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PËRSHKRIMI I PROGRAMIT STUDIMOR SIPAS 5 DESKRIPTORËVE

Циклус на
студии
Прв циклус
Втор циклус

Вид на насока

Траење на студиите
Kohëzgjatja e studimeve
Duration of study

Cikli i
studimit
Cikli i parë:
Cikli i dytë:
3+2
First Cycle

Lloji i drejtimit

Qualified
Type of department
cycles
First Cycle
General
Master Level Researcher

Број на кредити
Numri i kredive
Number of credits

180+120
Master Level

Наслов на диплома
Titulli i diplomës
Title of diploma

Вид на дескриптор
Lloji i deskriptorit
Type of descriptor
Qualified
cycles

Компетиции со кои студентот се
стекнува во текот на првиот и вториот
циклус на студии

Знаење и разбирање
Dituri dhe të kuptuarit e diturive
Knowledge and understanding
Kompetencat të cilat studenti i fiton
gjatë ciklit të parë dhe të dytë të
studimeve

Competencies that the student gains
during the First and the Second Cycle

Прв циклус – дипломски студии
Cikli i parë – studime diplomike
First Cycle – Graduate Level







Магистерски студии
Studime të magjistraturës
Master Level





Вид на дескриптор

Demonstron dituri dhe njohuri në fushën e
kimisë, biokimisë, biologjisë, fiziologjisë dhe
anatomisë së njerout,
Demonstron dituri dhe njohuri në të
ushqyerin, dietoterapi, kontrollin e cilësisë së
ushqimit, proceset e përgatitjes së ushqimit
me qëllim arsimimin e profesionistëve në
fushën e të ushqyer,
Demonstron dituri dhe njohur mbi ushqimin
dhe efektin e ushqimit mbi organizmin e
njeriut,
Demonstron dituri dhe njohuri mbi shumë
procese që janë të lidhur me të ushqyerin dhe
shfaqen e sëmundjeve dhe rregullimeve në
organizmin e njeriut.
Demonstron njohuri teorik më të thella jo
vetëm në disiplinat themelore, por edhe
njohuri në të arriturat e fundit që janë të
lidhura me epidemiologjinë, toksikologjinë,
patofiziologjinë,
rekomandimet
distike,
nevojat e veçanta të destinuara për grupet e
shëndosha dhe të sëmurët, dietoterapia,
edukim dhe komunikim në lidhje me të
ushqyerit dhe shëndetin
Demonstron njohuri të thella për të ushqyerin
e njeriut të shëndosh dhe të sëmurë,
formulimin e ushqimeve të reja (novel fond),
të gjitha format e edukimit në të ushqyerin,
promovimin e të ushqyerit e rregullt, punë
kërkimore shkencore për kualifikim të
mëtejshëm

,

Примена на знаење и разбирање
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Lloji i deskriptorit
Type of descriptor

Qualified
cycles

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive
Implementation of knowledge and understanding

Компетиции со кои студентот се
стекнува во текот на првиот и вториот
циклус на студии

Kompetencat të cilat studenti i fiton gjatë
ciklit të parë dhe të dytë të studimeve

Магистерски
студии
Studime të
magjistraturës
Master Level

Прв циклус – дипломски студии
Cikli i parë – studime diplomike
First Cycle – Graduate Level



Competencies that the student gains
during the First and the Second Cycle

Është në gjendje që diturit e fituara në
fushën e kimisë, biokimisë, biologjisë,
fiziologjisë dhe anatomisë së njeriut, ti përdor
në fushën e të ushqyerit










Është në gjendje që diturit e fituara ti
ybatoj në të ushqyerin e njeriu, dietoterapi,
kontrollin e cilësisë së ushqimit, proceset e
përgatitjes së ushqimit me qëllim arsimimin e
profesionistëve në fushën e të ushqyer,
Është në gjendje që diturit e fituara ti
shfrytëzoj për të kuptuar ushqimin dhe
efektin e ushqimit mbi organizmin e njeriut,
Është në gjendje që diturit e fituara ti
shfrytëzoj mbi shumë procese që janë të
lidhur me të ushqyerin dhe shfaqen e
sëmundjeve dhe rregullimeve në organizmin e
njeriut.

Është në gjendje që ti zbatoj dituri
profesionale të fituara me studime teorike dhe
shembuj praktik. Përdorimi koherent i
diturive të fituara në praktik
Tregon aftësi për transmetim, vlerësim kritik,
dhe përdorimin e diturisë teorike në praktik
dhe zgjidhjen e problemit
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Вид на дескриптор
Lloji i deskriptonit
Type of descriptor

Комуникациски вештини
Shkathtësi komunikimi
Communication skills







Qualified
cycles

Компетиции со кои студентот се
стекнува во текот на првиот и вториот

Tregon aftësi për gjenerimin e ideve të reja,
për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e
vendimeve në praktik
Mund të marrë vendime në situata komplekse
dhe të paparashikueshme
Manifeston shkathtësi për komunikim të
hapur, dhe aftësi me teknologji informatike
Gatishmëri për mësim gjatë gjithë jetës
Tregon aftësi për ndërmjetësim në idekoncepte intelektuale të ndryshme
I Pavarësi dhe autokritik

Kompetencat të cilat studenti i fiton
gjatë ciklit të parë dhe të dytë të

Competencies that the student gains
during the First and the Second Cycle
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циклус на студии

studimeve

Прв циклус –
дипломски студии
Cikli i parë – studime
diplomike
First Cycle –
Graduate Level



Është në gjendje që të prezantojë dituri
profesionale për problemet përkatëse në
fushën e të ushqyerit para auditorit
profesional dhe joprofesional,
Është në gjendje që të komunikojë në korniza
të ekipeve interdisciplinare dhe konziliare,
Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e
veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse si
në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në
institucione jo/shkencore.
Është në gjendje që në mënyrë të qartë dhe të
kuptueshme të shkëmbej konkludime dhe
propozime, të dala nga qasja hulumtuese me
argumentim dhe me mbështetje shkencore,
kritike dhe racionale të të njëjtave, me
persona profesional dhe joprofesional,
Manifeston shkathtësi për shkrim akademik,
duke përfshirë përdorimin e standardeve
akademike gjatë publikimit dhe prezantimit
të projektit hulumtues,
Është në gjendje që të merr përgjegjësi për
aktivitetet e përbashkëta; udhëheqje dhe
inicim të aktiviteteve, për hulumtim shkencor
të problemit me karakter më të gjerë
shoqëror.




Магистерски студии
Studime të magjistraturës
Master Level







Вид на дескриптор
Lloji i deskriptonit
Type of descriptor
Компетиции со кои студентот се
стекнува во текот на првиот и вториот
циклус на студии

Aftësi për vlerësim
Capacity for judgment

Kompetencat të cilat studenti i fiton gjatë
ciklit të parë dhe të dytë të studimeve


Competencies that the student gains
during the First and the Second Cycle

Manifeston
aftësi
për
vlerësim
të
përshtatshmërisë të mjeteve dhe teknologjinë
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cycles

Способност за проценка
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Магистерски студии
Studime të magjistraturës
Master Level







fushën e kimisë, biokimisë, biologjisë,
fiziologjisë dhe anatomisë së njeriut, për
orientim dhe manipulim profesional
Manifeston aftësi që diturit e fituara ti zbatoj
në të ushqyerin e njeriu, dietoterapi, kontrollin
e cilësisë së ushqimit, proceset e përgatitjes së
ushqimit
me
qëllim
arsimimin
e
profesionistëve në fushën e të ushqyer,
Manifeston aftësi për të kuptuar ushqimin dhe
efektin e ushqimit mbi organizmin e njeriut,
Manifeston aftësi mbi shumë procese që janë
të lidhur me të ushqyerin dhe shfaqen e
sëmundjeve dhe çrregullimeve në organizmin
e njeriut.
Manifeston aftësi për nxjerrjë përfundime në
mënyrë të pavarur, gjatë punës në ekipet
interdisciplinare
Manifeston aftësi për kryerje të vlerësimeve të
drejta si dhe për përzgjedhje të drejt të
koncepteve, principeve, metodave jo vetëm në
disiplinat themelore, por edhe njohuri në të
arriturat e fundit që janë të lidhura me
epidemiologjinë,
toksikologjinë,
patofiziologjinë,
rekomandimet
distike,
nevojat e veçanta të destinuara për grupet e
shëndosha dhe të sëmurët, dietoterapia,
edukim dhe komunikim në lidhje me të
ushqyerit dhe shëndetin,
Manifeston aftësi për qasje kritike ndaj
informatave aktuale ose të reja, të marra nga
burime jo profesionale me një analizë
produktive dhe angazhim të pa varur gjatë
përpunimit dhe integrimit të tyre në
hulumtimin në një fushë të caktuar
Manifeston aftësi për vlerësim në të ushqyerin
e njeriut të shëndosh dhe të sëmurë,
formulimin e ushqimeve të reja (novel fond),
të gjitha format e edukimit në të ushqyerin,
promovimin e të ushqyerit e rregullt, punë
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kërkimore shkencore
mëtejshëm

Вид на дескриптор
Lloji i deskriptonit
Type of descriptor
Qualified
cycles

Компетиции со кои студентот се
стекнува во текот на првиот и вториот
циклус на студии

për

kualifikim

të

Вештини на учење
Shkathtësi për mësim
Learning skills
Kompetencat të cilat studenti i fiton gjatë
ciklit të parë dhe të dytë të studimeve

Competencies that the student gains
during the First and the Second Cycle
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Прв циклус –
дипломски студии
Cikli i parë – studime
diplomike
First Cycle –
Graduate Level
Магистерски студии
Studime të magjistraturës
Master Level












Manifeston shkathtësi të zhvilluara për
përcjellje të arritjeve shkencore dhe
pragmatike në fushën e dukurive dhe
problemeve në fushën e teknologjisë
ushqimor,
Manifeston shkathtësi të zhvilluara për të
ushqyerin e njeriu, dietoterapi, kontrollin e
cilësisë së ushqimit, proceset e përgatitjes së
ushqimit.
Manifeston aftësi për identifikim të nevojës
personale për dituri të mëtutjeshme gjatë
përfitimit të diturive të reja ose shkathtësive,
Manifeston shkathtësi të zhvilluara për të
menduar dhe për të vlerësuar punën
individuale,
Manifeston shkathtësi për të reflektuar në
performancën individuale gjatë integrimit të të
dhënave të fituara nga feedback-u i punës së
realizuar,
Manifeston aftësi për ndërmarrjen e
përgjegjësisë për mësim individual të
mëtutjeshëm përmes zhvillimit të shkathtësive
të avancuara njohëse të ndërlidhura me
zhvillimin dhe krijimin e diturive.
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