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UDHËRRËFYES TURISTIK KOMBËTAR

PROFILI I DELEGUAR

-  Individë që kanë përfunduar studimet e 
shkollës së mesme të përgjithshme ose profe-
sionale (2+2) me sukses brenda vendit, të njo-
hura me diplomë të përfundimit të studimeve.
-  Individë që kanë përfunduar studimet e 
shkollës së mesme të përgjithshme ose profe-
sionale jashtë vendit me diplomë të konvertuar 
sipas ligjeve në fuqi nga instucionet përkatëse 
të njehsimit të diplomave. 
-  Individë që ndjekin apo kanë përfunduar 
studimet e larta profesionale, Bachelor, Master, 
brenda dhe jashtë vendit, të cilët janë të intere-
suar në thellimin e njohurive dhe formimin në 
këtë fushë.

ÇERTIFIKIMI

Ky program është i akredituar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Për informacion të mëtejshëm mund të kontaktoni në: 
+355 69 20 67 247 | +355 69 52 58 610  |+355 69 39 24 136
bttc@umb.edu.al | tou.dep@umb.edu.al 
h.orhani@umb.edu.al

Adresa:
 Kampusi 1| Tiranë, Rruga e Kosovarëve, 

(pranë digës së Liqenit Artificial) Nd. 37, H.1, No.5, 1019, Tiranë
Cel: +355 69 7063488 | +355 69 39 24 136   

E-mail: bttc@umb.edu.al | tou.dep@umb.edu.al
  Kampusi 2 | Rruga Frang Bardhi, Nd.118, Kodi postar 1022, Selitë, Tiranë 

Cel: +355 69 52 58 610   
E-mail:  h.orhani@umb.edu.al

- Programi Udhërrëfyes Turistik Kombëtar rrit performancën në guidimin turistik për shër-
bime të tilla si: operator turistik, agjenci turistike dhe jo vetëm, gjithashtu përmirëson prak-
tikën e guidave përmes një programi të vazhduar edukimi.

- “Udhërrëfyes Turistik Kombëtar” është një program kualifikimi për profesionistët shqiptarë. 
Ky kurs trajnimi 4 mujor finalizohet me përgatitjen e një dosjeje profesionale të një guide për 
një zonë të caktuar, në varësi të interesave dhe njohjeve të pjesëmarrësit. Mbas kësaj pjesëmar-
rësi pajiset me ÇERTIFIKATË të njohur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

REZULTATET E KURSIT

Përfundimi i kursit Udhërrëfyes Turistik Kombëtar ju aftëson të kryeni detyrat e udhërrë-
fyesit turistik me cilësi dhe shprehi të larta teknike dhe profesionale drejt një karriere të suk-
sesshme, në përputhje me modelet dhe vizionet bashkëkohore të strukturave institucionale 
publike dhe private.

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

- Mjedisi Fizik dhe Natyra 
- Gjeografia Humane dhe 
              Zhvillimi Shoqëror e Urban 
- Arkeologjia, Prehistoria dhe 
              Antikiteti i Shqipërisë 
- Historia e Shqipërisë 
- Diversiteti Kulturor 
- Arti & Arkitektura 
- Kohët Moderne 
- Praktika dhe mësimi në terren 
- Njohuri mbi teknikat e guidimit

REGJISTRIMET KANË FILLUAR



Kushtet bazë për regjistrimin në trajnimin 
“Udhërrëfyes Turistik Kombëtar” për një person 
janë: 

-  Të jetë mbi moshën 18 vjeç; 
-  Të ketë mbaruar arsimin e mesëm; 
-  Të mos ketë qënë i dënuar me heqje lirie për vepra pe-
nale të kryera me dashje; 
-  Të jetë i pajisur me dokumentin që vërteton përfun-
dimin me sukses të programit përkatës të kualifikimit të 
udhërrëfyesit turistik, sipas kategorive dhe programeve te 
akredituara në përputhje me dispozitat e ligjit nr.93/2015, 
“Për turizmin”;
-  Në rastin e një shtetasi të huaj, përveç plotësimit të 
kritereve të përmendura më lart, ai duhet të jetë me qën-
drim të ligjshëm, për jo më pak se një vit, në Republikën e 
Shqipërisë dhe të ketë njohurit bazë të gjuhës shqipe.

Kursi Udhërrëfyes Turistik Kombëtar do të zgjasë 

4 muaj. 

- Oraret dhe ditët :
 Ditën e premten, ora 16.00 – 20.00
 Ditën e shtunë, ora  8.00 – 16.00

Kosto e kursit përfshin: Kostot e zhvillimit të tra-
jnimit.

Kosto e realzimit të dosjes profesionale dhe çer-
tifikimit përfshin:  krijimin dhe realizimin e dosjes 
personale, marrjen e çertifikatës dhe realizimin e 
ceremonisë të ndarjes së certifikatave.

Kosto totale  75 000 Lekë

KRITERET BAZË TË NEVOJSHME  PËR 
TU ÇERTIFIKUAR

 KOSTO

REGJISTRIMI

 ORARET E TRAJNIMIT

 KARRIERA

-  Administrata publike, qendrore apo lokale; 
-  Sipërmarrje dhe institucione të tjera të biznesit; 
-  Institucionet publike që merren me hartimin 
    dhe zbatimin e projekteve të turizmit; 
-  Sektorë të ekonomisë; 
-  Sektorë të turizmit; 
-  Sektorë të mjedisit; 
-  Instituti i Monumenteve të kulturës; 
-  Operatorë Turistikë; 
-  Agjenci Turistike;

HAPAT PËR TU ÇERTIFIKUAR

-  Pjesëmarrësi duhet të frekuentojë dhe të përmbyllë de-
tyrimet për çdo modul sipas programit. 
-  Për të përmbyllur këtë kualifikim pjesëmarrësi ka dety-
rimin e përgatitjes së një dosjeje profesionale, e cila do të 
konsistojë pjesërisht në studimin e materialeve dhe pjesa 
tjetër në përgatitjen e një guide për një zonë të caktuar, në 
varësi të interesave dhe njohjeve të pjesëmarrësit. 
-  Të ketë plotësuar aplikimin për certifikatën “Udhërrë-
fyes Turistik Kombëtar’’ dhe ta tërheqë atë në kohë. 
-  Bordi që lëshon certifikatat do kontrollojë nëse aplikimi 
është i rregullt. 
-  Ofruesi i trajnimit do të njoftojë për vendimin e Bordit.
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M.Sc. Holtion Orhani
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Logohuni në faqen e Universitetit Barleti 
http://www.umb.edu.al/ ku do shkarkoni 
formatin e aplikimit dhe dërgojeni me email në: 
     city.hub@umb.edu.al | bttc@umb.edu.al 
     tou.dep@umb.edu.al 
Për informacion kontaktoni në nr: 
      +355 69 70 63 488 


