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PËRSE TË ZGJIDHNI PROGRAMET 
MASTER TË OFRUARA NGA 

DEPARTAMENTI  I INXHINIERIVE - AU? 

Kurrikula mësimore bashkëkohore. 
Stafi akademik i kualifikuar. 

Praktikë mësimore në bashkëpunim me 
bizneset me të cilat institucioni ka 

marrëveshje. 
Pajisje laboratorike bashkëkohore. 

KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET 
E STUDIMIT MASTER I SHKENCAVE 

Për të ndjekur programet e studimit 
Msc. në Inxhinieri Elektronike dhe Msc. 
në Teknologji Informacioni, studenti 

duhet të ketë përfunduar një diplomë 
të ciklit të parë Bachelor të 

përputhshme të paktën në masën 60% 
me programin e studimit Bachelor 

përkatës. 

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TË 
STUDIMIT– MSC. INXHINIERI 

ELEKTRONIKE 

Ky program ka për qëllim të realizojë 
përgatitjen teoriko-praktike të 

nevojshme për ushtrimin e profesionit 
si inxhinier në fushën e elektronikës 

dhe të telekomunikacionit. 

Kjo përgatitje gjatë periudhës dy 
vjeçare mbi nivelin Bachelor, ku janë 

marrë bazat e nevojshme për të 

thelluar studimet dhe për të përfituar 
kompetenca më specifike mbi tema më 

të profilizuara, u krijon mundësinë 
studentëve të marrin njohuri më të 

thelluara në fushën përkatëse. 

MUNDËSI PUNËSIMI - MSC. INXHINIERI 
ELEKTRONIKE 

Studentët e diplomuar në programin e 
studimit Msc. në Inxhinieri Elektronike, 

mund të punësohen në: 

o institute dhe laboratorë, ku ka 
aparatura elektronike, që shërbejnë 
në punën e sektorëve shëndetësorë 
dhe industrialë; 

o firma të ndryshme private të 
pajisura me sisteme elektronike; 

o shkollat e mesme profesionale të 
profilit elektronik. 

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TË 
STUDIMIT – MSC. TEKNOLOGJI 

INFORMACIONI 

Ky program studimi ka për qëllim të 
realizojë përgatitjen teoriko-praktike 

të nevojshme për ushtrimin e 
profesionit si inxhinier në fushën e 

Teknologjisë së Informacionit. 

Kjo përgatitje gjatë periudhës dy 
vjeçare, mbi nivelin Bachelor, ku janë 

marrë bazat e nevojshme për të 
thelluar studimet dhe për të përfituar 

kompetenca më specifike mbi tema më 
të profilizuara, u krijon mundësinë 
studentëve të marrin njohuri më të 

thelluara në fushën përkatëse. 



 

 

 

 

PROGRAMET MASTER TË OFRUARA 

Master i Shkencave në Inxhinieri 
Elektronike 

Master i Shkencave në Teknologji 
Informacioni 

Master Profesional në Sisteme të 
Energjisë 
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Albanian University, 
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MUNDËSI PUNËSIMI - MSC. 
TEKNOLOGJI INFORMACIONI 

Studentët e diplomuar në programin e 
studimit Msc. Teknologji Informacioni 

mund të punësohen në: 

o rolin e personelit IT në institucione 
dhe laboratore, ku ka aparatura të 
ndryshme, që shërbejnë për 
përpunimin e informacionit; 

o kompani të ndryshme private të 
pajisura me sisteme informacioni. 

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TË 
STUDIMIT – MP. SISTEME TË ENERGJISË 

Programi i studimit Master Profesional 
në Sisteme të Energjisë i pajis 

studentët me: 

o njohuritë teknike bashkëkohore dhe 
aftësitë e nevojshme për 
menaxhimin më të mirë të 
energjisë; 

o projektimin e sistemeve dhe 
proceseve me eficiencë energjitike; 

o përdorimin e burimeve të energjisë 
së rinovueshme; 

o kontrollin e ndotjes me kosto 
efektive; 

o njohuritë e nevojshme për të 
vlerësuar potencialin dhe 
qëndrueshmërinë e politikave dhe 
projekteve të energjisë; 

o aftësitë interpersonale dhe 
menaxheriale për një karrierë të 
suksesshme si profesionistë në 
fushën e energjisë. 

MUNDËSI PUNËSIMI – MP. SISTEME 
TË ENERGJISË 

o Konsulenca të inxhinierisë, 
energjisë dhe mjedisit dhe praktika 
projektimi, 

o Industri, 
o Departamente qeveritare qendrore, 
o Qeverisja vendore, 
o Institucione akademike. 

KRITERET E PRANIMIT– MP. 
SISTEME TË ENERGJISË 

Programi i studimit është i 
përshtatshëm për inxhinierë dhe të 

diplomuar në shkencat e aplikuara, të 
cilët dëshirojnë të nisin një karrierë të 

suksesshme si profesionistë të 
energjisë, të vetëdijshme ndaj 

mjedisit. 

 

 

 

ZGJIDHNI ALBANIAN UNIVERSITY PËR 
VAZHDIMIN E STUDIMEVE TUAJA TË 

CIKLIT TË DYTË! 

 


