
1. MASTER PROFESIONAL NË MËSUESI: 
MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT – 2 VITE - 120 KREDITE 
Licensuar, akredituar dhe i përshtatur me ndryshimet e fundit në ligjin e ri të arsimit të lartë. 
Masteri është i përshtatshëm për: Mësues apo Drejtues që kanë përfunduar sistemin katër vjeçar që 
duan të konsolidojnë pozitat e tyre si mësues apo duan të promovohen në institucionet arsimore. 
Mësues jashtë pro lit të mësuesisë në Bachelor dhe duan të jenë të plotësuar me formimin e tyre 
pasuniversitar si mësues për të hyrë në sistemin arsimor. Studentë që kanë mbaruar Bachelor brenda 
dhe jashtë mësuesise që aspirojnë të bëhen mësues. Masteri zhvillohet i shtrirë në 2 vite, pa shkëput-
je nga puna në ditët: e enjte dhe e premte pasdite dhe e shtunë paradite. 

2. MASTER SHKENCOR NË PSIKOLOGJI SHKOLLORE DHE ZHVILLIMI 
– 2 VITE – 120 KREDITE 
Licensuar, akredituar dhe i përshtatur me ndryshimet e fundit në ligjin e ri të arsimit të lartë.
Programi “Master i Shkencave në “Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi” synon të përgatitë psikologë 
shkollorë, të cilët me njohuritë dhe aftësitë e tyre duhet t’u përgjigjen nevojave të nxënësve, 
mësuesve, prindërve dhe të gjithë publikut të përfshirë në kontekstin edukativ dhe çështjeve të 
zhvillimit njerëzor në Shqipëri. Programi synon të përgatisë psikologë me koncepte dhe aftësi 
teorike e metodologjike për vlerësimin, trajnimin dhe trajtimin psikologjik të çështjeve të caktuara 
të zhvillimit dhe integrimit në mjedisin edukativ (çerdhe, kopshte dhe shkollë). Masteri zhvillohet i 
shtrirë në 2 vite, pa shkëputje nga puna në ditët: e enjte dhe e premte pasdite dhe e shtunë paradite. 
3. Trajnime me kredite për mësuesit dhe drejtuesit arsimor në 40 module trajnimesh me 
kredite pjesë të portalit: www.trajnime.arsimi.gov.al që lidhen me formimin e vazhdue-
shëm të detyrueshëm të tyre.

4. Trajnime komplementare dhe profesionale në 20 module me kredite për mësues dhe 
drejtues, të licensuara dhe akredituara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe 
Qendra Kombëtare e Licensave.

5. Botimet DUDAJ – Altertekste shkollore të miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 
pjesë e katalogut të përvitshëm të teksteve shkollore për përzgjedhje nga mësuesit dhe shkollat si 
dhe një sere titujsh ndihmës të teksteve shkollore dhe jashtëshkollore:

B. SHËRBIMET:

A. DEPARTAMENTE DHE NJËSI EDUKIMI:

U

 Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional 
Departament i Universitetit
Instituti i Edukimit Barleti (IEB) – Projekte në edukim
Barleti Training and Testing Center (BTTC) – Njësi trajnimesh për 
mësuesit dhe drejtuesit arsimor e lidhur me formimin e 
vazhdueshëm komplementar e profesional të tyre
Botimet Dudaj – Altertekste shkollore, ndihmësshkollore dhe
jashtëshkollore për përzgjedhje nga mësuesit, drejtuesit dhe shkollat.

UNIVERSITETI BARLETI                                      BOTIMET DUDAJ

www.umb.edu.al
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Për të për tuar prej këtyre shërbimeve në fushën e 
edukimit, teksteve shkollore, ndihmës shkollore dhe 
jashtëshkollore apo trajnimeve profesionale por dhe për 
çdo informacion të detajuar qe u nevojitet lidhur me to, ju
mirëpresim të na kontaktoni në: 

Dituri Natyre 3; Dituri Natyre 4; Fizika 7; Fizika 8; Fizika 9; Fizika 10; Kimia 10; Kimia
11; Biologjia 7; Biologjia 8; Biologjia 9; Biologjia 10; Biologjia 11. 

6. Partneritet i qendrueshëm dhe afatgjatë me drejtuesit dhe mësuesit e insti- 
tucioneve arsimore në këto drejtime:

 

• Kontraktimin e tyre si konsulentë dhe trajnerë në programet e trajnimeve
• Bashkëorganizim aktivitetesh me përfitim të ndërsjelltë në disa drejtime
• Realizim i një partneriteti të qëndrueshëm për mbështetjeje dhe zhvillim të mëtejshëm të 
konceptit: Shkollë e hapur dhe drejtim institucioni me vizion.
• Zhvillim të përbashkët aktivitetesh ekstrakurrikulare
• Ftesë për pjesëmarrje me certifikim si të ftuar në konferenca, diskutime, tryeza apo edhe 
në leksione të hapura në auditoret tona në pozicionin e lektorit. 
• Mundësi përfitimi burse për ciklet e studimeve universitare dhe pasuniversitare pranë 
UMB për mësuesit dhe drejtuesit arsimor partnerë si dhe për të sugjeruarit prej tyre, 
• Ulje të ndjeshme të tarifave për trajnimet dhe kurset profesionale me certifikim deri në 
për timin e tyre falas, në kuadër të projekteve të ndryshme.
• Marrje konsulence falas nga trajnerët dhe ekspertët tanë për nevoja në njohuri, informa-
cion apo materiale mbështetëse, në dobi të përmirësimit të punës së tyre. 

bttc.mng@umb.edu.al 
Cel: +355 69 70 63 488
Facebook: Trajnime Barleti

TEKSTET SHKOLLORE:

Rruga Frang Bardhi, Selitë, Tiranë
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