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Historik i shkurter i UPT 

RIM I SHKURTËR HISTORIK PËR UPT 
 

Në vitin akademik 1951 u krijua Instituti i Lartë Politeknik (ILP) në 

vendin tonë. Kjo datë shënon njëkohësisht edhe zanafillën e 

arsimit të lartë në Shqipëri. Në atë kohë, në strukturën ILP bënin 

pjesë tre drejtime: Ndërtim, Mekanik dhe Elektrik. Rektori i parë i 

ILP ka qënë Prof. Zija Këlliçi. Më pas, në Shqipëri u krijuan edhe 

fakultete te tjera dhe të gjithë së bashku, në vitin 1957, themelu- 

an Universitetin Shtetëror të Tiranës. Në vitin 1991, gjatë sistemit 

të kaluar, të gjitha fakultetet me formim inxhinierik u rigrupuan 

duke formuar Universitetin Politeknik të Tiranës (UPT). Në vitin 

2007, si rezultat i reformës që ndërmori qeveria shqiptare për 

reformimin e kërkimit shkencor në Shqipëri, ndryshoi struktura 

përbërëse e Universitetit Politeknik të Tiranës, i cili aktualisht ka 

në përbërjen e tij shtatë Fakultete dhe një Institut Kërkimi e 

Zhvillimi. 
 

Rektori i parë i UPT ka qënë Prof. Gëzim Karapici. Pasuesit e tij 

në postin e Rektorit të UPT kanë qënë Prof. Emil Lamani, Prof. 

Tamara Eftimi, Prof. Përparim Hoxha dhe Akademik Jorgaq 

Kaçani. Rektori aktual i Universitetit Politeknik është Prof.Dr. 

Andrea Maliqari. Rektori ka një mandat 4-vjeçar. Ai zgjidhet 

nga personeli akademik dhe nga studentët si dhe emërohet 

nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. 
 

Universiteti Politeknik i Tiranës është institucion publik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FJALA PËRSHËNDETËSE E REKTORIT 
 
 
Është kënaqësi dhe nder i veçantë të jesh dhe të 
ndihesh pjesë e Universitetit Politeknik të Tiranës, 
universitetit të vetëm publik politeknik, me përvojën 
dhe eksperiencën më të gjatë  rreth 65 vjeçare në 
vendin tonë, me një vizion të qartë dhe ambicioz 
për të ofruar standarde lider në edukimin e 
inxhinierëve të rinj në fushat inxhinierike dhe të 
arkitekturës, me programe të akredituara si brenda 
dhe jashtë vendit nëpërmjet shfrytëzimit të 
kapaciteteve dhe përvojës së tij shumëvjeçare, për 
të orientuar studentët në fitimin e njohurive dhe të 

aftësive të nevojshme për një karrierë kreative dhe të suksesshme. 
 
Veprat më të mëdha dhe më të rëndësishme në fushat inxhinierike dhe të 
arkitekturës mbajnë sot vulën e mendimit të përparuar dhe shkencor të inxhiniereve 
dhe te arkitektëve të përgatitur dhe të formuar pranë auditorëve të Universitetit 
Politeknik të Tiranës. 
Ato janë vërtetimi dhe shprehja më e qartë e suksesit të realizimit të misionit që ka 
ky universitet për të ofruar një edukim ndërdisiplinor në fushat inxhinierike dhe të 
arkitekturës për komunitetin e studentëve të të gjitha trevave shqiptare, për të 
edukuar dhe mësuar inxhinierët dhe arkitektët e ardhshëm si profesionistë 
novatorë, krijues, të ndjeshëm ndaj kulturës dhe të përgjegjshëm ndaj mjedisit me 
aftësi të larta mendimi dhe me njohuri bashkëkohore të teknologjive, që të mund të 
ndajnë dhe të aplikojnë njohuritë ndërmjet tyre dhe me disiplina të tjera, si dhe të 
jenë të hapur ndaj mundësive të reja të bashkëpunimit në procesin e mësimit dhe 
të praktikës profesionale. 
 
Universiteti Politeknik i Tiranës me programet që ofron në të tre nivelet e studimit, 
Bachelor, Master i Shkencave, Master i Integruar i Shkencave, Master Profesional 
dhe Doktoraturë, është sot ndër më të kërkuarit nga studentët, jo vetëm për kërkesat 
që ka tregu i punës për inxhinierë dhe arkitektë, por edhe për kualitetin e 
programeve që ofron, ku gërshetohen më së miri përvoja dhe eksperienca 
mësimore dhe shkencore e këtij universiteti që nga themelimi i tij, me eksperiencën 
dhe përvojën e përparuar evropiane dhe më gjerë, të shprehura në implementimin 
e plotë të Sistemit të Bolonjës në të gjitha programet e studimit që mbulon ky 
universitet. 
Bashkëpunimi në planin mësimor dhe shkencor me universitetet homologe në 
Evropë dhe më gjerë ka qenë dhe mbetet nga prioritetet më të rëndësishme të 
Universitetit Politeknik të Tiranës, në partneritet të plotë me to. Kanë qenë dhe janë 
mjaft të frytshme partneritetet me universitetet evropiane në Itali, Francë, Gjermani, 
Norvegji, Austri, partneriteti në unionin e universiteteve të kryeqyteteve evropiane, 



 

UNICA, bashkëpunimi me universitetet e rajonit te Ballkanit, në Maqedoni, Serbi, 
Mal i Zi, Bosnje-Hercegovinë, Slloveni, Kroaci, si dhe universitetet shqipfolëse në 
Kosovë dhe Maqedoni, partneriteti në Unionin e Universiteteve të Rajonit të Detit të 
Zi, BSUN etj., të cilat përmes projekteve të ndryshme të bashkëpunimit TEMPUS, 
ERASMUS+, rajonale dhe dypalëshe, kanë dhënë një kontribut të çmuar në 
përmirësimin dhe përsosjen e kurrikulave të shkollës, specializimin dhe kualifikimin 
shkencor të stafit akademik. 
Universiteti Politeknik i Tiranës i ka dhënë këtij vendi një histori suksesi dhe në asnjë 
çast nuk do të reshtë së përqafuari trendet e reja të mësimdhënies dhe kërkimit 
shkencor, në betejën për dijen dhe inovacionin. 
Duke zgjedhur për të studiuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, duke 
bashkëpunuar dhe në partneritet të plotë me të, jo vetëm keni bërë zgjedhjen më të 
mirë, por ju siguroj se do të ndiheni pjesë e rëndësishme e zhvillimit më të mirë 
cilësor, kreativ dhe inovator të të gjithë aktivitetit mësimor, akademik dhe kërkimor-
shkencor me parametra bashkëkohore. 
 
 

   Prof. Dr. Andrea MALIQARI 

   Rektor i Universitetit Politeknik të Tiranës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Struktura Organizative Institucionale e UPT-së 

 

Senati Akademik 

Bordi i Administrimit 

Rektorati 

Fakultetet 

Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit  

 

 

 

Struktura Organike Drejtuese e Rektoratit të UPT-së 

 

Rektor: Prof. Dr. Andrea Maliqari 

Administrator: Besmir Ali 

Zv. Rektor për anën Shkencore: Prof. Asoc. Elfrida Shehu 

Zv. Rektor për anën Mësimore: Prof. Asoc. Akli Fundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Senati Akademik 
 

Senati Akademik është organ kolegjial vendimmarrës i zgjedhur në nivel 

universiteti. Veprimtaria e Senatit të UPT, mbështetet në Ligjin Nr. 80/2015 

“Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë 

në Republikën e Shqipërisë”. 
 

Senati është organi më i lartë i universitetit që përcakton politikat e zhvillimit 

të tij, programon, bashkërendon, drejton dhe kontrollon veprimtaritë e 

mësimdhënies e të kërkimit shkencor, problemet administrativo-financiare 

si dhe vlerëson efikasitetin e tyre. 
 

Senati akademik kryesohet nga Rektori, i cili është kryetar i tij. Në mungesë 

të tij mbledhjen e drejton nënkryetari. 
 

Senati akademik përbëhet nga 37 anëtarë të brendshëm, të zgjedhur, si 

përfaqësues të grupimeve përkatëse të universitetit sipas nenit 9, pika 4, të 

statutit të UPT, + 1 (Rektori) që le detyrën në zgjedhjet e radhës. 
 

Mbledhjet e senatit dhe të komisioneve të tij, janë të vlefshme kur janë të 

pranishëm jo më pak se dy të tretat e anëtarëve të brend- shëm të tij. 

Vendimet merren me shumicën e thjeshtë të votave të të pranishmëve në 

mbledhje. Për rastet kur kërkohen ndryshime të Statutit të UPT-së apo të 

Rregulloreve të tij, vendimet merren me jo më pak se 2/3 e votave “pro” të 

anëtarëve të senatit. 
 

Votimet në senat, si rregull, bëhen të hapura. Në rast se votat pro dhe kundër, 

për një çështje të caktuar, janë në numër të barabartë, vendimtare është vota 

e kryetarit të senatit. Votimet në senat mund të bëhen edhe të fshehta, kur 

kjo kërkohet nga kryetari i senatit ose nga një e treta e anëtarëve të 

pranishëm në mbledhje. 



 

 
 
 
 
 
 

Bordi i Administrimit 
 

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili 

garanton përmbushjen e misionit të Universitetit Politeknik të Tiranës, 

mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij. 
 

Rektori dhe Administratori i institucionit kanë të drejtë të marrin pjesë në 

mbledhjet e Bordit të Administrimit, pa të drejtë vote, kur e vlerësojnë 

ata vetë, si dhe kur thirren nga ky bord. 

 

 
Bordi  i  Administrimit  përbëhet nga 7 anëtarë: 
 

 

a- Përfaqësues të zgjedhur nga UPT (3 anëtarë) 
 

 
 

b- Të emëruar nga Ministri i Arsimit ,  Sportit dhe Rinisë, përfaqësues 

nga fushat akademike, menaxheriale, ekonomike dhe juridike (4 

anëtarë)



 

 
 

Kërkimi Shkencor dhe 

Marrëdhëniet me Jashtë 
 

Kërkimi Shkencor dhe Marrëdhëniet me Jashtë mbulon gjithë 

bashkëpunimet me universitetet e huaja, zbatimin e marrëveshjeve të 

lidhura me to, aktivitetet në kuadrin e Rrjeteve Universitare Ballkanike, 

Evropiane dhe më gjerë, zbatimin e projekteve ndërkombëtare në të cilat 

merr pjesë institucioni, në përputhje me ligjet e Shtetit Shqiptar. 

 
Marrëveshje me Universitete:  

Universiteti Montesquieu Bordeaux IV - Francë; 

Universiteti i Firenze-s - Itali; 

Universiteti “La Sapienza”, Romë - Itali;  

Univeristeti Ghent - Belgjikë;  

Universiteti Politeknik i Torino-s - Itali; 

Universiteti P u  r d u e, Lafayette, Indiana – SHBA; 

Instituti i Teknologjisë Fukuoka – Japoni; 

Universiteti Politeknik i Barit – Itali; 

Universiteti i Siegenit – Gjermani; 

Universita Politecnica delle Marche – Itali; 

Università di Genova – Itali; 

Politecnico di Bari – Itali; 

South East European University – Maqedonia Veriore; 

University of Zagreb – Kroaci; 

Uşak Üniversitesi – Turqi; 

Politehnica University of Bucharest – Rumani; 

Unviersitta IUAV di Venezia – Itali; 

Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" – Kosovë; 

Université de Technologie de Compiègne – Francë; 

Istanbul Technical University – Turqi; 

https://www.google.com/search?q=Universita+Politechnica+delle+Marche&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwjpoMDezKzuAhULyqQKHc8IC1sQvgUoAXoECAsQLg


 

Université de Poitiers – Francë; 

Louisiana State University – SHBA; 

Aristotle University of Thessaloniki – Greqi; 

Université de Haute-Alsace – Francë; 

Çanakkale Onsekiz Mart University – Turqi; 

University of León – Spanjë; 

D'Annunzio University of Chieti – Itali; 

Università di Genova – Itali; 

Institute for Housing and Urban; 

Development Studies – Holandë; 

etj. 

 

 

Anëtar i Rrjeteve: 
 

BSUN (Black sea Universities Network); 
 

UNICA (Universities from Capitals of Europe); 

AUF (Agence Universitaire de la Francophonie); 

SEFI (Société Européenne de la Formation des Ingénieurs) ; 

CUM (Communauté des Universités de la Méditerranée).



 

 

Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë  

 
 

Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë i Universitetit Politeknik të Tiranës 

është ngritur me vendim të Senatit të UPT-së, datë 26.03.2009, nën 

varësinë e Rektori të UPT-së. Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë 

funksionon në bazë të Ligjit Nr. 80/2015 datë 22.7.2015 “Për 

Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të 

Lartë në Republikën e Shqipërisë”. 
 

UPT është përgjegjës për sigurimin e brendshëm të cilësisë në të 

gjitha njësitë përbërëse organizative. Për këtë, funksionon Rrjeti i 

Cilësisë me përgjegjësinë e ngritjes, zbatimit dhe përmirësimit të 

vazhdueshëm të sistemit të cilësisë në UPT, mbështetur në Kodin 

e Cilësisë në Arsimin e Lartë si dhe standardet dhe udhëzimet 

evropiane për sigurimin e cilësisë në Hapësirën Evropiane të 

Arsimit të Lartë. 

Rrjeti i Cilësisë përbëhet nga Njësia Qendrore e Sigurimit të 
Cilësisë (NJQSC), e ngritur në Rektoratin e UPT dhe Njësitë e 
Sigurimit të Cilësisë (NJSC) në çdo njësi kryesore të UPT. 

 

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë vendos lidhje 

bashkëpunimi me dekanët, drejtorin e institutit, drejtuesit e 

programeve të studimit, përgjegjësit e departamenteve dhe 

organizatat studentore të UPT. 



 

      www.fin.edu.al 
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Historik i shkurtër i FIN 
 

FIN është një nga fakultetet më të vjetra dhe më me eks- 

periencë në arsimin e lartë shqiptar. Ai është themeluar 

më 1951 si Degë Ndërtim në kuadër të Institutit te Lartë 

Politeknik të Tiranës dhe më vonë është bërë pjesë e 

Universitetit të Tiranës. Në vitin 1983 Fakulteti i 

Inxhinierisë së Ndërtimit u krijua si njësi më vete në 

përbërje të UT. 

 Që prej krijimit të Institutit Politeknik e deri më sot, FIN 

si njësi kryesore e UPT-së, i ka dhënë vendit një histori 

suksesi. Veprat më të mëdha dhe më të rëndësishme në 

fushën e ndërtimit mbajnë vulën e mendimit të 

përparuar dhe shkencor te inxhinierëve të formuar në 

auditorët e FIN. 
 
 
 
 
 
 
 

www.fin.edu.al 

http://telegraf.al/wp-content/uploads/2019/01/33-1024x696.jpg
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Departamentet 
 
Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit 

Departamenti i Mekanikës së Strukturave 

Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit 

Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës 

Departamenti i Gjeodezisë 

 

Diplomat 
BACHELOR në Inxhinieri Ndërtimi 

BACHELOR në Inxhinieri Hidroteknike 

BACHELOR në Inxhinieri Mjedisi 

BACHELOR në Inxhinieri Gjeodezi 

 
“Master i Shkencave” 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi, profili Strukturist 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi, profili Gjeoteknikë 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi, profili Infrastrukturë e Transportit 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim Uji 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Mjedisi, profili Energjetikë 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Hidroteknikë 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Gjeodezi 
 

“Master Profesional” 
 Master Profesional në Inxhinieri Gjeodezi 

 Master Profesional në Inxhinieri Mjedisi 

 Master Profesional në Inxhinieri Hidroteknikë 

 

PhD në: 
Inxhinieri Ndërtimi 

Inxhinieri Gjeodezi 



 

F
IM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTETI 
 

I INXHINIERISË 

MEKANIKE 

Historik i shkurtër i FIM 
 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është e para shkollë e 

lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në 

fushat e mekanikës, metalurgjisë dhe materialeve dhe tek- 

stil modës. Përgatitja e specialistëve të lartë të inxhinierisë 

mekanike në Shqipëri daton që nga viti 1951, në degën e 

inxhinierisë mekanike e cila ka qenë pjesë përbërëse e In- 

stitutit të Lartë Politeknik, deri në vitin 1957, vit në të cilin 

me krijimin e Universitetit të Tiranës u bë pjesë përbërëse 

e tij. Deri në vitin 1991, vit në të cilin krijohet Universiteti 

Politeknik, Dega e Inxhinierisë Mekanike ishte pjesë për- 

bërëse e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike. 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike formësohet si njësi e 

pavarur e Universitetit Politeknik në vitin 1991. Në vitin 

1999 me organizimin e zgjedhjeve të para demokratike në 

universitete u bë edhe riorganizimi i FIM si më poshtë: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fim.edu.al

http://www.fim.edu.al/


 

Departamentet 
Departamenti i Energjisë  
Departamenti i Mekanikës  
Departamenti i Prodhimit Menaxhimit  

Departamenti i Tekstilit dhe Modës 
 

 

Diplomat 
BACHELOR në Inxhinieri Mekanike 

BACHELOR në Inxhinieri Tekstile dhe Modë 

BACHELOR në Inxhinieri Materiale 

BACHELOR në Inxhinieri Ekonomike 

 
“Master i Shkencave” 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Mekanike, profili Konstruksion Makinash 
dhe Mjete Lëvizëse 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Mekanike, profili Energjetikë 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Mekanike, profili Prodhim dhe Menaxhim 
Industrial 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Materiale, profili Materiale 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Tekstili dhe Modë 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Ekonomike 

 Master i Shkencave në Menaxhim Energjie 
 

“Master Profesional” 
 Master Profesional në Inxhinieri Materiale 

 Master Profesional në Inxhinieri Mekanike, profili Energjitikë 

 Master Profesional në Inxhinieri Transporti 

 

PhD në:  

Inxhinieri Mekanike 



 

F
T

I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTETI I 

TEKNOLOGJISË 

SË INFORMACIONIT 

Historik i shkurtër i FTI 
 

Historia e Degës së Inxhinierisë Elektronike fillon që 

prej viteve ́ 60, me formimin e Katedrës së Elektronikës, 

si pjesë e Fakultetit të Inxhinierisë. Në vitin 1994 u krijua 

Departamenti i Elektronikës dhe Dega e Elektronikës 

u organizua në tre drejtime: Automatikë, Kompjutera 

dhe Telekomunikacion. Në vitin 2007 u krijua Fakulteti i 

Teknologjisë së Informacionit (nga bashkimi i struk- 

turave ekzistuese: Departamenti i Elektronikës, Instituti 

i Informatikës dhe Matematikës së Aplikuar dhe Sek- 

sioni i Informatikës). 
 

Programet e studimit të FTI-së ofrojnë njohuri në 

fushat e arkitekturës e sistemeve të 

telekomunikacioneve, teknikave numerike dhe 

analoge të përpunimit dhe transmetimit të sinjaleve 

multimediale, sistemet satelitore, sistemet me fibra 

optike, protokollet e transmetimit të të dhënave,  

rrjetat e kompjuterave, rrjetat me sensorë, rrjetat ad- 

hoc, arkitekturën e sistemeve të përpunimit,  

strukturën e bazave të të dhënave, sistemet e 

shpërndarë, inxhinieria e softuerit, teknologjitë Web, 

elementët bazë të sistemeve elektronike, projektimin e 

elementëve përbërës të sistemeve elektronike, apliki- 

met e sistemeve elektronike në industri, etj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fti.edu.al 

http://www.fti.edu.al/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamentet 
Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit 

Departamenti i Inxhinierisë Informatike 

Departamenti i Bazave të Informatikës 
 

Diplomat 
BACHELOR në Inxhinieri Elektronike  

BACHELOR në Inxhinieri Informatike  

BACHELOR në Inxhinieri Telekomunikacioni 

 

Diploma Master Profesional: 
 Inxhinieri Informatike 

 Teknologji Informacioni 
 

Diploma Master Shkencor: 
 Inxhinieri Elektronike 

 Inxhinieri Informatike 

 Inxhinieri Telekomunikacioni 
 

Grada Doktor: 
 Grada Doktor i shkencave në Inxhinieri Informatike 

 Grada Doktor i shkencave në Telekomunikacion dhe Inxhinieri 
Informacioni 
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FAKULTETI 

 

I GJEOLOGJISË 

DHE MINIERAVE 

Historik i shkurtër i FGJM 
 

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave është shkolla e parë e 

lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialisteve për të 

gjitha degët e shkencave të industrisë minerare. Drejtimet 

e përgatitjeve të specialisteve në këto shkenca kanë pasur 

si qëllim zhvillimin e gjeologjisë në të gjithë drejtimet e 

saj; specialistëve të minierave për hapjen, përgatitjen dhe 

shfrytëzimin e vendburimeve të mineraleve të dobishëm 

dhe drejtimin e shpimit dhe prodhimit të vendburimeve të 

naftës dhe të gazit. 
 

Përgatitja për herë të parë e këtyre drejtimeve të reja 

shkencore në vendin tonë, kërkonte edhe zhvillimin brenda 

shkollës të disa specialiteteve të ngushta e të veçanta, të 

cilat u rritën dhe u zhvilluan me shpejtësi krahas zhvillimit 

dhe rritjes së fakultetit. Fakulteti filloi të përgatisë 

specialistë që i përgjigjeshin kërkesave të zhvillimit të 

industrisë minerare. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave u 

formua dhe u zhvillua në kuadrin e Institutit të Lartë 

Politeknik të Tiranës dhe Fakultetit të Inxhinierisë të 

Universitetit të Tiranës. Mbi këtë bazë, drejtimi i përgatitjes 

së studentëve ka qënë dhënia e titullit “Inxhinier” për të 

gjitha specialitetet që përgatiteshin. Kjo lidhet me formimin 

e thellë inxhinierik të planeve dhe të programeve 

mësimore. Ky drejtim vazhdon të jetë edhe sot. 
 

 
 
 
 

www.dibmin-fgjm.org 

http://www.dibmin-fgjm.org/


 

 

Departamentet 
Departamenti i Shkencave të Tokës 

Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës 

Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare 

Departamenti i Burimeve të Energjisë 
 

Diplomat 
“Bachelor” 

 Bachelor në Inxhinieri Gjeomjedisi 

 Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatikë 

 Bachelor në Inxhinieri e Burimeve Minerare 

 Bachelor në Inxhinieri e Naftës dhe Gazit 

 Bachelor në Inxhinieri Gjeologjike 
 

“Master i Shkencave” 
 Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili Inxhinieri Miniere dhe Markshajderi 

 Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili Pasurimi i Mineraleve dhe Riciklimi i 
Mbetjeve 

 Inxhinieri e Naftës dhe Gazit 

 Inxhinieri GIS dhe Modelim Minerar 

 Inxhinieri Industriale 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeoinformatikë 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Vendburimet e Mineraleve të Dobishme-Petrologji 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure 

 Inxhinieri Gjeofizike 

 Inxhinieri Gjeomjedisi 
 

   “Master Profesional” 

 Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili Inxhinieri Miniere 

 Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili Gjeomatikë 

 Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili Pasurimi i Mineraleve dhe Riciklimi i 
Mbetjeve 

 Inxhinieri e Naftës dhe Gazit 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeoinformatikë 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure 

 Inxhinieri Gjeologjike, profili Vendburimet e Mineraleve të Dobishme-
Petrologji 

 Inxhinieri Gjeomjedisi 

PhD në:  

Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi 
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FAKULTETI 
 

I ARKITEKTURËS 

DHE 

URBANISTIKES 

 

 
 
 
 
 
 
 

Historik i shkurtër i FAU 
 

Në vitin 1957, Instituti Politeknik shndërrohet në 

Universitetin e Tiranës. Pranë këtij universiteti u 

strukturua Fakulteti i Inxhinierisë në përbërje të të cilit 

ishte edhe Dega Ndërtim. Fillimisht, studentët 

formoheshin në këtë degë si Inxhinierë, e më vonë me 

titullin Inxhinier – Arkitekt. Për herë të parë në vitin 1969 

filluan studimet për Arkitekturë, që në vitin e parë. 24 

studentët e parë u pranuan pasi kaluan një konkurs 

pranimi. Ky ishte brezi i parë me titullin Arkitekt që u 

diplomua në vitin 1974. Fakulteti i Inxhinierisë së 

Ndërtimit u krijua ne vitin 1983 në kuadrin e Universitetit 

të Tiranës. Dega Arkitekturë u bë pjesë e këtij fakulteti. 

Më pas, në vitin 1984, Katedra e Urbanistikës u nda nga 

ajo e Arkitekturës. Në vitin 1993 u krijua Departamenti i 

Arkitekturës dhe Urbanistikës, i cili ishte funksional deri 

në fillim të vitit 2013. Së fundmi, në Janar të vitit 2013, 

me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 28, 

datë 31.01.2013 u krijua Fakulteti i Arkitekturës dhe 

Urbanistikës, i cili mbart mbi vete traditën dhe përvojën 

dhjetravjeçare të Universitetit Politeknik të Tiranës në 

fushën e arkitekturës dhe urbanistikës. 

 
 
 
 
 

www.fau.edu.al 

http://www.fau.edu.al/


 

 

Departamentet 
 
Departamenti i Arkitekturës (DA) 
Departamenti i  Urbanistikës (DU) 
Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës (DRTA) 
Qëndra e Kërkimit Shkencor (QKSH) 
 
 

Diplomat 
 
“Bachelor” 
 

 Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 
 

“Master i Shkencave” 
 

 Master i Shkencave në Arkitekturë, profili Arkitekt 

 Master i Shkencave në Arkitekturë, profili Urbanist 

 
“Master Profesional” 
 
     Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture. 

 

PhD në:  

Arkitekturë dhe Urbanistikë dhe Restaurim



 

www.fie.edu.al
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FAKULTETI 

 

I INXHINIERISË 

ELEKTRIKE 

Historik i shkurtër i FIE 
 

1951 Themelohet Instituti Politeknik në Tiranë në të 

cilin bënte pjesë edhe Fakulteti Elektroteknik. 
 

1953 Filloi sistemi pa shkëputje nga puna për përgatitjen 

e Inxhinierëve Elektrik. 
 

1954 Me shkresë zyrtare, miratohen Fakulteti Elek- 

troteknik dhe katedrat e para të tij. 
 

Më 16 Shtator 1957 themelohet Universiteti Shtetëror i 

Tiranës që përfshiu Institutin Politeknik me katër degë. 
 

1969 Ish-dega Elektrike u nda në dy profile: Elektrifikimi i 

Industrisë dhe Centralet Elektrike. 
 

1983 Fakulteti i Inxhinierisë ndahet në dy fakultete: 

Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike 

(FIME) dhe në atë të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN). 
 

1991 Universiteti Shtetëror i Tiranës (USHT) ndahet  

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) që fiton statusin e 

një universiteti publik të pavarur i cili kishte në përbërjen 

e tij fakultetet 4 fakultete, ndër të cilët Fakulteti i 

Inxhinierisë Elektrike me dy Departamente, Elektrik dhe 

Elektronik. 
 

1996 Në bazë të propozimit të UPT, miratohet nga MASH 

Shkolla e Edukimit në Distancë. 
 

2008 Me propozim të MASH dhe VKM ish Fakulteti i 

Inxhinierisë Elektrike (FIE) (1991-2007) ndahet në dy 

fakultete: Fakulteti i inxhinierisë Elektrike dhe Fakulteti 

i Teknologjisë së Informacionit. 

 
 
 
 
 
 
 

www.fie-dsef.net 

http://www.fie.edu.al/
http://www.fie-dsef.net/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamentet 
Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë 

Departamenti i Elektroteknikës 

Departamenti i Automatikës 
 

Diplomat 
“Bachelor” 

 Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili Energjitikë 

 Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili Automatizim Industrie 

 Bachelor në Inxhinieri Mekatronike 

“Master i Shkencave” 
 Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike, profili Automatizimi i Industrisë 

Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike, profili Energjetikë  

“Master Profesional” 
 Master Profesional në Inxhinieri Elektrike, profili Automatizimi i Industrisë 

 Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike 

 Master Profesional në Elektroenergjitikë  
Doktoratura në: 

 Elektroenergjitikë 

 Automatizim Industri 

 Elektroteknikë 
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FAKULTETI 
I INXHINIERISË 
MATEMATIKE 
DHE INXHINIERISË 
FIZIKE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Historik i shkurtër i FIMIF 

 

Fakulteti I Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike u 

krijua si pjesë përbërëse   e Universitetit Poiliteknik të 

Tiranës në vitin 2007. Ky është një fakultet i ri i cili ofron 

një të ardhme të sigurtë. Formim bazë dhe të avancuar të 

shkencave inxhinierike si dhe të shkencave kompjuterike, 

fotonike, elektronike, optike, automatizim dhe 

telekomunikacion. Studentët të cilët diplomohen pranë 

FIMIF punësohen në shumë fusha të ekonomisë ndër të 

cilat mund të përmendim: inxhinierë në laboratorët e 

kontrollit dhe të testimit të materileve; inxhinierë për 

aplikimin e metodave moderne të matjes së rrezatimeve 

optike, të temperaturës, emisioneve akustike, përdorimit 

të ultratingujve për qëllime industriale dhe mjekësore; 

inxhinierë për përdorimin e pajisjeve lazer dhe me fibra 

optike në teknologjinë e komunikimit etj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamentet  
 
Departamenti i Inxhinierisë Fizike  
Departamenti i Kimisë 
Departamenti i Inxhinierisë Matematike 

Qendra e Gjuhëve të Huaja 

Diplomat 
“Bachelor” 

 Bachelor në Inxhinieri Matematike 

 Bachelor në Inxhinieri Fizike 

Master i Shkencave” 
 Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Fizike, profili Fizikan Mjekësor 

 Master i Shkencave në Inxhinieri Fizike, profili Inxhinier Fizike 

“Master Profesional” 
 Master Profesional në Inxhinieri Matematike në Analizë Sistemesh; 

 Master Profesional në Inxhinieri Fizike; 

 Master Profesional në Inxhinieri Matematike, profili Aktuaristikë. 

 
PhD 

 PhD në Inxhinieri Matematike, me Drejtimin Anali 

 



 

                                      

                                                www.geo.edu.al/newweb/ 
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Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit 
dhe Mjedisit  

 
Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit 
është një njësi kombëtare kërkimore shkencore që 
vepron nën ombrellën e Universitetit Politeknik të 
Tiranës. Nga pikëpamja organizative është hartuar në 4 
departamente kryesore, secila prej tyre përmban deri në 
tre njësi kërkimore. 
 
Misioni i Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe 
Mjedisit është përmirësimi i kërkimit shkencor në fushën 
e gjeoshkencave në Shqipëri nëpërmjet: 
    -kryerjes së kërkimeve shkencore dhe aplikative 
    -udhëheqjes në procesin arsimor të studentëve dhe 
studiuesve të rinj 
   - ndërmarrjen e shërbimeve me të tretë në fushat e 
sizmologjisë, burimeve natyrore, gjeoriskut, gjeologjisë, 
ujit dhe mjedisit 
 

 
                                                                                         

 
INSTITUTI 

 

I 

GJEOSHKENCAVE, 

ENERGJISË, UJIT 

DHE MJEDISIT 

Shërbimet kryesore të IGJEUM-it janë: 
 

- Studimi i fenomeneve gjeologjike si  

fenomenet gjeofizike, gjeomekanike etj si dhe 

krijimi mbi bazën e tyre i hartave gjeologjike 

dhe tematike; 
 

- Studimi dhe vlerësimi i burimeve natyrore 

të vendit përsa i përket burimeve 

nëntokësore minerale, energjetike dhe 

atyre ujore. 
 

- Realizimi i kërkimit shkencor në fushën e 

rreziqeve natyrore si dhe të atyre të krijuara 

nga aktiviteti i njeriut (rrëshqitje, erozion, 

përmbytje, ndotje e mjedisit, etj.); 
 

- Studim i mikrozonimit në lidhje me vlerësimin e 

riskut sizmik në shkallë lokale dhe kombëtare; 

- Adoptimi i standarteve europiane në studimet 

sizmike.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Studimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i aktivitetit 

sizmik të vendit dhe mundësimi i shpërndarjes së  të 

dhënave në kohë reale për vendimmarrësit dhe 

opinionin e gjerë; 
 

- Zhvillimi i gjeomodeleve të cilat mbështesin kërkimin 

shkencor në fushat e gjeofizikës, gjeologjisë, gjeomjedisit, 

sizmologjisë, energjisë termale, etj. të bazuara këto në 

teknologjinë bashkëkohore të gjeoinformacionit. 
 
 

Departamentet 

  Departamenti i Klimës dhe Mjedisit 

  Departamenti i Gjeologjisë 

  Departamenti i Sizmologjisë 

  Departamenti i Ekonomisë së Ujrave 



 

 

Biblioteka UPT 
 

Biblioteka Shkencore është pjesë e 

strukturës dhe në vartësi direkte të 

Rektoratit të Universitetit Politeknik. 

Biblioteka, me aktivitetin e saj, i 

shërben procesit mësimor, punës 

kërkimore shkencore dhe u ofron 

literaturë stafit akademik, punonjësve 

shkencorë dhe specialistëve të 

fushave të ndryshme të prodhimit, 

si dhe studentëve të Universitetit 

Politeknik. Biblioteka Shkencore e 

kryen aktivitetin e saj në përputhje 

me rregulloren, e cila miratohet nga 

Rektorati i Universitetit Politeknik. 
 

Shërbimet referencë që ofron 

biblioteka janë: 
 

- Shërbim të drejtpërdrejtë: 

informacioni i plotë që u jepet 

përdoruesve të saj, për çdo 

problematikë që kërkohet. 
 

- Shërbime indirekte: që përfshin 

krijimin e katalogëve, bibliografive 

dhe të gjitha referencave 

ndihmëse, të cilat ndihmojnë 

përqasjen e përdoruesve për këto 

koleksione. 
 

Për herë të parë në historinë e 

Bibliotekës Shkencore të Universitetit 

Politeknik po krijohet Skedari 

Elektronik, duke përdorur Programin 

ProCite 4.0. 
 

Në kuadrin e eIFL- Konsorciumit  të 

bibliotekave shqiptare, të gjitha 

dekanatet, departamentet, institutet 

dhe bibliotekat e fakulteteve të 

Universitetit Politeknik, kanë qasje 

(open access) në Internet për të 

konsultuar në rrugë elektronike (on 

line) e-books, e- journal, kumtesa, 

statistikat e OECD (Organization 

for Economic Cooperation and 

Development) nëpërmjet OECD-i 

library. Mund të konsultohen tekste 

të plota të literaturës së ofruar me të 

drejtë printimi deri në 1 Prill 2013. 

Buletini i Shkencave Teknike 
(BSHT) 

 

Buletini i Shkencave Teknike përgatitet, 

botohet dhe hidhet në qarkullim nga 

Universiteti Politeknik i Tiranës. 
 

BSHT është një organ i UPT – së dhe 

vlerësohet si revistë shkencore me 

Bord Editorial. Qëllimi i BSHT –së është 

që të publikojë rezultatet e arritura në 

kërkimin shkencor, bazë dhe të 

aplikuar, në fushat e shkencave 

teknike. 
 

BSHT botohet në gjuhën zyrtare shqipe 

dhe në raste të veçanta mund të 

publikojë edhe në gjuhë të huaja me 

vendim të Redaksisë së tij. 
 

Në BSHT botohen artikuj që vlerësohen 

si origjinale nga redaksia e tij dhe që 

janë produkte të punonjësve të UPT – së 

si dhe të personave të tjerë jashtë tij, 

por gjithmonë me përmbajtje të fushave 

që lidhen me aktivitetin e universitetit. 

BSHT botohet deri në 

4 numra në vit, 

duke patur 1 

numër në jo më 

pak se 3 muaj. 

Revista përmban 

jo më shumë se 

10-12 artikuj me 

80-100 faqe dhe 

tirazh paraprak 

prej 100 copësh. 

 

 

 



 

 
 

Momente nga firmosjet e marrëveshjeve të bashkëpunimit 

 

          

 



 

 

 

 

Momente nga evente të ndryshme 
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