimit, që ofrohen nga 

Universiteti i Tiranës, për vitin akademik 2018-2019, si më poshtë: 

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

 “Bachelor” në “Biologji” 

 “Bachelor” në “Matematikë” 

 “Bachelor” në “Kimi 

 “Bachelor” në “Bioteknologji” 

 “Bachelor” në “Inxhinieri Matematike dhe Informatike” 

 “Bachelor” në “Kimi Industriale dhe Mjedisore” 

 “Bachelor” në “Kimi dhe Teknologji Ushqimore” 

 “Master i shkencave” në “Biologji Mjedisore” 

 “Master i shkencave” në “Matematikë” 

 “Master i shkencave” në “Kimi” 

 “Master i shkencave” në “Bioteknologji Molekulare dhe Industriale” 

 “Master i shkencave” në “Inxhinieri Matematike dhe Informatike” 

 “Master i shkencave” në “Inxhinieria e Proceseve Kimike” 

 “Master i shkencave” në “Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore” 

 “Master i shkencave” në “Kimi Industriale dhe Mjedisore” 

 “Master profesional” në “Bioteknologji Mjedisore” 
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            Programet në fushën e mësuesisë: 

 “Master i shkencave” në “Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë” 

 “Master i shkencave” në “Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë” 

 

   Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 

 “Bachelor” në “Gjuhë Germane” 

                   Profili: Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Gjermanishtfolës 

 “Bachelor” në “Gjuhë Spanjolle” 

                   Profili: Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Spanjoll 

 

            Programet në fushën e mësuesisë: 

 “Master i shkencave” në “Mësuesi e Gjuhës Angleze për Arsimin e Mesëm të Lartë” 

 

   Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

 “Bachelor” në “Histori” 

 “Bachelor” në “Gjeografi” 

 “Bachelor në Gjuhë Letërsi” 

 “Master i shkencave “ në “Arkeologji” 

 “Master i shkencave” në “Gjuhësi e Sotme” 

 “Master i shkencave” në “Histori” 

 “Master i shkencave” në “Marrëdhënie Ndërkombëtare” 

 “Master profesional” në “Arkivistikë” 

 “Master profesional” në “Redaktori” 

 

   Programet në fushën e mësuesisë: 

 “Master profesional” në “Mësuesi në Histori për Arsimin e Mesëm” 

 “Master profesional” në “Mësuesi në Gjuhë Letërsi për Arsimin e Mesëm” 

 

     Fakulteti i Shkencave Sociale 

 “Bachelor” në “Psikologji” 

 “Bachelor” në “Punë Sociale” 

 “Bachelor” në “Administrim dhe Politikë Sociale” 

 “Bachelor” në “Filozofi” 

 “Bachelor” në “Shkenca Politike” 

 “Bachelor” në “Sociologji” 

 “Master profesional” “Punë Sociale e Avancuar, me drejtim Arsim dhe Shëndetësi”   

 “Master profesional” në “Filozofi Praktike dhe Humane”     

 “Master profesional” në “Qeverisje dhe Politikat Publike”      

 “Master profesional” në “Këshillim Psikologjik”       

 “Master i shkencave”  në “Komunikimi për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes”   

 “Master i shkencave” në “Çështje të Fëmijës dhe Familjes”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 “Master i shkencave” në “Administrimi i Shërbimeve Sociale” 

 “Master i shkencave” në “Përkatësi Gjinore dhe zhvillim” 

 “Master i shkencave” në “Punë Sociale”, me tre drejtime 

 “Master i shkencave” në “Shërbimet Sociale ne Drejtësinë Penale” 

 “Master i shkencave” në “Etika në Institucione dhe Lidership” 
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 “Master i shkencave” në “Filozofi Sociale” 

 “Master i shkencave” në “Studime Rajonale Politike” 

 “Master i shkencave” në “Psikologji Shkollore” 

 “Master i shkencave” në “Psikologji Organizacionale” 

 “Master i shkencave” në “Psikologji Klinike” 

 “Master i shkencave” në “Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore” 

 

Instituti i Studimeve Evropiane 

 “Master i shkencave” në “Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare të BE” 

 

 

2. Ky vendim i përcillet për njoftim Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

                                                              

 

 

 

KRYETARI 

   

  PROF.DR. MYNYR KONI 

 

 

 

 


