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Të dashur studentë,
duke zgjedhur Kolegjin AAB, ju keni marrë vendimin e duhur!
Duke iu bashkuar komunitetit tonë akademik ju jeni përfshirë në
projektet e zhvillimit dhe përmirësimit të këtij komuniteti.
Në Kolegjin AAB, i gjithë personeli akademik përpiqet që procesi i
arsimit të lartë të jetë sa më i afërt me juve dhe t’ ju ofrojë një ardhme
të sigurt të bazuar në njohuritë dhe aftësitë e fituara.
Duke u nisur nga përvojat e viteve të kaluara botimi i këtij Udhëzuesi
për studentë synon të lehtësojë qasjen dhe të ofrojë informacione sa
më të plota për mënyrat dhe rregullat e studimit.
Kjo broshurë do t’ ju njohë me principet themelore mbi të cilat
bazohet Procesi i Bolonjës, do t’ ju japë njohuritë bazë për mënyrën
e vlerësimit dhe kalimit të provimeve dhe kushtet për kalimin në
vitin pasues akademik dhe mbi shumë çështje të tjera të cilat janë të
rëndësishme për statusin tuaj si student në Kolegjin AAB.
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Në përmbajtjen e këtij Udhëzuesi do të gjeni edhe informacione
për punën e shërbimeve studentore por edhe të organizatave e
klubeve studentore që janë në dispozicionin tuaj dhe janë aty për t’ju
ndihmuar të zgjidhni problemet që mund të lindin gjatë studimeve.
Qëllimi ynë është që t’ ju ofrojmë informacione të nevojshme, t’ ju
njohim me vendet ku mund të merren informacionet e sakta, por
edhe t’ ju njoftojë me të drejtat dhe obligimet tuaja gjatë studimeve.
Prandaj, studioni, mësoni dhe edukohuni ta ndryshoni botën në
mënyrën më të mirë!
Jemi të bindur se me rininë, energjinë, përkushtimin dhe qëndrimin
tuaj të përgjegjshëm do të kontribuoni në zhvillimin e komunitetit
tonë akademik duke studiuar.

Kolegji AAB
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Procesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është emërtimi i reformës së arsimit të lartë në Evropë që synon ta promovojë
mobilitetin e studentëve dhe profesorëve duke krijuar të ashtuquajturën Zonën Evropiane të
Arsimit të Lartë.
Me Procesin e Bolonjës filozofia e mësimdhënies bazohet në nevojat dhe kërkesat e studentëve,
dhe studenti konsiderohet partner aktiv në dizajnimin dhe ofrimin e programeve të studimit.
Të mësuarit me studentin në qendër është koncept i aplikuar gjerësisht në të gjitha shtetet
evropiane të cilat kanë përqafuar parimet e Procesit të Bolonjës.
Procesi i Bolonjës zyrtarisht ka filluar me nënshkrimin e Deklaratës së Bolonjës, një deklaratë
e përbashkët e Ministrave Evropianë të Arsimit, në Bolonjë më 19 qershor 1999. Deklaratën e
nënshkruan 29 vende, duke iu referuar reformës së sistemit të arsimit të lartë në Evropë e që u bë
e njohur si “Procesi i Bolonjës”.
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Ky proces bazohet në një sërë dokumentesh dhe deklaratash, duke filluar nga Magna Charta
Universitatum (18 shtator 1988) në të cilin parashihen parimet bazë të themelimit, ndërtimit dhe
veprimtarisë së universiteteve, të pasuara nga: Konventa e Lisbonës (1997), Deklarata e Sorbonës
(1998), Deklarata e Bolonjës (1999), Konventa e Salamankës (2001), Komunikata e Pragës (2002),
e Berlinit (2003), e Bergenit (2005) dhe e Londrës (2007), dhe konferencat e Leuven (2009),
Budapestit dhe Vjenës (2010).
Sistemi i arsimit të lartë i Kosovës ka vite që zbaton kriteret dhe standardet e Procesit të Bolonjës,
edhe pse vendi ende nuk është anëtar i këtij procesi.

Principet e Deklaratës së Bolonjës
Sistem i titujve lehtësisht të kuptueshëm dhe të krahasueshëm Studimet sipas Procesit të Bolonjës bazohen në dy cikle kryesore të studimit:
a. Studimet themelore (deridiplomike, ose cikli i parë), dhe
b. Studimet pasdiplomike (cikli i dytë).
Hyrja në ciklin e dytë nënkupton përfundimin me sukses të ciklit të parë të studimeve (Bachelor),
i cili zgjat të paktën tre vjet. Titulli i dhënë pas ciklit të parë është i rëndësishëm për tregun
evropian të punës si një nivel i përshtatshëm kualifikimi. Cikli i dytë të siguron titullin Master.

Mobiliteti
nënkupton lirinë e studentëve për të zgjedhur institucionin ku do ndjekin mësimet, përkohësisht ose
përgjithmonë. Mobiliteti vlen edhe për personelin akademik dhe shkencor. Disa nga përparësitë
e mobilitetit janë mundësitë më të gjera të punësimit, zhvillimi i kërkimit shkencor, shkëmbimi
dhe përmirësimi i kuadrit mësimdhënës, fitimi i përvojave të reja, bashkimi i njerëzve, etj.
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ECTS (European Credit Transfer System)
Sistemi evropian i transferit të kredive është një sistem unik që e bën më të lehtë identifikimin
dhe krahasimin e programeve të ndryshme arsimore në universitete dhe institucione të tjera të
arsimit të lartë në vendet evropiane.
Kreditë ECTS përfaqësojnë vlera numerike nga 1 deri në 60. Ato u jepen lëndëve dhe japin
informacion mbi ngarkesën e punës së studentëve, të nevojshme për zotërim të suksesshëm.

Njohja e kualifikimeve
u mundëson studentëve të përdorin kualifikimet e tyre në një sistem tjetër arsimor apo në një
tjetër vend, pa humbur vlerën e plotë të atyre kualifikimeve.
Janë dy lloje themelore të njohjes së kualifikimeve:
a) njohja akademike e kualifikimit - kur një student dëshiron të transferohet në një
institucion tjetër të arsimit të lartë, dhe
b) njohja profesionale e kualifikimit - i mundëson studentit të diplomuar të përdorë titullin
e tij në tregun e punës duke përdorur Shtojcën e Diplomës ((Diploma supplement).
Shtojca e diplomës (Diploma supplement) është një dokument që i lëshohet
studentit pa pagesë, së bashku me diplomën e studimeve të përfunduara
dhe që synon të rrisë “transparencën” ndërkombëtare dhe të lehtësojë
procedurat e njohjes akademike dhe profesionale të programeve dhe titujve.

Diplomat (titujt) e përbashkëta
realizohen përmes programeve të përbashkëta studimore si mjet për nxitjen e mobilitetit
akademik dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë.
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Sigurimi i cilësisë
Sigurimi i cilësisë nënkupton realizimin e vlerësimeve të rregullta nga AAB me qëllim që të
identifikohen mangësitë potenciale dhe të bëhen intervenimet e duhura për të përmirësuar
cilësinë e procesit mësimor.
Studentët përfshihen në proceset e sigurimit të cilësisë përmes plotësimit të pyetësorëve për
stafin akademik dhe shërbimeve administrative, të cilat realizohen dy herë brenda vitit akademik.
Çdo student po ashtu ka të drejtë të angazhohet në politikbërjen dhe vendimmarrjen e AAB-së,
në nivel të fakultetit apo nivelin institucional. Studentët janë kontribuuesit kryesorë në proceset
e rishikimit/plotësimit dhe përmirësimit të programit të studimit apo të proceseve institucionale
të AAB-së.
Proceset e sigurimit të cilësisë realizohen nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë së bashku me
koordinatorin e cilësisë në nivel të fakultetit.

Të mësuarit gjatë gjithë jetës
Procesi i Bolonjës mbështet mësimin gjatë gjithë jetës përmes zhvillimit të arsimit formal dhe
joformal, duke krijuar mënyra më fleksibile të mësimdhënies dhe të nxënit, si p.sh. duke kombinuar
studimin me punën.
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Punsueshmëria
përkufizohet si aftësia për të gjetur një vend pune, për të mbajtur një vend pune, si dhe për të
lëvizur brenda tregut të punës. Ky ka qenë një nga qëllimet kryesore të Procesit të Bolonjës që
në fillim. Titujt e arritur në çdo cikël të arsimit të lartë janë të rëndësishëm për tregun e punës.

Dimensioni social
nënkupton mundësi të barabarta në arsimin e lartë sa i përket qasjes, pjesëmarrjes dhe përfundimit
me sukses të studimeve, kushteve të studimit dhe të jetesës, udhëzimeve dhe këshillimit,
mbështetjes financiare dhe pjesëmarrjes së studentëve në vendimmarrje në arsimin e lartë.

Studimet sipas cikleve të studimeve
Studimet e ciklit të parë ose studimet themelore, bazohen në Sistemin Evropian të Transferimit
të Kredive (ECTS) dhe zgjasin të paktën tre dhe maksimum katër vjet studimi, ndërsa vlerësohen
me një minimum prej 180 dhe 240 ECTS kredish. Përjashtim bëjnë studimet e integruara në
programin e Stomatologjisë, që zgjasin 6 vjet dhe vlerësohen me 360 ECTS.
Studimet e ciklit të dytë, zgjasin 1 ose 2 vjet studimi, ndërsa vlerësohen me një minimum prej 60
dhe 120 ECTS kredish.
Viti akademik organizohet në dy semestra (dimëror dhe veror), secili prej të cilave ka nga 15
javë mësimore. Krahas mësimdhënies organizohet edhe vlerësimi i vazhdueshëm i njohurive.
Mësimdhënësit janë të obliguar që gjatë semestrit t’ u japin studentëve detyra të pavarura dhe
të ndihmojnë studentët përmes konsultimeve në përgatitjen për testet e vlerësimit të dijes.
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Angazhimi i përgjithshëm i studentëve përbëhet nga:
•

klasat (ligjërata, ushtrime dëgjimore dhe/ose praktike, praktikë, punime seminarike, etj.),

•

punë e pavarur (teste, kolokiume, provime përfundimtare),

•

Puna përfundimtare (nëse parashihet në programin e studimit),

•

Puna vullnetare e studentëve në komunitetin lokal dhe lloje të tjera të angazhimit të
studentëve.

Pjesëmarrja në të gjitha llojet e klasave është e obligueshme, ndërsa evidentohet përmes
sistemit elektronik me anë të ID kartelës së studentit. Pjesëmarrja në klasa bart 10% të vlerësimit
përfundimtar të studentit.
Studenti regjistrohet në vitin e ardhshëm të studimeve në bazë të ECTS kredive të arritura nga
viti paraprak i studimeve.
Në studimet e ciklit të parë në përmbylljen e studimeve, krahas provimeve të parapara mund të
parashihet edhe teza e diplomës.
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Afatet e provimeve
Rregullorja për studime e Kolegjit AAB parasheh këto afate të rregullta të provimeve:
-

afati i Janarit, i cili fillon më së largu dhjetë (10) ditë pas përfundimit të semestrit dimëror
dhe zgjatë deri në tridhjetë (30) ditë;

-

afati i Qershorit, i cili fillon më së largu dhjetë (10) ditë pas përfundimit të semestrit veror
dhe zgjatë deri në tridhjetë (30) ditë;

-

afati i Shtatori, i cili fillon me 1 shtator të vitit përkatës dhe zgjatë deri në tridhjetë (30)
ditë;

Varësisht nga rrethanat e paraqitura dhe specifikat e programeve të studimit, Rektori mund të
vendosë për organizimin e dy afateve shtesë, si afate jo të rregullta.
Këto dy afate jo të rregullta janë:
-

afati i Prillit, i cili zgjat maksimum 15 ditë;

-

afati i Nëntorit, i cili zgjat maksimum 15 ditë;

Studenti, në afatet jo të rregullta, nuk mund ti nënshtrohet provimit në më shumë se dy (2) lëndë.
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Vlerësimi i vazhdueshëm
dhe provimet
Në Kolegjin AAB suksesi i studentit në zotërimin e një lënde të caktuar monitorohet dhe vlerësohet
vazhdimisht gjatë gjithë semestrit dhe shprehet në pikë (përqindje).
Me përmbushjen e detyrimeve para provimit siç janë testet, kolokiumet dhe detyrat, si dhe
me pjesëmarrjen (vijueshmërinë) e aktivitetin në ligjërata dhe ushtrime, dhe me provimin
përfundimtar, studenti mund të arrijë maksimalisht 100 pikë.
Pra, nota përfundimtare për një lëndë të caktuar, formohet në bazë të shumës së pikëve të
arritura në aktivitete gjatë orëve të mësimit, paraprovimit kontrollet dhe provimi përfundimtar.
Testet e paraprovimit mund të realizohen në formë me shkrim, me gojë ose praktike.
Testi përfundimtar realizohet në formë me shkrim, por mund të jetë edhe me gojë apo formë
praktike, ose në raste të caktuara edhe me kombinimin e formave të cekura.
Testi me shkrim apo vlerësimi praktik i dijes nuk mund të realizohet në më pak se një, apo më
gjatë se tri orë mësimore. Brenda një dite, studenti mund të vlerësohet në vetëm një lëndë.
Suksesi i studentit në provim apo vlerësime tjera, vlerësohet me nota si vijon:
10 (A) – (shkëlqyeshëm, prej 91 deri 100 pikë);
9 (B) – (shumë mirë, me disa gabime, prej 81 deri 90 pikë);
8 (C) – (mirë, me disa gabime që vërehen, prej 71 deri 80 pikë);
7 (D) – (kënaqshëm, me gabime domethënëse, prej 61 deri 70 pikë);
6 (E) – (mjafton, përmbushje e kritereve minimale, prej 51 deri 60 pikë);
5 (F, FX) – (mos përmbushje të kritereve minimale, nën 51 pikë).
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Rezultatet e provimit përfundimtar, sipas Rregullores për Studime të Kolegjit AAB duhet të
komunikohen, më së largu 7 ditë nga data e mbajtjes së provimit. Komunikimi i rezultateve të
provimit bëhet përmes sistemit elektronik në mënyrë individuale, duke ruajtur konfidencialitetin
e rezultatit të secilit student.
Konsultimet për rezultatet e provimit organizohen më së largu 72 orë (3 ditë) nga komunikimi
zyrtar i rezultateve në platformën elektronike.
Refuzimi i notës bëhet përmes sistemit elektronik pas datës së konsultimeve deri në ditën e
mbylljes së raportit të provimit.
E drejta e studentit për ankesë, studenti i pakënaqur me vlerësimin e profesorit, brenda 3 (tri)
ditësh nga komunikimi i notës dhe pas konsultimit me profesorin e lëndës, mund të ushtrojë ankesë
me shkrim tek Dekani i Fakultetit për rishikimin e vlerësimit. Dekani, në bazë të arsyeshmërisë së
ankesës së studentit dhe në konsultim me koordinatorin e cilësisë së Fakultetit, vendos e ankesën
e studentit.
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Regjistrimi i vitit pasues të studimeve
Vitin pasues të studimeve studenti mund ta regjistrojë edhe nëse nuk i ka mbaruar të gjitha
provimet e vitit paraprak.
Progresi i studimeve në Kolegjin AAB parashihet me Rregulloren e studimeve, ndërsa kriteri për
regjistrimin e vitit pasues, është si vijon:
-

studenti fiton të drejtën e regjistrimit të vitit të dytë nëse nga viti i parë ka siguruar mbi 30
ECTS;

-

studenti fiton të drejtën e regjistrimit të vitit të tretë nëse ka përfunduar të gjitha obligimet
nga viti i parë dhe ka siguruar minimum 30 ECTS nga viti i dytë;

-

studenti fiton të drejtën e regjistrimit të vitit të katërt nëse ka përfunduar të gjitha obligimet
nga viti i parë dhe i dytë dhe ka siguruar minimum 30 ECTS nga viti i tretë.

30 ECTS
Statusi i studentit
Kandidatët të cilët regjistrohen në Kolegjin AAB, me rastin e regjistrimit përcaktohen për formën
e studimeve të rregullta.
Studimet e rregullta nënkuptojnë pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë dhe të rregullt në procesin
mësimor përfshirë ndjekjen e ligjëratave, ushtrimeve, realizimin e detyrave dhe punimeve me
kohë dhe realizimin e ngarkesës (ECTS-ve) sipas fondit të orëve të përcaktuar me plan program.
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Transferimi i studimeve
Transferimi i studimeve nënkupton regjistrimin e studentëve të rinj mbi bazën e Sistemit Evropian
të Transferit të Kredive (ECTS). Të drejtë transferimi kanë të gjithë studentët nga Republika e
Kosovës dhe jashtë saj, të cilët kanë studiuar në ndonjë institucion të arsimit të lartë të licencuar
dhe të akredituar nga organi kompetent.
Afati për transferimin e studimeve është dy herë në vit, para fillimit të semestrave ndërsa
transferimi lejohet së paku në semestrin e dytë dhe më së largu në semestrin e parafundit.
Transferimi i studimeve lejohet vetëm në ato raste kur programet kanë ngjashmëri mes tyre së
paku 70%.
Zyra përgjegjëse për transferimin e studimeve është Zyra për Transferin e Studimeve.

Të drejtat dhe detyrimet e studentit
Të drejtat dhe detyrimet e studentit në Kolegjin AAB janë paraparë në Rregulloren për studime.
Sipas kësaj rregulloreje, studentët e pranuar dhe regjistruar në Kolegjin AAB kanë këto të drejta:
•

të marrin pjesë në ligjërata, seminare dhe aktivitete tjera të organizuara në përputhje me
plan programin e studimit;

•

te shprehin mendimin e tyre të lirë dhe të angazhohen në debate brenda procesit mësimor
dhe jashtë tij;
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•

të përdorin objektet e bibliotekës, internetin si dhe shërbimet e tjera për studentë;

•

të përfaqësohen në vendimmarrje dhe politik bërje të institucionit;

•

të marrin pjesë në proceset e vlerësimit të brendshëm të cilësisë;

•

të informohen drejtë dhe me kohë për çështjet me interes për studimet e tyre;

•

të marrin pjesë në zgjedhje për pozitat e studentëve në organet e institucionit;

•

të organizohen në organizata studentore dhe të organizojnë zgjedhje të lira dhe të pavarura;

•

të parashtrojnë ankesë për çështjet akademike lidhur me ligjërimin, vlerësimin si dhe çështjet
administrative dhe teknike, si dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe pa diskriminim në rast
të ndonjë procedure ankimore dhe/apo procedurale të iniciuar kundrejt tij;

•

të mbrohen nga çdo formë e diskriminimit ashtu siç përcaktohet në Statut dhe ligjin relevant
në fuqi;

•

të pajisen me certifikate të notave, vërtetim për statusin e studentit, certifikatë të diplomimit
dhe me dokumente tjera të nevojshme për studentin;

•

të pajisen me diplomë dhe me shtojcën e diplomës me përfundimin e rregullt të studimeve.

Detyrimet e studentit
Studentët janë të detyruar:
•

të jenë të informuar dhe të zbatojnë rregulloret e miratuara nga institucioni;

•

të respektojnë mendimin e lirë të studentëve të tjerë;

•

të respektojnë personelin akademik dhe jo akademik;

•

të kryejnë obligimet e tyre të përcaktuara sipas plan programit mësimor përfshirë
ligjëratat, vlerësimin dhe punën praktike;

•

të sillen mirë brenda dhe jashtë objekteve të institucionit në mënyrë që të mos e
diskreditojnë institucionin;

•

të mos dëmtojnë inventarin e institucionit.
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Shërbimet e studentëve
Kolegji AAB për secilin fakultet në të tre degët e veta, në Prishtinë, Ferizaj e Gjakovë ka krijuar edhe
Shërbimin e Studentëve, i cili është në dispozicion të tyre çdo ditë pune nga ora 07:30-19:00.
Shërbimi i Studentëve kryen këto shërbime administrative:
•

mban regjistrin dhe dosjen e studentëve të nivelit bachelor dhe master;

•

lëshon certifikata dhe vërtetime për studentët;

•

bën regjistrimin e semestrave/viteve akademike;

•

përgatit oraret e mësimit, të kolokuiumeve dhe të provimeve;

•

organizon konsultimet me profesorë,

•

bën paraqitjen e provimeve për studentët;

•

bën njoftimin e studentëve për çështje të ndryshme akademike e administrative sipas
kërkesës;

•

përgatit raporte statistikore për nevojat e institucionit;

•

pranon lutjet dhe ankesat e studentëve drejtuar autoriteteve të Kolegjit;

•

përcjell vendimet e dekanatit, rektoratit apo organeve të tjera që kanë të bëjnë me lutjet
apo ankesat e studentit;
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•

protokollon paraqitjet e temave të studimeve master dhe përcjell vendimet e komisioneve
te studentët;

•

organizon mbrojtjet publike të temave të diplomimit për studentët, etj.

Bursat
AAB ofron një varg të bursave dhe mbështetjeve financiare për studentë, të cilët kanë për qëllim
të stimulojnë si dhe të shpërblejnë performancën e mirë të studentëve, si dhe të mbështesin
grupet e kategorive sociale.
Sipas nenit 120 të Statutit të Kolegjit AAB, bursë universitare nënkupton çdo asistentë financiare
apo lirim nga pagesa e semestrave përkatës. Bursat fitohen nga studentët të cilat i plotësojnë
kriteret formale dhe të cilat përcaktohen nga Këshilli Drejtues i AAB-së.

21

Bursat e rregullta dhe mbështetjet financiare të AAB-së janë si në vijim:
-

Bursat e rregullta dhe mbështetjet financiare të AAB-së janë si në vijim:

-

Bursa për secilin vit akademik për të gjithë studentët të cilët kanë notën 5 dhe 4 gjatë
shkollimit të mesëm.

-

Bursë dhe lehtësime financiare për secilin vit akademik për studentët që kanë asistencë
sociale.

-

Bursë dhe lehtësime te tjera financiare për secilin vit akademik për studentë familjarë të
viktimave të luftës dhe për studentët invalidë të luftës.

-

30% Bursë për secilin vit akademik për studentë me aftësi të kufizuara.

-

Lehtësime financiare për secilin vit akademik për studentë familjarë të cilët studiojnë.

-

Bursë dhe lehtësira financiare për studentë me vendbanim jashtë Kosovës, Lugina e
Preshevës, Ulqini etj.

Përpos kategorive të cilat janë standarde, AAB vazhdimisht prezanton programe të bursave të
cilat kanë për qëllim t’i mundësojnë studentëve të dalluar regjistrimin në studime universitare.
Përveç kësaj, përmes marrëveshjeve të bashkëpunimit me komunat e Republikës së Kosovës,
AAB iu mundëson që për çdo vit akademik 2 studentë të përzgjedhur nga çdo komunë në Kosovë
të studiojnë në AAB me bursë 100%.

Shërbimet e Teknologjisë Informative - Sistemi elektronik i
studentëve e-Studenti
Teknologjia informatike dhe digjitalizimi i shërbimeve luan rol kyç në formimin e Kolegjit AAB në
njërin nga institucionet më të mira të arsimit të lartë në vend dhe jo vetëm.
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Nëpërmjet një vargu të gjerë të mjeteve, shërbimeve dhe burimeve të ofruara nga departamenti i
teknologjisë informatike, studentëve u ofrohen mundësi të shumta për shfrytëzim të teknologjisë
bashkëkohore.

Kartela për Identifikim (ID card)
Secili student i AAB-së që në momentin e regjistrimit
pajiset me Kartelë Identifikuese, në të cilën përmes RFID
kodit përmblidhen të dhënat personale të studentit, si:
Emri e mbiemri, ditëlindja, numri i dosjes, programi i
studimit, viti akademik.
Përveç identifikimit, përmes kësaj kartele bëhet edhe
evidentimi elektronik në ligjërata përmes lexuesve të
kartelave të vendosura nëpër klasa.

Email-i zyrtar
Emaili është një mekanizëm për komunikim zyrtar ndërmjet universitetit dhe studentëve. Secilit
student që në momentin e regjistrimit do t’ i krijohet llogaria personale në domainin e universitetit,
sipas parimit emri.mbiemri@universitetiaab.com
Studentët klasifikohen në grup mailat përkatëse të
programeve studimore përmes të cilëve pranojnë
njoftimet e informacionet me rëndësi për studimet
e tyre. Studentët janë të obliguar që ta kontrollojnë
emailin e tyre vazhdimisht ashtu që të qëndrojnë në
hap me komunikimet zyrtare.
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Platforma elektronike studentore e-service (e-student)
Kolegji AAB është i pari institucion në vend që ka
filluar me aplikimin e evidentimit elektronik në
ligjërata. Kjo ka ndikuar që shumica e procesve
administrative e akademike të digjitalizohen duke
mundësuar shkurtimin e kohës dhe efikasitet
maksimal në shërbime.
Për studentët dhe stafin akademik është krijuar
plaforma elektronike (e-service) e ndarë në dy pjesë:
e-Studenti që shërben për studentët dhe e-Profesori
që shërben për stafin akademik.

Llogaria në e-Studenti
Secili student që në momentin e regjistrimit, krahas ID kartelës dhe emailit zyrtar, pajiset edhe
me kredencialet e llogarisë në e-Studenti.
Kjo llogari është e vlefshme deri në momentin e
diplomimit të studentit, ndërsa në të deponohen
të dhënat për ecurinë e studentit gjatë studimeve.
Shërbimi është në dispozicion 24/7, ndërsa qasja në të
është e hapur nga cdo ambient ku ka lidhje interneti.
Krahas shërbimeve përmes ëeb-it, si ëebmail e
e-Studenti, Kolegji AAB aplikon në vazhdimësi edhe
njoftimin e studentëve përmes celularit. Andaj studentët
inkurajohen vazhdimisht që të përditësojnë të dhënat
në mënyrë që të jenë në kontakt me Kolegjin.
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Mundësitë dhe shërbimet që kryhen përmes platformës e-Studenti:
-

të dhënat për vijueshmërinë në ligjërata

-

të dhënat për pasqyrën financiare të studentit

-

përcaktimi i lëndës zgjedhore

-

paraqitja e provimeve

-

rezultatet e provimeve dhe testimeve

-

certifikata digjitale e notave

-

sylabuset e lëndëeve

-

ngarkimi i detyrave e projekteve

-

konsultimi me profesorin e lëndës

-

shkarimi i materialeve të ligjëratave

-

komunikimi me stafin administrativ

-

qasja në ligjërata online përmes google meet, etj.
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Qendra e Karrierës
Qendra e Karrierës, ka për qëllim që t’ i mundësojë studentëve aktual dhe atyre afër diplomimit
se si të përgatiten për hapat e parë të zhvillimit të karrierës së tyre, duke aplikuar metoda dhe
teknika profesionale në zhvillimin e njohurive, shkathtësive, aftësive dhe potencialeve personale.
Qendra e Karrierës ofron mundësi të shumta për zhvillimin e përvojës profesionale të studentëve,
duke organizuar punëtori, seminare, vebinare, tryeza të rrumbullakëta, konferenca, biseda, me
qëllim që studentët të kuptojnë më mirë tregun e punës dhe t’i zotërojnë shkathtësitë që janë të
nevojshme për organizimin dhe planifikimin e karrierës së tyre profesionale.
Një ndër prioritetet e Qendrës së Karrierës është edhe mbajtja e vazhdueshme e kontakteve
me studentët e diplomuar, me qëllim të ofrimit të informatave rreth punësimit, pjesëmarrjes së
studentëve të diplomuar në evente, punëtori, seminare të cilat organizohen nga Kolegji AAB.
Qendra e Karrierës përkujdeset që përvojat e studentëve të diplomuar të cilët janë përfshirë në
tregun e punës dhe kanë treguar performancë të mirë t’ i sjellin para studentëve aktualë si storje
suksesi që ndikojnë në motivimin e studentëve të rinj.
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Përmes bashkëpunimit me partnerët e industrisë, Qendra e Karrierës përkujdeset që studentëve
dhe të diplomuarve t’ u ofrojë njoftime të vazhdueshme për shpalljet për vende të lira pune,
internshipe e forma të ndryshme rekrutimi.
Aktivitetet për të cilat angazhohet Qendra e Karrierës gjithashtu përfshijnë organizimin e
ligjëratave, trajnimeve, seminareve, etj., si p.sh.: Si të shkruajmë CV? Si të shkruajmë letër
motivuese? Si të përgatitemi për një intervistë pune të suksesshme? Si të përgatisim dokumentet
e nevojshme për të aplikuar në punë?

Unioni i Studentëve të Kolegjit AAB
Studentët në Kolegjin AAB interesat e tyre i përfaqësojnë përmes organizatës së pavarur
studentore që është Unioni i Studentëve. Funksionimi i kësaj organizate studentore është i
garantuar me anë të Statutit të Kolegjit AAB.

27

Unioni i Studentëve është organizatë e përfaqësimit të studentëve, pa subjektivitetet juridik, i cili
përfaqëson interesat e studentëve, përmes organeve të tij.
Unioni i Studentëve ka kompetenca të plota dhe ekskluzive, për sa i përket interesit të përgjithshëm,
duke i respektuar standardet e përcaktuara në Statutin e Kolegjit AAB, si:
-

Shfrytëzimin e hapësirave që ofron Kolegji AAB;

-

Promovimin, mbrojtjen dhe zgjerimin e të drejtave të studentëve;

-

Trajtimin e ankesave dhe kërkesave të studentëve;

-

Organizimin e aktiviteteve kulturore, sportive, dhe aktiviteteve të tjera të lira;

Struktura organizative e Unionit të Studentëve është si në vijim:
-

Parlamenti i Studentëve

-

Kryesia

-

Kryetari i Unionit të Studentëve

-

Kryetari i Unionit të Studentëve të fakultetit

-

Komisionet

-

Anëtarët e Unionit të Studentëve

Parlamenti i Studentëve është organi më i lartë përfaqësues i studentëve. Anëtarët e Parlamentit
të Studentëve, si organ i pavarur, zgjedhën nga votat e studentëve të Kolegjit AAB, në zgjedhjet
studentore të cilat mbahet çdo dy vite. Kandidat për anëtarë të Parlamentit të Studentëve mund të
jenë të gjithë studentët e Fakulteteve të kampuseve të Kolegjit AAB (Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë).
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Programet
studimore

29

Fakulteti i
Administratës Publike
30

31

Administratë Publike

Shkenca Politike dhe Diplomaci

Bachelor për Administratë Publike (BA)

Bachelor për Administratë Publike (BA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 180

ECTS: 180

Misioni i programit BA Administratë Publike është

Misioni i programit BA Administratë Publike/

që përmes formave më të reja të mësimdhënies

Shkenca Politike dhe Diplomaci, është që përmes

të pajis studentët me njohuritë akademike dhe

formave më të reja të mësimdhënies të pajis

aftësitë e hulumtimit shkencor në mënyrë që të

studentët me njohuritë akademike dhe aftësitë e

ata të bëhen specialist në fushën e administratës

hulumtimit shkencor në mënyrë që të ata të bëhen

publike dhe t’i kontribuojnë zhvillimeve të fushës

specialist në fushën e administratës publike dhe

përmes ofrimit të zgjidhjeve së problemeve

t’i kontribuojnë zhvillimeve të fushës përmes

dhe zhvillimit të operacioneve të cilat hyjnë në

ofrimit të zgjidhjeve së problemeve dhe zhvillimit

funksion të përmirësimit të administratës publike

të operacioneve të cilat hyjnë në funksion të

në regjion dhe më gjerë.

përmirësimit të administratës publike në regjion
dhe më gjerë.

Administratë Publike
dhe Diplomaci
Master në Administratë Publike dhe
Diplomaci (MA)
Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra
ECTS: 120
Misioni i programit BA Administratë Publike është
që përmes formave më të reja të mësimdhënies
të pajis studentët me njohuritë akademike dhe
aftësitë e hulumtimit shkencor në mënyrë që të
ata të bëhen specialist në fushën e administratës
publike dhe t’i kontribuojnë zhvillimeve të fushës
përmes ofrimit të zgjidhjeve së problemeve
dhe zhvillimit të operacioneve të cilat hyjnë në
funksion të përmirësimit të administratës publike
në regjion dhe më gjerë.
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Fakulteti i
Arkitekturës
34

35

Arkitekturë

Dizajn i Enterierit

Bachelor për Arkitekturë (BSc)

Bachelor për Dizajn të Enterierit (BA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 180

ECTS: 180

Programi BA në Arkitekturë bazohet në stimulimin

Programi i Studimit Dizajn i Enterierit ka për mision

e anës artistike dhe asaj kreative të arkitekturës

t’i aftësojë kandidatët në fazën e konceptimit të

tek studentët, në një raport të duhur me anën e

ideve, po ashtu edhe në fazën e artikulimit të tyre

teknologjisë dhe të njohjes së konstruksioneve

dhe ofrimin e zgjidhjeve komplekse në projektim,

të arkitekturës, si elemente të pashmangshme

përmes prezantimit të një identiteti individual në

dhe të cilat gërshetohen në mes veti gjatë gjithë

lëmin e dizajnit të enterierit dhe të planifikimit.

kohës. Kjo nënkupton arkitekturën e cila ka si
rezultat një formë të deklaratës artistike, qëllimit
në krijimin e ideve bashkëkohore duke e çmuar
atë që ekziston dhe ambientin si kompozicion.
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Arkitekturë
Master në Arkitekturë (MSc)
Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra
ECTS: 120
Programi MA në Arkitekturë është vazhdimësi e
studimeve paraprake të nivelit Bachelor të cilat
kryesisht bazohen në anën artistike dhe kreative
të arkitekturës, por në një raport të duhur me
njohjen e anës teknologjike, gjë që rezulton në
krijimin e hapësirave dhe konteksteve urbane
në të cilat lidhen arti dhe teknologjia. Për ta
ushtruar profesionin e Arkitektit, kërkohet aftësia
për ta njohur kuptimin/ domethënien e materialit,
hapësirës, formës, proporcioneve dhe tërësisë.
Ndër të tjera kërkohet njohuria mbi funksionin,
anën

konstruktive/

teknologjike,

materialet

dhe kushteve të lokacionit. Duke i përfshirë të
gjitha këto qëllimi dhe përqendrimi thelbësor i
Programit MA në Arkitekturë është në projektim
arkitektural, kontekstin urban/ hapësinor si dhe
traditën dhe kulturën e ruajtjes së trashëgimisë
arkitekturale.

37

Fakulteti i
Arteve
38

Dizajn Grafik dhe Arte Vizuele

Dizajn i Modës

Bachelor për Dizajn Grafik dhe Arte

Bachelor për Dizajn të Modës (BA)

Vizuele (BA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 180

ECTS: 180

Programi i studimit synon të pajisë studentin me

Programi BA Dizajn Grafik dhe Arte Vizuale ka

teori të përshtatshme, mjete profesionale dhe të

për qëllim të sigurojë një kornizë për zhvillimin

prodhimit, për tu përballur në tregjet aktuale që

e potencialit të plotë të studentëve, të lehtësojë

janë duke u transformuar rrënjësisht dhe janë

hulumtimet vetanake dhe shprehjen krijuese

duke u ri-dizajnuar. Nga njëra anë, programi

(dizajn apo zgjidhja e problemeve) brenda

përgatit profesionistë tradicional të modës të tillë

fushës bashkëkohore të dizajnit grafik. Stimulimi

si stilistë, model-marrësi të tekstilit, dhe dizajner të

i qasjes analitike dhe krijuese përmes aplikimit

aksesorëve që operojnë në kompani dhe studiot

të metodologjive të avancuara kërkimore si

profesionale, dhe dizajner të aftë për të punuar në

dhe sigurimi i mundësisë për zhvillimin dhe

fushën e komunikimit të modës dhe ekranit (shitje

ndërgjegjësimin

nxitur

me pakicë, industria botuese, show biznes). Nga

zgjidhje origjinale, në përputhje me praktikën e

ana tjetër, programi është i fokusuar në sigurimin/

komunikimit vizual janë pjesë përbërëse e plan

ofrimin e dizajnit, të marketingut dhe mjetet e

programit

komunikimit që do të çojnë në zhvillimin e ideve të

për

të

hulumtuar,

biznesit në tregjet e reja dhe nëpërmjet përdorimit
të mediave të reja.
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Pikturë dhe Arte Vizuele

Muzikologji

Bachelor për Pikturë dhe Arte Vizuele (BA)

Bachelor për Muzikologji (BA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 180

ECTS: 180

Misioni i programit të studimit Pikturë dhe Arte

Misioni i programit Muzikologji është të edukojë, të

Vizuale është që të sigurojë mësimdhënie efektive,

zhvillojë dhe të frymëzojë studentët për të arritur

hulumtim dhe praktikë me cilësi të lartë në pikturë

potencialin e tyre të plotë artistik muzikor dhe

bashkë me tendencat më të fundit bashkëkohore

kulturor si dhe të krijojë, ofrojë dhe zgjerojë përvoja

që promovon të menduarit kritik, si dhe diskutime

pozitive që ndryshojnë jetën përmes muzikës për të

të vazhdueshme që u shërbejnë studentëve për të

gjithë.

dialoguar dhe artikuluar në mënyrë profesionale
duke iu mundësuar atyre qasjen në tregun e
arteve vizuale.
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Koreografi

Dizajn Grafik

Bachelor për Koreografi (BA)

Master në Dizajn Grafik (MA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

ECTS: 180

ECTS: 120

Programi synon të promovojë njohuri të gjera

Programi MA Dizajn Grafik ka për qëllim të sigurojë

dhe të artikuluara, një sërë aftësi metodologjike,

një kornizë për zhvillimin e potencialit të plotë të

teknike dhe kulturore që do t’i mundësojnë

dizajnimit të studentëve, të lehtësojë hulumtimet

studentëve të njihen me artin e kërcimit dhe

vetanake dhe shprehjen krijuese (dizajn apo

ndikimin e tij në kohezionin social. Rruga arsimore

zgjidhja e problemeve) brenda fushës së gjerë

synon përgatitjen e një komunikuesi të ri, të aftë

bashkëkohore të dizajnit grafik. Studentët do të

për të kuptuar dhe menaxhuar kompleksitetin

jenë në gjendje që të marrin pozicion kritik në

e projektimit: studentët do të jenë në gjendje të

lidhje me teoritë ekzistuese dhe do të gjenerojnë

ndër veprojnë me një ekip profesionistësh në një

lidhje të reja në fushën bashkëkohore të dizajnit

mënyrë koherente përgjatë një rruge që shkon

grafik dhe do të sfidojnë kufijtë tradicionalë të

nga krijuesi i procesit deri tek zbatimi i drejtë të tij,

dizajnimit.

si në median tradicionale ashtu edhe në median
e re.
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Fakulteti
Ekonomik
42

Banka, Financa
dhe Kontabilitet

Marketing dhe
Administrim Biznesi

Bachelor për Banka, Financa dhe
Kontabilitet (BA)

Bachelor për Marketing dhe
Administrim Biznesi (BA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 180

ECTS: 180

Programi Banka, Financa dhe Kontabilitet (Bsc)

Misioni i programit të studimit është të zhvillojë

synon të zhvilloj aftësitë dhe shkathtësitë e

aftësitë analitike dhe strategjike të studentëve,

studentëve për të kuptuar aspektet teorike dhe

duke promovuar konceptet që derivojnë nga fusha

aplikimin e tyre në praktikë duke bërë zgjidhje të

marketingut dhe biznesit. Ky program u mundëson

ndryshme të problemeve në banka dhe organizata.

studentëve të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet dhe

Në këtë kontekst program synon gjithashtu zhvillimin

të sfidohen me rrethinën globale të biznesit. Programi

e aftësive të komunikimit dhe njohuritë tregtare

i studimit në Marketing dhe Biznes (BA) është

të nevojshme në një botë komplekse financiare

program i cili synon që përmes literaturave shkencore

globale. Studentët do të fitojnë njohuri për mjedisin

të fundit, ligjëratave dhe praktikave më moderne, të

global, shoqëror dhe etik brenda të cilës vepron

zhvillojë tek studentët njohuri mbi konceptet kryesore

profesioni i bankave, financave dhe kontabiliteti me

të marketingut, menaxhimit të tregut dhe biznesit,

qëllim të krijimit të aftësive profesionale për tregun

elemente këto të adaptueshme dhe aplikueshme në

e punës në vend rajon e më gjerë.

ekonomi të gjera por e sidomos lokale.
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Menaxhment dhe Informatikë

Banka dhe Financa

Bachelor për Menaxhment dhe

Master në Banka dhe Financa (MSc)

Informatikë (BSc)

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 120

ECTS: 180
Misioni i programit të studimit është të zhvillojë
aftësitë analitike, inovative dhe strategjike të
studentëve, përmes promovimit të koncepteve
më moderne të fushës së menaxhimit dhe
informatikës duke i bërë ata udhëheqës parimor
e të zgjuar që krijojnë e promovojnë ndryshime
pozitive në nivele të ndryshme të shoqërisë. Ky
program u mundëson studentëve të reflektojnë
kreativitet dhe efikasitet dhe të sfidohen me
rrethinën globale të biznesit. Programi i studimit
BSc në Menaxhment dhe Informatikë është
program i cili synon që përmes literaturave
shkencore të fundit, ligjëratave, praktikave më
moderne, si dhe aplikacioneve më efikase dhe
të përdorshme të zhvillojë tek studentët njohuri
mbi konceptet kryesore të menaxhimit, biznesit,
teknologjisë.
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Programi i studimit Msc Banka dhe Financa është
program i cili synon të ofroj studentëve aftësitë dhe
njohuritë e thelluara analitike të teorive moderne
shkencore në fushën e bankave dhe financave.
Programi ka për qëllim përgatitjen e studentëve
për një karrierë të suksesshme me kompetenca
akademike – shkencore për tregun e punës në
nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar me anë të
metodave inovative, kreative, qasjet më të reja në
mësimdhënie e në kërkime shkencore.

Marketing dhe
Menaxhim Biznesi

Menaxhment

Master në Marketing dhe Menaxhim

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

Biznesi (MA)
Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra
ECTS: 120
Programi synon të promovojë njohuri të gjera dhe
të artikuluara, një sërë aftësi metodologjike, teknike
dhe kulturore që do t’i mundësojnë studentëve
të njihen me artin e kërcimit dhe ndikimin e tij në
kohezionin social. Rruga arsimore synon përgatitjen
e një komunikuesi të ri, të aftë për të kuptuar dhe
menaxhuar kompleksitetin e projektimit: studentët
do të jenë në gjendje të ndër veprojnë me një ekip
profesionistësh në një mënyrë koherente përgjatë

Master në Menaxhmet (MA)
ECTS: 120
Programi i studimit në Menaxhment MA është
të zhvillojë aftësitë analitike dhe strategjike
të studentëve, duke promovuar konceptet që
derivojnë nga fusha e menaxhmentit. Ky program
u mundëson studentëve të reflektojnë kreativitet
dhe efikasitet dhe

të sfidohen me rrethinën

globale të biznesit.

Kontabilitet dhe Auditim
Master në Kontabilitet dhe Auditim (MA)

një rruge që shkon nga krijuesi i procesit deri tek

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

zbatimi i drejtë të tij, si në median tradicionale

ECTS: 120

ashtu edhe në median e re.

Programi Master në Kontabilitet dhe Auditim
synon që të ndërtojë tek studentët njohuri të
avancuara teorike dhe profesionale në fushën
e kontabilitetit dhe auditimit, të cilët fitojnë
shkathtësi të hulumtimit të pavarur shkencor, të
cilët janë konkurrent në tregun vendor, regjional
dhe ndërkombëtarë të punës, dhe të cilët i
kontribuojnë korporatave dhe komunitetit të
biznesit përmes hartimit të strategjive për zgjidhjen
e problemeve dhe vendimmarrjen e duhur.
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Fakulteti i
Gjuhës Angleze
46

Gjuhë Angleze

Gjuhë Angleze

Bachelor në Gjuhë Angleze (BA)

Master në Gjuhë Angleze (MA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

ECTS: 180

ECTS: 120

Misioni i programit BA në Gjuhë Angleze është të

Misioni i programit të studimit MA në Gjuhë Angleze

pajisë studentët me njohuri të thella akademike,

është të pajis studentët me njohuri të specializuara

aftësi kërkimore dhe kompetenca kyçe në fushën

akademike, aftësi të avancuara kërkimore dhe

e studimeve të gjuhës angleze përmes metodave

kompetenca të integruara profesionale në fushën

bashkëkohore të mësimdhënies dhe përvojave

e studimeve të gjuhës angleze përmes aplikimit të

praktike të të mësuarit që u mundësojnë atyre të

qasjeve të të mësuarit autonom që u mundësojnë

kontribuojnë në shoqëri duke i shfrytëzuar këto

atyre të kontribuojnë në shoqëri duke i shfrytëzuar

aftësi në tregun e punës dhe edukimin e tyre të

këto aftësi në tregun e punës dhe edukimin e tyre të

mëtejshëm.

mëtejshëm.
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Fakulteti
Juridik
48

Juridik i përgjithshëm
Bachelor në Juridik (LLB)
Kohëzgjatja: 4 vite / 8 semestra
ECTS: 240
Studimet

Bachelor

në

Juridik,

i

përgatisin

studentët me kompetencat e duhura në fushën e
drejtësisë si dhe i përgatit ata për karrierë politike,
ngase njohuritë akademike të fituara krijojnë
bazë solide që të përgatiten më profesionalisht
se si funksionon pushteti ekzekutiv dhe praktika
e

parlamentarizmit në Kosovë. Studentët pas

kryerjes së këtij programi do të jenë të përgatitur
që të veprojnë si në rrafshin akademik ashtu
edhe në atë profesional, në lëmin e çështjeve
të përgjithshme juridike si: administrative –
kushtetuese,

civilo

juridike,

penalo

Jurdike,

Juridiko nderkombetare, financiare.

49

Juridik – Kriminalistikë

Juridik – Civil

Bachelor në Juridik - Kriminalistikë (LLB)

Master në Juridik Civil (LLM)

Kohëzgjatja: 4 vite / 8 semestra

Kohëzgjatja: 1 vit / 2 semestra

ECTS: 240

ECTS: 60

Studimet Bachelor në Juridik/Kriminalistikë, i

Misioni i këtij programi është të ofroj njohuri të

përgatisin studentët me kompetencat e duhura

avancuara teorike dhe praktike në fushën juridiko –

në fushën e drejtësisë si dhe i përgatit ata për

civile, si dhe nivel të lartë të zotërimit të shkathtësive

karrierë politike, ngase njohuritë akademike

në hulumtimin shkencor duke paraqitur mendime

të fituara krijojnë bazë solide që të përgatiten

profesionale për dilema të shumta ligjore të cilat

më profesionalisht se si funksionon pushteti

në mënyrë direkte kontribuojnë në zgjidhjet sa më

ekzekutiv dhe praktika e parlamentarizmit

të drejta në praktikë. Studentët në këtë program

në Kosovë. Studentët pas kryerjes së këtij

informohen, pajisen me të arriturat më të reja nga

programi do të jenë të përgatitur që të veprojnë

fusha civile si dhe kanë mundësi për demonstrimin

si në rrafshin akademik ashtu edhe në atë

e shkathtësive, njohurive e aftësive të tjera kreative

profesional, në lëmin e çështjeve të përgjithshme

në segmentin hulumtues përmes punës seminarike,

juridike si: administrative – kushtetuese, civilo

projekteve hulumtuese, punës praktike si dhe

juridike, penalo Jurdike, Juridiko ndërkombetare,

shkrimit dhe hartimit të tezës së Masterit.

financiare.
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Juridik - Penal
Master në Juridik Penal (LLM)

E Drejta Kushtetuese
Administrative

Kohëzgjatja: 1 vit / 2 semestra

Master në E drejta Kushtetuese

ECTS: 60

Administrative (LLM)

Misioni dhe qëllimi i këtij programi është që të
ofrojë dije të avancuar teorike dhe praktike në
fushën juridike penale si dhe nivel të lartë të
zotërimit të shkathtësive hulumtuese empirike e
teorike-shkencore. Studentët në këtë program
informohen me të arriturat më të reja nga fusha
penale si dhe kanë mundësi për demonstrimin
e shkathtësive, njohurive e aftësive të tjera
kreative në segmentin hulumtues përmes punës
seminarike,

projekteve

hulumtuese,

punës

praktike si dhe shkrimit dhe hartimit të tezës së
Masterit.

Kohëzgjatja: 1 vit / 2 semestra
ECTS: 60
Misioni i programit master E drejta Kushtetuese
dhe Administrative është të inkurajojë inovacione
brenda programit si dhe të mbështesë kërkimin
shkencor, me qëllim që të ndihmoj studentët në
zhvillimin dhe avancimin e

njohurive, aftësive

dhe shkathtësive të nevojshme për t’u bërë jurist
të specializuar në lëminë e të drejtës kushtetuese
dhe administrative. Gjithashtu, ky program ka
për qëllim që të aftësojë studentët që të jenë në
gjendje të interpretojnë drejtë Kushtetutën dhe
aktet tjera juridike, duke zbatuar drejtë dispozitat
kushtetutuese si dhe ligjet gjatë ushtrimit të
funksioneve publike, veprimtarisë administrative
apo edhe udhëheqjes së institucioneve të drejtësisë
kushtetuese si dhe të organeve tjera publike në
fushën administrative.
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Fakulteti i Kulturës
Fizike dhe Sportit
52

Kulturë Fizike dhe Sport
Bachelor në Kulturë Fizike dhe Sport (BA)
Kohëzgjatja: 4 vite / 8 semestra kulture
fizike aab
ECTS: 240
Misioni i Programit Bachelor në Kulturë Fizike dhe
Sport është të zhvillojë kuadro të kualifikuara të
cilat do të udhëheqin proceset transformues në
shërbim të përmbushjes së nevojave të popullatës
për edukim fizik, zhvillimit profesional sportiv,
ruajtja dhe përmirësimit të shëndetit përmes
aktivitetit të rregullt fizik. Kuadro të cilat do të
jenë në gjendje të ofrojnë zgjidhje kreative dhe
projekte inovative të cilat përfshijnë në vetë edhe
partnerë të ndryshme social dhe profesional me
qëllim të përshtatjes së nevojave të kategorive të
ndryshme duke u bazuar në të gjeturat autentike
të hulumtimeve të aplikuara.
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Kulturë Fizike dhe Sport

Fitnes dhe Nutricion

Master në Kulturë Fizike dhe Sport (MA)

Master në Kulturë Fizike dhe Sport (MA)

Kohëzgjatja: 1 vit / 2 semestra

Kohëzgjatja: 1 vit / 2 semestra

ECTS: 60

ECTS: 60

Misioni i Programit Master në Kulturë Fizike dhe

Programi Master i Fitnesit dhe Nutricionit synon të

Sport është të zhvillojë kuadro të kualifikuara për

përgatisë studentët për të ndjekur një karrierë në

të përmbushur nevojat e popullatës për shërbime

fushën e fitnesit, mirëqenies dhe nutricionit sipas

të edukimit fizik, zhvillimit profesional sportiv dhe

standardeve më të larta të shërbimit të klientit dhe

ruajtjes dhe përmirësimit të shëndetit përmes

etikës profesionale. Programi përgatit studentët të

realizimit të hulumtimeve dhe gjetjen e strategjive

krijojnë plane afatgjata për përmirësimin e nivelit

për përmirësimin vazhdueshëm të proceseve

stërvitorë të klientit përmes aktivitetit fizik, dietës

që ndërlidhen me fushën e Kulturës Fizike dhe

dhe ushqimit dhe të ofrojë udhëzime në çdo hap

Sportit. Ky program u mundëson studentëve

derisa

përvetësimin

dhe

punëdhënësve potencialë kuadro të përgatitur

kompetencave të cilat ju mundësojnë të menduar

mirë që tu shërbejnë individëve të të gjitha niveleve

refleksive për tu përballuar me sfidat aktuale me

shëndetësore dhe do të sigurojë përgatitje për tu

të cilat përballet shoqëria moderne si rezultat i

marr me një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me

mungesës së aktivitetit të mjaftueshëm fizik.

aspekte shëndetësore.
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e

njohurive,

shkathtësive

të arrihen objektivat. Kjo do t’u provojë
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Fakulteti i
Komunikimit Masiv
56

57

Komunikim Masiv – Gazetari

Komunikim Masiv – Produksion

Bachelor në Komunikim Masiv –

Bachelor në Komunikim Masiv –

Gazetari (BA)

Produksion (BA)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 180

ECTS: 180

Misioni i programit Komunikim Masiv - Gazetari

Misioni i programit Produksion është që duke

është që duke vepruar si qendër e suksesshme dhe

vepruar si qendër e suksesshme dhe produktive e

produktive e ekselencës akademike, kërkimore

ekselencës akademike, kërkimore dhe profesionale

dhe profesionale e mediave dhe komunikimeve, të

e mediave dhe komunikimeve, të përgatisë

përgatisë gazetarë profesionistë dhe ekspertë të

operatorë mediatikë dhe ekspertë të komunikimit

komunikimit publik, për të kontribuar në përmirësimin

publik, për të kontribuar në përmirësimin e

e vazhdueshëm të shoqërisë demokratike.

vazhdueshëm të shoqërisë demokratike.
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Komunikim Masiv
dhe Gazetari

Produksion

Master në Komunikim Masiv

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

dhe Gazetari (MA)

ECTS: 120

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra
ECTS: 120
Misioni i programit Master në Komunikim Masiv
dhe Gazetari është të përgatisë profesionistë të
specializuar për tregun mediatik, për institucionet
dhe për organizatat në Kosovë e më gjerë, me
dije e shkathtësi specifike, për të pasur sukses si
profesionistë dhe mendimtarë kritikë si dhe për t’u
bërë qytetarë produktivë në shoqëri edhe përmes
kërkimit shkencornë e sotme demokratike të

Master në Produksion (MA)

Programi Master i Arteve në Produksion është
i dizajnuar për një edukim unik mbi median,
i cili ofron ngritje dhe aftësim të avancuar të
studentëve. Misioni i këtij programi është t’i
aftësojë studentët për një perspektivë globale
përmes ofrimit të dijeve specifike në fushën e
Produksionit

të cilët do të jenë në gjendje të

marrin përgjegjësi sfiduese dhe të cilët do të jenë
në gjendje të merren me artin e produksionit,
krijimtarinë dhe menaxhimin e saj.

mediatizuar dhe të rrjetëzuar.
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Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike
60

61

Shkenca Kompjuterike

Siguri Kibernetike

Bachelor në Shkenca Kompjuterike (BSc)

Bachelor Profesional në Siguri Kibernetike

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

(BAprofesional)

ECTS: 180

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Misioni i programit të studimit Shkenca Kompjuterike

ECTS: 180

BSc është të ofrojë arsim cilësor universitar në

Misioni i programit të studimit BA Profesional

shkencat kompjuterike në mënyrë që të përgatisë

në Siguri Kibernetike është që përmes ofrimit

të diplomuarit për të qenë konkurrent në tregun

të programit me cilësi të lartë që fokusohet në

e punës në nivelin kombëtar dhe më gjerë dhe

integrimin e teorive shkencore dhe trajnimeve

për të kontribuar në zhvillimin ekonomik, social

praktike, do të përgatiten profesionistë të sigurisë

dhe shkencor. Po ashtu të diplomuarit tanë do

kibernetike në mjediset akademike dhe industriale

të promovojnë përsosmërinë në mësimdhënie,

të cilët do ta kenë ekspertizën e duhur për të

veprimtarinë shkencore, përpjekje krijuese dhe

udhëhequr, hartuar dhe zhvilluar projekte në fusha

shërbim publik.

të ndryshme të sigurisë kibernetike.
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Programim

Shkenca Kompjuterike

Bachelor Profesional në Programim

Master në Shkenca Kompjuterike (MSc)

(BAprofesional)

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

ECTS: 120

ECTS: 180

Misioni i programit Master Shkenca Kompjuterike

Misioni i programit të studimit BA Profesional në

është të zhvillojë mendimtarë kritik të pavarur

Programim është që të kontribuojë në zhvillimin e

të cilët mund të ofrojnë lidership në industrinë e

kuadrove profesionale me njohuritë dhe praktikat

shkencave kompjuterike apo në nivelin akademik.

më të fundit në fushën e programimit, të cilët i

Po ashtu, programi synon t’i përgatisë studentët

shërbejnë tregut të punës dhe shoqërisë jo vetëm

për zhvillim profesional dhe studiues afatgjatë

në vend mirëpo edhe në arenën ndërkombëtare

të cilët do të kontribuojnë në rritjen ekonomike,

me zhvillimin e produkteve softuerike dhe ofrimin

avancimin e TIK në industri, në të dy sektorë

e zgjidhjeve cilësore në zhvillimin e softuerëve.

publik e privat, arsim e shëndetësi, etj.
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Fakulteti i
Shkencave Sociale
64

Përkujdesja dhe mirëqenia
e fëmijëve
Bachelor në Përkujdesja dhe mirëqenia e
fëmijëve (BA)
Kohëzgjatja: 4 vite / 8 semestra
ECTS: 240
Misioni i programit Përkujdesja dhe Mirëqenia
e Fëmijëve është “të inkurajojë inovacione
brenda programit si dhe të mbështes kërkimin
shkencor, me qëllim që të ndihmoj studentët në
zhvillimin e njohurive, aftësive dhe shkathtësive të
nevojshme për t’u bërë edukatorë efektivë dhe të
kujdesshëm në një shoqëri që është në zhvillim
e sipër”. Misioni gërsheton teorinë me praktikën
në kushte bashkëkohore për një përgatitje sa me
efikase dhe profesionale të studentëve për tregun
e punës në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
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Fakulteti i
Psikologjisë
66

Psikologji
Bachelor në Psikologji (BA)
Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra
ECTS: 180
Misioni i programit BA Psikologji është që të pajis
studentët me njohuritë, aftësitë dhe kompetencat
përmes

metodologjive

të

avancuara

të

mësimdhënies dhe metodologjive të kërkimit
shkencor në fushën e psikologjisë. Programi
i studimit i ofron mundësi të shkëlqyeshme
studentëve që të fitojnë të menduar kritik dhe
analitik, aftësi të komunikimit, aftësi njohëse
dhe sjellje etike dhe të aplikojnë këtë njohuri në
llojet e ndryshme të karrierave të tyre dhe kështu
të ndihmojnë përmirësimin e mirëqenies së
komunitetit.
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Psikologji Organizative
dhe Sociale

Master në Shëndet Mendor (MSc)

Master në Psikologji Organizative dhe

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

Sociale (MA)

ECTS: 120

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra
ECTS: 120
Programi i studimit Psikologji Organizative dhe
Sociale MA, është hartuar si nevojë e ballafaqimit me
kërkesat e tregut të punës në kohët bashkëkohore
dhe si i tillë, ky program synon që përmes studimeve
cilësore dhe aplikative, t’i pajisë të diplomuarit
me njohuritë më të përdorshme për suksesin e
organizatave dhe kompanive ku ata do të punojnë
dhe me kompetenca profesionale për të hulumtuar
dhe avancuar faktorët me ndikim në mirëqenien e
punëtorëve dhe në suksesin e kompanisë.
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Shëndet Mendor

Misioni i programit Master Shëndet Mendor është
të pajis studentët me njohuri të larta akademike
dhe hulumtuese, të cilët përgatiten të aplikojnë
profesionin

e

psikologut

klinik

në

mënyrë

profesionale, të cilët janë konkurrues për studime
të mëtejmë të psikologjisë, të cilët janë hulumtues
kompetent dhe të cilët ofrojnë shërbime këshilluese
dhe terapeutike për njerëzit në nevojë.
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Fakulteti i
Infermierisë
70

Infermieri e Përgjithshme

Menaxhment Shëndetësor

Bachelor në Infermieri (BSc)

Master në Menaxhment Shëndetësor (MSc)

Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra

Kohëzgjatja: 2 vite / 4 semestra

ECTS: 180

ECTS: 120

Misioni i programit BA Infermieri në degën

Misioni i Programit Master Shkencor Menaxhment

është që përmes metodave të avancuara të

Shëndetësor është të përgatis profesionistë

mësimdhënies

konkurres

dhe

hulumtimit

të

përgatis

për

menaxhim

të

institucioneve

infermierë të nivelit profesional dhe shkencor,

shëndetësore në Kosovë dhe më gjerë, me

të cilët janë kompetent në nivelin vendor dhe

dije dhe shkathtësi të avancuara për të qenë

ndërkombëtarë, të cilët përgatiten të bëhen lider

kompetent në udhëheqje, dhe vendimmarrje të

dhe hulumtues të kujdesit shëndetësor, dhe të

bazuar në evidencë shkencore, për të kontribuar

cilët mund pozitivisht të ndryshojnë qasjen rreth

në shoqërinë demokratike nëpërmjet ofrimit

promovimit të shëndetit dhe mirëqenies të gjithë

të shërbimeve shëndetësore të qëndrueshme,

individëve, grupeve dhe komuniteteve.

cilësore, dhe të qasshme për popullatën.
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Fakulteti i
Radiologjisë
72

Teknik i Radiologjisë
Bachelor Teknik i Radiologjisë (BSc)
Kohëzgjatja: 3 vite / 6 semestra
ECTS: 180
Misioni

i

programit

Bachelor

në

Teknik

i

Radiologjisë është edukimi dhe përgatitja e
studentëve për një karrierë si teknik i radiologjisë
diagnostike, për të sintetizuar përvojat klinike
dhe didaktike në imazheri, për të ndërtuar
përsosmërinë në praktikë dhe bazën për zhvillim
të mëtejshëm në të ardhmen.
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Fakulteti i
Stomatologjisë
74

Stomatologji
Dr.Dent i Stomatologjisë (Dr.dent)
Kohëzgjatja: 6 vite / 12 semestra
ECTS: 360
Misioni

i

programit

të

studimit

Dr.

Dent.

Stomatologji është t’i siguroj studentëve njohuritë
themelore për shëndetin dentar/oral, përkatësisht
përvetësimin e njohurive mbi aspektet sociale të
sëmundjeve dentare / orale dhe përvetësimin e
njohurive mbi parimet bazë të epidemiologjisë
për stomatologjinë dentare- sëmundjeve orale.
Gjatë studimeve, studentët do të njohin qasjen
shoqërore ndaj parandalimit të sëmundjeve
dentale-orale

dhe

zhvillimit

strategjik

në

planifikimin e shëndetit publik dhe gjithashtu do
të njohin parimet e promovimit dhe edukimit për
shëndetin oral.

75

www.aab-edu.net
info@aab-edu.net

+383 (0) 38 600 005
viber dhe whatsapp +383 (0) 48 999 003
Rr. Elez Berisha, Nr.56
10000 Prishtinë Republika e Kosovës

