Këshilli Drejtues në bazë të nenit 33 pika 11 të Statutit të Kolegjit AAB, shpall:

KONKURS
për regjistrimin e studentëve të rinj bachelor dhe master,
për vitin akademik 2019/20
Ekonomik

Juridik

Banka, Financa dhe Kontabilitet (BA)
Menaxhment dhe Informatikë (BSc)
Marketing dhe Administrim Biznesi (BA)
Menaxhment dhe Informatikë (MSc)
Marketing dhe Menaxhim Biznesi (MA)
Banka dhe Financa (MSc)

Gjuhë Angleze

Juridik (i përgjithshëm; kriminalistikë) (LLB)
Juridik Civil (LLM)
E Drejta Kushtetuese Administrative (LLM)
Juridik Penal (LLM)

Kulturë Fizike & Sport
Komunikim Masiv

Psikologji
Psikologji (BA)
Psikologji Organizative dhe Sociale (MA)

Komunikim Masiv Gazetari (BA)
Komunikim Masiv Produksion (BA)
Komunikim Masiv dhe Gazetari (MA)
Produksion (MA)

Shkenca Kompjuterike

Shkenca Sociale

Shkenca Kompjuterike &
Inxhinieri Softueri (BSc)
Siguri Kibernetike (BA Profesional)
Shkenca Kompjuterike (MSc)

Përkujdesje & Mirëqenie e
Fëmijëve (BA)

Arte

Arkitekturë (BA)
Dizajni i Enterierit (BA)
Arkitekturë (MA)

Kulturë Fizike dhe Sport (BA)
Kulturë Fizike dhe Sport (MA)

Administratë Publike
Administratë Publike (BA)
Shkenca Politike me Diplomaci (BA)
Administratë Publike dhe
Diplomaci (MA)

Infermieri
Infermieri e përgjithshme (BSc)
Menaxhment Shëndetësor (MSc)

Dizajn Grafik dhe Arte Vizuel (BA)
Dizajn i Modës (BA)
Pikturë dhe Arte Vizuele (BA)
Muzikologji (BA)
Koreografi (BA)
Dizajn Grafik (MA)

Arkitekturë

Gjuhë Angleze (BA)
Gjuhë Angleze (MA)

Kushtet e regjistrimit

Radiologji (BSc)
Stomatologji (Dr.Dent)

Dokumentacioni i nevojshëm

të kenë mbaruar me sukses shkollën e mesme;
të posedojnë dëshmi që e kanë kaluar me sukses
testin e maturës kombëtare sipas kritereve të
përcaktuara nga Ministria e Arsimit Shkencës & Teknologjisë;
për regjistrim në programet master, duhet të ketë
të kaluar testin e gjuhës A1.
të kenë të kompletuar dokumentacionin e kërkuar në konkurs.

Certifikata e lindjes
Të gjitha dëftesat e shkollës së mesme (origjinal, kopje të
vërtetuara ose duplikat)
Diploma e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesa e maturës
(origjinal, kopje të vërtetuara ose duplikat)
Kopjen e letërnjoftimit
Për kandidatët jashtë Kosovës - vendimi mbi njohjen e
shkollimit jashtë vendit nga MASHT (nostrifikimin)

Afati i konkursit
Paraqitja e dokumenteve zgjate prej datës së shpalljes së këtij konkursi e deri në mbylljen e afatit të regjistrimit
ashtu siç parashihet me aktet e MASHT.
Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 8:00 deri në orën 18:00 përveç të dielave.
Kandidatët e interesuar mundë të aplikojnë online përmes web faqes së institucionit aab-edu.net/apliko-online
Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë edhe në kampusin e Ferizajt dhe Gjakovës dhe në të gjitha zyrat informuese
të Kolegjit AAB në komunën përkatëse.

Për informata më të hollësishme, mund t’i drejtoheni zyrës qendrore të regjistrimit, ose zyrës së regjistrimeve në kampusin e
Ferizajt dhe të Gjakovës ose zyrës informuese në komunën përkatëse

