
�niversiteti “Barleti” me anë të Departamentit të Shkencave të 
Edukimit dhe Trajnimit Profesional ofron programe studimi në 
ciklin Master në Mësuesi. Programet janë në përputhje me kërkesat 
ligjore për fushën e mësuesisë, si dhe me profesionin e rregulluar të 
mësuesisë. Në këto program japin mësim dhe realizojnë kërkim 
shkencor pedagogë dhe ekspertë të spikatur, të edukimit, në vend. 

Mësimdhënia dhe të nxënët zhvillohet plotësisht bazuar në standar-
tet më të mira, bashkëkohore, akademike, profesionale, kërkimore, 
të integruara njëkohësisht me përvoja praktike të suksesshme 
vendase dhe ndërkombëtare.Programet Master në Mësuesi me 120 
ETC i japin mundësi të interesuarve që të punojnë dhe në Arsimin e 
Mesëm të Ultë (AMU-klasat 6-9) dhe në Arsimin e Mesëm të Lartë 
(AML-klasat 10-12). 
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Arsim Special
Master që i orienton të interesuarit drejt shërbimit si mësues 
ndihmës në arsimin parauniversitar dhe është me dy vite akade-
mike konform kërkesave, të fundit, zyrtare të MAS 

Mësuesi në Teknologji Informacioni dhe Komunikim
Master që jep mundësi të punojnë mësues të TIK në klasat 1-9 
dhe në klasat 10-12        
Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Master që jep mundësi të punoni mësues të Edukimit Fizik dhe 
Shëndetsor në klasat 1-9 dhe në klasat 10-12

Mësuesi në Shkenca Sociale
Master që jep mundësi që të punoni si mësues të Filozofisë, 
Sociologjisë dhe të Psikologjisë në klasat 10-12

Mësuesi në Shoqëria dhe Mjedisi
Master që jep mundësi që të punoni si mësues të Gjeografisë, 
Historisë dhe Edukimit qytetar në klasat 6-9 dhe klasat 10-12) 

Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim
Master që jep mundësi që të punoni si mësues të Gjuhës shqipe 
dhe Letërsisë në klasat 6-9 dhe klasat 10-12� �������
Mësuesi në Arte
Master që jep mundësi që të punoni si mësues të Artit pamor, 
Artit skenik, Artit muzikor në klasat 6-9 dhe klasat 10-12

Mësimdhënia dhe të Nxënët
Master për mësues të Arsimit fillor dhe për ata që kanë nevojë të 
marrin kualifikim në fushën e mësimdhënies dhe të nxënit si 
mësues të shkollave profesionale
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Krijimin e kapaciteteve për zhvillimin profesional të 
mësuesve për zbatimin e efektshëm të Kornizës kurikulare 
të Arsimit Parauniversitar.
Krijimin e mundësive për formimin cilësor të mësuesve 
dhe përmirësimin e sistemit të karrierës që i inkurajonë ata 
që të zhvillojnë nivele të larta të aftësive për mësimdhënie.
Zbatimin e plotë të kurrikulës bazuar në kompetenca, 
nëpërmjet  mësimdhënies efektive dhe shfrytëzimit të 
burimeve të cilësisë së lartë.
Zhvillimin e kompetencës digjitale, nëpërmjet shfrytëzimit 
më të mirë të teknologjisë së informacionit dhe komuni-
kimit për mësimdhënie dhe të nxënë.  
Formimin e mësuesve ndihmës nëpërmjet një programi të 
mirëmenduar dhe me kompetenca të domosdoshme, 
praktike në trajtimin  dhe zhvillimin e fëmijëve me aftëisë 
të kufuzuara
Formimin e mësuesve në fushat kryesore të kurrikulës, si: 
Gjuhë dhe komunikim; Shkenca sociale; Shoqëria dhe 
mjedisi; Arte; Teknologjia e informacionit  dhe komuni-
kimit, Edukimit fizik dhe shëndetsor.
Përfshirjen e studentëve të mësuesisë të studimeve master 
në procese të mirëfillta kërkimore, shkencore dhe atë të 
kërkimit të aplikuar nëpëmrjet projekteve në edukim.
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Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte
Master që jep mundësi që të punojnë mësues të Edukimit fizik dhe 
shëndetsor në klasat 1-9 dhe në klasat 10-12, por për të vijuar me
studime të mëtejshme universitare në programet e doktoratës.

Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi
Master që je mundësi që të punojnësi psikologë shkollor në insti-
tucjinet e arsimit parauniversitrar, në çdo institucion shtetëror dhe 
jopublik që ofron shërbim psikologjik, por për të vijuar me 
mëtejshme universitare në programet e doktoratës.

Puna Sociale në Sistemin Arsimor
Master që je mundësi që të punojnë si punonjës social në insti-
tucionet e arsimit parauniversitar, në çdo institucion shtetëror dhe 
jopublik që ofron shërbimin e punonjësit social, por dhe për të 
vijuar me studime të mëtejshme universitare në programet e 
doktoratës.

KUALIFIKIMI I METËJSHËM 

Programet Master në Mësuesi shoqërohen nga një portofol i gjerë i 
trajnimeve dhe certifikimeve të vijueshme, plotësuese që u shërbejnë 
mësuesve gjatë karrierës në punë dhe zhvillimit të mëtejshëm, profe-
sional. Universiteti “Barleti” ofron në edukim dhe mësimdhënie 
shërbime, si:Trajnimet me Kredite; Trajnimet e Formimit Profesional 
për Mësuesitdhe Drejtuesit Arsimor;Trajnimet për Mësuesit 
Ndihmës; Zbatimi i Programit të Detyrueshëm të Shkollës së 
Drejtorëve, Konferencat Rajonale në Edukim apo edhe Inicimi i 
Metodave dhe Programeve Bashkohore në Edukimsme anë të projek-
tit “STEAM-ALBANIA”

Kontakt
ieb@umb.edu.al  
edu.co@umb.edu.al

+355 69 66 91 147
+355 69 20 83 833


