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Të nderuar maturantë,

Miq të Universitetit,

Universiteti ynë, në dhjetor të vitit të 

kaluar e festoi 23-vjetorin e themelimit, me 

ç'rast, të gjithë së bashku shënuam 

rezultatet dhe arritjet, zhvillimin dhe 

përparimin e këtij institucioni të arsimit 

sipëror, si universitet publik me mësim në 

gjuhën shqipe në vendin tonë.

Universiteti i Tetovës, për dy dekada me 

radhë u shndërrua në simbol të edukimit të 

studentëve, të përkushtimit të profesorëve 

dhe punonjësve të tjerë, për të kontribuuar 

në forcimin dhe përparimin e këti j 

institucioni  shkencor dhe arsimor.

Me angazhimin tonë dhe me kontributin 

e përbashkët, Universiteti ynë, tanimë ka 

arritur standardet e nevojshme për 

veprimtarinë dhe misionin që e zhvillon në 

fushën e arsimit të lartë.

UT-ja, nga viti në vit, rritet, forcohet dhe 

zhvillohet sipas traditave më të avancuara 

të universiteteve prestigjioze evropiane. 

Fjala e Rektorit

Sot, Universiteti i Tetovës, si një institucion 

me t rad i të  të  konsol iduar  ars imore , 

veprimtarinë e tij e zhvillon në tre cikle të 

s t u d i m e v e ;  s t u d i m e t  t h e m e l o r e ,  t ë 

magjistraturës dhe të doktoraturës.

Si  udhëheqësi  e universitet i t ,  jemi 

angazhuar pareshtur në reformimin e 

përgjithshëm, në rr it jen e ci lësisë së 

shërbimeve akademike, në përsosjen e nivelit 

të mësimdhënies dhe të kërkimeve shkencore 

si dhe në komunikimin e drejtpërdrejtë e të 

f r y tshëm me s tudentët  dhe  kuadr in 

mësimdhënës.

Si rezultat i këtij angazhimi, ne kemi arritur 

t'i përmbushim objektivat dhe synimet tona në 

afrimin e studentëve të rinj, përkatësisht në 

rritjen e numrit të atyre që regjistrohen në 

programet studimore që ne ofrojmë, në të 

gjitha fakultetet.

Vazhdimisht kujdesemi që studentëve t'u 

ofrojmë lehtësime në disa kategori pagesash 

për studime, por prioritet mbi prioritet për ne 

janë ekselentët e Universitetit tonë, të cilëve 

për çdo vit akademik u ndajmë bursa 

studentore.

Që nga themelimi e deri më sot, Universiteti 

ynë në të gjitha hapat që ka hedhur, në të gjitha 

zhvillimet që ka përjetuar, aleat më besnik e ka 

pasur kombin tonë, prandaj kujdesemi që këto 

marrëdhënie të natyrshme dhe të çmuara t'i 

mbajmë gjallë në funksion të bashkëpunimit 

të ndërsjellë, në çdo rrethanë. Po ashtu, nga 

viti në vit e kemi forcuar bashkëpunimin 

institucional me universitet publike dhe 

private nga vendi ynë, nga Republika e 

Shqipërisë dhe nga Republika e Kosovës, me 

universitete prestigjioze nga rajoni dhe bota, 

me të cilët kemi nënshkruar marrëveshje 

bashkëpunimi dhe protokolle të posaçme për 

punë të përbashkët në procesin mësimor-

shkencor.

Universiteti ynë, për çdo vit po e dëshmon 

se është vatër dhe alternativë e vetme e 

arsimit të lartë në gjuhën shqipe, që garanton 

studime cilësore dhe të pranuara edhe jashtë 

vendit, ku mund t'i vazhdojnë studimet ose të 

kërkojnë punë të diplomuarit në këtë 

Universitet, sipas standardeve të kërkuara nga 

sistemi evropian i transferit të kredive dhe 

tregu global i punës. 

Universiteti ynë, tashmë hapëron drejt 

dekadës së tretë, me vendosmërinë, vizionin 

dhe frymën e rilindësve dhe iluministëve të 

kombit tonë.

Me regjistrimin Tuaj ,  në njërin nga 

fakultetet dhe programet studimore që ne 

ofrojmë, të gjithë së bashku do të punojmë me 

përkushtim për përgatitjen profesionale, 

konkurruese dhe dinjitoze për të ardhmen 

Tuaj.

Ju mirëpresim!

Me respekt,
Prof. Dr. Vullnet Ameti

Rektor i Universitetit të Tetovës
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përk sh oju së ardhmes...u t

S ECTS KUALIFIKIMI

Ekonomist i diplomuar
në marketing-menaxhment2408

PROGRAMI 

MARKETING - MENAXHMENT

Ekonomist i diplomuar
në ekonomi dhe biznes

2408EKONOMI DHE BIZNES

Ekonomist i diplomuar
në financa dhe kontabilitet

2408FINANCA DHE KONTABILITET

TURIZËM 8 240 Menaxher i diplomuar i turizmit

CIKLI I PARË

Ekonomist i diplomuar
në biznes ndërkombëtar

2408BIZNES NDËRKOMBËTAR

04

FAKULTETI EKONOMIK

www.unite.edu.mk 05

Menaxhimi i resurseve njerëzore
Magjistër i shkencave ekonomike në fushën e
menaxhimit me resurse njerëzore602

EKONOMI

Menaxhment
Magjistër i shkencave ekonomike në fushën e
marketing-menaxhmentit

602

Marketing
Magjistër i shkencave ekonomike në fushën
e marketingut602

Marketing-menaxhment 4 120
Magjistër i shkencave ekonomike në fushën
e marketing-menaxhmentit

Menaxhimi i turizmit dhe hotelerisë 2 60 Magjistër i menaxhimit të turizmit dhe hotelerisë

Kontabilitet dhe revizion 2 60
Magjistër i shkencave ekonomike në fushën e
kontabilitetit dhe revizionit

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I DYTË FAKULTETI EKONOMIK

DREJTIMI

Financa, banka dhe sigurime 2 60
Magjistër i shkencave ekonomike në fushën e
financave, bankave dhe sigurimeve

Financa dhe kontabilitet 4 120
Magjistër i shkencave ekonomike në fushën
e financave dhe kontabilitetit
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CIKLI I PARËFAKULTETI FILOLOGJIK

Profesor i diplomuar i gjuhës 
dhe letërsisë shqipe

GJUHË DHE 
LETËRSI SHQIPE

Profesor i diplomuar i gjuhës 
dhe letërsisë angleze

Profesor i diplomuar i gjuhës 
dhe letërsisë gjermane

Profesor i diplomuar i gjuhës 
dhe letërsisë maqedone

Profesor i diplomuar i gjuhës 
dhe letërsisë frënge

Profesor i diplomuar i gjuhës 
dhe letërsisë italiane

GJUHË DHE 
LETËRSI ANGLEZE

GJUHË DHE 
LETËRSI GJERMANE

GJUHË DHE 
LETËRSI MAQEDONE

Gjuhë dhe letërsi frënge

Gjuhë dhe letërsi italiane

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

06

DREJTIMI

Arsimor 2408

FILOLOGJI ROMANE

www.unite.edu.mk

Gjuhë shqipe

Letërsi shqipe

Magjistër i gjuhës shqipe

Magjistër i letërsisë shqipe
602

GJUHË DHE 
LETËRSI SHQIPE

Gjuhë angleze

Letërsi angleze

Metodologjia e 
mësimdhënies së 
gjuhës angleze

GJUHË DHE 
LETËRSI ANGLEZE

602

Magjistër i gjuhës angleze

Magjistër i letërsisë angleze

Magjistër në mësimdhënien 
e gjuhës angleze

Gjuhë gjermane Magjistër i gjuhës gjermane602
GJUHË DHE 
LETËRSI GJERMANE

GJUHË DHE 
LETËRSI MAQEDONE

Gjuhë maqedone

Letërsi maqedone
602

Magjistër i gjuhës maqedone

Magjistër i letërsisë maqedone

Gjuhë frënge

Letërsi frënge

Magjistër i gjuhës frënge

Magjistër i letërsisë frënge
602

GJUHË DHE LETËRSI
FRËNGE

CIKLI I DYTË FAKULTETI FILOLOGJIK

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

07

DREJTIMI
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CIKLI I PARËFAKULTETI FILOZOFIK

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

Arsimor

Profesional

Profesor i diplomuar i historisë

Historian i diplomuar
2408HISTORI

Profesional Psikolog i diplomuar2408PSIKOLOGJI

Arsimor Profesor i diplomuar i filozofisë2408FILOZOFI

SOCIOLOGJI

FILOLOGJI 
ORIENTALE

Arsimor

Gjuhë dhe letërsi arabe

Gjuhë dhe letërsi turke
8

8

240

240 Profesor i sociologjisë

Profesor i dipl. i gjuhës dhe letërsisë arabe

Profesor i dipl. i gjuhës dhe letërsisë turke

Etnolog dhe antropolog i diplomuar2408
ETNOLOGJI DHE
ANTROPOLOGJI

www.unite.edu.mk 09

CIKLI I DYTË FAKULTETI FILOZOFIK

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

Historia e mesjetës

Historia e kohës së re

Historia bashkëkohore

Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: 
historia e mesjetës

Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: 
historia e kohës së re

Magjistër i shkencave të historisë-drejtimi: 
historia bashkëkohore

602HISTORI

Pedagogjike

Organizative

Klinike

Magjistër i psikologjisë - Psikologjia pedagogjike

Magjistër i psikologjisë - Psikologjia organizative

Magjistër i psikologjisë - Psikologjia klinike

602PSIKOLOGJI

Shoqëria dhe
problemet globale 

Studime kulturologjike

Magjistër i shkencave sociologjike-drejtimi: 
shoqëria dhe problemet globale 

Magjistër i shkencave sociologjike-drejtimi: 
studime kulturologjike

602SOCIOLOGJI

Filozofi bashkëkohore

Filozofi bashkëkohore 
në gjuhën angleze

Magjistër i shkencave filozofike nga lëmi i
filozofisë bashkëkohore

Magjistër i shkencave filozofike nga lëmi i
filozofisë bashkëkohore

602FILOZOFI

Gjuhë dhe letërsi turke

Gjuhë dhe letërsi arabe

Magjistër i gjuhës dhe letërsisë turke

Magjistër i gjuhës dhe letërsisë arabe
602

FILOLOGJI 
ORIENTALE
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CIKLI I PARËFAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE - NATYRORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

Arsimor

Profesional

Profesor i diplomuar i informatikës

Inxhinier i diplomuar i informatikës

INFORMATIKË
INFORMATIKË
në gj. angleze

Arsimor

Biokimik

Profesor i diplomuar i biologjisë

Inxhinier i diplomuar i biokimisë
BIOLOGJI

Profesional

Arsimor

Gjeograf i diplomuar

Profesor i diplomuar i gjeografisë
2408GJEOGRAFI 

Arsimor
Profesor i diplomuar i fizikës
dhe kimisë për shkollat filloreFIZIKË-KIMI

Kimi arsimore

Biokimi analitike

Kimi profesionale

Profesor i diplomuar i kimisë

2408KIMI

EKOLOGJI

FIZIKË

MATEMATIKË

Ekologji

Arsimor

Profesional

Arsimor

Ekolog i diplomuar

Profesor i diplomuar i fizikës

Inxhinier i diplomuar i fizikës

Profesor i diplomuar i matematikës

Inxhinier i diplomuar i kimisë drejtimi: 
biokimi analitike

Inxhinier i diplomuar i kimisë

INFORMATIKA E BIZNESIT 
TELEKOMUNIKIME DHE
TEKNOLOGJI KOMPJUTERIKE 

MATEMATIKË FINANCIARE Bachelor në matematikë financiare2408

2408

2408

I diplomuar në informatikë biznesi2408

Inxhinier i diplomuar në telekomunikime
dhe teknologji kompjuterike2408

2408

2408

2408

2408

2408

Botanikë

Zoologji

Biokimi

602BIOLOGJI Magjistër i biologjisë
+ emri i modulit

602

INFORMATIKË

INFORMATIKË në gj. angleze 2 60 Magjistër i informatikës

GJEOGRAFI Gjeografi humane 2 60 Magjistër i shkencave gjeografike

EKOLOGJI Ekologji e përgjithshme 2 60 Magjistër i ekologjisë

FIZIKË

Biofizikë

Fizika e materialeve 
Fizika e materialeve
në gjuhën angleze

Fizikë e përgjithshme

Fizika teorike

2 60

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Biofizikë

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Fizikë e materialeve

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Fizikë e përgjithshme

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Fizikë teorike

MATEMATIKË 2 60 Magjistër i shkencave matematike

KIMI 2 60 Magjistër i kimisë

www.unite.edu.mk 11

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

CIKLI I DYTË FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE - NATYRORE

Magjistër i informatikës - E-Teknologji bashkëkohore

Magjistër i informatikës - Sistemet për bazat e të dhënave

Magjistër i informatikës
60

120

2

4
E-Teknologji bashkëkohore

Sistemet për bazat e të dhënave



përk sh oju së ardhmes...u t10

CIKLI I PARËFAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE - NATYRORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

Arsimor

Profesional

Profesor i diplomuar i informatikës

Inxhinier i diplomuar i informatikës

INFORMATIKË
INFORMATIKË
në gj. angleze

Arsimor

Biokimik

Profesor i diplomuar i biologjisë

Inxhinier i diplomuar i biokimisë
BIOLOGJI

Profesional

Arsimor

Gjeograf i diplomuar

Profesor i diplomuar i gjeografisë
2408GJEOGRAFI 

Arsimor
Profesor i diplomuar i fizikës
dhe kimisë për shkollat filloreFIZIKË-KIMI

Kimi arsimore

Biokimi analitike

Kimi profesionale

Profesor i diplomuar i kimisë

2408KIMI

EKOLOGJI

FIZIKË

MATEMATIKË

Ekologji

Arsimor

Profesional

Arsimor

Ekolog i diplomuar

Profesor i diplomuar i fizikës

Inxhinier i diplomuar i fizikës

Profesor i diplomuar i matematikës

Inxhinier i diplomuar i kimisë drejtimi: 
biokimi analitike

Inxhinier i diplomuar i kimisë

INFORMATIKA E BIZNESIT 
TELEKOMUNIKIME DHE
TEKNOLOGJI KOMPJUTERIKE 

MATEMATIKË FINANCIARE Bachelor në matematikë financiare2408

2408

2408

I diplomuar në informatikë biznesi2408

Inxhinier i diplomuar në telekomunikime
dhe teknologji kompjuterike2408

2408

2408

2408

2408

2408

Botanikë

Zoologji

Biokimi

602BIOLOGJI Magjistër i biologjisë
+ emri i modulit

602

INFORMATIKË

INFORMATIKË në gj. angleze 2 60 Magjistër i informatikës

GJEOGRAFI Gjeografi humane 2 60 Magjistër i shkencave gjeografike

EKOLOGJI Ekologji e përgjithshme 2 60 Magjistër i ekologjisë

FIZIKË

Biofizikë

Fizika e materialeve 
Fizika e materialeve
në gjuhën angleze

Fizikë e përgjithshme

Fizika teorike

2 60

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Biofizikë

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Fizikë e materialeve

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Fizikë e përgjithshme

Magjistër i shkencave të fizikës,
moduli Fizikë teorike

MATEMATIKË 2 60 Magjistër i shkencave matematike

KIMI 2 60 Magjistër i kimisë
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

CIKLI I DYTË FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE - NATYRORE

Magjistër i informatikës - E-Teknologji bashkëkohore

Magjistër i informatikës - Sistemet për bazat e të dhënave

Magjistër i informatikës
60

120

2

4
E-Teknologji bashkëkohore

Sistemet për bazat e të dhënave



përk sh oju së ardhmes...u t12

CIKLI I PARËFAKULTETI JURIDIK

CIKLI I DYTËFAKULTETI JURIDIK

Baccalaurea/
baccaulaureus i drejtësisë1806STUDIME TË DREJTËSISË

I diplomuar në gazetari dhe mediume2408GAZETARI

Politikolog i diplomuar2408SHKENCA POLITIKE

Kriminalist i diplomuar1806KRIMINALISTIKË

STUDIME TË 
DREJTËSISË

E drejta administrative dhe kushtetuese

E drejta ndërkombëtare dhe 
marrëdhëniet ndërkombëtare

E drejta penale 

E drejta civile

4 120

Magjistër i së drejtës - drejtimi administrativ

Magjistër i së drejtës -  e drejta ndërkombëtare
dhe marrëdhëniet ndërkombëtare

Magjistër i së drejtës - drejtimi penal

Magjistër i së drejtës – drejtimi civil 

Magjistër i gazetarisë dhe mediumeve 

Magjistër i gazetarisë dhe mediumeve 
4
2GAZETARI

Gazetari dhe mediume

Gazetari dhe mediume

120
60

SHKENCA 
POLITIKE

Marrëdhënie ndërkombëtare dhe
studime evropiane

Magjistër i shkencave politike nga lëmi:
Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane

Marrëdhënie ndërkombëtare dhe
studime evropiane (në gjuhën angleze)

2 60
Magjistër i shkencave politike nga lëmi:
Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

Magjistër i administrim biznesit1204ADMINISTRIM BIZNESI

Magjistër i administrim biznesit602ADMINISTRIM BIZNESI

Magjistër i  administratës publike1204ADMINISTRATË PUBLIKE

I diplomuar në administrim biznesi2408ADMINISTRIM BIZNESI

I diplomuar në administratë publike2408ADMINISTRATË PUBLIKE

www.unite.edu.mk 13

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I PARË FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESIT

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I DYTË FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESIT



përk sh oju së ardhmes...u t12
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I diplomuar në gazetari dhe mediume2408GAZETARI

Politikolog i diplomuar2408SHKENCA POLITIKE

Kriminalist i diplomuar1806KRIMINALISTIKË

STUDIME TË 
DREJTËSISË

E drejta administrative dhe kushtetuese

E drejta ndërkombëtare dhe 
marrëdhëniet ndërkombëtare

E drejta penale 

E drejta civile

4 120

Magjistër i së drejtës - drejtimi administrativ

Magjistër i së drejtës -  e drejta ndërkombëtare
dhe marrëdhëniet ndërkombëtare

Magjistër i së drejtës - drejtimi penal

Magjistër i së drejtës – drejtimi civil 

Magjistër i gazetarisë dhe mediumeve 

Magjistër i gazetarisë dhe mediumeve 
4
2GAZETARI

Gazetari dhe mediume

Gazetari dhe mediume

120
60

SHKENCA 
POLITIKE

Marrëdhënie ndërkombëtare dhe
studime evropiane

Magjistër i shkencave politike nga lëmi:
Marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane

Marrëdhënie ndërkombëtare dhe
studime evropiane (në gjuhën angleze)

2 60
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

Magjistër i administrim biznesit1204ADMINISTRIM BIZNESI

Magjistër i administrim biznesit602ADMINISTRIM BIZNESI
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I PARË FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESIT

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I DYTË FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESIT



përk sh oju së ardhmes...u t14

CIKLI I PARË/DYTËFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Studime
të integruara

Doktor i mjekësisë36012MJEKËSI E PËRGJITHSHME

Doktor i mjekësisë dentare30010STOMATOLOGJI

Magjistër i farmacisë30010FARMACI

CIKLI I PARËFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Studime profesionale
universitare

Infermier/e i/e diplomuar1806INFERMIERI E PËRGJITHSHME

Akusher/e i/e diplomuar1806AKUSHERI

Fizioterapeut/e i/e diplomuar1806FIZIOTERAPI

CIKLI I DYTËFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Magjistër i farmacisë
Magjistër i shkencave farmaceutike1204FARMACI 

Farmaci
Shkencat farmaceutike

DREJTIMI

www.unite.edu.mk 15

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I PARË FAKULTETI I SHKENCAVE APLIKATIVE

DREJTIMI

Arkitekturë Bachelor i arkitekturës2408ARKITEKTURË
Inxhinieri konstruktive

Infrastrukturë dhe rrugë

Inxhinier i ndërtimtarisë 
+ emri i drejtimit1806

Bachelor i mekatronikës1806

6 180 Bachelor i inxhinierisë ekonomike

NDËRTIMTARI

MEKATRONIKË

INXHINIERI EKONOMIKE

GJEODEZI DHE
GJEOINFORMATIKË

6 180
Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë
dhe gjeoinformatikës

8 240
Inxhinier i diplomuar i
komunikacionit - drejtimi
komunikacion rrugor

INXHINIERIA E
KOMUNIKACIONIT
DHE TRANSPORTIT

Komunikacion rrugor

CIKLI I DYTË FAKULTETI I SHKENCAVE APLIKATIVE

Magjistër i arkitekturës

Magjistër i arkitekturësARKITEKTURË Projektim
2
4

60 
120

4 120
Magjistër i ndërtimtarisë
+ emri i modulitNDËRTIMTARI

Inxhinieri konstruktive

Infrastrukturë dhe rrugë

MEKATRONIKË 4 120 Magjistër i mekatronikës

INXHINIERI EKONOMIKE 4 120 Magjistër i inxhinierisë ekonomike

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI



përk sh oju së ardhmes...u t14

CIKLI I PARË/DYTËFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Studime
të integruara

Doktor i mjekësisë36012MJEKËSI E PËRGJITHSHME

Doktor i mjekësisë dentare30010STOMATOLOGJI

Magjistër i farmacisë30010FARMACI

CIKLI I PARËFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Studime profesionale
universitare

Infermier/e i/e diplomuar1806INFERMIERI E PËRGJITHSHME

Akusher/e i/e diplomuar1806AKUSHERI

Fizioterapeut/e i/e diplomuar1806FIZIOTERAPI

CIKLI I DYTËFAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Magjistër i farmacisë
Magjistër i shkencave farmaceutike1204FARMACI 

Farmaci
Shkencat farmaceutike

DREJTIMI
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I PARË FAKULTETI I SHKENCAVE APLIKATIVE

DREJTIMI
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Inxhinier i ndërtimtarisë 
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MEKATRONIKË

INXHINIERI EKONOMIKE

GJEODEZI DHE
GJEOINFORMATIKË

6 180
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DHE TRANSPORTIT

Komunikacion rrugor

CIKLI I DYTË FAKULTETI I SHKENCAVE APLIKATIVE
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Magjistër i arkitekturësARKITEKTURË Projektim
2
4

60 
120

4 120
Magjistër i ndërtimtarisë
+ emri i modulitNDËRTIMTARI

Inxhinieri konstruktive

Infrastrukturë dhe rrugë

MEKATRONIKË 4 120 Magjistër i mekatronikës

INXHINIERI EKONOMIKE 4 120 Magjistër i inxhinierisë ekonomike

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI



Magjistër i edukimit fizik 602EDUKIMI FIZIK 

Magjistër i menaxhmentit sportiv
dhe rekreacionit 

602
MENAXHMENT SPORTIV 
DHE REKREACION

Magjistër i shkencave sportive 602SHKENCA SPORTIVE

2408KULTURË FIZIKE DHE SHËNDETËSI

1806SPORT 

përk sh oju së ardhmes...u t16

CIKLI I PARËFAKULTETI I KULTURËS FIZIKE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

 Trajner sportiv i profilizuar në sportin përkatës

CIKLI I DYTËFAKULTETI I KULTURËS FIZIKE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Profesor i diplomuar në kulturë fizike dhe shëndetësi

Magjistër i teknologjisë ushqimoreTEKNOLOGJI USHQIMORE 4 120

Inxhinier i teknologjisë ushqimoreTEKNOLOGJI USHQIMORE 6 180

Inxhinier i menaxhimit me cilësinë
dhe sigurinë  ushqimore

MENAXHIMI ME CILËSINË
DHE SIGURINË USHQIMORE

6 180

Inxhinier i të ushqyeritTË USHQYERIT 6 180
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I PARË FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I DYTË FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT



Magjistër i edukimit fizik 602EDUKIMI FIZIK 

Magjistër i menaxhmentit sportiv
dhe rekreacionit 

602
MENAXHMENT SPORTIV 
DHE REKREACION

Magjistër i shkencave sportive 602SHKENCA SPORTIVE

2408KULTURË FIZIKE DHE SHËNDETËSI

1806SPORT 

përk sh oju së ardhmes...u t16

CIKLI I PARËFAKULTETI I KULTURËS FIZIKE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

 Trajner sportiv i profilizuar në sportin përkatës

CIKLI I DYTËFAKULTETI I KULTURËS FIZIKE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

Profesor i diplomuar në kulturë fizike dhe shëndetësi

Magjistër i teknologjisë ushqimoreTEKNOLOGJI USHQIMORE 4 120

Inxhinier i teknologjisë ushqimoreTEKNOLOGJI USHQIMORE 6 180

Inxhinier i menaxhimit me cilësinë
dhe sigurinë  ushqimore

MENAXHIMI ME CILËSINË
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I PARË FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I DYTË FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT



Pedagogjik

Pikturë

Grafikë

Skulpturë

Dizajn grafik

Pedagog i diplomuar i arteve figurative

Piktor i diplomuar i arteve figurative

Grafist i diplomuar i arteve figurative

Skulptor i diplomuar i arteve figurative

Dizajner grafik i diplomuar

2408ARTI FIGURATIV

2408ARTI MUZIKOR

Muzikolog i diplomuar

Klarinetist i diplomuar

Flautist i diplomuar

Violençelist i diplomuar

Perkusionist i diplomuar

Pedagog i diplomuar i muzikës

Dirigjent i diplomuar 

Kompozitor i diplomuar

Oboist i diplomuar

Etnomuzikolog i diplomuar

Solo këngëtar i diplomuar

Trombonist i diplomuar

Kornist i diplomuar

Trombist i diplomuar

Fagotist i diplomuar

Pianist i diplomuar

Tubist i diplomuar

Violinist i diplomuar

Violist i diplomuar

Kontrabasist i diplomuar

Kitarist i diplomuar

Fizarmonicist i diplomuar

ARTI DRAMATIK

Aktrimi

Regji teatri

Regji filmi

Montazh 

Kamerë 

Dramaturgji 

Aktor i diplomuar 

Kameraman i diplomuar 

Regjisor teatri i diplomuar 

Regjisor filmi i diplomuar 

Montazhist i diplomuar 

Dramaturg i diplomuar 

2408

Teoriko-pedagogjik

Dirigjim 

Pedagogjik

Kompozim

Solo këndimi

Etnomuzikologji

Vokalo-instrumental

Klarinetë

Korno

Fagot

Trombë

Trombon

Tubë

Flaut

Piano

Violonçel

Violinë

Violë

Muzikologji

Oboe

Kontrabas

Kitarë

Fizarmonikë

Instrumente me goditje 

përk sh oju së ardhmes...u t18

CIKLI I PARËFAKULTETI I ARTEVE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI

Magjistër i artit figurativ + 

emri i modulit
ARTI FIGURATIV 2 60

Pikturë

Grafikë

Skulpturë

Dizajn grafik
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CIKLI I DYTË FAKULTETI I ARTEVE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI
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CIKLI I DYTË FAKULTETI I ARTEVE

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI DREJTIMI



Doktor i shkencave në fushën e kineziologjisë180
  Fakulteti i Kulturës Fizike

Kineziologji

Doktor i shkencave në fushën e gjuhësisë-Gjermanistikë180

Fakulteti Filologjik

Shkenca mbi gjuhën
Gjermanistikë

Fakulteti Juridik
Historia e institucioneve dhe shteti i së drejtës

Historia e shtetit Doktor i shkencave juridike në lëmin Historia e shtetit180
Marrëdhënie ndërkombëtare
dhe histori e diplomacisë

Doktor i shkencave juridike në lëmin
Marrëdhënie ndërkombëtare dhe histori e diplomacisë180

Sistemet politike bashkëkohore Doktor i shkencave juridike në lëmin
Sistemet politike bashkëkohore180

Doktor i shkencave ekonomike - lëmi Financa180

Fakulteti Ekonomik
Shkenca ekonomike

Financa
Doktor i shkencave ekonomike - lëmi Marketing180Marketing
Doktor i shkencave ekonomike - lëmi Ekonomi e aplikuar180Ekonomi e aplikuar

Doktor i shkencave të historisë -
Historia e popullit shqiptar,  periudha Koha e Re180

Fakulteti Filozofik
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Historia e popullit shqiptar -
periudha Koha e Re

Doktor i shkencave të historisë - 
Historia e popullit shqiptar, periudha Bashkëkohore180

Historia e popullit shqiptar -
periudha Bashkëkohore
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Fiziologji dhe Biokimi180

Fakulteti i Shkencave Matematiko - Natyrore
Biologji

Biokimi dhe fiziologji

Doktor i shkencave në fushën e mjekësisë - Biomedicinë180
Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Biomedicinë
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CIKLI I TRETË I STUDIMEVE

ECTSKUALIFIKIMIPROGRAMI 

180Filologji orientale
Sociopolitikë
Sociokulturorë

180Sociologji

Doktor në shkencat shoqërore, lëmi i sociologjisë, sfera Sociologji politike

Doktor në shkencat shoqërore, lëmi i sociologjisë, sfera Sociologji e kulturës

180Pedagogji
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përk sh oju së ardhmes...u t20

CIKLI I PARËFAKULTETI PEDAGOGJIK

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

CIKLI I PARËFAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKNOLOGJISË 

S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 

602PEDAGOGJI

Edukator special dhe rehabilitator i diplomuar602
EDUKIM SPECIAL
DHE REHABILITIM
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S ECTS KUALIFIKIMIPROGRAMI 
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Profesor i diplomuar në mësim klasor2408MËSIM KLASOR

Edukator i diplomuar në mësim parashkollor2408DREJTIMI PARASHKOLLOR 
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Afati i parë
14 - 17 gusht 2018

Afati i dytë
27 - 31 gusht 2018APLIKIMI
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UDHËZUES PËR APLIKIM DHE REGJISTRIM 2018/2019

• Fillimisht plotëso formularin për aplikim online në  www.unite.edu.mk; 

• Dorëzo dokumentet në fakultetin ku ke aplikuar online, brenda datave për aplikim;

• Bëje pagesën e caktuar për aplikim dhe dorëzoje në administratë së bashku me dokumentacionin e poshtëshënuar:

Certifikatë e shtetësisë;

Certifikatë të lindjes;

Dëftesat për kryerjen e shkollimit të mesëm;

Diplomën për kryerjen e shkollimit të mesëm;

Vërtetim që dëshmon se kandidati është i punësuar (për atë që dëshiron të studiojë me korrespodencë);

Për dokumente plotësuese lexoni konkursin e shpallur në www.unite.edu.mk;   

SI BËHET APLIKIMI:

SI REALIZOHET REGJISTRIMI?

Kandidati i pranuar në rezultatet përfundimtare, te shërbimi studentor i fakultetit dorëzon:

• eFletëparaqitj  për regjistrim;

• iTr  fotografi;

• Pagesën e semestrit të parë në shumën që është paraparë për kuotën e pranuar;

• Pagesat tjera për: (Shumat që duhet t'i paguani i lexoni në konkurs);

• Index;

• Veprimtaritë informative, kulturore të studentëve të Universitetit;

• dokumentacioni i mësipërm dorëzohet te shërbimi studentor.Regjistrimi përfundon vetëm nëse 

KUJDES! Çfarë ndodh nëse je pranuar, por nuk ke bërë regjistrim në afatin e caktuar?

• Konsiderohet se  ke hequr dorë nga studimet edhe pse je pranuar;

• N vendi i juaj ë konkursin e ardhshëm për pranim të studentëve shpallet  i lirë;

• Ke të drejtë  të aplikosh përsëri sipas procedurave të njëjta; 

• Aplikon vetëm në ato programe studimore ku kanë mbetur vende të lira;

• .Nuk ruhet statusi i kuotës që ke pasur në afatin paraprak  

22

Përgjegjësinë për aplikimin online e bart vetë kandidati dhe është parakusht për dorëzimin e dokumenteve

në administratë.

Rezultatet e pranimit do të shpallen në ueb faqen e universitetit www.unite.edu.mk.
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SI REALIZOHET RANGIMI I KANDIDATIT ?

• Radhitja e kandidatit në listë bëhet në bazë të pikëve  të fituara;

• Kandidati që ka aplikuar për status të rregullt të studimeve dhe ka pikë më të larta,  hyn në kuotën 

shtetërore për aq vende të lira sa janë paraparë në konkurs;

•  Kandidatët tjerë hyjnë me vetëfinancim aq sa ka vende të lira me konkurs për këtë kuotë;

• Pasi  të plotësohen të gjitha vendet e lira, kandidatët tjerë mbeten të papranuar;

• Kandidatët që aplikojnë me korrespodencë nuk konkurrojnë në këto dy kuota, por ata konkurrojnë 

me kandidatët që aplikojnë me status të studimeve me korrespodencë. Për këtë kategori të 

kandidatëve vlejnë rregullat që u theksuan më lart;  

• Pasi të plotësohet numri i kandidatëve me korrespodencë, të tjerët mbeten të papranuar, 

pavarësisht se mund të ketë vende të lira në kuotë shtetërore apo vetëfinancim. 

• Shtetasit e huaj, gjatë rangimit, nuk konkurrojnë me shtetasit e RM-së;

• Numri i vendeve për këta kandidatë është i kufizuar në 20% në nivel të fakultetit;

• Pasi të plotësohet ky numër në nivel të fakultetit, kandidatët tjerë nuk pranohen;

• Pas pranimit këta kandidatë duhet të rregullojnë nostrifikimin dhe lejeqëndrimin në RM. 

KANDIDATËT QË NUK JANË SHTETAS TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË?

• Në afat prej 24 orësh pas shpalljes së rezultateve preliminare (online ose me shkrim);

• Nëse emri nuk është i shpallur në listë (emri patjetër duhet të jetë i publikuar pavarësisht rezultatit të arritur);

• Nëse pikët e suksesit janë llogaritur gabimisht;

• Nëse Komisioni gabimisht të ka ranguar në ndonjë program tjetër studimor;

• Nëse nuk e ke të qartë arsyen e mospranimit etj.;

• Përgjegjësinë për mospranimin e vendimit për përgjigjen e ankesës në kohën e duhur, e bart vetë 

kandidati.

KUR PARASHTROHET ANKESË?

përk sh oju së ardhmes...u t24
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