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Mirë se erdhët! 

Studentët dhe UPT kanë menduar për ju këtë vit të ri akademik 2019-2020! 
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Hyrja 

Kush jemi ne? 

Ne jemi një grup studentësh nga fakultete të ndryshme të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe të 

gjithë së bashku kemi menduar për të krijuar nga studentë, në mbështetje të studentëve, këtë guidë,  

që do t’u vijë në ndihmë, veçanërisht atyre studentëve, të cilët fillojnë rishtazi studimet universitare 

pranë UPT-së.  

Qëllimi i Guidës Studentore 

Guida Studentore ka për qëllim të shërbejë si një udhërrëfyes për lehtësimin dhe përmirësimin e 

jetës suaj studentore.   

Kjo guidë do të ketë karakter:  

-informues mbi të drejtat dhe detyrimet e studentëve, vendndodhjet, strukturën e brendshme të 

universitetit të tyre, ndarjen e fakulteteve dhe pikat e kontakteve të rëndësishme  

-orientues mbi njohjen e sistemit të transportit urban, qytetas dhe ndërqytetas, që ndihmon në 

lehtësimin e aktivitetit të ngarkuar ditor  

-njohës mbi tarifat, adresat dhe kontaktet e nevojshme dhe të domosdoshme të çdo institucioni në 

shërbim të qytetarit dhe me specifike në shërbim të studentit. 
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KAPITULLI 1 

NJOHJA ME QYTETIN E TIRANËS 

Tirana është kryeqendra e qarkut dhe rrethit me të njëtin emër dhe kryeqyteti i Republikës së 

Shqipërisë. Tirana ndodhet në qendër të Shqipërisë, rreth 35 km në lindje të Durrësit dhe rreth 40 

km në veri-perëndim të Elbasanit. 

Qyteti i Tiranës është qyteti më i madh i Shqipërisë me një popullsi prej 895.160 banorësh dhe 

sipërfaqe 1,110.03 km². Tirana është qendra më e madhe ekonomike, administrative, politike, 

industriale, mediale, akademike, sociale dhe kulturore e vendit. 

Qyteti i Tiranës është ndarë në njëmbëdhjetë njësi administrative të vogla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Ndarja administrative e qytetit të Tiranës 

 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Bashkia_e_Tiran%C3%ABs
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Disa nga pikat turistike që mund të vizitohen në Tiranë janë: 

• Mozaiku i Kishës Paleokristiane 

• Kompleksi muzeal i Bulevardit "Dëshmorët e Kombit" dhe Sheshit "Skënderbej" 

• Parlamenti i parë (Teatri i Kukullave) 

• Kulla e Sahatit e ndërtuar në vitin 1830 

• Xhamia e Et'hem Beut 

• Katedralja Ortodokse e Ringjalljes së Krishtit 

• Kisha Katedrale e Shën Palit 

• Varri monumental i Kapllan Pashës 

• Kalaja e Tiranës 

• Pallati i Princeshës Sanije 

• Rezidenca Mbretërore 

• Ura e Tabakëve 

• Varrezat e Dëshmorëve si pikë turistike dhe monument artistik 

• Pallati i Brigadave 

• Kalaja e Petrelës 

 

 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Bulevardi_D%C3%ABshmor%C3%ABt_e_Kombit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Sheshi_Sk%C3%ABnderbej
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kulla_e_Sahatit_e_Tiran%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Xhamia_e_Et%27hem_Beut
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kalaja_e_Tiran%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Pallati_i_Princesh%C3%ABs_Sanije
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ura_e_Tabak%C3%ABve
https://sq.wikipedia.org/wiki/Pallati_i_Brigadave
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kalaja_e_Petrel%C3%ABs
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KAPITULLI 2 

UNIVERSITETI IM 

Në këtë kapitull do të njihemi me një informacion të përgjithshëm për Universitetin Politeknik të 

Tiranës dhe më pas do të ndalemi në vendndodhjen, fakultetet përbërëse dhe strukturën 

organizative të Universitetit. 

Qëllimi i këtij kapitulli është që studentët të informohen dhe të jenë pjesë e jetës studentore në 

fakultetet ku janë të regjistruar, por të kenë gjithashtu dhe një pasqyrë të universitetetit në 

përgjithësi.  

Në vazhdim do të ndalemi në pikat e lartpërmendura. 

 

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

 

Që nga formimi i tij e deri më sot, institucioni i Universitetit Politeknik të Tiranës ka njohur një 

ndryshim të vazhdueshëm, në harmoni me kërkesat, zhvillimin e shoqërisë dhe kulturës shqiptare. 

Në këtë ndryshim, ai ka qenë shpesh herë vetëgjeneruesi dhe faktori mbështetës i krijimit të 

historisë së arsimit të lartë (të atij inxhinierik në veҫanti), i teknologjisë, inovacionit, ekonomisë, 

kulturës kombëtare dhe jetës publike. 

Traditat e këtij Universiteti fillojnë që në vitin 1951, me ngritjen e Institutit të Lartë Politeknik në 

Tiranë, i cili përmbante disa degë kryesore inxhinierike si Degën e Inxhinierisë Mekanike, Degën 

e Inxhinierisë Elektrike dhe Degën e Inxhinierisë së Ndërtimit. Stafi i tij akademik përbëhej 

fillimisht nga pedagogë rusë dhe asistentë shqiptarë, të diplomuar në fakultetet inxhinierike, 

kryesisht të vendeve të Europës Lindore. Gradualisht, me rritjen e nivelit të kualifikimit dhe të 

specializimit, u bë e mundur zëvendësimi i plotë i pedagogëve të huaj me pedagogë shqiptarë. 

Në vitin 1957 formohet Universiteti Shtetëror i Tiranës dhe pjesë e rëndësishme e tij ishte dhe 

Fakulteti i Inxhinierisë i përbërë nga: Dega Mekanike, Dega Elektrike, Dega e Ndërtimit dhe Dega 
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e Gjeologji-Minierave, në të cilat diplomoheshin inxhinierë të përgjithshëm sipas katër fushave 

përkatëse inxhinierike. 

Viti 1971 ishte viti i përfundimit të ristrukturimit të parë të degëve, apo ndryshe të programeve të 

studimit, në Fakultetin e Inxhinierisë. Në përputhje me kërkesat e industrisë shqiptare të asaj kohe, 

e cila po merrte një zhvillim relativisht të madh, në të katër degët/programet e studimit u krijuan 

profile, në një numër të përshtatshëm të kufizuar. Kjo ishte periudha e kualifikimeve të para të 

stafit akademik jashtë shtetit, nëpërmjet specializimeve afatshkurtër dhe afatgjatë, gjë që dha 

ndikim të dukshëm në cilësinë e mësimdhënies dhe kërkimin shkencor. 

 Formimi i Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT) duke u shkëputur nga Universiteti i Tiranës, 

në vitin 1991 bëri të mundur krijimin e katër fakulteteve : të Inxhinierisë Mekanike FIM), 

Inxhinierisë Elektrike (FIE), Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) dhe Fakultetit të Gjeologji-Minierave 

(FGJM), mbi bazën e katër degëve ekzistuese. Në këtë kuadër u ndërtuan programe të rinj studimi 

dhe u rrit numri i drejtimeve të tyre. 

 Në vitin 1994 struktura organizative e fakulteteve të UPT ndryshoi. Mbi bazën e katedrave 

ekzistuese deri në atë kohë, u krijuan departamentet, të cilët u detajuan deri në seksione. Ndryshime 

të rëndësishme këtë vit u bënë edhe në planet mësimore të shumë programeve të studimit. Në këto 

programe studimi u vendosën për herë të parë një numër i konsiderueshëm drejtimesh të reja. 

 Vitet 90-të dhe gjysma e parë e viteve 2000 ishte periudha e specializimit të gjerë të stafeve 

akademike dhe ndihmëse të fakulteteve të UPT në vende të ndryshme të Europës Perëndimore, si 

dhe e mobiliteteve të studentëve. 

Gjatë kësaj periudhe UPT i ka kushtuar vëmendje të madhe lidhjes, komunikimit dhe 

bashkëpunimit si me partnerët brenda vendit ashtu dhe me partnerët homologë jashtë vendit. Fillon 

një bashkëpunim i frytshëm i UPT-së, veçanërisht në fushën e mësimdhënies, me universitete të 

tilla si Politekniku i Barit (Itali), Politekniku i Torinos (Itali), Instituti Politeknik i Athinës, 

Universiteti i Sigenit (Gjermani), Bergakademie Freiberg (Gjermani), Universiteti i Metz (Francë), 

Instituti i Lartë i Materialeve dhe i Konstruksioneve Mekanike (Francë), Universiteti i Dublinit 

(Irlandë), etj. 
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Viti 2005 shënoi ristrukturimin e programeve të studimit të UPT, bazuar në “Deklaratën e 

Bolonjës”. Këtë vit filloi implementimi i programeve të studimit në dy cikle: në ciklin 3 vjeçar 

(Bachelor) dhe në ciklin pasues 2 vjeçar (Master, të ndarë në: Master Profesional dhe Master 

Shkencor). Ndërsa në vitin 2009 filloi implementimi i programeve të studimit të ciklit të tretë 3 

vjeçar (Doktorata). 

Viti 2007 e gjen UPT me gjashtë fakultete: përveç katër fakulteteve ekzistues krijohen Fakulteti i 

Teknologjisë së Informacionit (FTI) dhe Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë 

Fizike (FIMIF). Nga ana tjetër, Ligji “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Nr. 9741, 

Dt. 21.05.2007, detyroi rishikimin tjetër të strukturës organizative të UPT, pasi në bazë të tij pranë 

UPT u vendosën dy institute: Instituti i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (INEUM) dhe Instituti i Gjeo-

Shkencës (INGJSH), të cilët në vitin 2011, u bashkuan duke krijuar “Institutin e Gjeoshkencave, 

Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM). 

 Në vitin 2013 krijohet fakulteti i shtatë, ai i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), duke u veçuar 

nga Fakulteti i Ndërtimit. 

Aktualisht, Universiteti Politeknik i Tiranës është i vetmi universitet politeknik publik në Shqipëri, 

me një histori përpjekjesh, pune, arritjesh dhe suksesesh pothuajse 70 vjeçare në përmbushje të 

sfidave prioritare që lidhen me rritjen e nivelit cilësor në të gjitha aktivitetet që dikton realizimi i 

misionit të tij historik. 

Programet e studimit  

Universiteti Politeknik i Tiranës zbaton programin e kartës së Bolonjës (3+2). Ofrohen studime të 

ciklit të parë Bachelor, të ciklit të dytë Master Shkencor dhe Profesional si dhe Master Shkencor 

5 vjeçar (DIND). UPT ofron gjithashtu studime të ciklit të tretë - Doktoratura - në të gjitha 

fakultetet përbërëse të saj. 
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Struktura Mësimore 
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• Struktura Organizative Institucionale e UPT-së 

 

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 dhe 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. Ndër to 4 anëtarë janë 

studentë të zgjedhur unanimisht nga studentët e UPT. 

 

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) 
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• 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 

 

Organigrama e Rektoratit të Universitetit Politeknik të Tiranës 
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• Strukturat në mbështetje dhe shërbim të studentëve 

Zyra e Këshillimit të Karrierës 

Zyra e Këshillimit të Karrierës ofron një gamë të gjerë shërbimesh për studentët dhe të diplomuarit 

e UPT-së, të cilat kanë për qëllim orientimin e edukimit profesional, lehtësimin e zhvillimit të 

karrierës, përgatitjen për tregun e punës dhe mbështetje për të vazhduar aftësimin e tyre profesional 

nëpërmjet të mësuarit gjatë gjithë jetës.  

Shërbimet kryesore që Zyra e Këshillimit të Karrierës ofron janë: 

• Identifikimi dhe informimi mbi oportunitetet edukative (bursa, trajnime, etj.), 

• Këshillim karriere nëpërmjet vlerësimit të interesave, vlerave dhe aftësive profesionale, 

• Trainime/ëorkshop-e për zhvillimin e aftësive që, mund të rrisin mundësitë e futjes së të 

diplomuarve në tregun e punës, 

• Informimi dhe promovimi i ofertave të internshipeve, vendeve të punës, etj. 

• Këshillimi i studentëve të UPT që diplomohen në Ciklin e Parë për mundësitë e studimeve 

në Ciklin e Dytë në UPT ose universitete të tjera jashtë vendit, 

• Mbajtja e kontaktit me alumnët dhe ndërthurja e kërkesave dhe ofertave të edukimit gjatë 

gjithë jetës, 

• Lidhja e vazhdueshme dhe aktive me kompanitë brenda dhe jashtë vendit si dhe vlerësimi/ 

analiza e kërkesave të tyre për forcë pune, 

• Aktivitete të ndryshme promovuese dhe informuese ndër të cilat rëndësi të veçantë zë 

organizimi i përvitshëm i Panairit të Punës, 

• Informimi i maturantëve, studentëve të ardhshëm për programet e studimit, kriteret e 

pranimit dhe politikat e UPT. 

Zyra e Këshillimit të Karrierës është e pozicionuar në Rektoratin e UPT në Korpusin Qendror, kati 

i parë. 
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Studentët mund të kontaktojnë edhe nëpërmjet adresës së e-mail: zyraekarrieres@upt.al 

Kërkimi Shkencor dhe Projektet 

Kërkimi Shkencor dhe Projektet mbulojnë 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. 

Projektet Erasmus + 

Në kuadër të programit të Erasmus+ promovohen mobilitetet e studentëve dhe të stafit akademik 

në universitetet homologe në Europë e më tej bazuar në marrëveshjet ndërinstitucionale.  

Në mobilitete janë përfshirë një numër i konsiderueshëm studentësh të cilët kanë patur eksperienca 

shumë pozitive dhe të frytshme me ndikim pozitiv dhe me vlera të shtuara në formimin e tyre. 

Studentët informohen nëpërmjet faqes zyrtare të universitetit www.upt.al  

Sekretaria Mësimore 

Sekretaria mësimore është një nga strukturat më të rëndësishme që gjendet brenda çdo fakulteti të 

UPT-së. Sekretaria mësimore është një strukturë racionale e krijuar për të përmbushur sa më mirë 

detyrat e organizimit të procesit mësimor të fakultetit, në shërbim të studentëve dhe të stafit 

akademik. 

Personeli i sekretarisë mësimore punon me ndjenjë të lartë përgjegjshmërie për të zbatuar Statutin 

e UPT-së, Rregulloren e UPT-së në procesin e mësimdhënies në gjithë aktivitetet e fakultetit,  për 

të patur rezultate të larta në punë, si dhe u shërben me përkushtim studentëve dhe stafit akademik. 

Sekretaria mësimore ka në principin e saj zbatimin e ligjshmërisë dhe punon për mbarëvajtjen e 

gjithë aktivitetit mësimor të fakultetit. Kjo strukturë është përgjegjëse për korrektësinë e plotësimit 

dhe mbajtjes së dokumentacionit, si dhe të informimit të studentëve dhe stafit akademik. 

Pranë sekretarive mësimore bëhet regjistrimi i studentëve të vitit të parë në regjistrin themeltar në 

bazë të listës së fituesve si dhe regjistrimi i studentëve të viteve të tjera. Këtu studentët mund të 

http://www.upt.al/
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marrin shërbim për plotësimin e vërtetimeve të ndryshme, librezat e notave, kartat e studentit si 

dhe dublikatat e tyre kur është e nevojshme, etj. 

Fakultetet përbërëse: 

     

             2.1 Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (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. 

Dekan FAU 

Zv.Dekan 

Prof. Dr. Florian Nepravishta 

Dr. Etleva Bushati 

 

Departamentet 

Departamenti i Arkitekturës 

Departamenti i Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës 

Departamenti i Urbanistikës 

Diplomat 

BACHELOR në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 

MASTER SHKENCOR në Arkitekturë; Program i integruar studimi i ciklit të dytë 

  (5 vjeçar) 

Profili Arkitekt 
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Profili Urbanist 

MASTER PROFESIONAL në Restaurimin e Monumenteve të Kulturës 

PhD në:  

Arkitekturë dhe Urbanistikë 

Adresa:  

Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tiranë, pranë kryqëzimit të “21 Dhjetorit” 

 

2.2 Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) 

FIN është një nga fakultetet më të vjetra dhe më me eksperiencë në arsimin e lartë shqiptar. Ai 

është themeluar më 1951 si Degë Ndërtim në kuadër të Institutit të 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. 

Dekan FIN 

Zv.Dekan 

Zv.Dekan 

 

Prof.As. Neritan Shkodrani 

Dr. Agim Searanaj 

Dr. Konalsi Gjoka 

 

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 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Rruga+Muhamet+Gjollesha
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Diplomat 

BACHELOR në Inxhinieri Ndërtimi 

BACHELOR në Inxhinieri Hidroteknike 

BACHELOR në Inxhinieri Mjedisi 

BACHELOR në Inxhinieri Gjeodezi 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Ndërtimi: 

Profili Ndërtim dhe Administrim 

Profili Strukturist 

Profili Infrastrukturë e Transportit 

Profili Gjeoteknikë 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Hidroteknike 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Mjedisi: 

Profili Trajtim Ujrash 

Profili Energjitikë 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Gjeodezi 

MASTER SHKENCOR 

Diplomë e Dyfishtë në Inxhinieri Ndërtimi në partneritet me Ecole Speciale des Travaux Publics, 

Paris, FRANCE 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Ndërtimi 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Hidroteknike 
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MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Mjedisi 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Gjeodezi 

PhD në: 

Inxhinieri Ndërtimi Inxhinieri Gjeodezi 

  

Adresa: Rr."Muhamet Gjollesha", 54, Tiranë, pranë kryqëzimit të “21 Dhjetori”. 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Vendndodhja e FIN & FAU 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Rruga+Muhamet+Gjollesha
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 2.3 Fakulteti i Inxhinierisë Matematike & Inxhinierisë Fizike (FIMIF) 

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike u krijua si pjesë përbërëse e 

Universitetit Politeknik 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 materialeve; 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. 

 

Dekan FIMIF 

Zv.Dekan  

Prof. As. Ligor Nikolla 

Prof.As. Dhurata Kuqi 

 

Departamentet 

Departamenti i Inxhinierisë Fizike; Departamenti i Kimisë 

Departamenti i Inxhinierisë Matematike; Qendra e Gjuhëve të Huaja 

Diplomat 

BACHELOR në Inxhinieri Fizike 

BACHELOR në Inxhinieri Matematike 

 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Fizike 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Matematike: 

Profili Analiza Sistemesh  

Profili Aktuaristikë 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Fizike 
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MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Matematike 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Fizike në Mjekësi 

 

PhD në: 

Inxhinieri Matematike 

Inxhinieri Fizike 

 

 Adresa: Rr. "Muhamet Gjollesha", mbrapa shkollës Vasil Shanto, Tiranë 

 

Figura 2.2 - Vendndodhja e FIMIF 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Rruga+Muhamet+Gjollesha
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2.4 Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (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 

specialistëve 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 qenë 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. 

 

 

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 

 

 

Dekan FGJM 

Zv.Dekan 

Prof. Dr. Vasil Jorgji 

Prof. Dr. Irakli Prifti 
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Diplomat 

 

BACHELOR në Inxhinieri Gjeologjike 

BACHELOR në Inxhinieri Gjeoinformatike 

BACHELOR në Inxhinieri Gjeoburimesh 

BACHELOR në Inxhinieri Gjeomjedisi 

 

 

MASTER SHKENCOR në Inxhinierinë e Burimeve Natyrore: 

Profili Gjeomatikë  

Profili Inxhinieri e Burimeve të Energjisë 

MASTER SHKENCOR në Inxhinierinë e Naftës dhe të Gazit 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Gjeomjedisi 

 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Gjeomjedisi 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Gjeologjike: 

Profili Gjeologjia e Vendburimeve Hidrokarbure 

Profili Gjeologji Inxhinierike- Hidrogjeologji 

Profili Gjeoinformatikë 

MASTER PROFESIONAL Inxhinieri e Naftës dhe të Gazit 

MASTER PROFESIONAL Inxhinieri e Burimeve Minerare: 

Profili Gjeomatikë 

PhD në: 

Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi 
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Adresa: Rr.Elbasanit, Tiranë, pranë kodrës së Liqenit artificial. 

Figura 2.3 - Vendndodhja e FGJM 

2.5 Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (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 Seksioni 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 Ëeb, elementët bazë të sistemeve elektronike, projektimin e 

elementëve përbërës të sistemeve elektronike, aplikimet e sistemeve elektronike në industri, etj. 

 

Dekan FTI 

Zv.Dekan 

Prof.As. Vladi Koliçi 

Dr. Ilir Shinko 

 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Rruga+e+Elbasanit%2C+Tirana%2C+Albania
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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 

 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Elektronike  

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Informatike  

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Telekomunikacioni 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Informatike  

MASTER PROFESIONAL nëTeknologji Informacioni  

PhD në:  

Teknologjite e Informacionit dhe Komunikimit: 

Inxhinieri Informatike 

Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni 

 

Adresa: Bul. “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, godina e re pas Korpusit Qendror. 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps/place?cid=7805756576826522216&hl=en&cd=1&cad=src:ppiwlink,view:smartmaps&ei=YjNsT4-CLoPhtQbcm6SKAQ&dtab=2
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    2.6 Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (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 Elektroteknik 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. 

 

Dekan FIE 

Zv.Dekan 

Prof. Dr. Orion Zavalani 

Prof.As. Genci Sharko 

 

Departamentet 

Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë 

Departamenti i Elektroteknikës 

Departamenti i Automatikës 
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Diplomat 

BACHELOR në Inxhinieri Elektrike: 

Profili Energjitikë 

Profili Automatizim Industrie 

BACHELOR në Inxhinieri Mekatronike 

 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Elektrike: 

Profili Energjitikë 

Profili Automatizim Industrie 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Elektrike: 

Profili Elektroenergjitikë 

Profili Automatizim Industrie 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Mekatronike 

 PhD në: 

Inxhinieri Elektrike:  

Elektroenergjitikë 

Automatizim Industri 

Elektroteknikë 

Adresa: Bul. “Dëshmorët e Kombit” Sheshi “Nënë Tereza”, godina e Korpusit Qendror 

 

http://maps.google.com/maps/place?cid=7805756576826522216&hl=en&cd=1&cad=src:ppiwlink,view:smartmaps&ei=YjNsT4-CLoPhtQbcm6SKAQ&dtab=2
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2.7 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (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 tekstil 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 Institutit 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 përbërëse 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: 

 

Dekan FIM 

Zv.Dekan 

Zv.Dekan 

 

Prof. Jorgaq Kaçani 

Prof. Dr. Genti Guxho 

Dr. Erald Piperi 

 

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 
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MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Mekanike: 

Profili Energjitikë 

Profili Konstruksione Makanike dhe Mjete Lëvizëse 

Profili Prodhim dhe Menaxhim Industrial 

Profili Menaxhim Energjie 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Tekstile dhe Modë MASTER SHKENCOR në Inxhinieri 

Materiale 

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Ekonomike 

 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Mekanike: 

Profili Energjitik 

Profili Transport 

 

MASTER PROFESIONAL në Inxhinieri Materiale 

 

PhD në:  

Inxhinieri Mekanike 

 

Adresa: Bul. “Dëshmorët e Kombit” Sheshi “Nënë Tereza”, godina e Korpusit Qendror. 

http://maps.google.com/maps/place?cid=7805756576826522216&hl=en&cd=1&cad=src:ppiwlink,view:smartmaps&ei=YjNsT4-CLoPhtQbcm6SKAQ&dtab=2


GUIDA STUDENTORE UPT 2019  

  
 

 

  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Vendndodhja e Universitetit Politeknik të Tiranës 

 

2.8 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.Secili 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 

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. 
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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. 

Drejtor IGJEUM Prof.As. Fatos Hoxhaj 

 

Departamentet 

  Departamenti i Klimës dhe Mjedisit 

  Departamenti i Gjeologjisë 

  Departamenti i Sizmologjisë 

  Departamenti i Ekonomisë së Ujrave 

 

Adresa: Rruga Don Bosko, Tiranë 
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KAPITULLI 3 

TË DREJTAT E MIA 

Shumë e rëndësishme për secilin prej nesh është të dimë dhe të kemi njohuri për të drejtat dhe 

detyrat që na përkasin si studentë, ndaj në këtë kapitull jemi fokusuar pikërisht në këtë tematikë. 

Më poshtë do të gjeni të përmbledhura dhe të listuara nenet e parashikuara për të drejtat dhe detyrat   

të marra nga Ligji për Arsimin e Lartë. 

Neni 98  

1. Studentët kanë të drejtë:  

a) të ndjekin të gjitha veprimtaritë mësimore që zhvillohen në kuadrin e programit të studimit ku 

ata janë regjistruar; 

 b) të përdorin infrastrukturën, që institucioni i arsimit të lartë vë në dispozicion të procesit 

mësimor, si dhe të përfitojnë nga shërbimet mbështetëse që ofrohen nga ai institucion;  

c) të marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes së institucionit të arsimit të lartë, në përputhje me 

përcaktimet e këtij ligji dhe statutin e institucionit;  

ç) të shprehin vlerësimin e tyre për cilësinë e mësimdhënies dhe punën e personelit në institucionin 

e arsimit të lartë;  

d) të nënshkruajnë kontratë shërbimi, në momentin e regjistrimit në institucionet jopublike të 

arsimit të lartë. Elementet e kontratës dhe forma e saj përcaktohen me udhëzim të ministrit 

përgjegjës për arsimin;  
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dh) të sigurohen nga institucioni i arsimit të lartë, në një ndër shoqëritë e sigurimit, për të gjithë 

kohëzgjatjen e parashikuar të studimeve, për riskun e ndërprerjes së veprimtarisë apo risqe të tjera, 

sipas përcaktimeve në udhëzimin e ministrit përgjegjës për arsimin dhe Ministrit të Financave.  

 

2. Studentët kanë për detyrë:  

a) të zbatojnë rregullat e përcaktuara nga institucioni i arsimit të lartë; 

 b) të respektojnë të drejtat e personelit dhe të studentëve të tjerë;  

c) të paguajnë tarifat e përcaktuara në këtë ligj dhe nga institucionet e arsimit të lartë, si dhe tarifat 

e shërbimeve që u ofrojnë institucionet e arsimit të lartë;  

ç) të respektojnë Kodin e Etikës së institucionit të arsimit të lartë. 

 3. Studentit përsëritës i ndërpritet mbështetja nga fondet publike, me përjashtim të rasteve të 

forcave madhore.  

4. Në statutin e institucionit mund të përcaktohen të drejta dhe detyra të tjera të studentëve 

Neni 100      

Karta e studentit 

 1. Studentët e institucioneve publike e private të arsimit të lartë pajisen me kartën e studentit, e 

cila është dokument unik. Me anë të saj studentët përfitojnë shërbime me çmime të reduktuara. 

 2. Ministria përgjegjëse për çështjet e arsimit përcakton kriteret dhe procedurat për përgatitjen dhe 

lëshimin e kartës së studentit.  

3. Përfitimet e studentëve nga përdorimi i kartës së studentit përballohen nga fondet e parashikuara 

në Buxhetin e Shtetit të ministrisë përkatëse që mbulon institucionin e arsimit të lartë ose njësive 

të qeverisjes vendore që mbulojnë shërbimet e ofruara ndaj studentëve.  
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4. Kategoritë e shërbimeve që ofrojnë entet shtetërore bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave 

dhe me marrëveshje me organizma që kanë objekt të tyre interesat studentorë e me persona juridikë 

privatë që ofrojnë shërbime të ndryshme. 

 

 

Neni 72  

Programet e studimit me karakter professional 

 1. Institucionet e arsimit të lartë mund të ofrojnë programe studimi me karakter profesional, pas 

arsimit të mesëm, me 60 ose 120 kredite formimi, referuar nivelit 5 të Kornizës Shqiptare të 

Kualifikimeve. Kohëzgjatja e tyre normale është një ose dy vite akademike dhe në përfundim 

lëshohet respektivisht “Certifikatë profesionale” ose “Diplomë profesionale” në fushën e arsimimit 

të kryer. 

 2. Kreditet e grumbulluara gjatë studimeve profesionale të larta mund të transferohen në studimet 

e ciklit të parë, që referohet në nivelin 6 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, sipas kritereve të 

përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë.  

Neni 73 

 Programet e ciklit të parë të studimeve 

 1. Programet e ciklit të parë të studimit, referuar nivelit 6 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, 

organizohen me jo më pak se 180 kreditëuropiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është tri 

vite akademike.  

2. Studentët në programet e ciklit të parë të studimeve diplomohen me provim të përgjithshëm 

përfundimtar ose punim diplome. Institucionet e arsimit të lartë përcaktojnë në rregulloren e tyre 

pragun e notës mesatare, që i jep të drejtë studentit të ciklit të parë të diplomohet, duke përgatitur 

dhe mbrojtur një punim diplome.  
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3. Në përfundim të programeve të ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fushën e arsimimit 

të kryer. 

 

 

 

Neni 74  

Pranimi në ciklin e parë të studimeve 

 1. Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për çdo kandidat që ka 

përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të 

përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave.  

2. Institucionet e arsimit të lartë mund të vendosin edhe kritere shtesë pranimi për përzgjedhjen e 

kandidatëve, të cilat shpallen nga institucioni i arsimit të lartë dhe vihen në dispozicion të Qendrës 

së Shërbimeve Arsimore dhe ministrisë përgjegjëse për arsimin. 

 3. Në fillim të vitit akademik, institucionet e arsimit të lartë dërgojnë në Qendrën e Shërbimeve 

Arsimore listën e studentëve të regjistruar. 

 Neni 75 

 Programet e ciklit të dytë të studimeve 

 1. Cikli i dytë i studimeve përfshin programet e studimit “Master i shkencave”, “Master i arteve” 

dhe “Master profesional”, referuar nivelit 7 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. 

 2. Të gjitha kriteret dhe modalitetet e fitimit të diplomave “Master i arteve” janë të njëjta me ato 

për fitimin e diplomës “Master i shkencave”, me ndryshimin që diploma “Master i arteve” lëshohet 

nga institucione të arsimit të lartë, që ofrojnë formime në fushën e arteve. 
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 3. Programet e studimit “Master i shkencave” pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara 

teorike, si edhe me aftësim për kërkim shkencor në një fushë të caktuar. Këto programe 

organizohen në: 

 a) programe që realizohen me jo më pak se 120 kredite formimi në vijim të ciklit të parë dhe me 

kohëzgjatje normale dy vite akademike;  

b) programe të integruara të studimeve të ciklit të dytë, që realizohen me 300 dhe 360 kredite dhe 

me kohëzgjatje normale respektivisht pesë dhe gjashtë vite akademike. Programet e integruara të 

studimeve të ciklit të dytë ofrohen në fushat e drejtësisë, mjekësisë, të stomatologjisë, të farmacisë, 

të veterinarisë e të arkitekturës. Këshilli i Ministrave përcakton fusha të tjera, në të cilat mund të 

ofrohen programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë. 

 4. Programet e studimit “Master i arteve” pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara, teorike 

dhe praktike, në fushën e arteve. Këto programe realizohen me jo më pak se 120 kredite formimi 

në vijim të ciklit të parë dhe me kohëzgjatje normale dy vite akademike. 

 5. Studimet e ciklit të dytë “Master i shkencave” përmbyllen me punim diplome dhe në përfundim 

të tyre lëshohet diplomë “Master i shkencave” në fushën e arsimimit të kryer.  

6. Programet e studimeve “Master profesional” pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara, 

profesionale në një fushë të caktuar. Këto programe organizohen me 60 ose 120 kredite dhe 

kohëzgjatja normale e tyre është një vit ose dy vite akademike. Studimet e ciklit të dytë “Master 

profesional” përmbyllen me provim përfundimtar formimi ose punim diplome dhe në përfundim 

të tyre lëshohet diplomë “Master profesional” në fushën e arsimimit të kryer.  

Neni 76  

Pranimi në programet e ciklit të dytë të studimeve 

 1. Pranimi në programet e ciklit të dytë të studimeve është i mundur për kandidatët që kanë 

përfunduar një program studimi të ciklit të parë dhe plotësojnë kriteret e pranimit të institucionit 

të arsimit të lartë ku ata aplikojnë.  
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2. Pranimi në programet e integruara të studimeve është i mundur për kandidatët që plotësojnë 

kriteret e përcaktuara në pikën 1, të nenit 74, të këtij ligji.  

3. Kriteret e pranimit të kandidatëve në programet e ciklit të dytë të studimeve përcaktohen nga 

njësia bazë ofruese e programit. Bëjnë përjashtim nga ky rregull programet e integruara të studimit. 

Kriteret bëhen publike nga njësia kryesore dhe QSHA-ja dhe miratohen sipas përcaktimeve në 

statutin e IAL-së. 

 4. Kriter pranimi në një program studimi të ciklit të dytë “Master i Shkencave” është njohja nga 

kandidati e një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, 

italisht, spanjisht. Nëse individi ka fituar një diplomë të një programi studimi të kryer në një nga 

këto gjuhë, diploma e fituar shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri. Niveli i njohjes së 

gjuhës së huaj përcaktohet me akt nënligjor të ministrisë përgjegjëse të arsimit të lartë. 

 5. Institucionet e arsimit të lartë mund të njohin kredite të përfituara në programet e studimit të 

ciklit të dytë “Master Profesional”, me qëllim transferimin e tyre në programet e studimit “Master 

i shkencave”.  

6. Në fillim të vitit akademik, institucionet e arsimit të lartë dërgojnë në QSHA listën e studentëve 

të regjistruar.  
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KAPITULLI 4 

QYTETI I STUDENTËVE 

Në këtë kapitull do të ndalemi në rezidencat studentore si alternativë e akomodimit të studentëve. 

Së pari do të njihemi me kushtet dhe informacionet e përgjithshme për këtë formë strehimi dhe më 

pas do ndalemi në secilën prej rezidencave. 

                                          

                                        Rezidencat studentore 

Rezidencat shtetërore studentore në Tiranë kanë një kriter pranimi në bazë të universitetit që 

studenti ndjek.  

Rezidenca studentore universitare nr.1 (Qytet Studenti) ka si përparësi të regjistrojë studentë nga 

Universiteti i Tiranës, Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Universiteti i Arteve.  

Rezidenca studentore universitare nr.2 pranë Inxhinierisë së Ndërtimit ka përparësi të regjistrojë 

studentë nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Arkitekturës, Fakulteti i Inxhinierisë 

Matematike dhe Fizike, Universiteti i Sporteve, Fakulteti i Shkencave Sociale.  

Rezidenca studentore universitare nr.3 pranë Universitetit të Mjekësisë ka si përparësi të 

regjistrojë studentë nga Universiteti i Mjekësisë dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës.  

Nëse në këto rezidenca ka vende vakante, pas një date të caktuar (që afishohet nga institucioni 

përkatës) mund të bëjë regjistrimin çdo student edhe nëse nuk është në listën e përparësisë së 

rezidencave. 

 

Akomodimi 

Pasi të ketë plotësuar të gjitha kërkesat e kërkuara studenti paraqitet tek Sektori i Administrimit 

të Rezidencave, merr urdhër regjistrimin (në të cilin përcaktohet nr. i dhomës dhe i godinës) dhe 

më pas shkon në godinën përkatëse, ku lidh kontratën me administratorin dhe merr në dorëzim 

bazën materiale. 
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Procedurat e regjistrimit: 

– Mandati i pagesës tek BKT ose Tirana Bank (për vitet e para)  

– Fotografi (4copë)  

– Fotokopje e ID-së 

– Vërtetim nga Universiteti 

– Raporti Mjeko-Ligjor 

➢ Rezidenca Studentore Universitare nr.1  

Adresa: Rruga Arben Broci, Qyteti Studenti, Tiranë 

Rezidencat me pagesë vjetore (45.000 Lekë) 

• Dhoma me 1 shtrat, dhoma me 2 shtretër, dhoma me 3 shtretër 

• Tualete të përbashkëta, 

• Dushe të përbashkëta 

• Energjia Elektrike + uji i pijshëm (i përfshirë në pagesë) 

• Shërbimi i lavanterisë është me pagesë shtesë, mandati tërhiqet pranë arkës në Drejtorinë 

e Rezidencës Studentore me vlerën 130 Lekë. 

Stafi i punës:  

- Administratori Rezidencës 

 - Recepsioni (24orë)  

- Punonjëset e Higjenës (të cilat kujdesen për mirëmbajtjen dhe higjenën e dusheve), 

- Sanitaret 

Rezidencat 1 dhe 13 të cilat janë me pagesë mujore (pagesa 10.000 Lek në muaj) 

 + 5.000 lekë siguracion (nëse studenti nuk dëmton bazën materiale siguracioni kthehet në 

momentin e ndërprerjes së kontratës), 

• Dhomë me 2 shtretër + tualet + kabinë dushi 



GUIDA STUDENTORE UPT 2019  

  
 

 

  40 

 

• Energjia Elektrike + uji i pijshëm (i përfshirë në pagesë) 

• Shërbimi i lavanterisë është me pagesë shtesë, mandati tërhiqet pranë arkës në Drejtorinë 

e Rezidencës Studentore me vlerën 130 lekë. 

 

 

Stafi i punës:  

Administratori i Rezidencës 

Recepsioni (24orë)  

Sanitaret 

 

Procedura e aplikimit për vërtetim: 

Kërkesa dorëzohet pranë Administratorit të Rezidencës me të dhënat e kërkuara: 

- Fotokopje të ID-së 

- Gjeneralitete 

- Fakulteti 

- Dega e studimit dhe viti 

- Nr.e Rezidencës/dhomës 

Vërtetimi tërhiqet një ditë pas aplikimit pranë arkës në Drejtorinë e Rezidencës Studentore me 

vlerën 100 Lekë. 

 

➢ Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 

Adresa: Rruga "Artan Lenja", ish-Fusha e Aviacionit, pranë Fakultetit të Inxhinierisë së 

Ndërtimit 

- Rezidenca me pagesë vjetore (63 000 lekë) 

- + 2000 lekë siguracion për mirëmbajtjen e ambientit të cilat rikthehen në zgjidhjen e kontratës 

- Dhoma me 2 shtretër, dhoma me 3 shtretër 

- Tualete dhe dushe për vetëm 5 persona  

- Energjia elektrike + uji (24 orë) të përfshira në pagesë. 
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➢ Rezidenca Studentore Universitare nr. 3 

Adresa: Rruga e Dibres 265 Tiranë 

Të drejtat dhe detyrat e studentëve ne Rezidencën Studentore Universitare (RSU) 

Të drejtat e studentëve:  

Studenti i akomoduar në RSU e fiton cilësinë si i tillë me regjistrimin në Drejtorinë e Shërbimeve 

Studentore. 

Studentët kanë të drejtë: 

• Të pajisen me kartën e studentit. 

• Të shprehin opinionin e tyre për cilësinë e shërbimit dhe punën e personelit të RSU-së. 

• Të përdorin bibliotekat dhe mjediset sportive, kulturore e informative të RSU-së.  

• Të zgjedhin dhe të zgjidhen në këshillat e studentëve. 

• Të zgjedhin përfaqësinë studentore nga të cilat përftohet Këshilli i Përfaqësisë Studentore 

të Rezidencës. 

• Kur plotësojnë kushtet e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave, të përfitojnë bursë studimi 

dhe shpërblime e çmime të veçanta për merita studimi e kërkimi shkencor që administrohen 

nga universiteti. 

•  Të organizohen në shoqata studentore jopolitike duke ju përmbajtur përcaktimeve të 

akteve ligjore e nënligjore përkatëse. 

 Detyrat e studentëve: 

• Të zbatojë detyrimet që rrjedhin nga ky Statut, Rregullorja e Universitetit, rregulloret e 

brendshme të fakulteteve, si dhe çdo akt ligjor apo nënligjor për arsimin e lartë; 

• Të zbatojë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga planet dhe programet mësimore; 

• Të paguajë tarifën e shkollimit dhe të shërbimeve që ofron universiteti; 

• Të respektojë kodin e etikës të miratuar nga Këshilli i Etikës; 

• Të respektojë të drejtat e personelit akademik, ndihmës mësimor-shkencor dhe 

administrativ si dhe të studentëve të tjerë; 

• Mosrespektimi nga ana e studentëve i detyrimeve, të përcaktuara në këtë statut dhe në 

rregulloren e fakulteteve, ndëshkohet me masa disiplinore.  
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KAPITULLI 5 

TË GJEJMË RRUGËT 

Në këtë kapitull do të ndalemi në njohuritë e nevojshme përsa i përket shërbimit të transportit 

publik. Këtu gjeni informacionet kryesore mbi linjat e transportit urban të qytetit dhe ndërqytetas 

duke përfshirë itinerarin e linjave përkatëse, oraret dhe vendndodhjet e terminaleve. 

 -  Njohuritë më kryesore do t’i gjeni të listuara në vazhdim: 

I. BILETA E TRANSPORTIT URBAN TË QYTETIT KUSHTON: 40 LEKË.  

II. ABONEJA E STUDENTIT KUSHTON: 600 LEKË 

III. ABONEJA E PERGJITHSHME KUSHTON: 1600 LEKË 

Më poshtë do të ndalemi në shërbimin e transportit urban: 

-   Linjat kryesore të transportit urban qytetas:  

1. “Selitë-Kristal-Qendër-Stacioni i Trenit-Allias”  

2. “Qyteti Studenti - Jordan Misja”  

3. “Teg - Sauk i Vjetër - Kopshti Zoologjik - Ish Stacioni i Trenit”  

4. /A “Materniteti i Ri- Qendër-Ish Fusha e Aviacionit” dhe Linja /B “Qendër-Mihal Grameno-

Qendër”  

5. “Kashar-Yzberisht-Qendër"  

6. “Porcelan”  

7. “Qendër-QTU-Megatek-City Park”  

8. /A “Uzina Dinamo e Re-Sharrë” dhe /B “5 Maji-Sharrë” 

9. /A “Ish Kombinati i Autotraktorëve-Institut” dhe Linja /B “Institut-Ish Kombinati i 

Autotraktorëve”  

10. “Tirana e Re” 

11. “Laprakë”  

12. “Unaza”  

13. “Tufina” 

 14. “Kombinat-Kinostudio”.  
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15. “Ish Stacioni i Trenit-Qendër-Sauk i RI/ Sauk i Vjetër/ Sanatorium-Teg” 

1. TIRANA E RE 

 

 

Figura 5.1 – Autobusi i linjës “Tirana e re” 

 

Figura 5.2 – Linja e transportit urban “ Tirana e re” 
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2.UNAZA 

 

 

Figura 5.3 – Autobusi i linjës”Unaza” 

 

Figura 5.4 – Linja e transportit publik “Unaza” 
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3. Qendër –Sauk 

 

 

Figura 5.5- Autobusi i linjës ‘Qendër -Sauk’ 

 

Figura 5.6 – Linja e transportit publik ‘Qendër –Sauk’ 
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4. Kombinat-Kinostudio 

 

Figura 5.7 – Autobusi i linjës “Kombinat – Kinostudio” 

 

 

Figura 5.8 – Linja e tranportit publik “Kombinat-Kinostudio” 
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5.Tufinë 

 

Figura 5.9 – Linja e transportit publik “Tufinë” 

 

Në vazhdim do të njiheni me sistemin e transportit ndërqytetas, duke u ndalur në informacionet 

specifike për terminalin ndërqytetas zona Jug, zona Jug-Lindje dhe zona Veri. Në këtë paragraf do 

të përfshihet informacioni mbi vendndodhjen e terminaleve, linjat dhe oraret e çdo udhëtimi. 

- Sistemi i Transportit Ndërqytetas: 

• Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Zona Jug 

 Adresa: Terminali i Autobusëve Ndërqytetase 1 ZONA JUG dhe Durrës, (pranë Sheshit 

“Shqiponja”, Ruga: “Dritan Hoxha”, Tiranë 
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 Linjat Ndërqytetase në Terminal janë: 

Nr Qyteti Orari 

1 Ballsh 12:00 ; 14:00 

2 Memaliaj 14:00 

3 Tepelenë 07:00; 11:00; 13:00; 14:00 

4 Poliçan 07:05; 10:35; 12:15; 14:00 

5 Sukth 10:00; 14:00; 16:00 

6 Shijak 07:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00 

7 

Roskovec 

Konispol 09:30; 11:00; 12:15 

8 Përmet 

05:00; 06:30; 07:30; 09:00; 10:30; 11:30; 12:30; 14:00; 

15:30; 17:30; 

9 

Sarandë 

(Bregdeti) 06:15; 21:00 

10 Sarandë 05:30; 07:30; 08:30; 09:45; 11:30; 12:30; 16:00; 22:00 

 

Himarë 05:30; 06:15; 13:00; (çdo ditë) 21:00; 18:00 

11 Fratar 14:30 

 

Orikum 10:00; 12:15; 14:15 

12 Kavajë 07:00; 08:30; 10:00; 12:00; 14:00 15:00; 17:00 

13 Peqin 13:00 
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14 Divjakë 08:00; 13:00 

15 Manzë 09:00; 11:00; 13:00; 15:00 

16 Delvinë 07:30; 10:30; 13:00; 14:50 

17 Rrogozhinë 06:30; 07:30; 09:00; 13:00; 14:00; 15:00 

18 Libohovë 05:45; 06:15; 13:00 

19 Patos 06:15; 07:45 

20 Kuçovë 06:45; 09:00; 14:30 

21 Fier 05:00 - 17:30 (çdo gjysëm ore) 

22 Gjirokastër 05:00; 06:30: 08:00; 09:00; 12:00 

23 Lushnjë 05:40 - 16:15 (çdo gjysëm ore) 

24 Berat 

05:40; 06:30; 07:15; 07:45; 08:15; 08:50; 09:20; 09:50; 

10:20; 11:00; 12:00; 12:40; 13:10; 13:40; 14:10; 14:40; 

15:10; 15:40; 16:15; 17:00 

25 Vlorë 05:00 - 17:30 (çdo gjysmë ore) 

26 Durrës 06:00 - 21:15 (çdo gjysmë ore) 

27 Skrapar 06:00; 11:10; 13:00 

Tabela 5.1  Linjat dhe oraret e transportit ndërqytetas, zona Jug 
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Figura 5.10 – Vendndodhja e Terminalit të autobuzeve ndërqytetas, zona Jug 

• Terminal i Autobusëve Ndërqytetas Zona Jug-Lindje 

Adresa: Terminali i Autobusëve Ndërqytetas Nr.2, i cili ndodhet pranë hyrjes së qytetit të 

Studentit, rruga “Arben Broci”, Tiranë. 

 

 

Terminal i Autobusëve Ndërqytetas 2 përmban këto linja: 

Nr Qyteti Oraret 

1 

Elbasan 

05:45 19:45 (çdo një orë) 

06:00-21:30(çdo një 30min) 

Belsh 13:00 

Cërrik 13:00 

Gramsh 

07:00, 09:00 

13:00, 15:00 

2 Librazhd 12:15, 14:00, 16:00 
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3 Përrenjas 13:00, 14:00 

4 Pogradec 

12:30, 13:30, 14:30, 15:30 

06:30, 08:30, 09:30 

5 

Korçë 

11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00 

05:45, 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00 

Ersekë 

10:00, 14:30 

06:00 

Leskovik 13:00 

6 Bilisht 

06:30, 07:00 

11:30, 14:30 

 

Tabela 5.2 – Linja dhe oraret e transportit ndërqytetas, zona Jug-Lindje 

 

 

Figura 5.11 – Vendndodhja e Terminalit të autobusëve, zona Jug-Lindje 
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• Terminal i Autobusëve Ndërqytetas Zona Veri 

Nr Qyteti Orari 

1 Kukës 7:00; 9:00; 11:00; 13:00; 16:00; 18:00 

2 Bulqizë 6:30; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 12:00; 13:00; 14:00; 16:00 

3 Shkodër 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 11:45; 12:30; 13:15; 14:00; 14:45; 15:30; 16:15; 17:00 

4 Mirditë 6:15; 7:30; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:30; 17:00 

6 Pukë 5:00; 6:00; 7:00;10:00;13:00;14:00; 16:00 

7 Burrel 7:00; 8:00; 9:00; 10:00;11:00;12:00; 13:00; 14:00; 15:00;16:00; 17:00 

8 Dibër 6:00; 8:00;10:00; 11:00; 13:00; 14:00; 16:00; 17:00 

9 Krujë 10:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 18:00 

10 B.Curri 6:00; 8:00;10:00;12:00;14:00 

11 Has 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30 

12 F.Arrëz 5:00; 8:00; 12:00; 14:00 

13 F.Krujë 6:30 deri 19:30 

14 Klos 6:50; 13:30 

15 V.Dejës 18:00 

16 Koplik 6:30; 12:00 

 

Tabela 5.3 – Linja dhe oraret e transportit ndërqytetas,zona Veri 
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Figura 5.12 – Vendndodhja e terminalit të autobusëve ndërqytetas, zona Veri 
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KAPITULLI 6 

KONTAKTE TË RËNDËSISHME 

Në jetën e përditshme secili nga ne mund të përballet me probleme dhe ngjarje të papritura, ndaj 

në këtë kapitull jemi ndalur në grupimin e disa kontakteve të rëndësishme. Në vazhdim do të gjeni 

këto informacione: 

Qendra Spitalore Universitare Tiranë  

Telefon: 00355 4 2349233 

Urgjenca (për Tiranën)  

Telefono: 00355 4 2222235 

Adresa: Rr. Dibrës, Nr. 372, Tiranë  

Rezervimet e Konsultave Ambulatore  

Telefono: 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 

                  00355 4 2349217 

➢  Policia e Shtetit Zjarrfikësja Urgjenca 

 Telefono 112 ose 129 128 127 
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KAPITULLI 7 

TARIFAT 

Siç e kemi përmendur dhe në hyrje qëllimi kryesor i kësaj guide studentore është të jetë një ndihmë 

për studentët në problematikat dhe çështjet që hasin çdo ditë, ndaj në këtë kapitull kemi menduar 

të arsyeshme të ndalemi në një përmbledhje të tarifave të studimit për çdo universitet dhe çdo 

fakultet duke përfshirë ciklin e studimeve Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor. 

Ndarjet dhe tabelat përkatëse do t’i gjeni në vazhdim, (sqarojme se këto tarifa janë për vitin aktual 

akademik dhe ato janë të ndryshueshme në bazë të vendimeve që merren nga institucionet 

përkatëse). 

➢ Tarifat në UPT 

Tarifat e regjistrimit për programet në Universitetin Politeknik të Tiranës për vitin 

akademik 2019 - 2020 

Nr Programi i studimit Tarifa/lekë 

1. Tarifa e regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve 1600 

2. Tarifa e regjistrimit në programet e ciklit të dytë të studimeve 2500 

3. Tarifa e regjistrimit për programet e dyta të studimit 3000 

4. Tarifa e regjistrimit për transferimin e studimeve 3000 

5. Tarifa e regjistrimit për kandidatët nga trojet shqiptare 2000 

 

Tabela 7.1 Tarifat e regjistrimit UPT 
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2. Tarifat e Shkollimit  në programet e studimeve të ciklit të parë Bachelor 

Tarifat e Shkollimit  në programet e studimeve të ciklit te parë Bachelor  për vitin 

akademik 2019-2020 : 

    
në lekë 

Nr.  Fakulteti Programi i Studimit 

Tarifa, 

programi i 

parë  për 60 

Kredite /1 vit  

Tarifa, 

programi i dytë  

për 60 Kredite / 

1 vit  

1. 

Fakulteti i 

Gjeologjisë dhe  

Minierave 

Inxhinieri Gjeomjedis 25,000 203,690 

Inxhinieri 

Gjeoinformatikë 25,000 203,690 

Inxhinieri  e 

Gjeoburimeve 25,000 203,690 

Inxhinieri Gjeologjike 25,000 203,690 

2. 

Fakulteti  

Inxhinierisë 

Mekanike 

Inxhinieri Mekanike  25,000 203,690 

Inxhinieri Tekstil dhe 

Modë 25,000 203,690 

Inxhinieri Materiale 25,000 203,690 

Inxhinieri Ekonomike 25,000 203,690 

3. 

Fakulteti i 

Inxhinierisë 

Matematike dhe 

Inxhinierisë Fizike  

Inxhinieri Matematike 25,000 203,690 

Inxhinieri Fizike 

25,000 203,690 

4. 
Inxhinieri Ndërtimi 35,000 203,690 

Inxhinieri Hidroteknikë 25,000 203,690 
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Fakulteti  

Inxhinierisë së 

Ndërtimit  

Inxhinieri Mjedisi 25,000 203,690 

Inxhinieri Gjeodezi 
25,000 203,690 

5. 

Fakulteti  

Teknologjisë  

Informacionit 

Inxhinieri Elektronike 30,000 203,690 

Inxhinieri 

Telekomunikacioni 30,000 203,690 

Inxhinieri Informatike  30,000 203,690 

6. 

Fakulteti 

Inxhinierisë 

Elektrike  

Inxhinieri 

Elektrike,Profili 

Automatizimi  Industrisë 25,000 203,690 

Inxhinieri 

Elektrike,Profili 

Energjetikë 25,000 203,690 

Inxhinieri Mekatronikë 25,000 203,690 

7. 

Fakulteti 

Arkitekturë 

Urbanistikë 

Arkitekturë Interieri dhe 

Dizajn 
40,000 203,690 

 

 

Tabela 7.2 – Tarifat e shkollimit cikli i studimeve Bachelor, UPT 
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3. Tarifat e shkollimit në programet e studimeve të ciklit të dytë "MASTER Profesional” 

Tarifat e shkollimit në programet e studimeve të ciklit të dytë "MASTER Profesional ", për 

vitin akademik 2019-2020 : 

     

Nr. Fakulteti Programi i Studimit 

Tarifa për 

Kredit 

program i 

parë 

Tarifa për 

Kredit program 

i dytë 

1. 

Fakulteti 

Gjeologjisë dhe  

Minierave 

Inxhinieri e Burimeve Minerare, 

Profili Gjeomatikë 
1,100 1,430 

Inxhinieri e Burimeve Minerare, 

Profili Pasurimi i Mineraleve dhe 

Riciklimi I Mbetjeve 

1,100 1,430 

Inxhinieri e Naftes dhe e Gazit 1,100 1,430 

Inxhinieri Gjeologjike, Profili 

Gjeoinformatikë  
1,100 1,430 

Inxhinieri Gjeologjike, Profili 

Gjeologji Inxhinierike-Hidrogjeologji 
1,100 1,430 

Inxhinieri Gjeologjike, Profili 

Vendburimet e Mineraleve të 

Dobishme-Petrologji 

1,100 1,430 

Inxhinieri Gjeologjike, Profili 

Gjeologjia e Vendurimeve 

Hidrokarbure 

1,100 1,430 

Inxhinieri Gjeomjedis 1,100 1,430 

2. 

Fakulteti 

Inxhinierisë 

Mekanike 

Transport 1,100 1,430 

Energjitikë 1,100 1,430 

Konstruksione 1,100 1,430 
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Inxhinieri  Tekstili dhe Modë 1,100 1,430 

Inxhinieri Materiale 1,100 1,430 

3. 

Fakulteti 

Inxhinierisë 

Matematike 

dhe 

Inxhinierisë 

Fizike  

Inxhinieri Matematike  në Analizë 

Sistemesh  
1,100 1,430 

Inxhinieri Fizike  1,100 1,430 

Inxhinieri Matematike, Profili  

Aktuaristikë  
1,100 1,430 

4 

Fakulteti 

Inxhinierisë  

Ndërtimit  

Inxhinieri Ndertimi 1,100 1,430 

Inxhinieri Hidroteknikë 1,100 1,430 

Inxhinieri Mjedisi 1,100 1,430 

Inxhinieri Gjeodezi 1,100 1,430 

5. 

Fakulteti  

Teknologjisë  

Informacionit 

Teknologji Informacioni 1,100 1,430 

Inxhinieri Informatike  1,100 1,430 

6. 

Fakulteti  

Inxhinierisë 

Elektrike  

Elektroenergjetikë  1,100 1,430 

Inxhinieri Elektrike, Profili 

Automatizim Industrie 
1,100 1,430 

Inxhinieri Mekatronike 1,100 1,430 

7. 

Fakulteti 

Arkitekturë  

Urbanistikë  

Restaurim Monumentesh Kulture 1,100 1,430 

Tabela 7.3 – Tarifat e shkollimit cikli i studimeve Master Profesional, UPT 
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4. Tarifat e shkollimit  në programet e studimeve të ciklit të dytë "MASTER Shkencor " ,  

për vitin akademik 2019-2020 : 
 

Nr. Fakulteti Programi i Studimit 

Tarifa për 

Kredit 

Program i 

parë 

Tarifa për 

Kredit 

Program i dytë 

1. 

Fakulteti 

Gjeologjisë dhe  

Minierave 

Inxhinieri e Naftës dhe e Gazit 1,300 1,690 

Inxhinieri  Gjeomjedis 
1,300 1,690 

Inxhinieri  Gjeofizike 
1,300 1,690 

2. 

Fakulteti 

Inxhinierisë 

Mekanike 

Inxhinieri Mekanike, Profili 

Konstruksione dhe Mjete 

Lëvizëse 1,400 1,560 

Inxhinieri Mekanike,  Profili 

Energjitikë 1,400 1,560 

Menaxhim  Energjie  1,400 1,560 

Inxhinieri Mekanike, Profili 

Prodhim - Menaxhim Industrial 1,400 1,560 

Inxhinieri  Tekstili dhe  Modë 1,400 1,560 

Inxhinieri Materiale  1,400 1,560 

Inxhinieri  Ekonomike 1,400 1,560 

3. 

Fakulteti 

Inxhinierisë 

Matematike dhe 

Inxhinierisë 

Fizike  

Inxhinieri Fizike, Profili Fizikan 

Mjeksor  1,400 1,820 

Inxhinieri Fizike, Profili 

Inxhinier Fizike 1,400 1,820 

Inxhinieri Matematike 1,400 1,820 
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4. 

Fakulteti 

Inxhinierisë  

Ndërtimit  

Inxhinieri Ndërtimi,Profili 

Ndërtim dhe Administrim 1,750 2,275 

Inxhinieri Ndërtimi,Profili 

Strukturist 1,750 2,275 

Inxhinieri Ndërtimi,Profili 

Infrastrukturë  Transporti 1,750 2,275 

Inxhinieri Ndërtimi ,Profili 

Gjeoteknik 1,750 2,275 

Inxhinieri Hidroteknikë 1,750 2,275 

Inxhinieri Mjedisi, Profili 

Trajtim Uji 1,750 2,275 

Inxhinieri Mjedisi, Profili 

Energjitikë 1,750 2,275 

Inxhinieri Gjeodezi 1,750 2,275 

5. 

Fakulteti  

Teknologjisë  

Informacionit 

Inxhinieri Elektronike 1,700 2,210 

Inxhinieri Telekomunikacioni 1,700 2,210 

Inxhinieri Informatike  1,700 2,040 

6. 

Fakulteti  

Inxhinierisë 

Elektrike  

Inxhinieri Elektrike,Profili 

Energjitikë 1,500 1,950 

Inxhinieri Elektrike, Profili 

Automatizimi i Industrisë 1,500 1,950 

     

7. 

Fakulteti  

Arkitekturës  

Urbanistikë 

Arkitekturë, Profili Arkitekt 40,000 203,690 

Arkitekturë, Profili Urbanist 
40,000 203,690 

      
Tabela 7.4 – Tarifa e shkollimit cikli i studimeve Master Shkencor, UPT 
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Terminologjia e përdorur: 

 

UPT- Universiteti Politeknik i Tiranës 

FIM – Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 

FIE – Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike 

FIN – Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit 

FTI – Fakulteti i Teknologjisë dhe Informacionit 

FGJM -Fakulteti i Gjeologji Minierave 

FIM & IF- Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Inxhinierisë Fizike 

FAU- Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës 

IGJEUM - Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit 

 

 

Bibliografia: 

Faqja zyrtare e Universitetit Politeknik të Tiranës / ëeb 

Faqja zyrtare e Fakultetit të  Inxhinierisë së Ndërtimit / ëeb 

Faqja zyrtare e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike / ëeb 

Faqja zyrtare e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike / ëeb 

Faqja zyrtare e Fakultetit të Inxhinierisë së Gjeologji-Minierave / ëeb 

Faqja zyrtare e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit / ëeb 

Faqja zyrtare e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës / ëeb 

Faqja zyrtare e Bashkisë së Tiranës / ëeb 

Ligji për Arsimin e Lartë  

Statuti UPT 

Broshura informative e UPT 
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Përmbledhje 

Në këtë guidë studentore u ndalëm fillimisht në një informacion të shkurtër për të njohur qytetin 

e Tiranës, për të kaluar më pas në disa njohuri të domosdoshme lidhur me jetën studentore duke 

përfshirë këtu njohuri mbi universitetin dhe fakultetet përkatëse, pak historik, listën e 

programeve, vendndodhjen dhe formën e organizimit të tyre.  

Më tej, në mënyrë të përmbledhur, u ndalëm në të drejtat dhe detyrat e studentëve, bazuar në 

nenet e parashikuara në ligjin për Arsimin e Lartë.  

Ndër problematikat apo çështjet që një student mund të përballet nuk mund të mungonin 

informacionet bazike përsa  i përket strehimit dhe akomodimit në rezidencat studentore, duke 

përfshirë informacione për procesin e regjistrimit, vendndodhjen e rezidencave, tarifat vjetore, 

kushtet e tyre, por dhe të drejtat dhe detyrat e studentëve si banorë në këto rezidenca.  

Pa diskutim që në çdo rast është e nevojshme lëvizja dhe udhëtimi, qoftë brenda qytetit të 

Tiranës, apo në linjat ndërqytetase, ndaj në këtë prizëm, informacioni mbi transportin publik u 

konsiderua si i nevojshëm për studentët, për të dhënë disa informacione mbi linjat kryesore, 

itinerarin dhe orarin e tyre. 

Jeta studentore në fakt është e shpejtë, plot dinamizëm dhe të papritura, shumë herë disa kontakte 

të rëndesishme mund të jenë zgjidhje e problematikave të përditshme. Për këtë arsye në një 

kapitull të veçantë janë të grupuara pikërisht kontaktet si urgjenca, policia etj. Për të mbyllur këtë 

guidë të shkurtër, kapitulli i fundit përmban të listuara të gjithë tarifat e shkollimit për  

Universitetin Politeknik të Tiranës dhe çdo fakultet, për të sqaruar këtu se këto tarifa janë për 

vitin aktual të studimit dhe ato janë të ndryshueshme në bazë të vendimeve nga institucionet 

përkatëse. 

Duke Shpresuar që kjo guide të jetë një ndihmesë për secilin prej jush dhe një herë ju urojmë 

suksese në këtë vit të ri akademik! 
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Falenderime 

Guida studentore është një prodhim i iniciuar nga një grup studentësh pjesë të Universitetit 

Politeknik të Tiranës në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës.  

Një falenderim i veçantë shkon për ndihmën e pakushtëzuar të Rektoratit dhe specifikisht Zyrës 

së Karrierës, që mundësuan mbështetjen dhe kontaktet me të gjithë drejtoritë e nevojshme deri 

në financimin dhe realizimin e këtij projekti. 

Urojmë që për secilin nga ju, kjo guidë të jetë një udhërrëfyes dhe ndihmesë në jetën e 

përditshme studentore.  

Padiskutim vlerësim dhe mirënjohje shkon për vullnetin, punën e palodhur, dëshirën dhe kohën e 

kushtuar nga studentët e grupit të punës në finalizimin e këtij projekti duke botuar guidën 

studentore: 

 

Klaudja Bezati  

Roberta Ndoka 

Anisa Mucaku 

Redon Lacka 

Fatjon Kordhaku 

Andri Cepi 

Valbona Halitaj 

Fran Marku  

Liridon Musaj  

Erjon Doci 

Gerard Komini 

Altena Qyrku 

Hergert Alimerko 

German Plaka 

Burhan Misiraj 

Jorgen Sulaj 

Izmir Xhafa 

Dhimiter Marko 

Elvis Janku 

Gerald Gjeli 

 

 

Ne do të jemi pranë jush përgjatë gjithë rrugëtimit tuaj universitar! 


