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Mirë se vini në Universitetin

“Fan S. Noli”
Fjala e Rektorit të universitetit,
Prof.as.dr. GJERGJI MERO
Mirë se vini në Universitetin “Fan S. Noli”, në
institucionin më të lartë të arsimit në
rajonin e Korçës, i cili mban emrin e njërit
prej personaliteteve më të shquara të
historisë e kulturës kombëtare, Fan Stilian
Nolit.
Universiteti ynë ka trashëguar përvojën dhe
arritjet më të mira të arsimit kombëtar
shqiptar, të punës intensive e plot pasion të
brezave të pedagogëve e studentëve, të
cilët kanë kultivuar vlerat akademike dhe
kanë hedhur themelet e mësimdhënies e
kërkimit shkencor. Ne e përçojmë këtë
histori vlerash si një thesar prej të cilit
brezat kanë çfarë të trashëgojnë.
Universiteti i Korçës, tashmë me një përvojë
gati 42- vjeçare, është rritur dhe zgjeruar
me fakultete e programe të reja, me
personel akademik të kualiﬁkuar, në shërbim
të një numri gjithnjë e më të madh
studentësh, të cilët ndjekin studimet në
programet e ciklit të parë “Bachelor” dhe të
ciklit të dytë "Master Profesional” dhe
“Master i Shkencave" në të gjitha fakultetet

e universitetit. Përpjekjet tona janë
kurorëzuar edhe me çeljen e programit të
studimit “Doktoraturë” në Fakultetin e
Bujqësisë. Ndaj, dua t'i siguroj studentët se
do të gjejnë te ne atë çka ata dëshirojnë dhe
ëndërrojnë: studim dhe edukim cilësor, staf
të përkushtuar dhe të kualiﬁkuar, mjedise
bashkëkohore mësimore, studimore dhe
çlodhëse.
Ne po shfrytëzojmë të gjitha mundësitë dhe
hapësirat ligjore për të tërhequr sa më
pranë universitetit potencialet intelektuale
të rajonit tonë e më gjerë dhe, në të njëjtën
kohë, do të bëjmë shumë kujdes për t'i
ndihmuar e përkrahur studentët e talentuar
si burime të mundshme për të ardhmen e
universitetit tonë, duke i çuar ata me
studime të mëtejshme jashtë vendit
nëpërmjet programeve të ndryshme të
Bashkimit Evropian në të cilat është
përfshirë Universiteti ynë, si dhe përmes
projekteve e marrëveshjeve që kemi me
shumë universitete jashtë vendit.
Një proces mjaft i rëndësishëm, si pjesë
integrale e misionit tonë, është kërkimi
s h k e n c o r. Va z h d i m i s h t ë s h t ë r r i t u r
interesimi për hartimin dhe pjesëmarrjen në
projektet e kërkimit, si nga staﬁ akademik,
ashtu dhe nga studentët. Vlen të përmendet

angazhimi i pedagogëve dhe profesoratit në
një pune serioze botuese, për t'iu përshtatur
gjithnjë e më mirë kërkesave të këtij
misioni. Ambicia jonë është që numri i
pedagogëve me tituj e grada shkencore të
rritet ndjeshëm, me synimin që shumë
shpejt të plotësojmë detyrimet që shtron
para nesh Ligji i Arsimit të Lartë.
Për të realizuar sa më mirë procesin
m ë s i m o r d h e k ë r k i m i n s h k e n c o r,
përmirësimi dhe rritja sasiore e cilësore e
i n fra stru k tu rë s d h e e k a p a c i te te ve
mësimore, kërkojnë nga ana jonë më shumë
investime në drejtim të zgjerimit të
hapësirave dhe mjediseve të punës në
universitet, të cilat i kemi ﬁlluar dhe do të
vazhdojmë t'i kryejmë, duke i konsideruar
ato si drejtimet kryesore të punës sonë.
Universiteti ynë do të rritet e do të
zgjerohet edhe më tej. Ai ka të gjitha
mundësitë për të qenë sot dhe në të
ardhmen një qendër e rëndësishme
arsimore, shkencore e kulturore për
formimin e specialistëve e shkencëtarëve të
së ardhmes, si dhe për të përçuar te ata
vlerat e larta të demokracisë dhe
qytetërimit.
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UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”
“Universiteti duhet të krijojë, të
transmetojë, të zhvillojë dhe të mbrojë
dijet me anë të mësimdhënies, kërkimit
shkencor dhe shërbimeve që ofron.

”

Universiteti “Fan S.Noli” i Korçës u
krijua me Vendim të Këshillit të Ministrave
Nr.5, datë 7 janar 1992 mbi bazën e
Institutit të Lartë Bujqësor të Korçës (19711992) me emërtimin “Universiteti
Politeknik i Korçës” me tri njësi kryesore:
Fakulteti i Bujqësisë, Fakulteti i Ekonomisë
dhe Fakulteti Pedagogjik (i Mësuesisë). Në
vitin 1994, atij iu dha emri “Fan S. Noli”. Që
prej atij viti Universiteti e ka zgjeruar
strukturën e tij mësimore dhe
administrative. Aktualisht ai përbëhet nga
4 fakultete: Fakuleteti i Bujqësisë,
Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Edukimit
dhe Filologjisë si dhe Fakulteti i Shkencave
Natyrore dhe Shkencave Humane.
Fakultetet janë të organizuar në 13
departamente si dhe një grup mësimor. Me
vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.675,
datë 18.06.2009, u hap Filiali i Univeristetit

të Korçës në Pogradec me programin e
studimit të ciklit të parë “Turizëm”, i cili u
pasua një vit më vonë nga programi “Cikël i
Ulët – Gjuhë Angleze”. Që prej vitit
akademik 2013- 2014 në këtë ﬁlial
studentët mund të ndjekin edhe programin
e studimit “Arsimi ﬁllor për klasat I-VI”.
Në universitet funksionojnë edhe dy
qendra ekselence, si njësi bazë kërkimore
dhe trajnuese që kanë si mision trajnim e
mësuesve të sistemit parauniversitar si dhe
formimin cilësor të specialistëve në
shkencat e natyrës dhe shkencat humane.
Pjesë e Fakultetit të Bujqësisë është EDE-ja
(Ekonomia Didaktike Eksperimentale), me
një sipërfaqe prej 33 ha, ku zhvillohen
eksperimentet shkencore dhe praktikat
mësimore të studentëve të këtij fakulteti.
Studimet në Universitetin e Korçës
organizohen, mbështetur në Deklaratën e
Bolonjës, në tre cikle: cikli i parë Bachelor
me 180 kredite, cikli i dytë Master
Profesional me 90 kredite, Master i
Shkencave me 120 kredite, si dhe cikli i
tretë Doktoraturë.

Çfarë është Procesi i Bolonjës?

Dr. Benita Stavre
Zv.rektore
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Procesi i Bolonjës është një kuadër
reformash universitare, që ka si qëllim të
përputhë sa më shumë sistemet e arsimit të
lartë të vendeve të ndryshme, për të arritur
te një sistem i arsimit të lartë sa më
transparent, i hapur dhe i lirë, bazuar në tri
cikle: diplomim-master-doktoratë. Procesi
i Bolonjës zë ﬁll në 19 qershor 1999 nga
Deklarata e Bolonjës, e nënshkruar nga 29

vende, që synon përputhjen sa më të
madhe të sistemit të arsimit të lartë në
Evropë.
Universitetet shqiptare që prej vitit
2008 i janë nënshtruar një procesi të thellë
të reformës, e cila synon lirinë akademike
të universiteteve, por edhe lirinë e lëvizjes
së studentëve në univeristete të tjera për
një sërë arsyesh:


Për të arritur njohjen e studentëve
jashtë vendit



Për të ndryshuar kontekstin e
studimeve



Për të shkëmbyer përvoja mësimore



Për të njehsuar sistemin dhe
strukturën e studimeve



Për të krahasuar arritjet e të
mësuarit në universitete të
ndryshme, duke respektuar dhe
veçantinë e çdo universiteti dhe
traditën që përmban.

Lëvizja e studentëve vlerësohet nga
Komuniteti Evropian si aspekt i
rëndësishëm i bashkëpunimit universitar.

Si kryhet njehsimi?
Për të bërë të mundur transmetimin dhe
ballafaqimin e cilësisë, nga Komuniteti
Evropian u ngrit një komision që hartoi një
sistem të përbashkët vlerësimi, që quhet
“Sistemi evropian i transferimit të
krediteve”, ECT (European Transfer
System). Ky sistem bën të mundur matjen e
të mësuarit dhe arritjet e tij. Sistemi i
krediteve që qëndron në bazë të kësaj
deklarate ka në qendër ngarkesën e punës
që studenti duhet të kryejë për të arritur
objektivat e programit të tij të studimit.

Një shembull: Nëse një lëndë ka 3
kredite, kjo do të thotë se një studenti i
duhen 75 orë studimi për të arritur
rezultate pozitive në të. Nga këto ai
zhvillon 37 orë studimi në auditor (gjatë
zhvillimit të leksioneve, seminareve, orëve
të laboratorit etj) dhe 38 orë studimi
individual jashtë auditorit (kërkim në
bibliotekë, punë praktike, përgatitje për
detyra kursi, për kontrolle të pjesshme të
lëndës, për provimin përfundimtar etj).
Pra, ndërkohë që notat 4 -10 shprehin
cilësinë e punës së studentit, kreditet
matin dhe tregojnë sasinë e punës së kryer
nga studenti. Studenti, nëse kërkon të
transferohet, mund t'i transferojë kreditet
e tij në një universitet tjetër partner.
Universiteti partner përcaktohet mbi bazën
e marrëveshjeve institucionale me
universitetet e tjera.

Në Universitetin e Korçës ndjekin
studimet rreth 7500 studentë nga të gjitha
rrethet e Shqipërisë në 24 programe studimi

të ciklit të parë Bachelor me kohë të plotë
dhe 15 programe studimi me kohë të
pjesshme, si dhe në 15 programe të ciklit të
dytë, Master Profesional me kohë të plotë
dhe 2 me kohë të pjesshme, 5 programe
studimi Master Shkencor dhe 1 program
Doktoraturë në Fakultetin e Bujqësisë. Në
të japin mësim 138 pedagogë efektivë (mbi
70 për qind e të cilëve janë me tituj e grada
shkencore), si dhe një numër pedagogësh të
ftuar.

P ra n i m e t n ë c i k l i n e p a r ë t ë
studimeve në universitetin "Fan S. Noli”
- Çdo person që ka përfunduar me
sukses Maturën Shtetërore, ka të drejtë të
kandidojë për t'u pranuar në ciklin e parë të
studimeve të UK.
- Ciklin e parë të studimeve në UK mund
ta ndjekin edhe studentë të huaj, bazuar në
marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe.

Pranimi në ciklin e dytë të studimeve
në universitetin "Fan S. Noli”
Të gjithë kandidatët që kanë
përfunduar një program studimi të ciklit të
parë, si dhe plotësojnë standardet
akademike të kritereve të pranimit të
përcaktuara në rregulloret mësimore të
programeve të studimit të çdo fakulteti,
kanë të drejtë të aplikojnë për t'u
regjistruar në programin e studimeve për
ﬁtimin e Diplomës "Master Profesional" ose
"Master Shkencor "

përkatese në Universitetin e Korçës, si dhe
studentë nga universitete të tjera që
plotësojnë kriteret dhe duan të marrin
diplomën “Master Profesional" në drejtimet
përkatëse.
Studentët që zotërojnë një diplomë
Bachelor në: gjuhë-letërsi, shkenca sociale,
gjuhë - angleze, matematikë, agroushqim,
agrobiznes, hortikulturë, të lëshuara nga
Fakulteti i Mësuesisë dhe Fakulteti i
Bujqësisë futen pa plotësim të njohurive
formuese në programin e studimit “Master
Profesional".
Pranimi i studentëve në Programin
“Master Profesional" për të gjitha disiplinat
bëhet në muajin shtator. Kërkesat për
pranim paraqiten pranë sekretarisë
mësimore brenda datave 20-25 shtator.
Brenda 1 jave nga afati i përfundimit të
kërkesave, komisioni vlerësues i fakultetit
shqyrton kërkesat dhe jep vlerësimet
përkatëse.
Studentët nuk mund të transferohen
nga një universitet në tjetrin brenda të
njëjtit program studimi në të njëjtin vit
akademik, por mund të transferohen midis
programeve të të njëjtit cikël, brenda vetë
institucionit apo institucioneve të arsimit
të lartë si dhe nga programe të mëparshme
në programe të studimeve të ciklit të parë.

Në këtë program do të marrin pjesë
studentët që kanë mbaruar ciklin e parë të
studimeve dhe janë diplomuar në fushat
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Pranimet në ciklin e tretë të studimeve
Programet e studimeve të doktoratës
janë programe të studimeve të ciklit të
tretë, me karakter plotësisht akademik, që
kanë në bazë kërkim shkencor dhe
veprimtari krijuese; aty pranohen
kandidatë që kanë ﬁtuar diplomën
universitare “Master i Shkencave”.

Ato

zgjasin të paktën 3 vite akademike dhe
përfshijnë 60 kredite për studime të
organizuara teorike. UK, në bazë të
rezultateve të arritura në studimet e
organizuara teorike, vendos kritere
klasiﬁkimi për kandidatët që kanë të drejtë
të zhvillojnë projektin kërkimor dhe të
përgatitin punimin e doktoratës.
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UNIVERSIADA MIDIS FAKULTETEVE
Veprimtaritë kulturore-sportive të studentëve janë pjesë përbërëse e jetës studentore në universitetin “Fan S.Noli”.
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Universiteti “Fan S. Noli” ka një
infrastrukturë moderne laboratorike,
salla me videoprojeksion, salla
videokonferencash, salla moderne
departamentesh, 4 biblioteka, mbi 300
kompjutera të lidhur me internet,
mjedise të gjelbëruara etj. Çd o fakultet
ka bibliotekën përkatëse, laboratorë
dhe mjedise për zhvillimin e praktikave
profesionale. Vetëm për studentët janë
krijuar 120 poste interneti.
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Fakulteti i Edukimit
dhe Filologjisë
Universiteti “Fan S. Noli”
Korçë

Fakulteti i
Ekonomisë

Fakulteti i Shkencave
Natyrore dhe Humane

Fakulteti i
Bujqësisë

Shkolla 9-vjeçare
“Mësonjëtorja e Parë Shqipe”

Departamenti i
Infermierisë

Bashta
“Th.Gërmenji”
Shkolla 9-vjeçare
“Nuçi Naçi”

Qendra e
Karrierës
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ORGANET DREJTUESE TË UNIVERSITETIT
Organet drejtuese të Universitetit janë: Senati, Këshilli i Administrimit, Rektorati dhe Këshillat e Fakulteteve.
Organi më i lartë vendimmarrës është Senati Akademik, i cili përcakton politikat e zhvillimit të institucionit, programon, bashkërendon, drejton
dhe kontrollon veprimtarinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, ndërsa Këshilli i Administrimit është organ kolegjial vendimmarrës që
mbikqyr e kontrollon veprimtaritë e universitetit që lidhen me menaxhimin, administrimin, ﬁnancimin ekonomik dhe të pronave të tij.
Në vitin 2010 në Universitet u ngrit Këshilli i Profesorëve, i cili organizon dhe drejton studimet e nivelit të tretë dhe të kualiﬁkimit shkencor
dhe pedagogjik pas tyre.
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ORGANOGRAMA E ADMINISTRATËS SË REKTORATIT
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Qendra drejt suksesit! – Prej Universitetit në karrierë!
Qendra e Karrierës funksionon prej
nëntorit të vitit 2012. Ajo u krijua si një
zyrë për të ndihmuar studentët të hedhin
hapat e para profesionalë.

Ajo ndodhet në qendër të qytetit dhe
kjo i mundëson kumunikim të plotë me
studentët e të gjitha fakulteteve.
Ofron:

Qendra e Karrierës Studentore është
ura lidhëse midis studentëve
(punëkërkuesve) dhe punëmarrësve
(biznesi, administrata publike). Ajo synon
të inkurajojë studentët për planiﬁkimin e
karrierës nëpërmjet trajnimeve, forumeve,
projketeve të punësimit, seminareve
informuese dhe takimeve me studentët.
Objektivi i QK është të mbështesë
studentët dhe t'i përgatisë ata në
përballjen me tregun e punës.
Qendra e Karrierës bashkëpunon me
institucionet publike dhe private në qarkun
e Korçës: me Drejtorinë Arsimore Rajonale,
Bashkinë e Qytetit, Zyrën e Punës, banka
dhe klinika mjekësore si dhe organizata të
tjera brenda dhe jashtë vendit.



Këshillim



Orientim



Trajnim



Mbështetje

Shërbimet:


Jep informacion për bursa,
konferenca studentore dhe
trajnime për studentët



U krijon studentëve mundësi për
punë vullnetare pranë QK



Organizon seanca informuese me
studentët.



Organizon Panairin e Karrierës



Organizon leksione të hapura mbi
këshillimin e karrierës.



Zhvillon takime individaule me
studentët e interesuar për
punësim dhe i rekomandon këta të
fundit për vendet vakante të
punës.

Anna Kapitanova, nga Bullgaria,
studente e programit BASILEUS gjatë
vitit akademik 2011-2012
“Në Universitetin e Korçës “Fan S.Noli”
kam marrë shumë eksperiencë, jo vetëm
duke përmirësuar gjuhën shqipe, por duke
ﬁtuar njohuri në fusha të ndryshme lidhur
me gjuhësinë. Mësimdhënia është
profesionale dhe interaktive. Me
përdorimin e teknologjive të reja të
komunikimit pedagogët mbajnë kontakte
të përhershme me studentët dhe u japin
ndihmë mbi çështjet gjuhësore.”

Elena Shomos, nga USA, studente e
programit FULLBRIGHT gjatë vitit
akademik 2011-2012
“Kur isha duke studiuar dhe jetuar në
Korçë, kam pasur mundësi për të mësuar
kulturën shqiptare plotësisht. Kam mësuar
gjuhën dhe kam krijuar miqësi me shokët e
shoqet e klasës me të cilët komunikoj edhe
sot.”

Qendra e Karrierës

Universiteti "Fan S.Noli" Korçë
studentcenter@yahoo.com
www.unkorce.edu.al

Tel: +35582254888
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ZYRA E KURRIKULAVE DHE E VLERËSIMIT INSTITUCIONAL
Sigurimi i brendshëm i cilësisë në Universitetin “Fan S. Noli” sigurohet nga rrjeti i sigurimit të
cilësisë që lidh fakultetet. Zyra e SC-së pozicionohet në nivel qendror dhe bashkëpunimi me
fakultetet mundëson zhvillimin korrekt të procesit të punës.
Në rolet dhe funksionet kryesore të Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë përmenden:
 Përgatitja e një raporti vjetor vetëvlerësimi.
 Vendosja e besueshmërisë për vlerësimin e jashtëm.
 Trajnimin për çështjet “e cilësisë”, si dhe kompetencave të tjera funksionale të staﬁt.
Promovimi i kulturës së cilësisë, përmirësimi i saj dhe fokusimi në nevojat e studentëve
ﬁltrohet në këto etapa:
 Mbështetja për zhvillimin e proceseve të sigurimit të cilësisë.
 Koordinimi i proceseve të vetëvlerësimit.
 Monitorimi dhe administrimi i procesit institucional.
 Sigurimi i informacionit mbi cilësinë.
Standardet e marra për bazë nga kjo zyrë, orientohen në përputhjen e programeve të
studimit me:
 misionet dhe qëllimet e institucionit;
 nevojat e tregut të punës;
 zhvillimin ekonomik të vendit.

26

KËRKIMI SHKENCOR
Prej vitit 1996, Universiteti “Fan S.Noli” boton organin
periodik të përvitshëm “Buletini Shkencor”, një pasqyrë e
punës kërkimore shkencore, ku botohen kumtesa nga studiues,
pedagogë të Universitetit të Korçës dhe universiteteve të tjera
brenda dhe jashtë vendit. Buletini Shkencor përfshin serinë e
shkencave shoqërore dhe serinë e shkencave natyrore.
Pedagogët e Universitetit “Fan S.Noli” kanë marrë pjesë
në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe kanë
botuar rreth 150 tekste mësimorë e libra të tjerë në ndihmë
studentëve.
Universiteti “Fan S.Noli” ka organizuar vazhdimisht
veprimtari shkencore me karakter rajonal, kombëtar dhe
ndërkombëtar, ku kanë marrë pjesë shumë studiues nga
universitetet e vendit dhe të huaja. Fakultetet dhe
departamentet e Universitetit kanë hartuar dhe kanë
udhëhequr projekte kërkimi me rëndësi për universitetin dhe
rajonin në përgjithësi.

Universiteti “Fan S.Noli” i Korçës ka nënshkruar një sërë
marrëveshjesh bashkëpunimi me rreth 20 universitete brenda
dhe jashtë Shqipërisë. Prej vitit 2008 Universiteti “Fan S.Noli”
është partner në projektin “Basileus” dhe ka shkëmbime
pedagogësh e studentësh me 10 universitete partnere.
Universiteti është partner edhe në projektet: Cross Border,
Ceepus, Tempus.

Sektori i Projekteve dhe Kërkimit Shkencor
 buletinishkencor@yahoo.com
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Fakulteti i Bujqësisë
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HISTORIKU I FAKULTETIT TË BUJQËSISË

Prof. as. dr. Irena Kallço
Dekane e Fakultetit
Fakulteti i Bujqësisë është guri i
themelit të Universitetit “Fan S. Noli”. Ai
është çelur më 15 qershor të vitit 1971, vit të
cilit i referohet themelimi institucional, që
ka të bëjë me çeljen e Institutit të Lartë
Bujqësor.
Për një periudhë gati 20-vjeçare '71 '91, u punua aktivisht për zhvillimin e këtij
institucioni, ndonëse në kushtet e kuﬁzimeve
jo të vogla të sistemit politik. U punua për
ngritjen dhe konsolidimin e kapaciteteve
akademike, u përpunuan vizione dhe
programe universitare si dhe metoda aktive
për përgatitjen e specialistëve të lartë në
bujqësi e fusha të tjera duke harmonizuar
formimin akademik me punët laboratorike,
praktikat eksperimentale e profesionale.
Periudha e viteve 1992 e deri sot i
përket riorganizimit tërësor konceptual e
strukturor, reformimit dhe modernizmit të
gjithanshëm të këtij institucioni, në kushtet
e ndryshimeve të thella demokratike të
vendit, sipas modelit dhe statusit ligjor të
Universitetit.
Në vitin 2008-2009 u miratua Programi i
Studimit Master i Nivelit të Parë në “Zhvillim
të integruar rural” dhe për vitin 2009-2010 u
çel Programi i Studimit Teknologji e
prodhimit bimor.
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Pranë Fakultetit të Bujqësisë ekziston
një bazë e mirë materiale e laboratorike.
Konkretisht në fakultet ka disa laboratorë si:
laboratori i kimisë, laboratori i
mikrobiologjisë, laboratori i ﬁziologjisë;
laboratori i mbrojtjes së bimëve, laboratori i
pedologjisë, laboratori i prodhimit shtazor,
laboratori i ﬁtoteknisë dhe ekstensionit
bujqësor, laboratori i seleksionimit dhe
prodhimit të farërave; laboratori i mekanikës
bujqësore etj. Ata pasurohen nga viti në vit
me bazë materiale dhe teknike bashkëkohore.
Në funksion të studentëve janë venë
edhe laboratori i analizave të standardeve
pranë DRBUMB-it Korçë si dhe laboratori i
mikrobiologjisë dhe analizave të ushqimeve
në Drejtorinë e Higjienës dhe Epidemiologjisë, Korçë.
Në funksion të zhvillimit të praktikave
profesionale me studentët dhe si një bazë e
mirë eksperimentale për pedagogët dhe
studentët, pranë Fakultetit të Bujqësisë
ndodhet edhe EDE-ja (Ekonomia Didaktike
Eksperimentale) me një sipërfaqe prej rreth
35 ha. Përveç sipërfaqes që zënë
eksperimentet e ndryshme aty sot mbillen
edhe kultura të tilla si: jonxhë, elb distik,
grurë. Në vitin 2004 u ngrit një pemëtore e re
me kultivarët e speciet e ndryshme të
farorëve si dhe një koleksion vreshti me rreth
50 lloje të ndryshme rrushi (e ngritur në vitin
2005) ku studentët e programit të studimit
Hortikulturë mund të zhvillojnë pjesën më të
madhe të praktikave profesionale.
Fakulteti është sot e vetmja qendër
universitare në prefekturën e Korçës për
përgatitjen e specialistëve në fushën e
agrobiznesit, agroushqimit dhe bujqësisë.
Fakulteti i Bujqësisë përbëhet nga tre
departamente: Departamenti i Agronomisë,
Departamenti i Hortikulturë – Agrobiznesit
dhe Departamenti Biokimi-Agroushqim.
Fakulteti i Bujqësisë është i vetmi fakultet në

të cilin ofrohen studimet e ciklit të tretë
doktoraturë. Programi i studimit Doktoratë
në Hortikulturë të qëndrueshme i çelur në
vitin akademik 2011-2014.

Misioni dhe objektivat
Qëllimi i këtij fakulteti është përgatitja
e specialistëve në fushën e bujqësisë duke
përmbushur kërkesat e reja që ka nxjerrë
para vendit ekonomia e tregut.
Fakulteti i Bujqësisë ofron programe në
të tri ciklet e studimit që synojnë pajisjen me
njohuri teorike dhe praktike, si dhe aftësimin
për kërkim shkencor në fushën e studimit të
proﬁlit.
Programet e studimit kanë këto qëllime:
 pajisjen me njohuritë dhe aftësitë
bazë të studentëve në proﬁlet
përkatëse sipas cikleve të studimeve;
 përgatitje të avancuar të
studentëve për formimin e
kompetencave që iu korrespondojnë
niveleve të kualiﬁkuara të punësimit
dhe të profesionalizmit;
 trajnim për kërkim shkencor
nëpërmjet njohjes së metodave,
instrumenteve e teknikave të kërkimit;
 përmbushjen e nevojave të tregut;

STRUKTURA ORGANIZATIVE E FAKULTETIT
DEPARTAMENTI AGRONOMI

6. Dr. Robert Naçi
7. Dr.Besnik Skenderasi

Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):

8. Alketa Grabocka (sekretarelaburante)

 Teknologji e prodhimit bimor
Ky program synon të përgatisë
specialistë të fushës së teknologjisë së
prodhimit bimor të nivelit të parë, të cilët
mund të punësohen në sektorë të ndryshëm
si Drejtoritë e Bujqësisë dhe Ushqimit,
Qendrat e Transferimit të Teknologjisë,
specialistë pranë komunave, në fermat
private, shkollat e mesme profesionale,
banka, administratë publike etj.

Staﬁ i departamentit
1. Prof. as. dr. Edmond Spahiu
(përgjegjës departamenti)
2. Prof. as. dr. Gjergji Mero (rektor)
3. Prof. as. dr. Robert Damo
4. Dr. Avni Spaholli

DEPARTAMENTI
BIOKIMI-AGROUSHQIM
Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):

DEPARTAMENTI BIOKIMI AGROUSHQIM

 Agroushqim (me kohë të plotë dhe
të pjesshme)

DEPARTAMENTI
HORTIKULTURË-AGROBIZNES

Ky program ofron mundësinë që
studentët të njihen me teknologjitë e
përpunimit, konservimit të kontrollit të
cilësisë dhe të certiﬁkimit të produkteve
ushqimore. Synimi i këtij programi është
përgatitja e specialistëve të kualiﬁkuar të
aftë për t'u përballur me sﬁdat e kohës për
të drejtuar linja dhe fabrika agropërpunuese

5. Dr. Pirro Icka
Staﬁ i departamentit
1. Dr. Spiro Gjançi (përgjegjës
departamenti)
2. Prof. as. dr. Irena Kallço (dekane)
3. Prof. as. dr. Irena Vangjel
4. Dr. Fehmi Xhemo
5. Msc. Sulltana Ajçe
6. Msc. Viola Prifti
7. Arben Gjata
8. L e d i a Z e n e l i ( s e k r e t a r e
–laburante)

Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Hortikulturë (me kohë të plotë
dhe të pjesshme)
Ky program synon përgatitjen e
specialistëve të kualiﬁkuar, të aftë të
përballen me sﬁdat e kohës për të drejtuar
ferma bujqësore si dhe aktivitete të tjera
në sektorin e hortikulturës.
 Agrobiznes (me kohë të plotë dhe
të pjesshme)
Ky program iu ofron studentëve
mundësinë për t'u njohur me menaxhimin e
sipërmarrjeve në fushën e agrobiznesit si
dhe si të merret përsipër organizimi i një
biznesi të vogël, dhe të mesëm privat nga
pikëpamja e drejtimit ﬁnanciar të
agrobiznesit, në lidhje me ekonominë
globale për vendosjen e çmimeve, të
drejtat dhe detyrimet e biznesit, rritjen e
shkallës së konkurrimit të sa më shumë
ﬁrmave vendase.

DEPARTAMENTI AGRONOMI
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Staﬁ i departamentit
1. Prof.as.dr. Nikollaq Roshanji

instrumenteve e teknikave të kërkimit duke
përmbushur nevojat e tregut.

sëmundjeve dhe dëmtuesve.


2. Prof. dr. Kristaq Teneqexhi

Programe studimi të ciklit të tretë:

3. Dr. Ilir Niçko

 Doktoraturë në Hortikulturë të

4. Dr. Nevruz Zeka
5. Dr. Mira Nasto
6. Msc. Ardian Çërava
7. Msc. Soniela Grazhdani
8. Msc. Fatos Zerrelli
9. Milika Ndini (sekretare-laburante)

Në teknikat dhe teknologjinë që
mundësojnë prodhimin e bimëve

(përgjegjës departamenti)

hortikole.


qëndrueshme

rrjedhin prej bimëve hortikole.

Ky program përgatit kërkues të rinj në
fushën e bujqësisë dhe veçanërisht në atë
të Hortikulturës.
Hortikultura e qëndrueshme

Në sistemet e cilësisë dhe të
certiﬁkimit të produkteve që



Në resurset gjenetike dhe metodat
e përmirësimit gjenetik të këtyre
kulturave bujqësore.

mbështetet në tre shtylla kryesore:
1. Në mbrojtjen e integritetit të
ekosistemeve.
2. Në zhvillimet dhe përmirësimet e
praktikave që gjenerojnë burime
ﬁnanciare.

FAKULTETI I BUJQËSISË
Shëtitorja “Rilindasit” Korçë
Tel: +35582248945
Fax: +35582242230
Mobile: +355692054175
Mobile: +355693209598

3. Në përmirësimin e infrastruktures
dhe rritjen intensive në Hortikulturë.
Nëpërmjet programeve të studimit në
shkollën e doktoraturës, studenti doktorant
do të akumulojë informacione
bashkëkohore mbi metodat e kërkimit dhe
zhvillimit të fushës së Hortikulturës, të cilat
DEPARTAMENTI HORTKULTURË
DHE AGROBIZNES

do të vlejnë më pas për t'i ndërtuar skemat
e aplikimit në mbrojtjen e tezës së
doktoraturës.

Programe studimi të ciklit të dytë:
 Master Profesional në Zhvillim të
integruar rural

Programi i doktoraturës realizohet në
nënfushat e mëposhtme:


produktet hortikole pas procesit të

Ky program pajis studentët me

vjeljes.

njohuritë dhe aftësitë bazë në proﬁlet
përkatëse të ciklit të parë të studimeve,



trajnon studentët për kërkim shkencor
nëpërmjet njohjes së metodave,
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Në transformimet që pësojnë

Në qëndrueshmërinë dhe
indikatorët në Hortikulturë.



Në kontrollin e integruar ndaj

Web: www.unkorce.edu.al
E-mail: info@unkorce.edu.al
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Këshilli i Fakultetit

Dekani
DEKANI

Departamentet
Departamentet

Biblioteka e
Fakultetit

Sekretaria
Mësimore
E.D.E. -ja
E.D.E.-ja
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Departamenti
HortikulturëAgrobiznes

Departamenti i
Agronomisë

Departamenti
BiokimiAgroushqim

Fakulteti i Edukimit
dhe Filologjisë

salla plot
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HISTORIKU I FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE TË FILOLOGJISË
formimit të mësuesve të rinj që po zbatojnë
reformën e përgjithshme në arsimin
shqiptar, prandaj dhe ka bashkëpunim të
vazhdueshëm dhe mirëkuptim të plotë me
Drejtorinë Arsimore Rajonale të Korçës, me
Zyrat e Arsimit në rrethet e Qarkut të
Korçës, çka është konkretizuar me
marrëveshje dhe veprimtari të përbashkëta
me interes të ndërsjelltë.
Prof. dr. Ali Jashari
Dekan i Fakultetit
Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë u hap
në zbatim të Urdhrit nr. 16, datë 17.1.2012
të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës,
mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës
dhe në nenin 41 të Ligjit “Për Arsimin e
Lartë në Republikën e Shqipërisë”, mbi
bazën e të cilit u bë riorganizimi i Fakultetit
të Mësuesisë, i themeluar në vitin 1992.
 Që nga viti 1992 e deri vitin akademik
2012-2013 në këtë fakultet janë diplomuar
4375 studentë.

OBJEKTIVAT DHE SYNIMET E
PROGRAMEVE TË STUDIMIT QË
ZHVILLOHEN NË FAKULTETIN E
EDUKIMIT DHE TË FILOLOGJISË
Siç dihet, Rajoni i Korçës është i njohur
për traditat arsimdashëse dhe nevojat që ka
ai për mësimdhënëm e disiplinave të
ndryshme. Fakulteti i Edukimit dhe i
Filologjisë (ish-Fakulteti i Mësuesisë), qysh
nga viti 1992, ka qenë dhe mbetet burimi
kryesor për plotësimin e shkollave të të
gjithë rajonit me mësues të proﬁleve të
ndryshme.
Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë në
Universitetin e Korçës është vatra e
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Synimet kryesore të programeve të
studimit që zhvillohen në Fakultetin e
Edukimit dhe të Filologjisë janë:
 të përgatisë mësimdhënës të
suksesshëm,
me aftësi të thella
profesionale dhe cilësi të larta morale dhe
shoqërore për t'u kthyer në modele
frymëzuese dhe motivuese për nxënësit;
 të përgatisë mësimdhënës si njerëz të
aftë për të punuar dhe për të ndihmuar në
komunitet;
 të përgatisë mësimdhënës të
motivuar për të punuar në të gjitha zonat e
rajonit dhe më gjerë, për të ndihmuar në
zhvillimin e tyre.
Këto synime sendërtohen në disa
objektiva të përgjithshme që kanë
programet e studimit, si:
 t'u japë të diplomuarve arsimim dhe
trajnim të mëtejshëm profesional në
fushën e mësimdhënies;
 t'u krijojë atyre një pamje të re për
arsimin në Shqipëri, në përputhje me
përvojën dhe konceptet evropiane;
 të përpiqet për të realizuar një status
të ri të mësuesit në kushtet e reja
ekonomiko-shoqërore që janë krijuar;
 programet e studimit shtrojnë
alternativa konkrete për zhvillimin e
arsimit në bazë të strategjisë kombëtare
dhe japin ndihmesën e tyre për hedhjen e
bazave për një arsim sa më profesionist etj.

STRUKTURA, ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE TË FAKULTETIT
 Këshilli i Fakultetit është organi më
i lartë drejtues i fakultetit si njësi kryesore.
Këshilli i Fakultetit drejtohet nga
Dekani i Fakultetit, Prof. dr. Ali Jashari dhe
ka përfaqësues nga gjitha njësitë
mësimore përbërëse si dhe nga korpusi
studentor.
 Fa k u l t e t i i E d u k i m i t d h e i
Filologjisë ka katër njësi bazë:

DEPARTAMENTI
I GJUHËS DHE I LETËRSISË
-

P r o f . a s . d r. E l o n a Ç e ç e
(përgjegjëse departamenti)

DEPARTAMENTI
I GJUHËVE TË HUAJA
-

P r o f . a s . d r. P a v l l o C i c k o
(përgjegjës departamenti)

-

Doc. Vasilika Pojani

-

Doc. Robert Stratobërdha

-

Dr. Benita Stavre

-

Dr. Erinda Papa

-

Dr. Lindita Kaçani

-

Msc. Suela Koça

-

Msc. Daniela Stoica

-

Msc. Eriola Qafzezi

-

Msc. Olsa Pema

-

Msc. Fabiola Kadi

-

Prof. dr. Ali Jashari (dekan)

-

Prof.as.dr. Dion Tushi

-

Msc. Alda Cicko
Msc. Alma Karasali

-

Prof.as.dr. Anyla Saraçi

-

-

Dr. Jonela Spaho

-

Msc. Juljana Çyfeku

-

Msc. Ilir Shyta

-

Msc. Dorela Konomi

-

Msc. Hysnie Haxhillari

-

Msc. Edlira Xega

-

Msc. Lorena Robo

-

Msc. Alma Pogoni

-

Msc. Olger Brame

-

Msc. Neli Naço

DEPARTAMENTI
I HISTORI – GJEOGRAFISË
-

Prof.as.dr. Bashkim Jahollari
(përgjegjës departamenti)
Dr. Arben Belba
Msc. Rezarta Hoxhallari
Msc. Orjon Ago
Msc. Ermira Jashiku
Msc. Metin Venxha
Msc. Edlira Menkshi
Msc. Alba Kreka

DEPARTAMENTI
I HISTORI - GJEOGRAFISË

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT
-

Doc. Donika Dardha (përgjegjëse
departamenti)
Prof.as.dr Aleksandra Piluri
Prof. as.dr Irena Nikaj
Doc. Marjela Burda
Msc. Anjeza Vila
Msc. Evionda Pylli

DEPARTAMENTI
I GJUHËVE TË HUAJA
DEPARTAMENTI
I GJUHËS DHE I LETËRSISË

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT
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PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË PARË
“BACHELOR” (ME KOHË TË PLOTË)
 MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR KLASA I-VI.
 MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR.
 GJUHË-LETËRSI.
 GJUHË ANGLEZE
 GJUHË-LETËRSI SHQIPE DHE FRËNGE.
 HISTORI-GJEOGRAFI.
 MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR KLASA I-VI
(FILIALI I POGRADECIT).

PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË PARË
“BACHELOR” (ME KOHË TË PJESSHME)
 MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR KLASA I-VI.
 MËSUES PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR.
 GJUHË-LETËRSI.
 HISTORI-GJEOGRAFI.

PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT
TË DYTË
 “MASTER PROFESIONAL” MËSUESI NË
GJUHË-LETËRSI ME PROFIL MINOR “ARTE”.
 “MASTER PROFESIONAL” MËSUESI NË
GJUHË ANGLEZE ME PROFIL MINOR “ARTE”.
 “MASTER PROFESIONAL” MËSUESI NË
GJUHË-LETËRSI ME PROFIL MINOR “SPORTE”.
 “MASTER PROFESIONAL” MËSUESI NË
HISTORI-GJOEGRAFI.
 “MASTER PROFESIONAL” NË
MËSIMDHËNIE (me kohë të pjesshme).
 “MASTER PROFESIONAL” MËSUESI
PËR CIKLIN E ULËT (me kohë të pjesshme).
 MASTER I SHKENCAVE NË MËSUESI PËR
ARSIMIN FILLOR KLASA I-VI.
 MASTER I SHKENCAVE NË TRASHËGIMI
DHE TURIZËM.
 PROGRAMI I STUDIMIT TË FORMIMIT
TË VAZHDUAR “GJUHA SHQIPE PËR TË
HUAJ”.
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Objektivat e disiplinave që
zhvillohen në programet e studimit
të Fakultetit të Edukimit dhe të
Filologjisë
Pajisja e studentëve me njohuri të
përshtatshme teorike dhe shprehi praktike
për arritjen e standardeve të larta në
mësimdhënien në shkollat 9- vjeçare dhe të
mesme, duke zbatuar teoritë dhe praktikën
e arsimit në lidhje me karakteristikat e
grupmoshave, përparësitë e arsimit në
vendin tonë dhe rolin e mësuesit si
profesionist në një kontekst social në
ndryshim.
Paraqitja dhe përpunimi i metodave
dhe mënyrave të ndryshme për një mësim
aktiv dhe gjithpërfshirës.
Aftësimi i studentëve për zgjidhjen e
situatave problemore në arsim në kontekste
të ndyshme.
Sigurimi i një konteksti akademik për
diskutimin e çështjeve aktuale që lidhen me
arsimin në Shqipëri dhe në vende të tjera,

duke synuar zhvillimin e perspektivës
teorike të studentëve dhe edukimin e
kompetencave speciﬁke për lëndën. Njohja
me zhvillimet më të fundit në fushën e
mësimdhënies së këtyre lëndëve dhe
aftësimin e tyre për komunikimin dhe
teknologjitë e informacionit bashkëkohor.
Realizimi i përgatitjes profesionale të
studentëve duke u përqëndruar në çështje
të tilla si testimi, menaxhimi, strategjitë e
të nxënit, punë kërkimore dhe të mësuarit
gjatë gjithë jetës.
Zhvillimi i aftësive praktike dhe
profesionale të studentëve duke përdorur
metoda që sigurojnë një përvetësim aktiv
të aftësive komunikuese në seminare dhe në
praktikën mësimore të vëzhguar në shkollë.
Veprimtaritë formuese didaktike dhe
praktikat profesionale do të sigurojnë një
kontakt të vazhdueshëm të studentëve me
shkollën për të cilën ata përgatiten.
Zhvillimi i shprehive të të mendiuarit
kritik, si dhe të vlerësimit të të dhënave dhe
informacionit në fushat speciﬁke të
interesave profesionale të studentëve të
lidhura me mësimdhënien.

Ndërgjegjësimi i studentëve në lidhje me
zhvillimin e mëtejshëm të përgjegjësive të tyre
personale në përfshirjen në punë të pavarur
kërkimore-shkencore, si dhe vlerësimin kritik të
informacionit dhe të dhënave.
Nxitja e studentëve për të kryer punë
kërkimore duke shfrytëzuar burime të ndryshme
informacioni (fjalorë, site interneti, periodikë,
manuale didaktikë etj.).
Synimet dhe objektivat e mësipërme janë
pasqyruar në gjithë dokumentacionin e
programeve të studimit që zhvillohen në
Fakultetin e Edukimit dhe të Filologjisë për të
përgatitur specialistë të zotë që kërkohen nga
tregu i punës, qoftë në sektorin shtetëtor apo
privat.
Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë ka një
infrastrukturë moderne me kushte të
përshtatshme për mësim dhe veprimtari
shkencore: 8 salla me videoprojektorë, një
amﬁteatër, një sallë videokonferencash; 1
laborator për gjuhët e huaja; 1 laborator për
fonetikën eksperimentale dhe patologjinë e të
folurit dhe 75 kompjutera me poste pune
interneti për pedagogët dhe studentët.
Në fakultet funksionon edhe biblioteka
“Kongresi i Manastirit” e cila ofron rreth 20 mi tituj
librash të specializuar në shqip dhe në gjuhë të
huaja, si dhe ka akses për të lexuar në biblioteka
dixhitale në disa universiteteve të huaja.
Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë ka
organizuar 7 konferenca shkencore ndërkombëtare
dhe ka bashkëpunim të ndërsjelltë me 12 fakultete
homologe në Shqipëri, në Ballkan dhe në Evropë.
Në Fakultetin e Edukimit dhe të Filologjisë
janë ftuar të mbajnë leksione dhe të zhvillojnë
biseda personalitete letrare dhe shkencore nga
Shqipëria dhe universitete evropiane.
Vetë Fakulteti nxjerr serinë e botimeve
“Scripta manent”, me punime shkencore të
pedagogëve dhe me përmbledhje të kumtesave
në konferenca të ndryshme.
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QENDRA E EKSELENCËS “FEF”
MBËSHTETUR NË VENDIMIN NR. 16,
DATË 24.7.2012 TË KOMISIONIT TË
AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË
TRAJNIMIT, FAKULTETI I EDUKIMIT DHE
FILOLOGJISË, QENDRA E EKSELENCËS
“FEF”, KA FITUAR TË DREJTËN E
TRAJNIMIT TË PUNONJËSVE TË
INSTITUCIONEVE ARSIMORE PËR 32 MODULE
ME RRETH 95 KREDITE PËR TË GJITHË
PROFILET E MËSUESVE NË SHËRBIM.

MISIONI I QENDRËS SË EKSELENCËS

“FEF”
Qendra e Ekselencës “FEF” në
Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë ka për
qëllim zhvillimin e veprimtarive të
trajnimit dhe të kualiﬁkimit të mësuesve.
Veprimtaria e kësaj qendre përqendrohet
në zhvillimin e shprehive të mësimdhënies
dhe inovacionit në edukim, në mënyrat dhe
praktikat e zhvillimit profesional të
mësuesve, në rikonceptualizimin e
partneritetit me shkollën etj.
Ajo është institucioni qendror për
kualiﬁkimin e personelit pedagogjik në
shkollat e rajonit të Korçës dhe më gjerë.
Qendra e Ekselencës “FEF” siguron një
bashkëpunim të vazhdueshëm me
drejtorinë arsimore rajonale dhe me zyrat
arsimore në rrethe Ajo ofron programe
trajnimi në rreth 8 proﬁle të mësuesve në
shërbim, programe që mbështesin dhe
sigurojnë rritjen e cilësisë së mësimdhënies,
përsosjes së saj, si dhe aplikime të risive në
fushën e mësimdhënies.
Qendra e Ekselencës “FEF” e ka selinë
në Sallën e videokonferencave të Fakultetit
të Edukimit dhe Filologjisë (auditori 334, kati
i tretë), e cila ka një infrastrukturë moderne
për kualiﬁkimin e mësuesve, si dhe do të

zhvillojë veprimtaritë kualiﬁkuese edhe në mjedise të tjera, si në Bibliotekën e Fakultetit, në
sallën e Internetit, në Laboratorin e Fonetikës Eksperimtentale dhe Patologjisë së të Folurit, në
Laboratorin e Gjuhëve të Huaja.
Qendra e Ekselencës “FEF” ka një koordinator (përgjegjës), pedagog me titull të lartë
shkencor, me statusin e përgjegjësit të departamentit, si dhe lektorë (pedagogë të kualiﬁkuar
dhe me përvojë mësimdhënieje), nga departamentet e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë,
sipas proﬁleve që mbulojnë, si dhe nga institucione të tjera.
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Këshilli i Fakultetit
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Mësimore
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Ekselencës
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Departamenti i
Gjuhës dhe
Letërsisë

Departamenti i
Gjuhëve të
Huaja

Departamenti i
Historisë dhe
Gjeografisë

Departamenti i
Edukimit

Fakulteti i Shkencave Natyrore
dhe Humane

56

57

Historiku i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane
riorganizimi i Fakultetit të Mësuesisë, i
themeluar në vitin 1992, në dy Fakultete:
1. Fakulteti i Shkencave Natyrore
dhe Shkencave Humane
2. Fa k u l t e t i i E d u k i m i t d h e
Filologjisë

Misioni i Fakultetit
Prof. dr. Gjergji Pendavinji
Dekan i Fakultetit
Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe
Humane u hap në vitin akademik 2011-2012
si një njësi e re dhe e rëndësishme e
Universitetit “Fan S. Noli” Korçë. Në zbatim
të Urdhërit nr. 16, datë 17.1.2012 të
Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës,
mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës
dhe në nenin 41 të Ligjit “Për Arsimin e
Lartë në Republikën e Shqipërisë” u bë
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Misioni parësor i Fakultetit të
Shkencave Natyrore dhe Humane, si pjesë
përbërëse e Universitetit “Fan S. Noli”
është përgatitja dhe formimi cilësor i
studentëve në të gjitha ciklet e studimit si
dhe kërkimit shkencor në fushat përkatëse.
Mësimdhënia mbështetet mbi
kërkimin shkencor dhe formimin
profesional të pjesëtarëve të staﬁt
akademik të FSHNH. Mësimdhënia reﬂekton
një standard të lartë të cilësisë duke

kultivuar kompetencën në programet e
studimit, duke nxitur kërkimin shkencor në
fushat përkatëse të studimit, duke e
familjarizuar studentin me metodat
shkencore dhe duke i prezantuar atij
mënyrën e të menduarit dhe të kërkimit
shkencor, nevojave dhe detyrave në
modiﬁkim të vazhdueshëm.

Synimi
Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe
Humane synon të përmbushë misionin e tij,
konform Statutit të Universitetit dhe
legjislacionit në fuqi mbi arsimin e Lartë në
Republikën e Shqipërisë, në nivelin cilësor
më të lartë të mundshëm. Kështu, FSHNH
bazohet dhe vepron mbi parime, por merr
edhe masat e nevojshme për të vepruar në
mënyrë ﬂeksibël dhe të arsyeshme përballë
nevojave dhe detyrave në modiﬁkim të
vazhdueshëm.

STRUKTURA ORGANIZATIVE E FAKULTETIT
DEPARTAMENTI
I SHKENCAVE SOCIALE
Departamenti i Shkencave Sociale
ofron këto programe studimi:
Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Filozoﬁ-Sociologji (me kohë të
plotë dhe të pjesshme)
Ky program ofron njohuri në shkencën
e ﬁlozoﬁsë dhe sociologjisë dhe synon
formimin bazë metodologjik, shkencor dhe
praktik në këto fusha, duke hedhur hapin e
parë drejt profesionit të mësuesit.

Ky program ofron njohuri të thelluara
në fushën e ﬁlozoﬁsë dhe synon në
formimin konceptual, teorik dhe formimin
në shprehi komunikimi dhe ndërveprimi
kulturor me individët, grupe dhe shtresa
shoqërore si dhe nxit reﬂeksionin ﬁlozoﬁk
dhe mendimin analitik, krahasues e
argumentues.
Staﬁ i departamentit
1. Doc. Ardian Matka (përgjegjës
departamenti)
2. Prof. dr. Gjergji Pendavinji
(dekan)
3. Prof. as.dr. Josif Minga
4. Dr. Magdalini Vampa
5. Msc.Mitjana Proﬁri

 Administrim dhe Politika Sociale
Ky program synon të sigurojë
formimin profesional të specialistëve në
fushat e shërbimit administrativ dhe
politikave sociale, cilësitë që kërkon tregu i
punës.

6. Msc.Maria Dojçe
7. Msc.Denisa Titili
8. Msc.Suela Ibraimllari
9. Amelita Themeli (sekretare)

Programe studimi të ciklit të dytë:
 Master Profesional në FilozoﬁSociologji me proﬁl minor në Edukim
Qytetar
Ky program studimi synon formimin
shkencor dhe intelektual të studentëve në
fushën e Filozoﬁsë dhe Sociologjisë. Në
përfundim të këtij programi, studentët do
të gjejnë mundësi punësimi në arsimin
parauniversitar.
 Master i Shkencave në
Sociale

Filozoﬁ

DEPARTAMENTI
I SHKENCAVE SOCIALE

DEPARTAMENTI
I INFORMATIKËS DHE FIZIKËS
Departamenti i Informatikës dhe
Fizikës ofron këto programe studimi:
Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Teknologji Informacioni
Ky program synon krijimin e specialistëve
të teknologjisë së informacionit (IT) në
Institucione të ndryshme, në biznese, shkolla,
kudo ku zbatohen teknologjitë e informacionit
dhe komunikimit.
Programe studimi të ciklit të dytë:
 Master Profesional
në
Matematikë-Fizikë dhe proﬁl minor në
Informatikë.
Ky program siguron zhvillimin
profesional në terma afatgjatë: aftësim të
mësuesve për zgjidhjen e nevojave të
ndryshme; përmirësim dhe fuqizim të
shkollave në drejtim të mësimdhënies.
Programi i studimit i aftëson mësuesit të
zgjidhin nevoja të ndryshme të nxënësve
dhe i ndihmon për të përmirësuar
mesimdhënien si në cilësi ashtu edhe në
metodologji.
 Master Profesional në Teknologji
Informacioni.
Ky program ka për qëllim të aftësojë
profesionistë me njohuri të avancuara në
fushat kryesore të teknologjisë së
informacionit, të integrojnë zgjidhjet që
ofron teknologjia e informacionit me ato të
proceseve të biznesit dhe institucioneve të
ndryshme për të plotësuar nevojat e tyre
për informacion, komunikim duke rritur
cilësinë dhe eﬁkasitetin e shërbimeve dhe si
rrjedhim duke u mundësuar atyre arritjen e
objektivave në një mënyrë efektive dhe
eﬁciente.
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Staﬁ i departamentit
1. Dr. Rafail Prodani (përgjegjës
departamenti)
2. Dr. Thoma Lice

DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS
Departamenti i Matematikës ofron
këto programe studimi:

3. Msc. Dhori Beta
4. Msc.Sotiraq Marko
5. Msc.Blerina Çeliku
6. Msc.Erma Pema
7. Msc.Marsel Kotori
8. Msc.Marijon Pano
9. Msc.Lorena Kelo
10. Danjela Horanlli (sekretare –
laborante)

DEPARTAMENTI
I INFORMATIKËS DHE FIZIKËS
Mundësitë e punësimit
Studentët mund të punësohen si:
konsulent IT, menaxher IT, specialist i
teknologjisë së informacionit në fusha të
ndryshme, administrator rrjeti, teknik
kompjuteri, programues, analist serveri,
konsulent në tregëtinë elektronike,
specialist në telekomunikacion, specialist
për bazën e të dhënave, zhvillues i
aplikacioneve mobile, zhvillues i web-it,
inxhinier software, menaxher sistemesh.
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Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Matematikë- Fizikë
Ky program synon edukimin dhe
formimin e mësuesve të ardhshëm në
fushën e matematikës dhe ﬁzikës si dhe
kualiﬁkimin e mëtejshëm të tyre.
 Matematikë- Informatikë
Ky program synon edukimin dhe
formimin e mësuesve dhe specialistëve të
ardhshëm në fushën e matematikës dhe
informatikës.
Mundësitë e punësimit
Diplomimi në programet e studimit që
ofron Departamenti i Matematikës, ofron
mundësi punësimi në fusha të ndryshme.
Një nga kërkesat e tregut të punës sot është
ajo për mësues në sistemin arsimor
parauniversitar në fushën e matematikës,
ﬁzikës dhe informatikës. Gjithashtu
diplomimi në këto programe ofron mundësi
punësimi edhe për specialistë në këto
fusha, të cilët mund të bëhen pjesë e
institucioneve publike dhe private.
Staﬁ i departamentit
1. Prof.as.dr. Lorenc Ekonomi
(përgjegjës departamenti)
2. Msc. Gjergji Çapollari
3. Msc. Argjir Butka
4. Msc. Arto Adili
5. Msc. Lorena Margo
6. Msc. Eljona Milo
7. Msc. Danjela Braho
8. Msc. Edlira Donefski
9. Msc. Ilir Palla
10. Daniela Horanlli (sekretarelaborante)

DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS

DEPARTAMENTI I INFERMIERISË
Departamenti i Infermierisë është
krijuar në tetor të vitit 1994, nën varësinë e
Ministrisë së Shëndetësisë, me një numër
prej 65 studentësh. Staﬁ i tij përbëhej nga 7
mjekë. Në vitin 1995, ai kaloi nën varësinë e
Universitetit “Fan S.Noli” Korçë, me
emërtimin Dega Infermieri, duke plotësuar
të gjitha kërkesat e një shkolle universitare.
Qëllimi i shkollës ishte përgatitja e
infermierëve me arsim të lartë. Në katër
vitet e para, mësimi u realizua nga mjekë dhe
pedagogë të ish-Shkollës së mesme
Mjekësore, me synim përfshirjen e
infermierëve të kualiﬁkuar në mësimdhënie.
Në vitin 2005, krahas programit të studimit të
ciklit të parë Bachelor Infermier i
Përgjithshëm, u çel edhe programi i studimit
i ciklit të parë Bachelor Infermier Mami. Në
vitin akademik 2010-2011 u çel programi i
studimit Bachelor Infermier i Përgjithshëm,
në sistemin me kohë të pjesshme. Në vitin
akademik 2013-2014 u çel edhe programi i
ciklit të dytë të studimeve Master Profesional
në Infermieristikë.
Misioni i Departamentit të Infermierisë,
si pjesë e Universitetit "Fan S.Noli" është të
realizojë edukimin profesional e shkencor të

studentëve në nivelin më të lartë cilësor
përmes programeve të përparuara të
arsimimit dhe kërkimit shkencor.
Objektivat e këtij departamenti janë
përgatitja e infermierëve specialistë për të
përballuar me sukses nevojat e tregut të
punës dhe sﬁdat e zhvillimit të sektorit të
shërbimit shëndetësor në të tri nivelet e tij
dhe në komunitet.
Departamenti i Infermierisë ofron
programe studimi të ciklit të parë në fushat e
studimit:

Mundësitë e punësimit
Studentët që përfundojnë studimet në
Departamentin e Infermierisë kanë mundësi
të punësohen në shërbimin shëndetësor
parësor publik e privat gjithashtu në
shërbimin spitalor si brenda dhe jashtë
vendit.
Staﬁ i departamentit
1. Dr. Eda Stasa (përgjegjëse
departamenti)
2.

Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Infermier i Përgjithshëm (me kohë
të plotë dhe të pjesshme)
 Mami (infermier)
Programet ofrojnë njohuri bazë mbi
metodat e parimet shkencore të
përgjithshme dhe aftësi të veçanta
profesionale në fushën e infermieristikës. Në
përfundim të programit të studimit Infermier
i përgjithshëm dhe Mami (infermier) studenti
merr formimin bazë teorik, etikodeontologjik, shkencor dhe aftësitë praktike
që kërkon profesioni I infermierit.

Dr. Elda Panariti

3.

Doc. Lindita Terolli

4.

Msc. Lida Jorgji

5.

Msc. Adelina Galica

6.

Msc. Zhinzela Qyli

7.

Msc. Blendi Baze

8.

Msc. Elena Drenesku

9.

Msc. Anxhela Frashëri

GRUPI MËSIMOR KËRKIMOR
BIOLOGJI-KIMI
Grupi mësimor kërkimor i BiologjiKimisë ushtron veprimtari mësimore dhe
kërkimore-shkencore në përmbushje të
misionit të tij në drejtimet e formimit
universitar të studentëve dhe kërkimin
shkencor bazë.
Misioni i këtij grupi mësimor-kërkimor
është të sigurojë një mësimdhënie me nivel
të lartë të disiplinave të Biologji-Kimisë duke
ofruar performancë dhe cilësi të lartë në
kurset tona, kurrikula të reja dhe teknologji
të reja në mësimdhënie. Në kërkimin
shkencor misioni ynë është zhvillimi i
kërkimit shkencor dhe integrimi i punës
shkencore me mësimdhënien, organizimi i
veprimtarive shkencore me karakter lokal,
kombëtar dhe ndër-kombëtar.

10. Msc. Erisa Grabocka

Staﬁ akademik i grupit mësimor

11. Msc. Emisa Krastaﬁllaku

1.

Prof.as.dr. Irena Vangjel
(përgjegjës grupi)

2.

Msc. Desareda Mero

3.

Msc. Marinela Grazhdani

4.

Msc. Tanja Kamburi

Programe studimi të ciklit të dytë:
 Master Profesional në
Infermieristikë
Ky program ofron mundësi për formim
të vazhdueshëm dhe kualiﬁkim të mëtejshëm
profesional të gjithë studentëve që kanë
mbaruar ciklin e parë të studimeve në
Infermieri të përgjithshme , ose fusha të
përafërta, apo të ngjashme me të.
DEPARTAMENTI I INFERMIERISË

GRUPI MËSIMOR KËRKIMOR
BIOLOGJI-KIMI
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Programet e studimit që ofrohen janë:
Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Biologji-Kimi (me kohë të plotë dhe
të pjesshme)
Ky program iu ofron studentëve gjatë
vitit të parë akademik njohuri të
përgjithshme, të mbështetura në lëndë të
formimit bazë të përgjithshëm, si dhe të
realizojë gjatë 2 viteve të tjera akademike,
thellimin e njohurive që përkojnë me proﬁlin
e diplomës në disiplinat speciﬁke për
programin. Programi synon edukimin dhe
formimin cilësor universitar dhe profesional,
formimin e vazhdueshëm dhe përshtatjen e
veprimtarive të tij me zhvillimet shoqërore
dhe ekonomike.
Programe studimi të ciklit të dytë:
 Master Profesional në mësimdhënie
për mësuesit e biologji-kimisë
Ky program synon të përgatisë
mësimdhënës të suksesshëm, me aftësi të
thella profesionale dhe cilësi të larta morale
dhe shoqërore për t'u kthyer në modele
frymëzuese dhe motivuese për nxënësit.
Synimi ﬁnal i programit është që të përgatisë
specialistë të zotë që të thithen nga tregu i
punës, si në arsimin publik ashtu dhe në atë
jopublik.
Mundësitë për punësim
Studentët me formim të tillë mund të
punësohen si mësues të shkollave publike
dhe jopublike, si specialist pranë Drejtorive
Arsimore Rajonale, punonjës në Qendrat e
Kualiﬁkimit të Mësuesve sipas lëndëve
përkatëse.
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QENDRA E EKSELENCËS
Mbështetur në udhëzimet e MASH,
Urdhër nr. 110, dt. 09.03.2011 për:
“Nevojat për Trajnimin e Mësuesve dhe
Drejtuesve të Arsimit Parauniversitar”,
pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës
dhe Shkencave Humane, u çel këtë vit
akademik Qendra e Ekselencës; e cila
përbën një njësi bazë kërkimore dhe
trajnuese.
Kjo qendër ka si mision formimin
cilësor të specialistëve në fushat përkatëse
dhe promovimin e kërkimit shkencor në
shkencat e natyrës dhe ato humane. Ajo
funksionon si njësi trajnuese dhe kërkimore
në fushën e didaktikës së shkencave, e
certiﬁkuar dhe akredituar nga MASH.
Krahas përqëndrimit të veprimtarisë
k ë rk imore të fa k u lte tit, Qe n dra e
Ekselencës zhvillon një aktivitet të gjerë
trajnues për mësuesit në detyrë duke ofruar

programe trajnimi për mësuesit në shërbim
në Rajonin e Korçës dhe më gjerë, ne
fushat:
a. S h k e n c a s o c i a l e : F i l o z o ﬁ ,
Sociologji;
b. Shkenca natyrore: Matematikë,
Fizikë, Informatikë, Biologji, Kimi.
Këto programe trajnimi synojnë
zhvillimin e shprehive në mësimdhënie, të
praktikave mësimore, si dhe të aftësive të
drejtimit për personelin në detyrë.
Qendra e Ekselencës e FSHNH
funksionon në mjediset e reja dhe të
rikonstruktuara të Fakultetit të Shkencave
të Natyrës dhe Shkencave Humane, me një
infrastrukturë moderne mësimore dhe
laboratorike, të përshtatshme për
veprimtaritë kualiﬁkuese. Ajo drejtohet
nga një përgjegjës me kualiﬁkim të lartë

akademik, si dhe angazhon lektorë e
kërkues të kualiﬁkuar në fushat e
veprimtarisë së saj.
Kjo qendër ka bashkëpunim të
vazhdueshëm me Drejtorinë Arsimore
Rajonale dhe me Zyrat Arsimore në rrethe
për evidentimin e kërkesave dhe për
efektivitetin e programeve trajnuese që
ofron ajo, si dhe me institucione të tjera
brenda dhe jashtë vendit që ushtrojnë
veprimtari në këto fusha.

Facilitetet, burimet materiale

772.8 m2 (godina është dy katëshe) dhe

të Korçës ku studentët kryejnë praktikën

dhe shërbime të tjera

godina tjetër e cila është bibliotekë dhe

mësimore. Sipërfaqja e mjediseve të

qendër interneti për studentët me

mësimdhënies është rreth 1800 m2. Klasat

2

sipërfaqe 162.9 m . Në godinën qendrore ka

janë projektuar për t'u përdorur si

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe

3 salla leksionesh 50-80 vende; 6 klasa pёr

laboratorë. Godina ka në përbërjen e saj 3

Shkencave Humane zhvillon veprimtarinë

seminare; 1 amﬁteatёr me 140 vende. Kёto

salla leksionesh të cilat kanë një kapacitet

mësimore dhe shkencore në dy godina,

auditore krijojnё kushte komode për

prej 50 vendesh, 2 salla seminaresh, 7 klasa

godina ekzistuese e Shkollës së Infermierisë

mёsimdhёnie. Sallat e leksioneve janё

laboratori të ndara funksionalisht si vijon:

dhe godina e re (ish Divizioni). Fakulteti i

pajisur me videoprojektorё, tё cilёt

Shkencave të Natyrës dhe Shkencave

lehtёsojnё sё tepёrmi pёrcjelljen e

Humane ka një sipërfaqe trualli prej 10251

informacionit gjatё orёs sё mёsimit. Përveç

m2, sipërfaqe të godinës qëndrore prej

auditorëve në godinë ndodhen edhe 5
laboratorë:


2 laboratorë biologjie dhe kimie



1 laborator ﬁzike



2 laboratorë informatike



1 laborator obstetrikë-gjinekologji



2 laboratore anatomo-ﬁziologji



3 laboratore infermieristike



1 laborator kirurgjikal

Në këtë godinë është transferuar edhe
Qendra e Edukimit Qytetar si qendër
trajnimi nën kujdesin e Departamentit të
Shkencave Sociale.
Godina e Infermierisë është ndërtuar
në vitet 90'. Ajo është një godinë e re e
destinuar për një shkollё infermierie.
Vendndodhja është pranë Spitalit të Rrethit
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Këto mjedise janë të pajisura me
materiale të nevojshme për zhvillimin e
orës mësimore si: postera, mulazhe,
manekinë, literaturë, aparatura mësimore
mjekësore, instrumenta mjekësore,
shtrate vizite, diapozitive, televizor, video
si dhe materiale të tjera për akomodimin e
studentëve.
Në funksion të zhvillimit të lëndëve
shkolla shfrytëzon dhe disa laboratore dhe
kabinete të kompletuar të godinës së
universitetit (biologji, bioﬁzikë, biokimi).
Në godinë gjenden edhe 1 bibliotekë, 1
sallë informatike, 1 sekretari, salla e
pedagogëve, 1 zyrë, 1 zyrë arkivi, një
mjedis për studentët etj. Aktualisht në
Shkollën e Infermierisë përdoren 3 salla
leksionesh me kapacitete rreth 40 - 60
studentë secila.
Pajisje të tjera që përdoren për
zhvillimin e leksioneve (në varësi të
mënyrës së zgjedhur nga pedagogu) si
diapozitivet, fotoprojektorët, retroprojektori merren nga biblioteka dhe
laboratorët.
Biblioteka e shkollës është një mjedis
leximi dhe pune shumë i përshtatshëm për
studentët dhe pedagogët. Ka një kapacitet
prej 30 vendesh. Ajo është e pajisur me
literaturë dhe pajisje të tjera të nevojshme
si kompjuter, printer, skaner, televizor
videoplayer.

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe
Shkencave Humane
Adresa: Rruga: “Nënë Tereza”, Korçë
Tel: +355 82 2479 22
Tel: +355 82 243300
Tel/Fax: +355 82 242230
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Këshilli i Fakultetit

GÑÔMŌÒ
DEKANI

GÑŐMǾPMÖÑŌPÑP
Departamentet

Ï ÑŌŇǾMÑ
Qendra e
ĜÔ
ŒÑÕÑŌŃVŒ
Ekselencës

Departamenti i
Matematikës

Departamenti i
InformatikëFizikë

Departamenti i
Shkencave

Departamenti i
Infermierisë

Grupi MësimorKërkimor Biologji-Kimi
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Fakulteti i Ekonomisë
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HISTORIKU I FAKULTETIT TË EKONOMISË
Financë-Kontabilitet. Në vitin akademik
2011-2012,në Fakultetin e Ekonomisë u hap
programi i studimt "Master i Shkencave",
MBA në Turizëm dhe Mikpritje.
Në vitin akademik 2012-2013, u hap
"Master i Shkencave" në Financë.

Prof.as.dr. Frederik Çuçllari
Dekan i Fakultetit
Fakulteti i Ekonomisë është çelur në
vitin 1992. Studentët e parë u diplomuan në
vitin 1996. Kalimi i ekonomisë shqiptare në
një ekonomi tregu e bënë të domosdoshëm
krijimin e një fakulteti i cili ofronte
njohuritë teorike dhe shprehitë praktike të
nevojshme për të kuptuar dhe përditësuar
funksionimin e ekonomisë.
Fakulteti i Ekonomisë ofron diploma
në katër programe studimi:
 Financë-Kontabilitet
 Menaxhim Biznesi
 Administrim biznesi në Marketing

Zgjerimi i arsimit universitar, rritja e
kërkesës së tregut për profesionin e
ekonomistit dhe liria e studentëve për të
studiuar në programet e studimit që
dëshirojnë, kanë bërë që të kemi prurje të
larta të studentëve në të gjitha programet e
studimit që ofrohen. Kjo kërkesë vazhdon
të jetë e lartë, duke përfshirë të gjitha
rrethet e Qarkut të Korçës dhe më gjerë.
Ky fakultet është një qendër e
rëndësishme e arsimit universitar, kërkimit
shkencor dhe trajnimit në fushën e
ekonomisë.

Misioni i Fakultetit
Fakulteti i Ekonomisë jep kontributin
maksimal në shoqëri përmes ngritjes së
edukimit, të nxënit dhe hulumtimit në nivel
të lartë.

 Administrim biznesi në Turizëm
Fakulteti i Ekonomisë ka dhe ﬁlialin e
tij në qytetin e Pogradecit, ku vazhdon
programi i studimit Administrim biznesi në
Turizëm.
Në secilin program studimi jepen
njohuri bazë dhe bashkëkohore lidhur me
funksionimin e ekonomisë së tregut.
Ky fakultet ka ﬁlluar aktivitetin e tij
si pjesë përbërëse e Universitetit “Fan S.
Noli” me tri programe studimi: programi i
studimit Menaxhim, programi i studimit
Marketing dhe programi i studimit Turizëm
me kohë të plotë dhe të pjesshme.
Duke marrë parasysh edhe kërkesat
në rritje në këtë fushë, në vitin akademik
1998-1999 u çel programi i studimit
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Synimi
Fakulteti i Ekonomisë iu ofron
studentëve kushte për edukimin e tyre në
përputhje me sﬁdat e integrimit evropian
për të përgatitur specialistë të ardhshëm në
fushën e ekonomisë
Përmbushja e këtij misioni do të
realizohet përmes këtyre objektivave:
1. Të ofrojë njohuri bazë shkencoreteorike bashkëkohore në fushën e
ekonomisë.
2. Të ofrojë njohuri praktike për t'iu
përshtatur sa më mirë dhe sa më shpejt,
detyrave konkrete në vendet e punës.

3. Të rritë aftësitë teorike dhe
praktike duke bërë proﬁlizimin profesional.
4. Të krijojë mundësi për kualiﬁkimin
e vazhdueshëm të specialistëve të rinj në
fushën e ekonomisë.
5. Të forcojë lidhjet dhe shkëmbimet
me fakultetet e tjera homologe brenda dhe
jashtë vendit.
6. Të luajë një rol aktiv si
pjesëmarrës në projekte kërkim-zhvillimi
duke iu përgjigjur perspektivës së zhvillimit
të rajonit.

Mundësitë e punësimit të
studentëve
Të diplomuarit e Fakultetit të
Ekonomisë japin kontributin e tyre në
sektorin publik dhe privat. Ata janë
punonjës dhe drejtues të suksesshëm në
institucionet bankare, shoqëritë e
sigurimit, kompanitë e telefonisë celulare,
etj. Ata gjithashtu japin kontributin e tyre
profesional në organet e tatim-taksave,
dogana, organet e pushtetit lokal – bashki,
komuna, organizatat joqeveritare etj. Një
pjesë e tyre rezultojnë si sipërmarrës dhe
menaxherë të suksesshëm të bizneseve në
rajonin tonë e më gjerë.

STRUKTURA ORGANIZATIVE E FAKULTETIT
DEPARTAMENTI
FINANCË-KONTABILITET
Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Financë-Kontabilitet (me kohë të
plotë dhe të pjesshme)
Ky program jep një sistem bazë
njohurish formuese në fushën e ekonomisë,
menaxhimit të ﬁnancës dhe kontabilitetit
me objektiv kryesor formimin e
specialistëve të aftë për të punuar si
specialistë ﬁnance dhe kontabiliteti në
njësitë publike dhe private.
Programe studimi të ciklit të dytë:
 Master Profesional në FinancëKontabilitet
Ky program synon zgjerimin e
njohurive të ﬁtuara në ciklin e parë të
studimeve për formimin e tyre si specialistë
kontabiliteti dhe ﬁnance të njësive
ekonomike të sektorit privat dhe shtetëror
si dhe t'u japë mundësinë që një pjesë e
tyre të vazhdojnë studime të mëtejshme në
fushat e ﬁnancës dhe kontabilitetit.
Studentët aftësohen për të punuar në
institucionet bankare, tatimore, doganore,
sigurimet shoqërore por edhe të ushtrojë
profesione të lira si kontabilist i miratuar,
ekspert kontabël i regjistruar, këshilltar
ﬁskal etj .

përfundimit të programit, studenti
aftësohet për mundësinë e punësimit në
njësitë e ndryshme ekonomike, kryesisht në
sektorin privat, si dhe në nivel drejtuesi në
sektorin publik (në nivel qendror apo lokal).
Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky
program dhe kompetencat që përftojnë
studentët nëpërmjet tij u mundësojnë
atyre edhe ndjekjen e një karrierë
kërkimore apo akademike nëpërmjet
vazhdimit të studimeve në ciklin e tretë të
studimeve (doktoraturë).

DEPARTAMENTI
MARKETING-TURIZËM
Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):
 Administrim Biznesi në Marketing
(me kohë të plotë dhe të pjesshme)
Ky program u jep studentëve
njohuritë e nevojshme për formimin e tyre
si specialistë në fushën e administrimit të
biznesit me fokus kryesor marketingun. Në

Staﬁ akademik i departamentit
1. Pr o f . a s . d r. A l k e t a Pa s h o l l i
(përgjegjëse deparatmenti)
2. Prof.as.dr. Frederik Çuçllari
(dekan)

përfundim të programit, studenti aftësohet
për t'u punësuar në pozicionet e
mëposhtme: shërbim klienti; menaxher
njësie; konsulent; biznesi, menaxherë

3. Prof.dr. Elfrida Zeﬁ

eksport/importi ose kërkimi; agjentë

4. Prof.as.dr. Eleni Vangjeli

shitjesh etj.

5. Prof.as.dr. Majlinda Dine
6. Prof.as.dr. Anila Mançka
7. Dr. Klaudeta Merollari
8. Dr. Kostandin Nasto

 Administrim Biznesi në Turizëm
(me kohë të plotë dhe të pjesshme)
Ky program u jep studentëve
njohuritë e nevojshme për formimin e tyre

9. Msc. Genci Gjançi

si specialistë në fushën e administrimit të

10. Msc. Sorina Koti

biznesit me fokus kryesor turizmin. Në

11. Msc. Aida Mosko

përfundim të programit, studenti aftësohet

12. Msc. Klaudia Lipi
13. Msc. Marsida Harremi

për t'u punësuar në: shërbim klienti;
menaxherë eventesh; kulinari; menaxherë
në agjensitë e udhëtimit; menaxherë në
sektorin publik etj.
Programe studimi të ciklit të dytë:

 Master i Shkencave në Financë
Ky program u jep studentëve njohuri
të nevojshme, të avancuara, në fushën e
ﬁnancave, duke iu krijuar premisa për
zhvillim në karrierë apo studime të
mëtejshme në nivel doktorature. Pas

 Master Profesional në Marketing
Ky program u jep studentëve arsimim
dhe trajnim të mëtejshëm profesional në
DEPARTAMENTI
FINANCË-KONTABILITET

fushën e marketingut duke paraqitur
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alternativa konkrete për zhvillimin e

9. Msc. Mariglena Hoxha

profesionistëve marketing në përputhje me

10. Msc. Denada Olli

objektivat bazë të zhvillimit ekonomik të
vendit si dhe në përputhje me sektorët
prioritarë të zhvillimit të tij.
 Master Profesional në Turizëm
Ky program u jep studentëve arsimim
dhe trajnim të mëtejshëm profesional në
fushën e turizmit. Programi hedh bazat për
përgatitjen e menaxherëve të turizmit në

administrimit dhe menaxhimit të sektorit
privat dhe publik, duke iu krijuar në të
njëjtën kohë premisa për zhvillim në
karrierë apo studime të mëtejshme në këtë
fushë. Figura profesionale bazë që
formohet nëpërmjet këtij programi është
ajo e drejtuesit të niveleve të ndryshme, i
cili është në gjendje të punësohet para së
gjithash në kompanitë e biznesit, si edhe
në institucione të tjera private, por edhe
publike.

fushën e hotelerisë dhe restoranteve por
edhe në sektorët e tjerë të shërbimeve
 Master i Shkencave në Administrim

Staﬁ akademik i departamentit
DEPARTAMENTI MARKETING - TURIZËM

Biznesi në Turizëm dhe Mikpritje
Ky program pajis studentёt me

DEPARTAMENTI MENAXHIM

njohuritё e nevojshme teorike dhe
empirike, pёr tё kuptuar dhe vlerёsuar
kёrkesat dhe fenomenet menaxheriale duke
vёnё theksin tek turizmi dhe mikpritja. Ky
program zhvillon kompetencat, cilësitë dhe
aftёsitё intelektuale tё nevojshme pёr t'i
zbatuar ato nё njё mjedis real tё biznesit tё
turizmit.
Staﬁ akademik i departamentit
1. P r o f . a s . d r. M a m i c a N e n e
(përgjegjëse departamenti)

1. P r o f . a s . d r. S o n e l a S t i l l o
(përgjegjëse deparatmenti)
2. Prof.as.dr. Mirela Cini
3. Prof.as.dr. Suela Gërdhe
4. Prof.as.dr. Aida Gabeta

Programe studimi të ciklit të parë
(Bachelor):

5. Doc. Marinela Teneqexhi

 Menaxhim (me kohë të plotë dhe
të pjesshme)

7. Msc. Eva Dhimitri

Ky program u jep një sistem bazë
njohurish formuese në fushën e ekonomisë,
menaxhimit, marketingut, ﬁnancës dhe
kontabilitetit. Objektivi kryesor është
formimi i specialistëve të aftë për të
menaxhuar njësitë e biznesit në sektorin
privat dhe publik.

9. Msc. Emil Frashëri

6. Msc. Gentisa Furxhi
8. Msc. Elda Çollaku

2. Prof.dr. Yllson Manoku
3. Prof.as.dr. Ledina Alolli
4. Dr. Oriola Theodhori
5. Dr. Esmeralda Polena
6. Dr. Stela Zoto
7. Msc. Erion Nexhipi
8. Msc. Gerta Fundo
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Programe studimi të ciklit të dytë:
 Master Profesional në
Administrim Biznesi
Ky program u jep studentëve njohuri
të nevojshme, të avancuara, me karakter të
theksuar praktik/profesional në fushën e

DEPARTAMENTI MENAXHIM

Facilitetet, burimet materiale
dhe shërbime të tjera
Fakulteti i Ekonomisë ofron hapësira
bashkëkohore për mësimdhënie: salla të
mëdha leksionesh dhe seminaresh të
pajisura me videoprojektorë, 3 laboratorë
kompjuteri, 1 laborator turizmi dhe 1
bibliotekë.
FAKULTETI I EKONOMISË
Adresa: Shëtitore “Rilindasit”, Korçë
Tel: +355 82 242201
Tel: +355 82 247800
Tel/Fax: +355 82 242230
Web: www.unkorce.edu.al
E-mail: info@unkorce.edu.al
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FILIALI I POGRADECIT
Filiali i Pogradecit ndodhet në një
godinë tre katëshe dhe ofron kushte të
përshtatshme për zhvillimin e
mësimdhënies: 3 salla leksionesh të pajisura
me videoprojektorë, 5 salla seminaresh, 1
laborator informatike dhe 1 sekretari.

FILIALI I POGRADECIT
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Këshilli i Fakultetit

Dekani
DEKANI

Departamentet
Departamentet

Sekretaria

Sekretaria
Mësimore
Mësimore
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Departamenti
FinancëKontabilitet

Departamenti
Menaxhim

Departamenti
MarketingTurizëm

MUNDËSI STREHIMI
Universiteti “Fan S.Noli” ofron
akomodim pranë Qendrës për Trajtimin e
Studentëve e cila ndodhet pranë godinës
kryesore të univeristetit.
Drejtori:
Tel: +355 8242618
Studentët e huaj mund të zgjedhin të
jetojnë edhe në mjedise të marra me qira.
Çmimet e apartamenteve arrijnë nga 60-80
euro në muaj. Mjetet urbane të transportit
publik si dhe taksitë, që kushtojnë 1,5 euro,
mund të përdoren për lëvizjen brenda
qytetit.
Jetesa në qytetin e Korçës nuk është
shumë e shtrenjtë krahasuar me qytete të
tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë. Korça
ofron vende çlodhëse dhe argëtimi, bare
dhe restorante, një teatër dhe një kinema
në qendër të qytetit etj. Në fshatrat
turistike rreth Korçës mund të gjenden
hotele dhe restorante shumë të mira që
ofrojnë mjedise të gjelbëruara, ajër të
pastër si dhe gatime tradicionale. 30
minuta larg Korçës ndodhet edhe qyteti i
Pogradecit, i cili ofron po aq mundësi
argëtimi dhe çlodhëse në breg të liqenit.
Për vetë pozitën e saj gjeograﬁke,
Korça ofron edhe mundësinë e udhëtimit në
shtetet fqinjë Greqi dhe Maqedoni, pikat e
kalimit të të cilave ndodhen shumë pranë
qytetit.
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