
TË STUDIOSH NË



Të dashur maturantë, 

Jeta, për secilin prej nesh, është një rrugëtim i gjatë, e mbushur me sda dhe arritje. Ka momente mjaft të rëndësishme që janë vendimtare në formësimin dhe 

përcaktimin e të gjithë rrugës që njeriu ndjek në jetë. Një nga këto momente shumë të rëndësishme është hedhja e hapit drejt edukimit universitar, aty ku mësohen 

bazat e profesionit dhe, ç'është më e rëndësishme, llojnë përgatitjet për jetën dhe për t'u përballuar me sdat e saj. Trokitja në dyert e universitetit është momenti kur 

ju do të ngjitni një shkallare për të hipur në lartësitë e kulturimit, për të shtyrë më tej limitet e njohjes dhe të dijes, dhe ky është një proces i vazhdueshëm gjatë gjithë 

jetës. 

Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të mendoheni mirë dhe të merrni vendimin e duhur, sepse, pasi ta nisni këtë rrugë, çdo kthim apo devijim i mundshëm 

do të jetë i vështirë dhe me kosto të lartë. Zgjedhja e mirë dhe e duhur ka të bëjë me profesionin e ardhshëm, fushën e duhur ku ju keni interes, prirjet tuaja, si edhe 

me universitetin që ju mendoni se mund të formoheni në mënyrën më të mirë e më të plotë. Universiteti “Hëna e Plotë” ( Bedër) është një institucion që mund të 

plotësojë pritshmëritë e gjithsecilit prej jush që është i interesuar të ndërtojë karrierën e tij në fushën e shkencave sociale.Universiteti ka konsoliduar tashmë një prol 

ndërkombëtar, qoftë për sa i përket stat akademik që përbëhet nga pedagogë shumë të kualikuar, vendas dhe të huaj, qoftë për sa u përket studentëve, që vijnë 

nga 15 shtete të ndryshme, duke krijuar  një ambient multikulturor. 

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), nëpërmjet sistemit të konsulencës akademike, iu vë në dispozicion studentëve pedagogun e tyre, të cilin ata mund ta takojnë 

dhe ta pyesin për çdo lloj nevoje që u lind gjatë procesit mësimor. Integrimi i Shqipërisë në familjen europiane e bën të domosdoshëm mësimin e gjuhëve të huaja, 

gjë që është konkretizuar në programet tona. Mund t'u siguroj se Universiteti “Hëna e Plotë” ( Bedër) gëzon cilësitë maksimale për të qenë vendi, ku ju mund të 

merrni arsimin e lartë në formën më të mirë të mundshme, të krahasuar me çdo vend në botë, në ditët e sotme.

Dr. Ferdinand Gjana

Rektor

Ju uroj suksese në rrugën tuaj drejt dijes.



Të dashur maturantë, 

Jeta, për secilin prej nesh, është një rrugëtim i gjatë, e mbushur me sda dhe arritje. Ka momente mjaft të rëndësishme që janë vendimtare në formësimin dhe 

përcaktimin e të gjithë rrugës që njeriu ndjek në jetë. Një nga këto momente shumë të rëndësishme është hedhja e hapit drejt edukimit universitar, aty ku mësohen 

bazat e profesionit dhe, ç'është më e rëndësishme, llojnë përgatitjet për jetën dhe për t'u përballuar me sdat e saj. Trokitja në dyert e universitetit është momenti kur 

ju do të ngjitni një shkallare për të hipur në lartësitë e kulturimit, për të shtyrë më tej limitet e njohjes dhe të dijes, dhe ky është një proces i vazhdueshëm gjatë gjithë 

jetës. 

Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të mendoheni mirë dhe të merrni vendimin e duhur, sepse, pasi ta nisni këtë rrugë, çdo kthim apo devijim i mundshëm 

do të jetë i vështirë dhe me kosto të lartë. Zgjedhja e mirë dhe e duhur ka të bëjë me profesionin e ardhshëm, fushën e duhur ku ju keni interes, prirjet tuaja, si edhe 

me universitetin që ju mendoni se mund të formoheni në mënyrën më të mirë e më të plotë. Universiteti “Hëna e Plotë” ( Bedër) është një institucion që mund të 

plotësojë pritshmëritë e gjithsecilit prej jush që është i interesuar të ndërtojë karrierën e tij në fushën e shkencave sociale.Universiteti ka konsoliduar tashmë një prol 

ndërkombëtar, qoftë për sa i përket stat akademik që përbëhet nga pedagogë shumë të kualikuar, vendas dhe të huaj, qoftë për sa u përket studentëve, që vijnë 

nga 15 shtete të ndryshme, duke krijuar  një ambient multikulturor. 

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër), nëpërmjet sistemit të konsulencës akademike, iu vë në dispozicion studentëve pedagogun e tyre, të cilin ata mund ta takojnë 

dhe ta pyesin për çdo lloj nevoje që u lind gjatë procesit mësimor. Integrimi i Shqipërisë në familjen europiane e bën të domosdoshëm mësimin e gjuhëve të huaja, 

gjë që është konkretizuar në programet tona. Mund t'u siguroj se Universiteti “Hëna e Plotë” ( Bedër) gëzon cilësitë maksimale për të qenë vendi, ku ju mund të 

merrni arsimin e lartë në formën më të mirë të mundshme, të krahasuar me çdo vend në botë, në ditët e sotme.

Dr. Ferdinand Gjana

Rektor

Ju uroj suksese në rrugën tuaj drejt dijes.



RRETH UNIVERSITETIT

Historiku

Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër) organizohet dhe funksionon si 

institucion i arsimit të lartë dhe ofron programe  studimi të ciklit të parë 

dhe të ciklit të dytë. Universiteti “Hëna e Plotë” (Bedër)  u hap në prill të 

vitit 2011, me vendim të Këshillit të Ministrave nr.286, datë 6. 4.2011, që 

miratoi dhënien e licencës për llimin e aktivitetit.

Misioni

Misioni i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) është përgatitja e individëve të 

kualikuar, nëpërmjet një lozoe arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si 

edhe mbështetjen e kërkimit shkencor, me qëllim vënien në jetë të ideve dhe 

projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe të mbarë 

shoqërisë.

Vizioni

Vizioni i Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër) është të jetë një institucion elitar i 

arsimit  të lartë  në vend dhe në rajon dhe alternativa e parë e edukimit  dhe e 

kërkimit shkencor për shqiptarët  kudo që ndodhen. Universiteti “Hëna e Plotë” 

(Bedër) synon të shndërrohet në një institucion arsimor me karakter ndërkombëtar, 

duke ofruar mundësi studimi jo vetëm për shqiptarët, por edhe për të huajt, duke 

kontribuar kështu në promovimin e Shqipërisë si një qendër rajonale e arsimit të lartë 

dhe e kërkimit shkencor.
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Të  s tud iosh  në  Un i ve rs i t e t i n  “Hëna  e 

Plotë”(Bedër) nuk do të thotë të marrësh vetëm 

një formim akademik, por njëkohësisht të 

përtosh nga një eksperiencë e pasur 

aktivitetesh. Të studiosh në  Universitetin Bedër 

do të thotë të bëhesh pjesë e një mjedisi 

multikulturor, që përbëhet nga studentë me 

kombësi të ndryshme. Të studiosh në 

Universitetin Bedër do të thotë të ndihesh në 

qendër të vëmendjes së një institucioni 

jotimprurës që ka në fokus studentin. Të 

studiosh në Universitetin Bedër do të thotë që 

të përtosh nga mundësitë që ofron 

universiteti, duke e kthyer jetën studentore 

në një kohë dinamike që rrjedh shpejt, por 

që lë gjurmë në formimin e gjithsecilit që 

bëhet pjesë e kësaj eksperience.

UNIVERSITYHËNA E PLOTË BEDËR
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PROGRAMET E OFRUARA

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

Departamenti i Drejtësisë 

  Bachelor në Drejtësi

  Master i Shkencave në Drejtësi/ proli e Drejta Penale 

  Master i Shkencave në Drejtësi/ proli e Drejta Ndërkombëtare 

Departamenti i Shkencave të Komunikimit

  Bachelor në Shkenca Komunikimi

  Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ Proli Gazetari 

  Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ Proli  

  Marrëdhënie me Publikun 

Departamenti i Shkencave Islame

  Bachelor në Shkenca Islame

  Master i Shkencave në Shkencat Moderne Islame 

  Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame           

  Master i Shkencave në Shkencat e Shërbimeve Shpirtërore 

FAKULTETI I FILOLOGJISË DHE EDUKIMIT 

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

  Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

  Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

  Master i Shkencave  në Përkthim dhe Interpretim

  Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Angleze për Arsimin e  Mesëm

Departamenti i Shkencave të Edukimit

  Bachelor në Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji

  Bachelor në Arsim Parashkollor dhe Fillor

  Master i Shkencave në Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji

  Master i Shkencave në Menaxhim Arsimor, Planikim 

  dhe Zhvillim i Kurrikulës

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke

  Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke

  Master i Shkencave në Gjuhë dhe Letërsi Turke

  Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë Turke për Arsimin e Mesëm

 Salla e leximit është e projektuar me qëllim që studentët të kenë mundësi për të studiuar dhe për të 

bërë kërkime. Biblioteka ka një fond shumë të pasur me libra dhe botime të tjera shkencore në 

fushat sociale, ku është përqendruar dhe aktiviteti i universitetit, siç janë drejtësia, shkencat e 

komunikimit, lozoa, letërsia angleze, shkencat islame,  letërsia turke, psikologjia dhe shkencat e 

edukimit.

Biblioteka

Koleksioni i bibliotekës është pasuruar me 

tituj të ndryshëm  në sajë të fushatave për 

blerjen dhe donacioneve nga institucione 

dhe individë. Titujt janë zgjedhur në 

përputhje me nevojat dhe kërkesat e 

studentëve, stat administrativ dhe 

akademik. Biblioteka aktualisht numëron 

35 000 tituj. Së shpejti në shërbim të 

studentëve dhe stat do të jetë dhe 

biblioteka online, me arkiv shumë të pasur 

me libra dhe punime shkencore.
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Master:

SHKENCOR NË  DREJTËSI, PROFILET: 

E DREJTË PENALE 

Programi i studimeve të ciklit të dytë në të drejtën 

penale parashtron një arsim për të gjithë ata 

studentë që janë të interesuar ta ndërtojnë 

karrierën e tyre profesionale në fushën e 

drejtësisë, në veçanti për specializimin dhe 

thellimin e njohurive akademike dhe profesionale 

në të drejtën penale.

E DREJTË NDËRKOMBËTARE

Programi i studimeve të ciklit të dytë në të drejtën  

ndërkombëtare parashtron një arsim për të gjithë 

ata studentë që janë të interesuar ta ndërtojnë 

karrierën e tyre në sektorin publik dhe në atë 

privat në fushën e drejtësisë. Programi u krijon 

mundësi studentëve  për të studiuar të drejtën  

ndërkombëtare dhe zbatimin e saj në një gamë të 

gjerë fushash ligjore, duke përfshirë të drejtën 

humanitare dhe të drejtat e njeriut.

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Mundësitë e punësimit:

Studentët e diplomuar në këtë program,  mund të punojnë si  jurist\specialist në institucionet e 

administratës publike në nivel qëndrorn dhe lokal si dhe në pozicionet e specialistit juridik pranë 

institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare.  Kompanitë dhe ndërrmarrjet e ndryshme që 

operojnë në sektorin privat , janë një tjetër hapësirë punësimi për të diplomuarit  në drejtësi.  

Ndërkohë që ata mund të ushtrojnë dhe profesionin e  avokatit dhe noterit. Perspektiva 

akademike mbetet gjithnjë e hapur pë rata që duan të zhvillojnë karrierën e tyre në këtë drejtim.

Bachelor në  

Drejtësi

Programi i studimeve të ciklit të parë në 

drejtësi parashtron një arsim për të gjithë 

ata studentë që janë të interesuar ta 

ndërtojnë  karrierën e tyre profesionale 

në fushën e drejtësisë, si në sektorin 

publik, ashtu edhe në atë privat. 

Programi u ofron studentëve mundësi të 

përgatiten për pjesëmarrje aktive dhe 

efektive si profesionistë në këshillime 

ligjore, në mbrojtje dhe në vendimmarrje, 

si edhe në fusha të tjera profesionale, 

qofshin ato penale, publike ose civile.

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

3 Prof.Dr

2 Prof.Asoc.Dr

5 Dr.

5 Doktorant

5 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:
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ata studentë që janë të interesuar ta 

ndërtojnë  karrierën e tyre profesionale 

në fushën e drejtësisë, si në sektorin 

publik, ashtu edhe në atë privat. 

Programi u ofron studentëve mundësi të 

përgatiten për pjesëmarrje aktive dhe 

efektive si profesionistë në këshillime 

ligjore, në mbrojtje dhe në vendimmarrje, 

si edhe në fusha të tjera profesionale, 

qofshin ato penale, publike ose civile.

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

3 Prof.Dr

2 Prof.Asoc.Dr

5 Dr.

5 Doktorant

5 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË SHKENCA KOMUNIKIMI, 

PROFILET: 

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN  

Programi “Master i shkencave” në 

marrëdhënie publike ofron studime të 

avancuara në fushën e shkencave të 

komunikimit, medias, ndërmjetësimit të 

koniktit dhe imazhit të organizmave.

GAZETARI 

Programi Master i shkencave në shkenca 

komunik imi ,  p ro l i :  gazetar i  dhe 

marrëdhënie publike është projektuar t'u 

ofrojë studentëve një formim intelektual, 

duke parashtruar një shumëllojshmëri 

konceptuale dhe perspektive në fushën e 

komunikimit, marrëdhënieve publike dhe 

fushave të ngjashme me to.

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Master:

Programi i studimeve të ciklit të parë në 

shkenca komunikimi parashtron një arsim 

për të gjithë ata studentë që janë të 

interesuar ta ndërtojnë karrierën e tyre 

profesionale në fushën e shkencave të 

komunikimit dhe mediave, si në sektorin 

publik, ashtu edhe në atë privat, në fusha të 

ndryshme të përcjelljes së informacionit me 

anë të mjeteve të ndryshme dhe në fushën e 

marrëdhënieve me publikun.

 

Shkenca Komunikimi

Mundësitë e punësimit

Të diplomuarit në këtë program mund të punojnë në institucione mediatike publike e private, si gazetarë 

të medias së shkruar, reporterë etj. Studenti me një formim të tillë mund të punojë në organizma, 

organizata, shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në fushën e edukimit/komunikimit, të 

shërbimeve, të edukatës qytetare dhe si operator e kurator i marrëdhënieve publike, në administratën 

publike e private. Të diplomuarit, gjithashtu mund të punësohen në subjekte politike, në zyrat e shtypit 

dhe të informimit, të marrëdhënieve me publikun, në institucione të huaja, etj.

Bachelor në 

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

3 Prof.Dr

4 Prof.Asoc.Dr

5 Dr.

6 Doktorant

4 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË SHKENCA KOMUNIKIMI, 

PROFILET: 

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN  

Programi “Master i shkencave” në 

marrëdhënie publike ofron studime të 

avancuara në fushën e shkencave të 

komunikimit, medias, ndërmjetësimit të 

koniktit dhe imazhit të organizmave.

GAZETARI 

Programi Master i shkencave në shkenca 

komunik imi ,  p ro l i :  gazetar i  dhe 

marrëdhënie publike është projektuar t'u 

ofrojë studentëve një formim intelektual, 

duke parashtruar një shumëllojshmëri 

konceptuale dhe perspektive në fushën e 

komunikimit, marrëdhënieve publike dhe 

fushave të ngjashme me to.

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Master:

Programi i studimeve të ciklit të parë në 

shkenca komunikimi parashtron një arsim 

për të gjithë ata studentë që janë të 

interesuar ta ndërtojnë karrierën e tyre 

profesionale në fushën e shkencave të 

komunikimit dhe mediave, si në sektorin 

publik, ashtu edhe në atë privat, në fusha të 

ndryshme të përcjelljes së informacionit me 

anë të mjeteve të ndryshme dhe në fushën e 

marrëdhënieve me publikun.

 

Shkenca Komunikimi

Mundësitë e punësimit

Të diplomuarit në këtë program mund të punojnë në institucione mediatike publike e private, si gazetarë 

të medias së shkruar, reporterë etj. Studenti me një formim të tillë mund të punojë në organizma, 

organizata, shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në fushën e edukimit/komunikimit, të 

shërbimeve, të edukatës qytetare dhe si operator e kurator i marrëdhënieve publike, në administratën 

publike e private. Të diplomuarit, gjithashtu mund të punësohen në subjekte politike, në zyrat e shtypit 

dhe të informimit, të marrëdhënieve me publikun, në institucione të huaja, etj.

Bachelor në 

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

3 Prof.Dr

4 Prof.Asoc.Dr

5 Dr.

6 Doktorant

4 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË SHKENCA MODERNE ISLAME

Programi Master në shkencat moderne islame është 

projektuar t'u ofrojë studentëve një formim intelektual, 

duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptesh dhe 

perspektivash në fushën e shkencave moderne islame. 

Në këtë program, studenti do të ketë mundësinë të 

thellojë njohuritë e tij në shkencat moderne islame, duke 

pasur mundësi ta ndërtojë karrierën e tij profesionale në 

këtë fushë.

SHKENCOR NË SHKENCA THEMELORE ISLAME

Programi Master në shkencat themelore islame është 

projektuar t'u ofrojë studentëve një formim intelektual, 

duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptesh dhe 

perspektivash në fushën e shkencave themelore islame. 

Në këtë program, studenti do të ketë mundësinë të 

thellojë njohuritë e tij në shkencat themelore islame, duke 

pasur mundësi ta ndërtojë karrierën e tij profesionale në 

këtë fushë.

SHKENCOR NË SHKENCAT E SHËRBIMEVE 

SHPIRTËRORE

Programi Master në shkencat e shërbimeve shpirtërore 

është projektuar t'u ofrojë studentëve një formim  

intelektual, duke parashtruar një shumëllojshmëri 

konceptesh dhe perspektivash në fushën e shkencave të 

shërbimeve shpirtërore. Në këtë program, studenti do të 

ketë mundësinë të thellojë njohuritë e tij në shkencat e 

shërbimeve shpirtërore.

Master :

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Programi i studimeve të integruara të ciklit 

të parë në shkencat islame parashtron një 

arsim për të gjithë ata studentë që janë të 

interesuar ta ndërtojnë karrierën e tyre 

profesionale dhe akademike në fushën e 

teologjisë islame. Programi është 

projektuar t'u ofrojë studentëve një 

formim intelektual, duke parashtruar 

shumël lojshmëri  konceptesh dhe 

perspektivash në fushën e shkencave 

islame.

 

Shkenca Islame

Mundësitë e punësimit

Studentët e diplomuar në programin bachelor në shkencat islame, së pari kanë mundësi punësimi në 

administratën e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë (KMSH). Studentët që mbarojnë programin 

bachelor në shkencat islame mund të punësohen si drejtues të fesë, por edhe si personel ndihmës 

në institucionet që u përmendëm më lart. Ata gjithashtu  mund të punësohen si mësues, në arsimin 9-

vjeçar e të mesëm në medresetë e vendit. 

Bachelor në  

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

5 Dr.

3 Doktorant

5 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË SHKENCA MODERNE ISLAME

Programi Master në shkencat moderne islame është 

projektuar t'u ofrojë studentëve një formim intelektual, 

duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptesh dhe 

perspektivash në fushën e shkencave moderne islame. 

Në këtë program, studenti do të ketë mundësinë të 

thellojë njohuritë e tij në shkencat moderne islame, duke 

pasur mundësi ta ndërtojë karrierën e tij profesionale në 

këtë fushë.

SHKENCOR NË SHKENCA THEMELORE ISLAME

Programi Master në shkencat themelore islame është 

projektuar t'u ofrojë studentëve një formim intelektual, 

duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptesh dhe 

perspektivash në fushën e shkencave themelore islame. 

Në këtë program, studenti do të ketë mundësinë të 

thellojë njohuritë e tij në shkencat themelore islame, duke 

pasur mundësi ta ndërtojë karrierën e tij profesionale në 

këtë fushë.

SHKENCOR NË SHKENCAT E SHËRBIMEVE 

SHPIRTËRORE

Programi Master në shkencat e shërbimeve shpirtërore 

është projektuar t'u ofrojë studentëve një formim  

intelektual, duke parashtruar një shumëllojshmëri 

konceptesh dhe perspektivash në fushën e shkencave të 

shërbimeve shpirtërore. Në këtë program, studenti do të 

ketë mundësinë të thellojë njohuritë e tij në shkencat e 

shërbimeve shpirtërore.

Master :

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Programi i studimeve të integruara të ciklit 

të parë në shkencat islame parashtron një 

arsim për të gjithë ata studentë që janë të 

interesuar ta ndërtojnë karrierën e tyre 

profesionale dhe akademike në fushën e 

teologjisë islame. Programi është 

projektuar t'u ofrojë studentëve një 

formim intelektual, duke parashtruar 

shumël lojshmëri  konceptesh dhe 

perspektivash në fushën e shkencave 

islame.

 

Shkenca Islame

Mundësitë e punësimit

Studentët e diplomuar në programin bachelor në shkencat islame, së pari kanë mundësi punësimi në 

administratën e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë (KMSH). Studentët që mbarojnë programin 

bachelor në shkencat islame mund të punësohen si drejtues të fesë, por edhe si personel ndihmës 

në institucionet që u përmendëm më lart. Ata gjithashtu  mund të punësohen si mësues, në arsimin 9-

vjeçar e të mesëm në medresetë e vendit. 

Bachelor në  

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

5 Dr.

3 Doktorant

5 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:
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www.beder.edu.al



Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit

www.beder.edu.al



SHKENCOR NË GJUHË DHE LETËRSI TURKE 

Programi ka si synim përgatitjen e studentëve me 

teori gjuhësore-metodologjike dhe zbatimin e 

tyre në praktikë. Studentët kanë të drejtën e 

zgjedhjes së një gjuhë të dytë, në përputhje me 

nevojat e mësimdhënies.

PROFESIONAL NË MËSUESI, GJUHË 

TURKE PËR ARSIMIN E MESËM

Programi i ciklit të dytë të studimeve përgatit 

mësues të gjuhës turke për arsimin e mesëm. Në 

këtë program ofrohen leksione për një njohje më 

të gjerë të lëndës ku janë specializuar, për të rritur 

aftësitë e mësimdhënies (kuptimi, zbërthimi dhe 

zbatimi i një programi mësimor), për të mësuar 

përgatitjen e planit ditor dhe bazën mësimore 

përkatëse, përdorimin e metodave bashkëkohore 

në mësimdhënie etj.).

Master:

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

PROGRAMI NË SHIFRA:

1.5 vite akademike

3 semestra

90 ECTS

  

Mundësitë e punësimit

Studentëve  të diplomuar në këtë program, pasi të kenë kryer specializimet përkatëse 

mund të punësohen  si mësues të gjuhës dhe  letërsisë turke në shkolla, qendra 

kursesh, si përkthyes në shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në fushën e 

kulturës dhe gjuhës turke, si edhe kërkues shkencor në fushën e dokumentacionit në 

Program përmban njohuri bazë të gjuhës 

dhe të letërsisë turke, të cilat studiohen në 

periudha të ndryshme historike. Studentët 

kanë mundësi të marrin njohuri për 

zhvillimet historike, politike, sociale, fetare 

dhe kulturore të gjuhës dhe të letërsisë 

turke. Bazën e programit arsimor e 

përbëjnë lëndët rreth gjuhës dhe letërsisë 

turke. Në këtë fushë studiohen lëndë, të 

cilat përmbajnë periudha të ndryshme të 

gjuhës turke, si: turqishte e hershme, 

turqishte mesjetare, turqishte e hershme e 

Anadollit, osmanishte dhe turqishte 

bashkëkohore. 

Gjuhë dhe letërsi turke 

Bachelor në 

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

5 Dr.

2 Doktorant

4 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË GJUHË DHE LETËRSI TURKE 

Programi ka si synim përgatitjen e studentëve me 

teori gjuhësore-metodologjike dhe zbatimin e 

tyre në praktikë. Studentët kanë të drejtën e 

zgjedhjes së një gjuhë të dytë, në përputhje me 

nevojat e mësimdhënies.

PROFESIONAL NË MËSUESI, GJUHË 

TURKE PËR ARSIMIN E MESËM

Programi i ciklit të dytë të studimeve përgatit 

mësues të gjuhës turke për arsimin e mesëm. Në 

këtë program ofrohen leksione për një njohje më 

të gjerë të lëndës ku janë specializuar, për të rritur 

aftësitë e mësimdhënies (kuptimi, zbërthimi dhe 

zbatimi i një programi mësimor), për të mësuar 

përgatitjen e planit ditor dhe bazën mësimore 

përkatëse, përdorimin e metodave bashkëkohore 

në mësimdhënie etj.).

Master:

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

PROGRAMI NË SHIFRA:

1.5 vite akademike

3 semestra

90 ECTS

  

Mundësitë e punësimit

Studentëve  të diplomuar në këtë program, pasi të kenë kryer specializimet përkatëse 

mund të punësohen  si mësues të gjuhës dhe  letërsisë turke në shkolla, qendra 

kursesh, si përkthyes në shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në fushën e 

kulturës dhe gjuhës turke, si edhe kërkues shkencor në fushën e dokumentacionit në 

Program përmban njohuri bazë të gjuhës 

dhe të letërsisë turke, të cilat studiohen në 

periudha të ndryshme historike. Studentët 

kanë mundësi të marrin njohuri për 

zhvillimet historike, politike, sociale, fetare 

dhe kulturore të gjuhës dhe të letërsisë 

turke. Bazën e programit arsimor e 

përbëjnë lëndët rreth gjuhës dhe letërsisë 

turke. Në këtë fushë studiohen lëndë, të 

cilat përmbajnë periudha të ndryshme të 

gjuhës turke, si: turqishte e hershme, 

turqishte mesjetare, turqishte e hershme e 

Anadollit, osmanishte dhe turqishte 

bashkëkohore. 

Gjuhë dhe letërsi turke 

Bachelor në 

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

5 Dr.

2 Doktorant

4 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE

Programi ka si synim përgatitjen e studentëve me 

njohuri të thelluara në gjuhë dhe letërsi angleze dhe në 

strukturën e letërsisë, folklorit, historisë dhe kulturës së 

kësaj gjuhe. Analiza, kritika letrare dhe krijimtaria 

artistike janë pjesë e programit. Të diplomuarit 

angazhohen në aktivitete profesionale dhe kërkimore. 

SHKENCOR NË PËRKTHIM DHE INTERPRETIM

Programi ka si synim përgatitjen e studentëve me 

njohuri të thelluara në përkthim dhe interpretim, si 

edhe përgatitjen e përkthyesve dhe interpretëve 

profesionistë. Studenti, përmes këtyre njohurive, ka 

aftësi të avancuara në fushën e përkthimit pragmatik, 

tekniko-shkencor dhe letrar.

PROFESIONAL NË MËSUESI, GJUHË ANGLEZE 

PËR ARSIMIN E MESËM 

Programi synon të përgatisë mësues të gjuhës 

angleze për arsimin e mesëm. Studentët do të ndjekin 

leksione mbi pedagogjinë, zhvillimin njerëzor, 

metodologjinë e mësimdhënies dhe praktikën 

shkollore. Programi rrit aftësinë e studentëve për të 

vlerësuar studimet shkencore, të cilat i përdorin edhe 

në praktikën mësimore. 

Master:

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

PROGRAMI NË SHIFRA:

1.5 vite akademike

3 semestra

90 ECTS

  

Programi përbëhet nga katër pjesë 

kryesore. E para është kompetenca në 

gjuhën angleze me lëndë, si aftësi gjuhësore 

akademike, aftësi komunikimi etj.,që 

synojnë t’i pajisin studentët me aftësi të 

avancuara të të shkruarit dhe të folurit të 

gjuhës angleze. E dyta është gjuhësia, me 

lëndë, si gjuhësi e përgjithshme, morfologji, 

sintaksë, leksikologji dhe sociolinguistikë. 

Pjesa e tretë është letërsia, me lëndë që 

përshkruajnë periudhat dhe autorët më të 

rëndësishëm në letërsinë angleze dhe 

amerikane, si edhe lëndë të veçanta rreth 

kritikës letrare, poezisë dhe Shekspirit. Pjesa 

e fundit është komponenti i kulturës dhe 

qytetërimit britanik dhe amerikan, si 

përfaqësues të botës anglishtfolëse. 

Gjuhë dhe letërsi Angleze

Mundësitë e punësimit

Në përfundim të këtij programi mundësitë e punësimit janë të shumta. Ndër to mund të përmendim, 

përkthyes në organizata të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare, ambasada ose konsullata, 

turizëm, marrëdhëniet me jashtë, banka, shtypin e shkruar dhe shtëpi botuese. Të diplomuarit 

mund të vazhdojnë studimet si përkthyes dhe interpretues të gjuhës dhe letërsisë angleze. 

Studentët që përmbushin kërkesat për kualikim në Master profesional mund të punësohen si 

mësues të gjuhës angleze në shkolla publike ose private.

Bachelor në 

· 3 vite akademike
· 6 semestra
· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

2 Prof.Asoc.Dr

6 Dr.

4 Doktorant

12 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE

Programi ka si synim përgatitjen e studentëve me 

njohuri të thelluara në gjuhë dhe letërsi angleze dhe në 

strukturën e letërsisë, folklorit, historisë dhe kulturës së 

kësaj gjuhe. Analiza, kritika letrare dhe krijimtaria 

artistike janë pjesë e programit. Të diplomuarit 

angazhohen në aktivitete profesionale dhe kërkimore. 

SHKENCOR NË PËRKTHIM DHE INTERPRETIM

Programi ka si synim përgatitjen e studentëve me 

njohuri të thelluara në përkthim dhe interpretim, si 

edhe përgatitjen e përkthyesve dhe interpretëve 

profesionistë. Studenti, përmes këtyre njohurive, ka 

aftësi të avancuara në fushën e përkthimit pragmatik, 

tekniko-shkencor dhe letrar.

PROFESIONAL NË MËSUESI, GJUHË ANGLEZE 

PËR ARSIMIN E MESËM 

Programi synon të përgatisë mësues të gjuhës 

angleze për arsimin e mesëm. Studentët do të ndjekin 

leksione mbi pedagogjinë, zhvillimin njerëzor, 

metodologjinë e mësimdhënies dhe praktikën 

shkollore. Programi rrit aftësinë e studentëve për të 

vlerësuar studimet shkencore, të cilat i përdorin edhe 

në praktikën mësimore. 

Master:

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

PROGRAMI NË SHIFRA:

1.5 vite akademike

3 semestra

90 ECTS

  

Programi përbëhet nga katër pjesë 

kryesore. E para është kompetenca në 

gjuhën angleze me lëndë, si aftësi gjuhësore 

akademike, aftësi komunikimi etj.,që 

synojnë t’i pajisin studentët me aftësi të 

avancuara të të shkruarit dhe të folurit të 

gjuhës angleze. E dyta është gjuhësia, me 

lëndë, si gjuhësi e përgjithshme, morfologji, 

sintaksë, leksikologji dhe sociolinguistikë. 

Pjesa e tretë është letërsia, me lëndë që 

përshkruajnë periudhat dhe autorët më të 

rëndësishëm në letërsinë angleze dhe 

amerikane, si edhe lëndë të veçanta rreth 

kritikës letrare, poezisë dhe Shekspirit. Pjesa 

e fundit është komponenti i kulturës dhe 

qytetërimit britanik dhe amerikan, si 

përfaqësues të botës anglishtfolëse. 

Gjuhë dhe letërsi Angleze

Mundësitë e punësimit

Në përfundim të këtij programi mundësitë e punësimit janë të shumta. Ndër to mund të përmendim, 

përkthyes në organizata të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare, ambasada ose konsullata, 

turizëm, marrëdhëniet me jashtë, banka, shtypin e shkruar dhe shtëpi botuese. Të diplomuarit 

mund të vazhdojnë studimet si përkthyes dhe interpretues të gjuhës dhe letërsisë angleze. 

Studentët që përmbushin kërkesat për kualikim në Master profesional mund të punësohen si 

mësues të gjuhës angleze në shkolla publike ose private.

Bachelor në 

· 3 vite akademike
· 6 semestra
· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

2 Prof.Asoc.Dr

6 Dr.

4 Doktorant

12 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË MENAXHIM ARSIMOR, 

PLANIFIKIM DHE ZHVILLIM I KURRIKULËS

Programi ka për qëllim të ndihmojë individët 

të përmirësojnë njohuritë, aftësitë dhe 

perceptimet rreth çështjeve edukative dhe t′i 

udhëzojë ata të jenë në gjendje për të kuptuar, 

interpretuar dhe zbatuar teoritë, modelet dhe 

metodat kërkimore në fushën e tyre të 

studimit.

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Master: 

Qëllimi i këtij programi është përgatitja e 

studentëve me njohuritë bazë në teorinë e 

mësimdhënies në arsimin parashkollor 

dhe llor dhe aftësimi  për zbatimin e 

teorisë në praktikë. Zgjedhja e planit 

mësimor dhe lëndëve individuale, e 

reektojnë drejtpërsëdrejti natyrën e 

mësimit dhe përvetësimit të njohurive në 

fushën e arsimit parashkollor dhe atij llor, 

në përputhje me nevojat dhe realitetin 

rajonal të arsimimit.

Arsim Parashkollor dhe Fillor

Mundësitë e punësimit 

Të diplomuarit nga ky program mund të punësohen në institucionet publike dhe private si 

mësues apo edukatorë në arsimin llor dhe parashkollor. Ndërkohë, ata mund të zgjedhin 

vazhdimin e karrierës akademike, duke kontribuar me kërkime në këtë fushë.

Bachelor në 

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

4 Dr.

3 Doktorant

5 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË MENAXHIM ARSIMOR, 

PLANIFIKIM DHE ZHVILLIM I KURRIKULËS

Programi ka për qëllim të ndihmojë individët 

të përmirësojnë njohuritë, aftësitë dhe 

perceptimet rreth çështjeve edukative dhe t′i 

udhëzojë ata të jenë në gjendje për të kuptuar, 

interpretuar dhe zbatuar teoritë, modelet dhe 

metodat kërkimore në fushën e tyre të 

studimit.

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Master: 

Qëllimi i këtij programi është përgatitja e 

studentëve me njohuritë bazë në teorinë e 

mësimdhënies në arsimin parashkollor 

dhe llor dhe aftësimi  për zbatimin e 

teorisë në praktikë. Zgjedhja e planit 

mësimor dhe lëndëve individuale, e 

reektojnë drejtpërsëdrejti natyrën e 

mësimit dhe përvetësimit të njohurive në 

fushën e arsimit parashkollor dhe atij llor, 

në përputhje me nevojat dhe realitetin 

rajonal të arsimimit.

Arsim Parashkollor dhe Fillor

Mundësitë e punësimit 

Të diplomuarit nga ky program mund të punësohen në institucionet publike dhe private si 

mësues apo edukatorë në arsimin llor dhe parashkollor. Ndërkohë, ata mund të zgjedhin 

vazhdimin e karrierës akademike, duke kontribuar me kërkime në këtë fushë.

Bachelor në 

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

4 Dr.

3 Doktorant

5 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË PSIKOLOGJI 

KËSHILLIMI DHE PEDAGOGJI

Programi synon të ndihmojë individët të 

përmirësojnë njohuritë, aftësitë dhe 

perceptimet rreth çështjeve të këshillimit 

psikologjik dhe t′i udhëzojë ata të jenë në 

gjendje për të kuptuar, interpretuar dhe 

zbatuar teoritë, modelet dhe metodat 

kërkimore në fushën e këshil l imit 

individual dhe këshillimit në grup. 

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Master: 

Programi ka për qëllimi t’i përgatisë 

studentët me njohuri bazë në teorinë e 

këshillimit psikologjik dhe t’i bëjë të aftë të 

zbatojnë teorinë në praktikë. Zgjedhja e 

planit mësimor dhe lëndëve individuale e 

reektojnë drejtpërsëdrejti natyrën e 

mësimit dhe përvetësimit të njohurive të 

këshillimit psikologjik, në përputhje me 

nevojat dhe realitetin rajonal të kohës. 

Psikologji Këshillimi dhe 

Pedagogji

Mundësitë e punësimit 

Studenti mund të punojë në institucione publike e private si psikolog këshillimi. Gjithashtu 

mund të punësohet në organizata apo shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në 

fushën e psikologjisë dhe edukimit. Mundësi të tjera punësimi janë dhe si punonjës i 

shërbimeve psikologjike apo psikologë në institucionet e arsimit parashkollor.

Bachelor në 

Rreth programit

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

2 Prof.Asoc.Dr

6 Dr.

4 Doktorant

12 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



SHKENCOR NË PSIKOLOGJI 

KËSHILLIMI DHE PEDAGOGJI

Programi synon të ndihmojë individët të 

përmirësojnë njohuritë, aftësitë dhe 

perceptimet rreth çështjeve të këshillimit 

psikologjik dhe t′i udhëzojë ata të jenë në 

gjendje për të kuptuar, interpretuar dhe 

zbatuar teoritë, modelet dhe metodat 

kërkimore në fushën e këshil l imit 

individual dhe këshillimit në grup. 

PROGRAMI NË SHIFRA:

2 vite akademike

4 semestra

120 ECTS

  

Master: 

Programi ka për qëllimi t’i përgatisë 

studentët me njohuri bazë në teorinë e 

këshillimit psikologjik dhe t’i bëjë të aftë të 

zbatojnë teorinë në praktikë. Zgjedhja e 

planit mësimor dhe lëndëve individuale e 

reektojnë drejtpërsëdrejti natyrën e 

mësimit dhe përvetësimit të njohurive të 

këshillimit psikologjik, në përputhje me 

nevojat dhe realitetin rajonal të kohës. 

Psikologji Këshillimi dhe 

Pedagogji

Mundësitë e punësimit 

Studenti mund të punojë në institucione publike e private si psikolog këshillimi. Gjithashtu 

mund të punësohet në organizata apo shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në 

fushën e psikologjisë dhe edukimit. Mundësi të tjera punësimi janë dhe si punonjës i 

shërbimeve psikologjike apo psikologë në institucionet e arsimit parashkollor.

Bachelor në 

Rreth programit

· 3 vite akademike

· 6 semestra

· 180 ECTS

Sta përbëhet nga

2 Prof.Dr

2 Prof.Asoc.Dr

6 Dr.

4 Doktorant

12 Master

PROGRAMI NË SHIFRA:



Pozicionimi i godinës së universitetit në afërsi të qendrës së qytetit, u jep mundësi studentëve të kenë akses të shpejtë me institucionet 

kryesore publike, institucionet e artit dhe kulturës, institucionet e shërbimit shëndetësor, si edhe çdo pikë tjetër të nevojshme në Tiranë. 

Godina ofron kushte bashkëkohore për zhvillimin e aktivitetit akademik, si edhe aktiviteteve sociale.

Një universitet në qendër të Tiranës

JETA STUDENTORE AKTIVITETE SOCIALE

Aktivitetet sociale të zhvilluara në universitet plotësojnë kuadrin e 

jetës studentore. Krahas aktivitetit mësimor dhe detyrimeve 

akademike, studentët kanë mundësi të bëhen pjesë e aktiviteteve 

sociale e sport ive.  Ekspozi tat ,  konkurset letrare, 

minikampionatet sportive janë disa nga organizimet e 

klubeve studentore, që pasurojnë jetën e studentëve në 

universitet.



Pozicionimi i godinës së universitetit në afërsi të qendrës së qytetit, u jep mundësi studentëve të kenë akses të shpejtë me institucionet 

kryesore publike, institucionet e artit dhe kulturës, institucionet e shërbimit shëndetësor, si edhe çdo pikë tjetër të nevojshme në Tiranë. 

Godina ofron kushte bashkëkohore për zhvillimin e aktivitetit akademik, si edhe aktiviteteve sociale.

Një universitet në qendër të Tiranës

JETA STUDENTORE AKTIVITETE SOCIALE

Aktivitetet sociale të zhvilluara në universitet plotësojnë kuadrin e 

jetës studentore. Krahas aktivitetit mësimor dhe detyrimeve 

akademike, studentët kanë mundësi të bëhen pjesë e aktiviteteve 

sociale e sport ive.  Ekspozi tat ,  konkurset letrare, 

minikampionatet sportive janë disa nga organizimet e 

klubeve studentore, që pasurojnë jetën e studentëve në 

universitet.



Pjesëmarrja në vendimmarrje

Studentët janë elementi bazë i ekzistencës së një universiteti. Si të tillë, zëri i tyre duhet të dëgjohet 

në vendimmarrjen e universitetit. Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër) ka konsoliduar një praktikë 

pozitive në pjesëmarrjen e studentëve në vendimmarrje. Në këtë kuadër, këshilli studentor, i 

zgjedhur nga vetë studentët, ka përfaqësuesin e tij në organet kryesore drejtuese, siç është senati, 

këshilli i vlerësimit akademik dhe i zhvillimit të cilësisë, si edhe organe të tjera.

1. Klubi i debatit                                                         

2. Klubi "Kultura dhe letërsia turke"                     

3. Klubi "Mesazhi i jetës”                                           

4. Klubi i  kulturës, artit dhe ideve                        

5. Klubi i fotograsë                                                

6. Klubi ILSA                                                              

7. Klubi "Psikologët e rinj"                                      

8. Klubi i diversitetit                                                     

9. Klubi i të drejtave të njeriut 

10.  Klubi "Beder Law Academy»

11. Klubi i sportit

Klubet studentore

Studentët mund të përfshihen në aktivitete 

sociale, nëpërmjet anëtarësimit në grupet 

studentore që janë ngritur dhe funksionojnë në 

universitet.

Karriera

 

Zyra e planikimit tё karrierës: Kjo zyrё zhvillon aktivitete që kanё si qёllim afrimin e institucioneve 

tё sektorit privat ose publik me studentёt aktualë ose të diplomuar, tё cilёt pёrbёjnё burime 

njerёzore tё mirëkualikuara për tregun. Ndër prioritetet e zyrës së planikimit të karrierës është 

edhe organizimi i aktiviteteve, që synojnё ruajtjen e marrёdhёnieve mes studentёve edhe pas 

diplomimit tё tyre. Ndërkohë për të asistuar dhe për të këshilluar studentët, në lidhje me karrierën 

e tyre, është ngritur sistemi i këshilltarëve të karrierës për secilin departament, që u gjenden pranë 

studentëve në çdo moment.

Zyra e Dekanit të studentëve është konceptuar të jetë tërësisht në mbështetje të studentëve, duke ndihmuar në zhvillimin e aktiviteteve të organizuara 

nga klubet studentore, praktikave profesionale brenda dhe jashtë vendi, planikimin e karrierës etj. Dekani i studentёve ёshtё pёrgjegjёs pёr 

mbarёvajtjen e marrёdhёnieve të studentёve me institucionin. Ai kujdeset për përdorimin sa me ekasitet tё burimeve të institucionit dhe pёr 

menaxhimin e marrёdhёnieve tё sipёpërmendura, nё pёrputhje me parimin “studenti nё qendёr tё universitetit”. Kjo njësi i kushton rëndësi të veçantë 

kujdesit ndaj studentëve, duke pasur si mision kryesor orientimin, këshillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të studentëve apo të klubeve studentore. 

Mbështetja e dekanit të studentëve llon që nga momenti i provimit të pranimit dhe vazhdon edhe pasi studenti të jetë diplomuar, duke ndërtuar kështu 

një lidhje të ngushtë.

DEKANI I STUDENTËVE



Pjesëmarrja në vendimmarrje

Studentët janë elementi bazë i ekzistencës së një universiteti. Si të tillë, zëri i tyre duhet të dëgjohet 

në vendimmarrjen e universitetit. Universiteti “Hëna e Plotë”(Bedër) ka konsoliduar një praktikë 

pozitive në pjesëmarrjen e studentëve në vendimmarrje. Në këtë kuadër, këshilli studentor, i 

zgjedhur nga vetë studentët, ka përfaqësuesin e tij në organet kryesore drejtuese, siç është senati, 

këshilli i vlerësimit akademik dhe i zhvillimit të cilësisë, si edhe organe të tjera.

1. Klubi i debatit                                                         

2. Klubi "Kultura dhe letërsia turke"                     

3. Klubi "Mesazhi i jetës”                                           

4. Klubi i  kulturës, artit dhe ideve                        

5. Klubi i fotograsë                                                

6. Klubi ILSA                                                              

7. Klubi "Psikologët e rinj"                                      

8. Klubi i diversitetit                                                     

9. Klubi i të drejtave të njeriut 

10.  Klubi "Beder Law Academy»

11. Klubi i sportit

Klubet studentore

Studentët mund të përfshihen në aktivitete 

sociale, nëpërmjet anëtarësimit në grupet 

studentore që janë ngritur dhe funksionojnë në 

universitet.

Karriera

 

Zyra e planikimit tё karrierës: Kjo zyrё zhvillon aktivitete që kanё si qёllim afrimin e institucioneve 

tё sektorit privat ose publik me studentёt aktualë ose të diplomuar, tё cilёt pёrbёjnё burime 

njerёzore tё mirëkualikuara për tregun. Ndër prioritetet e zyrës së planikimit të karrierës është 

edhe organizimi i aktiviteteve, që synojnё ruajtjen e marrёdhёnieve mes studentёve edhe pas 

diplomimit tё tyre. Ndërkohë për të asistuar dhe për të këshilluar studentët, në lidhje me karrierën 

e tyre, është ngritur sistemi i këshilltarëve të karrierës për secilin departament, që u gjenden pranë 

studentëve në çdo moment.

Zyra e Dekanit të studentëve është konceptuar të jetë tërësisht në mbështetje të studentëve, duke ndihmuar në zhvillimin e aktiviteteve të organizuara 

nga klubet studentore, praktikave profesionale brenda dhe jashtë vendi, planikimin e karrierës etj. Dekani i studentёve ёshtё pёrgjegjёs pёr 

mbarёvajtjen e marrёdhёnieve të studentёve me institucionin. Ai kujdeset për përdorimin sa me ekasitet tё burimeve të institucionit dhe pёr 

menaxhimin e marrёdhёnieve tё sipёpërmendura, nё pёrputhje me parimin “studenti nё qendёr tё universitetit”. Kjo njësi i kushton rëndësi të veçantë 

kujdesit ndaj studentëve, duke pasur si mision kryesor orientimin, këshillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të studentëve apo të klubeve studentore. 

Mbështetja e dekanit të studentëve llon që nga momenti i provimit të pranimit dhe vazhdon edhe pasi studenti të jetë diplomuar, duke ndërtuar kështu 

një lidhje të ngushtë.

DEKANI I STUDENTËVE



PROGRAMET DOUBLE DHE MINOR

Studentët mund të ndjekin lëndët e programeve 

të hapura nga departamentet e tjera në semestrin 

e tretë, në përputhje me kriteret e përcaktuara 

nga Senati. Studenti, në përfundim të studimeve, 

përveç diplomës të departamentit ku është 

regjistruar, pajiset edhe me diplomë të programit 

double Major ose me certikatë të programit 

Minor.

PROGRAMET E SHKËMBIMIT TË 

STUDENTËVE

Universiteti, brenda një kohe të shkurtër, ka arritur 

të vendosë marrëdhënie të ngushta me 

universitete në rajon dhe më gjerë, për shkëmbim 

programesh, sta dhe studentësh, organizim 

konferencash të përbashkëta, si edhe në 

kërkimin shkencor etj. Në kuadër të këtyre 

marrëveshjeve, studentët kanë mundësi të 

aplikojnë për të vazhduar një semestër ose një vit 

akademik pranë një universiteti tjetër, me të cilin 

ekziston një marrëveshje bashkëpunimi.

BURSAT DHE MBËSHTETJA PËR 

STUDENTËT

 Duke pasur si synim përzgjedhjen dhe pranimin 

e studentëve me nivel të lartë përgatitje, 

universiteti aplikon një politikë bursash studimi 

dhe mbështetjeje. Në këtë kuadër ofrohen bursa 

studimi për studentët me rezultate të larta në 

provimet e Maturës Shtetërore, për studentët që 

arrijnë rezultate të larta në shkollat e mesme dhe 

për studentët që shpallen tues në olimpiadat 

kombëtare dhe ndërkombëtare.

PRAKTIKA PROFESIONALE

Praktika profesionale është një element i rëndësishëm në CV e një studenti të sapodiplomuar. Duke u nisur nga ky parim, Universiteti “Hëna e 

Plotë” (Bedër) u kushton një rëndësi të veçantë praktikave profesionale të studentëve, duke i parë edhe si një mundësi më shumë që 

studentët të përtojnë eksperienca pune dhe të ndërtojnë një rrjet kontaktesh dhe njohjesh, që do t’i ndihmojnë në karrierën e tyre të 

ardhshme. Për t'u krijuar lehtësi dhe për t'u ardhur në ndihmë studentëve është krijuar një rrjet institucionesh publike dhe biznese të njohura 

në Shqipëri dhe jashtë vendit, nëpërmjet rmosjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit.



PROGRAMET DOUBLE DHE MINOR

Studentët mund të ndjekin lëndët e programeve 

të hapura nga departamentet e tjera në semestrin 

e tretë, në përputhje me kriteret e përcaktuara 

nga Senati. Studenti, në përfundim të studimeve, 

përveç diplomës të departamentit ku është 

regjistruar, pajiset edhe me diplomë të programit 

double Major ose me certikatë të programit 

Minor.

PROGRAMET E SHKËMBIMIT TË 

STUDENTËVE

Universiteti, brenda një kohe të shkurtër, ka arritur 

të vendosë marrëdhënie të ngushta me 

universitete në rajon dhe më gjerë, për shkëmbim 

programesh, sta dhe studentësh, organizim 
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Praktika profesionale është një element i rëndësishëm në CV e një studenti të sapodiplomuar. Duke u nisur nga ky parim, Universiteti “Hëna e 

Plotë” (Bedër) u kushton një rëndësi të veçantë praktikave profesionale të studentëve, duke i parë edhe si një mundësi më shumë që 

studentët të përtojnë eksperienca pune dhe të ndërtojnë një rrjet kontaktesh dhe njohjesh, që do t’i ndihmojnë në karrierën e tyre të 

ardhshme. Për t'u krijuar lehtësi dhe për t'u ardhur në ndihmë studentëve është krijuar një rrjet institucionesh publike dhe biznese të njohura 

në Shqipëri dhe jashtë vendit, nëpërmjet rmosjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit.



Konferenca studentore 
“ Media dhe politika”

 21 shkurt 2012

Raporti mes medias dhe politikës, një nga 

çështjet më të diskutuara nga publiku shqiptar 

pas viteve '90, ishte kryetema e konferencës 

studentore “Media dhe politika”, e organizuar 

nga departamenti i shkencave të komunikimit.
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I n t e rna t i ona l Con fe rence on Human i t i es
The Spiritual Quest in Humanities

Konferenca mblodhi akademikë dhe ekspertë nga 13 vende të 

ndryshme të botës. Gjatë konferencës, 55 akademikë dhe 

ekspertë nga 13 vende të ndryshme të botës dhe 15 universitete 

referuan rreth 50 kumtesa rreth dimensioneve shpirtërore në 

shkencat humane.

Konferenca ndërkombëtare në shkencat humane 

“Dimensioni shpirtëror në shkencat humane” 

11-13 maj 2012



I n t e rna t i ona l Con fe rence on Human i t i es
The Spiritual Quest in Humanities

Konferenca mblodhi akademikë dhe ekspertë nga 13 vende të 

ndryshme të botës. Gjatë konferencës, 55 akademikë dhe 

ekspertë nga 13 vende të ndryshme të botës dhe 15 universitete 

referuan rreth 50 kumtesa rreth dimensioneve shpirtërore në 

shkencat humane.

Konferenca ndërkombëtare në shkencat humane 

“Dimensioni shpirtëror në shkencat humane” 

11-13 maj 2012



IYRCL
International Young Researchers Conference on Law

Konferenca ndërkombëtare e studiuesve të rinj në fushën e drejtësisë 

“Të drejtat e njeriut në shekullin e XXI”, 

18 – 19 maj 2012

Në konferencë morën pjesë 60 studiues të rinj 

nga 12 vende të ndryshme të botës dhe 17 

universitete dhe referuan rreth 55 kumtesa, 

për çështje dhe problematika që lidhen me të 

drejtat e njeriut.
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Ulus la ra ra s ı   Di l  ve  Edeb iya t   Konfe rans ı
UD E K

Konferenca ndërkombëtare në gjuhë dhe letërsi 
“Aspektet e përbashkëta në kulturën turke dhe shqiptare”

 25-26 maj 2012.

Në konferencë morën pjesë 35 studiues dhe akademikë nga 5 

vende të ndryshme të botës, të cilët referuan 30 kumtesa për 

tema, të cilat fokusohen në aspektet e përbashkëta në kulturën 

e dy popujve. 
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Konferenca ndërkombëtare në shkencat e edukimit 

“ Sdat dhe zhvillimi i cilësisë në arsimin e lartë”

Në konferencë studiues dhe akademikë nga 

Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Turqia dhe vende të 

tjera referuan për tema që lidhen me sdat e arsimit të 

lartë dhe zhvillimin e cilësisë në këtë fushë. Gjatë 

sesioneve të konferencës u referuan 60 kumtesa nga 

pjesëmarrësit.
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Shtyp
i

Konferenca shkencore kombëtare

 “Roli i medias në zhvillimin dhe 

konsolidimin e identitetit kombëtar”

HËNA E PLOTË BEDËR

Konferenca shkencore kombëtare
 “Roli i medias në zhvillimin dhe 
konsolidimin e identitetit kombëtar”

Në kuadër të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, departamenti i shkencave të komunikimit organizoi 

konferencën shkencore kombëtare “Roli i medias në zhvillimin dhe konsolidimin e identitetit kombëtar”. Në 

konferencë kumtuan 11 referues, ndër të cilët Prof. dr. Briseida Mema, Prof. dr. Hajri Shehu, Prof. as. 

dr.Gentiana Skura, Prof. as. dr. Mark Marku, Doc. dr. Agron Tufa etj.
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Vjet

Scientific Conference: “5 Years After Independence
Challenges and Achievement of Kosova”

Konferenca shkencore 
“Kosova, 5 vjet pavarësi, sda dhe arritje” 

12 shkurt 2013

Me rastin e 5- vjetorit të pavarësisë së Kosovës, u organizua një konferencë shkencore ku u diskutuan arritjet dhe 

sdat e shtetit më të ri të Europës. Konferenca mblodhi akademikë, politikanë  dhe ekspertë vendi të njohur të 

çështjes së Kosovës. Pjesëmarrës si kumtues në konferencë ishin z.Ferdinand Xhaferaj, z.Mark Marku, z.Hysamedin 

Feraj, z.Gëzim Podgorica si edhe z.Niuton Mulleti. Konferencën e përshëndeti  ish-kryeministri në kohën e krizës së 

Kosovës, z.Pandeli Majko dhe historiani prof. dr Arben Puto.
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Në afro dy vite të aktivitetit të tij, Universiteti “Hëna e 

Plotë”(Bedër) është kthyer në një institucion mikpritës 

për shumë personalitete të ftuar nga fusha të 

ndryshme. Vizitat e shumë personaliteteve nga fusha 

akademike, rektorë dhe drejtues universitetesh nga 

Shqipëria dhe vende të tjera, personalitete të jetës 

publike, gazetarë, analistë dhe përfaqësues të trupit 

diplomatik janë bërë pjesë e historikut të universitetit.

VIZITORË NË BEDËR
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Qendra e medias 

dhe komunikimit

KAMPUSI I RI UNIVERSITARKAMPUSI I RI UNIVERSITAR

Qendra e medias 
dhe komunikimit
Qendra e medias dhe komunikimit është 

një mundësi mjaft e mirë për studentët e 

shkencave të komunikimit, por edhe më 

gjerë, për të praktikuar dijet teorike. 

Qendra është menduar si një grupim i 

disa njësive, ku bëjnë pjesë një gazetë 

online, revistë, studio televizive, studio 

dublimi dhe një televizion me transmetim 

vetëm në internet. Aktualisht janë hedhur 

hapat e para në plotësimin e qendrës, 

duke lluar me faqen informative në 

internet: www.objektiv.al
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Kampusi universitar do të ndërtohet mbi një sipërfaqe të hapur rreth 10000 m2 dhe 15.147 m2 hapësirë të mbyllur. 

Sipërfaqja për aktivitete sociale parashikohet të jetë 3861m2, sipërfaqja e klasave dhe auditorëve do të jetë 3258 

m2,  zyrat e personelit dhe sallat e mbledhjeve 4080 m2. Ky kampus është projektuar si një hapësirë e pajisur me 

teknologjinë më bashkëkohore, në mënyrë që t’u ofrojë studentëve avantazhe të mëdha si në kryerjen e aktivitetit 

të tyre mësimor, por edhe në ndjekjen e aktiviteteve sociale.

KAMPUSI I RI UNIVERSITAR
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• Mesatare mbi 8 (mund ta kryejnë regjistrimin, pas shqyrtimit të  

   dosjes nga komisioni përkatës );

• Provim pranimi për ata që nuk përmbushin kriterin e mesatares;

• Letërmotivimi (ese të shkurtër rreth motivit të zgjedhjes së 

   programit të studimit);

• Intervistë nga komisioni i ngritur, sipas departamenteve përkatëse.

Dokumentacioni:

Për studentët shqiptarë:

• Diploma origjinale e shkollës së mesme;

• Lista e notave origjinale e shkollës së mesme;

• Fotokopje e pasaportës ose e kartës së identitetit;

• Raport mjekësor;

• 4 fotogra;

• Mandati bankar i pagesës.

Për studentët e huaj:

• Diplomë origjinale me vulë “Apostile”, e noterizuar dhe e përkthyer  

   në gjuhën shqipe;

• Transkript notash origjinal me vulë “Apostile”, e  noterizuar dhe e 

    përkthyer në gjuhën shqipe;

•  Raport mjekësor me vulë “Apostile”,  i noterizuar dhe i përkthyer 

    në gjuhën  shqipe;

• Fotokopje e noterizuar e pasaportës (faqja e parë, e dytë dhe e 

   fundit);

• Fotokopje e noterizuar e lejes së qëndrimit në Shqipëri;

• 4 fotogra;

• Mandati bankar i pagesës.

Përzgjedhja e kandidatëve për ciklin e parë dhe ciklin e dytë të  

studimeve bëhet nga Komiteti shkencor, që përbëhet nga: 

• drejtori i zyrës së përzgjedhjes dhe pranimit;

• përgjegjësi i departamentit ku aplikon studenti;

• dekani I studentëve;

• kancelari.

Pranimet Në Ciklin E Dytë Të Studimeve, Master I Shkencave 

Dhe Master Profesional

Pranohen për t’u regjistruar në programin e studimeve të ciklit të dytë 

“Master i shkencave” ose “Master profesional” shtetasit shqiptarë dhe 

të huaj që plotësojnë këto kushte:

•  vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e studimeve të 

    ciklit të parë me diplomë Bachelor në Shqipëri ose jashtë 

    shtetit (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga 

    Ministria e Arsimit dhe e Shkencës);

•  plotësojnë kushtet e tjera të pranimit të përcaktuara në 

    rregulloren e brendshme të shkollës;

•  pranojnë pagimin e tarifës së caktuar mujore ose vjetore.

Dokumentacioni

• Letër pranimi;

• CV (curriculum vitae)

• Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare 

   (e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe, me vulë 

   “Apostile”;

• Transkript notash zyrtar të studimeve universitare 

   (e  noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe,me vulë 

   “Apostile”, për studentët e huaj apo ato shqiptarë me një 

    diplomë të huaj);

• Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës (për 

   studentët e huaj, e noterizuar);

• 4 fotogra;

• Mandati bankar i pagesës.

KRITERET E PRANIMIT
Pranimet në ciklin e parë të studimeve Bachelor

Kandidatët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në 

Universitetin  “Hëna e Plotë” (Bedër) duhet të 

plotësojnë  kushtet e mëposhtme: 

KONTAKTE 

Adresa: Rr. “Jordan Misja”, Tiranë - Shqipëri 

Telefon: +355 4 24 19 200

Fax: +355 4 24 19 333

Mobile: +355 67 23 38 333

Web: www.beder.edu.al

E-mail: info@beder.edu.al

Për çdo informacion të detajuar, në lidhje me regjistrimet, 

kontaktoni në numrat e mëposhtëm:

+355 67 34 27 001

+355 68 64 318 83

+355 69 67 84 014

+355 66 57 65 629

E-mail: admisions@beder.edu.al 

Ju mund të aplikoni direkt për t’u regjistruar në një program studimi, duke plotësuar formularin në faqen e internetit të universitetit.

http://www.beder.edu.al/sh/content/default/online-aplication-12/6/155

UNIVERSITY
HËNA E PLOTË BEDËR
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• Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare 

   (e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe, me vulë 

   “Apostile”;

• Transkript notash zyrtar të studimeve universitare 

   (e  noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe,me vulë 

   “Apostile”, për studentët e huaj apo ato shqiptarë me një 

    diplomë të huaj);

• Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës (për 

   studentët e huaj, e noterizuar);

• 4 fotogra;

• Mandati bankar i pagesës.

KRITERET E PRANIMIT
Pranimet në ciklin e parë të studimeve Bachelor

Kandidatët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në 

Universitetin  “Hëna e Plotë” (Bedër) duhet të 

plotësojnë  kushtet e mëposhtme: 

KONTAKTE 

Adresa: Rr. “Jordan Misja”, Tiranë - Shqipëri 

Telefon: +355 4 24 19 200

Fax: +355 4 24 19 333

Mobile: +355 67 23 38 333

Web: www.beder.edu.al

E-mail: info@beder.edu.al

Për çdo informacion të detajuar, në lidhje me regjistrimet, 

kontaktoni në numrat e mëposhtëm:

+355 67 34 27 001

+355 68 64 318 83

+355 69 67 84 014

+355 66 57 65 629

E-mail: admisions@beder.edu.al 

Ju mund të aplikoni direkt për t’u regjistruar në një program studimi, duke plotësuar formularin në faqen e internetit të universitetit.

http://www.beder.edu.al/sh/content/default/online-aplication-12/6/155
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Adresa: Rr “Jordan Misja” , Tiranë-Shqipëri
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