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1. HISTORIKU I FAKULTETIT TË SHKENCAVE TË NATYRËS
Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është njësi kryesore e Universitetit të Tiranës që
në krijimin e tij në vitin 1957. Ai u krijua mbi trashëgiminë e Institutit të Lartë Pedagogjik
të Tiranës, 4 vjeçar (1951-1957), i cili ishte institucioni i parë në Shqipëri për përgatitjen e
mësuesve me arsim të lartë, si edhe mbi organizimin e disa katedrave e sektorëve të
Institutit të Shkencave dhe atij Politeknik.
FSHN që në krijimin e vet dhe deri tani është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e
specialistëve të lartë në matematikë, fizikë, kimi, kimi industriale, biologji,
bioteknologji e informatikë si edhe një nga institucionet më të rëndësishme të vendit për
përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme.
FSHN organizohet në tetë departamente: Departamenti i Biologjisë, Departamenti i
Bioteknologjisë, Departamenti i Fizikës, Departamenti i Informatikës, Departamenti i
Kimisë,

Departamenti

i

Kimisë

Industriale,

Departamenti

i

Matematikës,

Departamenti i Matematikës së Aplikuar dhe Qendra Kërkimore e Florës dhe Faonës.
FSHN në përputhje me objektivat e Universitetit të Tiranës, synon arsimimin e lartë të
studentëve vendas e më gjerë, studimet dhe specializimet e mëtejshme, kërkimet shkencore
dhe veprimtaritë mbështetëse në fushat e shkencave tënatyrës.
Misioni i FSHN është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushat e shkencave natyrore
dhe mësimdhënies së tyre duke krijuar, zhvilluar dhe transmetuar njohuritë nëpërmjet
mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, duke kultivuar lirinë dhe diversitetin e ideve, për
ndërtimin dhe konsolidimin e shoqërisë demokratike.
Përçimi tek studentët i njohurive të nivelit bashkëkohor universitar, të përditësuara këto në
fushat e shkencave të natyrës, i pajisin ata me njohuri të cilat u japin mundësinë për të
vazhduar studimet e thelluara në disiplinat e shkencave të natyrës, brenda ose jashtë vendit
ose të dalin në tregun e punës si specialistë të kualifikuar.

Organizimi
Departamentet
-

Departamenti i Biologjisë
Departamenti i Bioteknologjisë
Departamenti i Informatikës
Departamenti i Kimisë
Departamenti i Kimisë Industriale
Departamenti i Matematikës
Departamenti i Matematikës së Aplikuar
Departamenti i Fizikës
Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës
Fakulteti është organizuar në një strukturë hierarkike, e ndarë në tre nivele kryesore:
Dekani, Zëvendës Dekanët, Përgjegjësat e Departamenteve, Administratori.
Fakulteti ofron programet Bachelor, Master shkencor dhe profesional si dhe Doktoraturë.
Programet e studimit të ciklit të parë
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bachelor në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Bachelor në "Biologji"
Bachelor në "Bioteknologji"
Bachelor në "Fizikë"
Bachelor në "Informatikë"
Bachelor në "Kimi dhe Teknologji Ushqimore"
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"
Bachelor në "Kimi"
Bachelor në "Matematikë"
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"
Programet e studimit të ciklit të dytë

o Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"
o Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"
o Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të
lartë"
o Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"
o Master i Shkencave në "Fizikë"
o Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
o Master i Shkencave në "Informatikë"
o Mater i Shkencave në “Teknologji Informacioni”

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike"
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore"
Master i Shkencave në "Kimi"
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore"
Master i Shkencave në "Informatikë", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm
dhe të lartë"
Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore"
Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Master Profesional në “Teknologji Informacioni”
Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Programet e studimit të ciklit të tretë

o
o
o
o
o
o
o
o

Doktoraturë në Biologji molekulare
Doktoraturë në Biologjia e ruajtjes
Doktoraturë në Bioteknologji bimore
Doktoraturë në Fizikë
Doktoraturë në Informatikë
Doktoraturë në Analizë kimike e lëndës dhe mjedisit
Doktoraturë në Elektrokimi e zbatuar dhe dukuritë sipërfaqesore
Doktoraturë në Proceset e trajtimit kimik të këndëve të para natyrore dhe të mbeturinave
urbane
o Doktoraturë në Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe
cilësisë
o Doktoraturë në Analizë dhe algjebër
o Doktoraturë në Metodat probabilitare, statistikore dhe metodat e analizës numerike

2. DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

Departamenti i Biologjisë është një nga departamentet e Fakultetit të Shkencave të Natyrës,
Universiteti i Tiranës, njëkohësisht dhe institucioni më i madh dhe i specializuar në
mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në fushën e Biologjisë në vendin tonë.
Qëllimet kryesore të punës së Departamentit të Biologjisë janë:




Përgatitja e mësuesve të Biologjisë për shkollat e mesme (AML).
Përgatitja bazë e specialistëve biologë në drejtimet Biologji Qelizore dhe Biologjinë e
Ruajtjes, të cilët mund të punojnë në shkollat e larta ose në institucionet e ndryshëm
kërkimorë shkencorë.
Mbulimi në mësimdhënie i gjithë lëndëve biologjike në Universitetin e Tiranës.

Departamenti i Biologjisë ofron një program studimi në ciklin e parë Bachelor Biologji dhe tre
programe studimi në ciklin e dytë, Master i shkencave Biologji Molekulare, Master i Shkencave
Biologji Mjedisore dhe Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për
arsimin e mesëm dhe të lartë".
Bachelor Biologji
Ky program si në kursin me kohë të plotë dhe në atë me kohë të pjesme synon të përgatisë
specialistë të përgjithshëm të Biologjisë, me njohuri të shëndosha në lëndët themelore biologjike,

biologji qelizore, biologji bimore dhe biologji shtazore, ekologji, biokimi, gjenetikë,
mikrobiologji etj., si dhe në lëndë të tjera të shkencave të natyrës dhe më gjerë, si kimi, fizikë,
matematikë, informatikë.
Sipas kritereve të diplomuarit në Biologji mund të ndjekin një nga masterat shkencorë të
biologjisë, të edukimit biologjik, të bioteknologjisë, ose masterin profesional të mësuesisë së
biologjisë në FShN, UT, apo po këto mastera ose mastera të tjerë të afërt në shkencat bujqësore,
veterinare, pylltarisë etj., në ndonjë institucion tjetër të arsimit të lartë në vend apo jashtë.
Të diplomuarit në Biologji do të jenë të aftë që:
-Të dinë t’u shpjegojnë qartë dhe bindshëm, specialistëve dhe jo-specialistëve, informacionin,
argumentet dhe analizat e kryera në forma të shumëllojshme dhe të shpalosin me efektivitet
teknikat kryesore studimore biologjike;
-Të ndërmarrin formime të mëtejshme në biologji ose degët e afërta dhe të formojnë aftësi që të
marrin
përsipër
përgjegjësi
të
rëndësishme
brenda
strukturave
të
punës;
-Të përdorin teknika të njohura në biologji bimore, shtazore, biologji-molekulare, fiziologji,
biokimi, mikrobiologji, gjenetikë, ekologji etj. për të ndërmarrë studime që zgjidhin problemeve
të ndryshme në këto drejtime;
Master i Shkencave në Biologji Molekulare

Përgatit specialistë të biologjisë me njohuri të thelluara teorike dhe praktikë në biologjinë
qelizore, biologjinë molekulare, biokimi, gjenetikë, inxhinieri gjenetike, gjenetikë popullatash,
mikrobiologji etj., të aftë për të punuar në fushat e që kërkojnë njohuri e sipërpërmendura,
Sipas kritereve ata mund të ndjekin kursin e doktoratës së Biologjisë Molekulare, në një nga
drejtimet e saj, ose Kursin e Doktoratës së Biologjisë së Ruajtjes, FShN, në një nga drejtimet e
saj, apo ndonjë kurs tjetër doktorate të afërt, në FShN, UT, apo në ndonjë institucion tjetër të
arsimit të lartë në vend apo jashtë.
Të diplomuarit do të jenë të aftë që:
-Të trajtojnë probleme të ndërlikuara, vazhdimisht ose në mënyrë krijuese, duke dhënë gjykime
edhe në mungesë të të dhënave të plota, si edhe të komunikojnë qartë përfundimet e tyre tek
mjediset me specialistë dhe jo-specialistë të drejtimeve të mësipërme biologjike.
-Të përballojnë dhe zgjidhin në mënyrë të pavarur dhe me aftësi problemet që dalin në fushat
biologjike të sipërpërmendura, si dhe të vetëveprojnë në planifikim dhe zbatim të detyrave në
këto fusha ose të ngjashme me to;
-Të vazhdojnë thellimin e njohurive dhe të kuptuarit, si edhe të zhvillojnë aftësi në një nivel më
të lartë (doktoratë).

Master i Shkencave në Biologji Mjedisore

Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit është të bëhet specialist i
Biologjisë së Ruajtjes, i studimit, vlerësimit, administrimit, menaxhimit dhe ruajtjes së pasurive
biologjike, mjedisit natyror, urban, bujqësor dhe industrial.
Njohuritë dhe aftësitë që karakterizojnë programin
• Njohuri të thelluara për biologjinë e ruajtjes, biodiversitet bimor dhe shtazor, ujor dhe të
steresë, për vlerësimin e pasurive biologjike shqiptare dhe rajonale kryesisht, mbi ruajtjen dhe

menaxhimin e tyre, kryesisht të zonave të mbrojtura, ligatinave, ujërave të brendshme dhe
bregdetare, të pellgjeve ujëmbledhës, të pyjeve, kullotave, peshkimit, gjuetisë etj.
• Njohuri mbi vlerësimin e gjendjes dhe cilësisë së ekosistemeve ujore (detare dhe të ujërave të
ëmbla), të ekosistemeve të steresë (pyje, kullotat etj.), mbi cilësinë higjeno-sanitare dhe ndikimin
në shëndetin e njeriut, mbi monitorimin biologjik, mbi standardet vendase dhe ato
ndërkombëtare, kryesisht ato të bashkimit Evropian, mbi ruajtjen dhe ripërtëritjen mjedisore
(natyrore, urbane, bujqësore dhe industriale).
Master i Shkencave në "Mësuesi në Biologji për AML"
Të përgatisë Mësues të Biologjisë për Arsimin e Mesëm të Lartë (AML), por edhe më gjerë në
Arsimin Parauniversitar të Përgjithshëm dhe Profesional. Këta mund të jenë, gjithashtu, edhe
inspektorë të arsimit në drejtoritë arsimore të rretheve etj. specialistë të arsimit në institucionet
arsimore të vendit (p.sh. IZhA).
Njohuritë dhe aftësitë që karakterizojnë profilin
1. Aftësim profesional dhe pedagogjik i studentëve që do të punojnë si mësues të Biologjisë.
2. Aftësim praktik i studentëve për mësimdhënien në fushën lëndore të biologjisë.
3. Të transmetojë te nxënësit njohuri biologjike bashkëkohore që plotësojnë njohuritë bazë të
fituara në ciklin e parë të studimeve.
4. Njohja e koncepteve bazë të kurrikulës së biologjisë në arsimin e Mesëm të Lartë.
5. Aftësimi i studentëve për problemet kyçe të formimit në fushën e edukimit mjedisor dhe
shëndetësor.
6. Të zhvillojë te studentët aftësitë praktike për menaxhimin e klasës, zbatimin si duhet të
kurrikulave të arsimit të Mesëm të Lartë dhe përdorimin e dokumentacionit shkollor.
7. Të aftësojë studentët për trajtimin e kujdesëm dhe të diferencuar psikologjik të nxënësve.
8. Aftësimi profesional i studentëve për një menaxhim të suksesshëm të mësimdhënies në shkollë.
9. Të realizojë formimin pedagogjik të studentëve me metodat dhe format e përparuara të
transmetimit të njohurive biologjike te nxënësit e arsimit të Mesëm të Lartë dhe më gjerë.
Sipas kritereve ata mund të ndjekin kursin e doktoratës së Biologjisë Ruajtjes, në drejtimin e
Edukimit Biologjik, apo në ndonjë institucion tjetër të arsimit të lartë në vend apo jashtë.

3. DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISË

Departamenti i Bioteknologjisë i krijuar me VKM Nr. 562 të datës 22.8.2007 prej vitesh, në të
tre ciklet e studimit sipas sistemit të Bolonjës ushtron veprimtari mësimore dhe kërkimoreshkencore në përmbushje të misionit të tij në fushat e:




Formimit universitar të studentëve dhe shkencëtarëve.
Kërkimit shkencor bazë dhe të aplikuar.
Shërbimet për të tretët, si dhe transferimin e njohurive dhe të teknologjisë, në fushat e
bioteknologjisë, biologjisë molekulare dhe biodiversitetit.

Misioni i tij mësimdhënës e shkencor fokusohet në këto drejtime kryesore:






Programi ofron një grup disiplinash për njohjen e strukturës dhe funksionimit të
sistemeve biologjike.
Njohjen dhe përdorimin e instrumentave teorike-praktike të domosdoshme për analizën,
përdorimin dhe modifikimin e këtyre sistemeve për të përfituar të mira meteriale dhe
shërbime për ekonomine, mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut.
Departamenti është i fokusuar në mësimdhënie dhe kërkim shkencor në fushën e
Bioteknologjisë.
Synon formimin e studentëve, duke lehtësuar bashkëpunimin e mëtejshëm me
institucionet perëndimore.
Përgatitjen e specialistëve të ardhshëm nga ana teorike dhe praktike në fusha të ndryshme
lidhur me procese bioteknologjike, me synim punësimin e tyre në institucione publike
apo private.

Bachelor Bioteknologji

Me anë të Programit të Ciklit të Parë në Bioteknologji, synohet formimi i përgjithshëm të
studentëve në bioteknologjitë konvencionale dhe ato molekulare me njohuri në



Njohjen e strukturës dhe funksionimit të sistemeve biologjike;
Njohjen dhe përdorimin e instrumentave teoriko-praktike të domosdoshëm për analizën,
përdorimin dhe modifikimin e këtyre sistemeve për të përfituar të mira materiale dhe
shërbime për ekonominë, mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut.

Formimi përfundimtar i të diplomuarve përfaqësohet nga kompetencat në lidhje me:







Përdorimin e bioteknologjive inovative për vlerësimin, mbrojtjen dhe përmirësimin e
organizmave shtazore, bimore dhe mikrobike me interes dhe për produktet e tyre
Zhvillimin e bioteknologjive të aplikuara për prodhimin e produkteve ushqimore dhe
industriale mbi bazën e fermentimit, si dhe për kontrollin e ushqimeve;
Zhvillimin e diagnostikuesve për identifikimin varietal, identifikimin e agjentëve të
sëmundjeve infektive të bimëve. Njohja e bioteknologjive të aplikuara në studimin e
sëmundjeve infektive të kafshëve dhe për riprodhimin shtazor;
Përdorimin e bioteknologjive inovative për karakterizimin molekular të proceseve
fiziologjike dhe patologjike. I diplomuari do të ketë kompetenca për metodologji
biomolekulare në fushën e mikrobiologjisë dhe të imunologjisë, të parazitologjisë dhe të
diagnostikimit të sëmundjeve infektive.
Përdorimet e inxhinierisë gjenetike, metabolike dhe të biotransformuesve për aspekte të
rendësishme të mbrojtjes së mjedisit, për monitorimin e ndotësve në ujëra dhe tokë deri
në bioshëndetësimin e mjedisit të ndotur.

Master i Shkencave në Bioteknologji Molekulare dhe Industriale

Programi ofron një grup disiplinash që synojnë formimin e studentëve në disa drejtime bazë të
bioteknologjisë molekulare dhe industriale. Të detajuara, njohuritë dhe kompetencat e fituara do
të jenë:










Vlerësimi sasior dhe cilësor i komponentëve qelizorë makromolekularë me anë të
metodave spektroskopike të avancuara;
Teknika dhe metodologji të bioteknologjisë molekulare, detektimit dhe diagnostikimit
molekular;
Teknika të përgatitjes dhe vlerësimit të preparateve indore të natyrave të ndryshme, në
studimin në nivel citologjik dhe molekular të biodiversitetit;
Teknika të vlerësimit dhe përzgjedhjes së mikroorganizmave me vlerë industriale dhe të
metodologjive të fermentimit industrial;
Teknika e procese industriale të bioenergjetikës;
Teknika të shumimit me anë të kulturave qelizore dhe indore;
Matja, vlerësimi, përpunimi i të dhënave të karakterit monitorues të mjedisit;
Njohja me teknika të terapisë gjenike, bioremedation, detektimit të OMGJ-ve,
bioteknologjisë mjekësore dhe farmaceutike, bioteknologjisë ushqimore etj.

Në fund të studimeve kandidatët do të jenë të aftë të kryejnë punë kërkimore të pavarur në detyra
të ndryshme zbatimi dhe kërkimi, duke përdorur me lehtësi edhe metodat matematike,
informatike dhe statistikore.
Master Profesional në Bioteknologji Mjedisore
Programi ofron një grup disiplinash që synojnë formimin e studentëve nga ana teorike dhe
praktike, duke lehtësuar bashkëpunimin e mëtejshëm me institucione Perëndimore për
vazhdimësinë e studimeve të niveleve më të larta apo punësimin në institucione publike apo
private që operojnë në fushat respektive.
Të detajuara njohuritë dhe kompetencat e fituara do të jenë:









Metodat e përmirësimit gjenetik në pyje.
Metoda Citogjenetike-Histologjike të studimit të efektit të ndotjes tek bimët e larta.
Vlerësimin e Biomasës dhe Bioenergjisë.
Vlerësimin e Organizmave të Modifikuar Gjenetikisht (OMGJ-ve) dhe ndikimin e tyre në
mjedis.
Teknologjitë e mbrojtjes se tokes. Teknologjitë e pastra të lëndëve të djegshme
Vlerësimin e bioindikatorëve të ekosistemeve ujore.
Përvetësimi i metodave analitike te vlerësimit të gjendjes së mjedisit.
Menaxhimi dhe Rehabilitimi Mjedisor.

4. DEPARTAMENTI I FIZIKËS

Misioni i tij mësimdhënës dhe shkencor përmblidhet në këto drejtime kryesore, që shprehin dhe
qëllimet e funksionimit të tij:






Formimi i studentëve gjatë ciklit të parë të studimeve, në mënyrë të tillë që të jenë të aftë
të përfshihen në studimet Master Shkencor në Fizikë, Master Shkencor “Mësues Fizike
për Arsimin e Mesëm të lartë” si dhe Mastera të programeve te tjera të studimit.
Përgatitja e mësuesve të fizikës për shkollat e mesme.
Formimi i studentëve gjatë ciklit të parë të studimeve, në mënyrë të tillë që të jenë të aftë
të përfshihen në studimet Master Shkencor në Fizikë, Master Shkencor “Mësues Fizike
për Arsimin e Mesëm të lartë” si dhe Mastera të programeve te tjera të studimit.
Përgatitja e fizikanëve, specialistë të shkencës së fizikës që mund të punojnë si pedagogë
dhe kërkues në shkollat e larta ose në institucionet e ndryshme kërkimore shkencore,
industri, teknologji etj.
Zhvillimi i kërkimit shkencor në drejtime të ndryshme në shkencën e fizikës dhe në
disiplina të tjera që lidhen me të.

Objektivat kryesore të Departamentit të Fizikës janë:




Përgatitja e mësuesve të aftë profesionalisht dhe të pajisur me veti të larta morale.
Përgatitja e fizikanëve me njohuri bashkëkohore, të aftë për të cekur të gjitha arritjet
aktuale të fizikës dhe për t’iu përshtatur niveleve të çdo universiteti brenda dhe jashtë
vendit
Mbajtja e një larmie drejtimesh të kërkimit shkencor nga ana e personelit të
departamentit, qoftë në fizikën eksperimentale, ashtu dhe në fizikën teorike si dhe në
disiplina të tjera të lidhura me fizikën e aplikuar dhe më tej.



Arritje të vlefshme në punën shkencore, me rezultate të publikuara në revista mundësisht
prestigjioze, brenda apo jashtë vendit.

Bachelor Fizikë
Programi i studimit “Bachelor” në Fizikë ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri
adeguate në fushën e fizikës, në atë të matematikës si dhe në shkencat kompjuterike dhe
informatikë të nevojshme për studime më të thelluara në ciklet pasardhëse të studimit.
Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:









përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të fizikës së përgjithshme dhe asaj teorike si
dhe pajisjen e tyre me njohuri nga matematika si dhe nga shkencat kompjuterike dhe
informatika. teorike, të asaj të aplikuar dhe në shkencat kompjuterike duke siguruar mundësi për
progres të mëtejshëm në studimet e tyre
përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive të mësipërme në fusha të
ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
aftësimin e studentëve për të analizuar dhe gjykuar mbi faktet në situata të ndryshme,
zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm
në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të
komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
njohjen e tyre me teknologjitë e reja,
rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në fizikë, matematikë, shkenca
kompjuterike dhe informatikë.
Master i Shkencave në "Fizikë"

Programi i studimit “Master i Shkencave në Fizikë” ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët
me njohuri të thella dhe të qëndrueshme në fusha të ndryshme të fizikës teorike si dhe të aplikuar

si dhe në fushën e fizikës llogaritëse, të nevojshme si për tregun e punës si dhe për studime më të
thelluara në ciklin e tretë të studimit.
Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:







përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të fizikës teorike dhe asaj të zbatuar duke
siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre
përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive të mësipërme në fusha të
ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm
në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të
komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
njohjen e tyre me teknologjitë e reja,
rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në fizikë, matematikë, shkenca
kompjuterike dhe informatikë.
Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të
lartë"
Programi i studimit Master i shkencave “Mësues Fizike për Arsimin e Mesëm të Lartë” ka si
mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri të thella dhe të qëndrueshme në fusha të
ndryshme të fizikës së përgjithshme dhe asaj teorike, të metodikës së fizikës duke i bërë të aftë
ata të konkurojnë në tregun e punës si mësues së shkollave nëntë-vjeçare dhe të mesme.
Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:









përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të fizikës së përgjithshme, asaj teorike si dhe
metodikës së fizikës dhe asaj të zbatuar duke u siguruar mundësi për progres të mëtejshëm.
përgatitjen profesionale të studentëve në transmetimin e dijeve të tyre auditorit të nxënësve.
aftësimin e studentëve për të komunikuar me brezat e studentëve.
zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm
në fusha të ndryshme të vepramtarisë së tyre dhe për t’u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit
në zhvillimet e tij demokratike.
njohjen e tyre me teknologjitë e reja,
rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në fizikë, matematikë, shkenca
kompjuterike dhe informatikë.

5. DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS

Misioni i Departamentit të Informatikës është të zgjerojë dhe të diversifikojëprofesionistë të
specializuar në informatikë dhe teknologji informacioni dhe tëçojë përpara njohuritë në sisteme
dhe shkencat kompjuterike duke siguruar mësimdhënie me cilësi të lartë si dhe të drejtojë
kërkime shkencore që adresojnë sfida në fusha aktuale informatike dhe probleme sociale.
Objektivat e Departamentit të Informatikës
Në bazë të objektivave të përgjithshme të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, të cilat janë
mbështetur në politikat e ndjekura gjatë zhvillimit të arsimit në vendin tonë, Departameti i
Informatikës ka përcaktuar si objektiva edukimi dhe kërkimi:






Promovimin e kërkimit dhe studimeve të avancuara në fusha të ndryshme teorike dhe aplikative
në informatikë si dhe fushave multidisiplinare të lidhura me të.
Promovimin e filozofisë të të mësuarit të studentëve që përgatiten për profesione specifike në
informatikë.
Të sigurojë një ambient kërkimi stimulus për individët të cilët të jenë drejtues në industri dhe
akademi në aplikime të informatikës dhe zhvillimin e teknologjive të reja për të mirën e
shoqërisë.
Përmirësim i vazhdueshëm të strukturës së shkollës pasuniversitare ku të mundësohet studimi i
thelluar në fusha me interes praktik e teorik.













Organizimi i stafit akademik në grupe studimi dhe kërkimi shkencor në fusha të përafërta duke
rritur mundësinë e kualifikimit të specializuar të stafit si dhe bashkëpunimit mes tyre për të
realizuar projekte kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare.
Krijimi i lidhjeve të qëndrueshme me departamente të ngjashme të shteteve të tjera me qëllim
nxitjen e bashkëpunimit në drejtim mësimor e kërkimor.
Studentët e diplomuar në programet e studimit të departamentit të informatikës të jenë të aftë të
demostrojnë kopetenca teknike në shkencat kompjuterike në dizenjimin dhe analizimin e
situatave reale.
Të sigurojë në shumicën e lëndëve projekti grupi dhe projekte individuale që simulojnë situata
që do të hasin studentët në ambientet e punës në të ardhmen.
Të zhvillojë shtyllat e sjelljes profesionale duke përfshirë njohuri mbi çështjet e etikës, aftësi të
mira komunikimi si dhe ndjekjen dhe trasmetimin e ideve në mënyrë efektive.
Përditësimi i programeve mësimore dhe fushave të kërkimit duke i vendosur në të njëjtën linjë
me sfidat e përcaktuara nga Bashkimi Europian në lidhje me shoqërinë e informacionit.
Përgatitja e trainimi i mësuesave të informatikës në arsimin parauniversitar dhe aftësimi i tyre
për t'ju përgjigjur sfidave të zhvillimit të teknologjisë së informacionit.
Të nxisë të mësuarit gjatë gjithë jetës duke inkurajuar punën individuale përtej njohurive që
zhvillohen në auditoret e shkollës
Përsosja e pandërprerë e programeve mësimore për integrimin e vazhdueshëm të njohurive
bashkëkohore të Informatikës.
Bachelor Informatikë
Programi i studimit “Bachelor” në Informatikë ka si mision kryesor t`i përgatisë studentëtme
njohuri bazë të informatikës dhe disiplinave mbështetëse të saj. Në përfundim të këtij cikli
studentët të jenë të aftë për të ndjekur studime më të thelluara në ciklet e ardhshme të studimit si
dhe të punësohen në pozicione të ndryshme teknike në njësi prodhimi dhe menaxhimi sistemesh
informatike në sektorin publik e privat.
Objektivat specifikë të programittë studimit përfshijnë:










Përgatitjen e
studentëve në fushat bazë tëinformatikës teorike dhe tëaplikuar duke
siguruarprogres të mëtejshëm në studimet e tyre.
Përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive tëinformatikës në fusha të
ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisënë përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës.
Aftësimin e studentëve për të analizuar dhe dizenjuar sisteme informatikenë funksion të fushave
të ndryshme të shoqërisë
Studentët të fitojnë njohuri bazë dhe të thelluara për një klasë të gjerë të teknikave të zgjidhjes së
problemave reale informatike
Studentët të fitojnë njohuritë bazë në shkencat kompjuterike rreth gjuhëve të programimit,
sistemeve informatike, sistemeve të operimit, bazave të të dhënave etj.
Studentët të fitojnë aftësi për të punuar në një ambient multidisiplinar
Studentët të fitojnë aftësi për të komunikuar qartësisht me shkrim apo nëpërmjet prezantimeve
koncepte teknike.
Studentët që përfundojnë programet e studimit të jenë të aftë të analizojnë, projektojnë,

implementojnë një zgjidhje softuerike e orientuar nga objektet për probleme reale.
Mundësitë e punësimit
Studenti i diplomuar në këtë program studimi mund të punojë si specialist informatike:





Në administratën publike
Në kompani implementimi zgjidhjesh informatike
Në institucione bankare, telekomunikacioni, mjekësore
Në ndërmarrje të ndryshme ekonomike.
Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
Programi i studimit “Bachelor” në TIK ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri
bazë aplikative në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit si dhe nëdisiplinat
mbështetëse, të formojë specialistë me kompetenca të zgjeruara praktike në fushat e
implementimeve të sistemeve informatike si dhe specialistë në lidhje me nevojat e teknologjisë
së informacionit në sektorin publik apo privat.
Objektivat e programittë studimit përfshijnë:







Përgatitjen e studentëve me njohuritë bazë mbështetëse teorike në funksion të
teknologjisë së informacionit.
Njohjen e studentëve me teknologjitë konkrete që përdoren së fundmi në fushën e
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Njohjen e studentëve me bazat e konceptimit dhe implementimit të harduerëve
mbështetës të sistemeve informatike.
Aftësimin e studentëve në analizimin kritik të sistemeve të biznesit, me qëllim
përmirësimin e tyre me anën e sistemeve të informacionit.
Studentët të fitojnë aftësi për të komunikuar qartësisht me shkrim apo nëpërmjet
prezantimeve koncepte teknike.
Përgatitja e studentëve me aftësitë e nevojshme të komunikimit për integrim në skuadra
pune në sektorë multidisiplinarë.

Mundësitë e punësimit
Studenti i diplomuar në këtë program studimi mund të punojë si specialist i teknologjisë së
informacionit:





Në administratën publike
Në kompani implementimi zgjidhjesh informatike
Në institucione bankare, telekomunikacion, shëndetësore, etj.
Në ndërmarrje të ndryshme ekonomike

Master i Shkencave në "Informatikë"
Programi Masteri Shkencave në Informatikë ka si mision krijimin e specialistëve të kualifikuar të
Informatikës, të kompletuar me aftësitë e nevojshme për drejtim. Studentët pajisjen gjithashtu me
bazat e punës së kërkimit shkencor, me qëllim që studentët më të mirë të jenë në gjendje të ndjekin
studimet e Ciklit të Tretë (doktoraturë) në Informatikë. Studimet e këtij cikli përmbyllen me një
mikrotezë që vë në dukje aftësitë e studentit për të aplikuar njohuritë informatike në situata reale
biznesi apo shkencore. Në përfundim të këtij programi, studentët duhet të jenë të aftë të punësohen
si në industrinë informatike ashtu edhe në akademi.
Objektivat e programit të studimit përfshijnë:








Thellimin e njohurive informatike të fituara gjatë studimeve të Ciklit të Parë (bachelor).
Analizimi i thelluar i sistemeve të informacionit komplekse që përbëjnë të ashtuquajturën “shoqëri
informacioni”.
Fitimi i koncepteve të avancuara të informatikës teorike që do u shërbejnë studentëve që zgjedhin
të ndjekin një karrierë akademike.
Përmirësimi i aftësive të punës në grup të studentëve nëpërmjet projekteve shkollore që simulojnë
situata reale
Përmirësimi i aftësive përmbledhëse të koncepteve, komunikuese dhe prezantuese për t’i përgatitur
studentët me përballjen me një mjedis ndërdisiplinar të gjendur në ambientet e punës.
Përmirësimi i aftësive analitike dhe problem zgjidhëse të studentëve.
Njohja me bazat e metodologjisë së kërkimit shkencor në informatikë, inkurajuar nëpërmjet
shkrimit të një mikroteze shkencore që përmbyll studimet.
Mundësitë e punësimit
Studenti i diplomuar në këtë program studimi mund të punojë:








Si specialist informatike në administratën publike ose në ndërmarrje të ndryshme ekonomike
Si arkitekt softuare ose zhvillues kryesor në kompani impelementimi zgjidhjesh informatike
Si arkitekt softuare ose zhvillues kryesor në industrinë e telekomunikacionit, bankare apo
shëndetësore
Si menaxher projektesh të teknologjisë së informacionit
Si punonjës mësimor-shkencor në institucione akademike
Si kërkues shkencor në institute kërkimi shkencor
MASTER I SHKENCAVE TEKNOLOGJI INFORMACIONI

Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Misioni kryesor i Masterit Profesional në Informatikë Biznesi është të pajisë studentët me
njohuri të gjera rreth sistemeve të ndryshme të informacionit që mbështesin proçeset e biznesit,
si dhe mbi aspekte specifike të tyre si siguria, pavarësia nga vendndodhja (p.sh. në aplikime
mobile), etj. Qëllimi i tij është të përgatisë specialistë të pajisur me njohuri mbi teknologjitë e
fundit informatike që mund të mbështesin shumë proçese biznesi.
Objektivat e programittë studimit përfshijnë:








Thellimin e njohurive të fituara gjatë ciklit të parë të studimeve Bachelor në Informatikë
Njohja e studentëve me sisteme të ndryshme informacioni në funksion të situatave reale
Rritja e aftësive të punës në grup nëpërmjet përfshirjes së studentëve në projekte kursi
Përmirësimi i aftësive të shkrimit teknik dhe komunikimit të studentëve
Pajisja e studentëve me njohuri mbi menaxhimin e projekteve të sistemeve informatike
Përmirësimi i teknikave të punës me bazat e të dhënave si dhe aspekte të tjera rreth tyre (p.sh.
sistemet e raportimit)
Aftësimi i studentëve në lidhje me analizimin e sistemeve të biznesit dhe përmirësimit të tyre
nëpërmjet sistemeve të informacionit.

6. DEPARTAMENITI I KIMISË

Misioni mësimdhënës dhe shkencor i Departamentit të Kimisë, përmblidhet në këto drejtime
kryesore:





Përgatitja e kimistëve të aftë për drejtimin e proceseve kimikë në industrinë kimike, si
edhe për laboratoret e industrisë kimike, laboratorët mjeksorë, laboratoret e kimisë së
mjedisit, etj.
Përgatitja e specialistëve të shkencës së kimisë që mund të punojnë si pedagogë dhe si
kërkues në shkollat e larta si edhe ne institucionet e ndryshme kërkimore-shkencore.
Përgatitja e mësuesve të kimisë për shkollat e mesme.
Përgatitja dhe kualifikimi pasuniversitar në nivel master dhe doktorate, i të diplomuarve
në degën e kimisë.

Objektivat kryesore të Departamentit të Kimisë janë:



Përgatitja e specialistëve kimistë të aftë profesionalisht që t’i përgjigjen nivelit bashkëkohor të
zhvillimit.
Përgatitja e mësuesve të kimisë për shkollat e mesme të aftë profesionalisht dhe me një figure të
lartë morale
Bachelor Kimi
Programi Bachelor ka mision të përgatisë studentët me njohuri të përgjithshme dhe specifike në
disiplinat kimike bazë si Kimia e Përgjithshme e Inorganike, Kimia Organike, Kimia Fizike dhe

Koloidale, Kimia Analitike të cilat do të shërbejnë për të formuar një kulturë të përgjithshme dhe
profesionale në drejtim të laboratorit të analizës kimike organike e inorganike. Ky program
krijon një bazë të mirë për formimin e studentëve si kimistë si dhe për studime më të thelluara në
ciklet pasardhëse të studimit.
Në përfundim të studimeve:






Studentët do të kenë plotësuar profilin kulturor me njohuri të përgjithshme në fushën e
kimisë inorganike, analitike, organike, kimisë fizike dhe kimisë koloidale
Studentët fitojnë një sërë njohurish praktike nëpërmjet seancave laboratorike
Përfitojnë njohuri mbi përpunimin e informacionit, shkrimin akademik si dhe aftësi të
prezantimit të dijeve të tyre në publik
Studentët janë të aftë të përzgjedhin, përpunojnë dhe analizojnë mostra të ndryshme dhe
komplekse me origjinë organike dhe inorganike
Studentët janë të aftë të përdorin mjete dhe aparatura bazë të një laboratori kimik

Master i Shkencave në "Kimi"
Programi i studimit “Master Shkencor” në Kimi ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët
me njohuri të thella teorike dhe praktike. Studenti fiton njohuri të thelluara teorike dhe praktike
në fushat: Kimi Inorganike, Kimi Organike, Kimi Analitike, Kimi Fizike ekoloidale, Dukuri
Sipërfaqësore, etj. Nëpërmjet lëndëve të veçanta me zgjedhje synohet pajisja e studentëve me
njohuri në fusha specifike të kimisë që kërkohen nga zhvillimet e sotme në degë të ndryshme të
ekonomisë duke shtuar mundësitë e punësimit.

Objektivat specifikë të programit të studimit janë:





Përgatitja e Studentëve me njohuri të thelluara teorike dhe praktike në fushat: Kimi Inorganike,
Kimi Organike, Kimi Analitike, Kimi Fizike, Kimi Fizike, Dukuri Sipërfaqësore, et.j
Konsolidimi i mjaft njohurive praktike nëpërmjet seancave laboratorike dhe gjatë punimit të
mikrotezës.
Thellimi i njohurive mbi përpunimin e informacionit, shkrimin e akademik si dhe aftëstë e
prezantimit të dijeve në publik.
Aftësimi i studentëve në përdorimin e teknika të përpunimit statistikor të rezultateve analitike, në
optimizmin e metodave analitike instrumentale dhe të kryerjen e analizave kimike nëpërmjet
aparaturave specifike krahas atyre bazë të një laboratori kimik.
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të
lartë"
Programi “Master i Shkencave” në Kimi për mësues kimie në arsimin e mesëm dhe të lartë
(AML), ka si mision përgatitjen e studentëve me njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë
profilin, njohuri të thelluara në pjesët e kimisë që shfaqen në kurrikulën e kimisë në AML
veçanërisht në Kimi të Përgjithshme, Kimi Inorganike dhe Kimi Organike. Njohuri të mira në
psiko-pedagogji dhe në shfrytëzimin e literaturës së huaj.
Objektivat specifikë të programit të studimit janë:








Përgatitja e studentëve në aspektin teorik profesional dhe praktik dhe aftësimi i i tyre në metodat
e mësimdhënies në Kimi.
Njohja e koncepteve bazë të kurrikulës së kimisë në AML.
Aftësimi i studentëve për përvetësimin e koncepteve psikologjike për tu përshtatur me kërkesat e
kohës në mësimdhënje dhe në mardhënjet mësues-nxënës..
Njohuri në biologji dhe edukim mjedisor, si domosdoshmëri e kohës për edukimin e nxënësve
me dashurinë për natyrën dhe mbrojtjen e mjedisit.
Aftësimi i studentëve në shfrytëzimin e literaturës së huaj bashkëkohore.
Aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur.

7. DEPARTAMENTI I KIMISË INDUSTRIALE

Departamenti i Kimisë Industriale, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës,
është Departamenti i vetëm ndër të gjitha departamentet e tjera të universiteteve publike dhe
private që është i specializuar në mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në fushën e teknologjisë
kimike organike, inorganike, inxhinierisë kimike, teknologjisë ushqimore e mikrobiologjisë.
Misioni i tij mësimdhënës e shkencor fokusohet në këto drejtime kryesore:






Përgatitja e specialistëve për degë të ndryshme të industrisë kimike
Rritja e nivelit të cilësisë së mësimdhënies
Konsolidimin e mjaft arritjeve të punës shkencore në fushat e studimit të Departamentit, si dhe
zgjerimi i tyre, sidomos në fushën mjedisore
Kualifikimi i punonjësve mësimor dhe stafit ndihmës pedagogjik, si dhe përmirësimi i teknikave
të mësimdhënies me anë të përdorimit të pajisjeve dhe teknikave audiovizive bashkëkohore
Publikimin e punimeve shkencore që kryhen në Departament ose në bashkëpunim në revista të
njohura të vendit ose në buletine periodike të huaja.
Për të arritur këto objektiva në tërësi e të tjera specifike sipas seksioneve të Departamentit të
Kimisë Industriale, janë vënë detyra dhe objektiva afatshkurta e afatgjata, ku ndër më kryesoret
renditen:




Rritja e shkallës së përvetësimit të dijeve nga ana e studentëve me anë të përmirësimit të
teknikave dhe metodikës së mësimdhënies
Nxitja e të mësuar aktiv dhe në mënyrë të pavarur, duke i dhënë përparësi realizimit të punëve
laboratorike, projekteve e detyrave të kursit dhe sidomos punimeve të diplomave.





Mbajtja dhe forcimi i lidhjeve të krijuara midis Departamentit të kimisë Industriale me
departamente të tjera, brenda dhe jashtë vendit, me qëllim të shkëmbimit të përvojës në fushën e
mësimdhënies dhe kërkimit shkencor
Rritja e numrit të kandidaturave për Doktoraturë në fushat e studimit që mbulon Departamenti
dhe të afërta me to.
Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore

Në përfundim të programit studentet do të kenë përfunduar profilin kulturor:






me një kulture te përgjithëshme dhe profesionale në fushën e Kimisë e Teknologjisë Kimike, ku
gjenden të konkretizuara njohuritë fondamentale të marra në vitet e para të studimit me
informacione teknologjike e inxhinierike ne vijim.
me nje kulture te pergjitheshme dhe profesionale ne fushen e Teknologjive Kimike Organike e
Inorganike, ku jane perfshire teknologji te prodhimit të materialeve të ndërtimit, materialeve
polimerike, lëndët e djegshme e mundësi të përpunimit e shndërrimit të tyre, parë nga aspekte
teknologjike e mjedisore
me nje kulture te pergjitheshme dhe profesionale ne fushen e projektimit e ekonomise se
proceseve , bashkeshoqëruar me informacionin aktualisht mjaft të kërkuar në lidhje me
vlerësimin e cilësisë së produkteve të industrisë kimike
Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin
Profili karakterizohet nga njohuri te pergjithshme dhe specifike për drejtimin e studimit në
Matematikë, Fizikë, Vizatim Teknik, Informatike dhe Shkencat e Natyrës. Krahas tyre, në

kuadrin e formimit të përgjithshmë karakterizues të programit të studimit, në kurikula në cilësinë
e lëndëve të integruara me progranmin përfshihen njohuri te pergjithshme nga Kimia e
përgjithshme e Inorganike, Kimia Organike, Kimia Fizike dhe Koloidale, Kimia Analitike, etj.
Njohurite e marra gjate ketij programi shkollimi se bashku me lendet e profilit Procese e aparate,
Bazat e teknologjisë kimike, Lëndët e djegshme , Kimia Industriale 1 dhe 2, e lëndë të tjera të
karakterit inxhinierik ndihmojnë studentin për formimin e tij të mëtejshëm si një Kimist
Industrial.
Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Në përfundim të programit studentët do të kenë plotësuar profilin kulturor:






me një kulture te përgjithëshme dhe profesionale në fushën e Kimisë së Ushqimeve, ku shkencat
fondamentale të vitit të parë dhe të dytë të pervehtesuara prej tyre do te jene ne sherbim te kesaj
disipline.
me nje kulture te pergjitheshme dhe profesionale ne fushen e Teknologjive Ushqimore, ku jane
perfshire teknologji te prodhimit te produkteve baze te konsumit te perditshem, te quajtura “
komoditete” dhe disa teknologji specifike te atyre produkteve qe ne kushtet e nje ekonomie tregu
ushqimore konsiderohen te avantazhuara per konsum si persa i perket menyres se prodhimit
ashtu edhe mundesise per tu konsumuar nga nivele mesatare te popullsise.
me nje kulture te pergjitheshme dhe profesionale ne fushen e Mikrobiologjise Ushqimore, ku
aspekti i pergjithshem konsiston ne studimet taksonomike te mikroorganizmave industriale dhe
me pas ne njohurite e thelluara te mikroorganizmave qe marrin pjese ne proceset enzimatike te
industrive baze ushqimore dhe atyre te karakterit ndotes.
Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin
Profili karakterizohet nga njohuri te pergjithshme në Matematikë, Informatike dhe Shkencat e
Natyrës. Tek keto te fundit përfshihen njohuri te pergjithshme ne Fizike dhe disiplinat baze te
shkences se Kimisë-Kimia Inorganike, Kimia Organike, Kimia Fizike dhe Koloidale, Kimia
Analitike, etj. Njohurite e marra gjate ketij programi shkollimi se bashku me lendet e profilit
Kimia dhe Teknologjia e Ushqimeve, lendet e karakterit inxhinjerik te proceseve kimike si dhe
lendet profesionale me zgjedhje do te jene nje baze e rendesishme qe studenti pas mbarimit te
ketij programi te karakteriziohet i përgatitur dhe kompetent si Kimist dhe Teknolog Ushqimor, i
specializuar ne drejtimet themelore te disiplinave ne fjale dhe i aftë per te vene ne praktike si
njohurite teorike te perftuara me pervehtesimin e programit ashtu edhe ato qe lidhen me
programet e vecanta te praktikave laboratorike, te analitikes ushqimore dhe analizave te
karakterit mikrobiologjik.
Master i Shkencave në Inxhinieria e Proceseve Kimike
Profili kulturor dhe professional i studentit në përfundim të programit
Specialistë të studimit, projektimit dhe menaxhimit te proçeseve dhe impianteve kimike te
industrisë kimike, ushqimore, farmaceutike, letrës, lëkurës etj.

Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin








Njohuri të thelluara inxhinierike per proçeset dhe impiantet e industrise kimike në përgjithësi,
proçeset e transferimit te lëvizjes, te nxehtësisë dhe masës etj.
Njohuri mbi strukturën kinetike dhe katalitike të organizimit industrial të reaksioneve kimike,
vlerësimi dhe optimizmi në përputhje me standardet vendase dhe ato ndërkombëtare, kryesisht
ato të Bashkimit Evropian,
Njohuri mbi metodologjine e organizuar për matjen, ruajtjen, drejtimin dhe kontrollin automatik
të parametrave karakterizues të proçeseve industriale.
Në fund të studimeve kandidatët do të jenë të aftë të kryejnë punë kërkimore të pavarur në detyra
të ndryshme zbatimi dhe projektimi etj., duke përdorur me lehtësi edhe metodat matematike,
informatike dhe statistikore.
Kandidatët do të jenë të aftë të shfrytëzojnë me lehtësi literaturën shkencore të fushës në gjuhën
angleze, të aplikojne metoda të modelimit dhe simulimit kompjuterik për proçeset dhe impiantet
kimike ne tërësi si dhe të shkruajnë dhe komunikojnë në këtë gjuhë.
Master i Shkencave në Kimi Industriale e Mjedisore
Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit:



Specialistë në fushën e proçeseve industriale kimike, të vlerësimit të lëndëve të para, menaxhues
i mbeturinave, specialist i ruajtjes dhe i mbrojtjes së mjedisit nga ndotje të industrisë kimike e të
industrive të tjera, si dhe i mbeturinave urbane.
Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin










Njohuri të thelluara të proçeseve kimike të prodhimit të: acideve, bazave dhe kripërave; të
përpunimit të lëndëve djegëse; materialet silikate; materialeve plastike; materialet e ndërtimit
dhe materialet ndertimore ekologjike, energjive të rinovueshme, modelim e simulim i proceseve
industriale kimike, etj.
Njohuri mbi proçeset kryesore të industrisë ushqimore si dhe njohuri të mëtejshme në fushën e
informatikës e të përdorimit të internetit, si dhe zhvillimi i mëtejshëm i formimit në fushën e
përdorimit të metodave instrumentale të analizës kimike.
Njohuri të thelluara mbi konceptet e termodinamikës klasike, ekuilibrat fazorë, fenomenet e
ndajthithjes, plotësime për konceptet bazë të kinetikës dhe studimi i fenomeneve sipërfaqësore.
Njohuri mbi vlerësimin e mbeturinave të industrisë dhe urbane; trajtimin e ujërave të
shkarkimeve industriale dhe i vatrave të nxehta; vlerësimit të gjendjes së mjedisit
Kandidatët do të jenë të aftë të shfrytëzojnë me lehtësi literaturën shkencore të fushës në gjuhën
angleze, si dhe të shkruajnë dhe të komunikojnë në këtë gjuhë;
Në fund të studimeve kandidatët do të jenë të aftë të kryejnë punë kërkimore të pavarur në
drejtim të vlerësimit të lëndëve të para natyrore, të administrimit të mbeturinave, të teknikave të
reja të prodhimit, të monitorimit dhe vlerësimit mjedisor nga ndotje të industrisë, të vlerësimeve
ekonomike.
Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore

Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit:







Specialistë të formuar në fushën e Shkencave dhe Teknologjive Ushqimore.
Specialistë në menaxhimin e lëndëve të para dhe përpunimin e tyre në industritë ushqimore, të
aftë për të drejtuar teknologjitë moderne ushqimore dhe proceset industriale brënda linjave
teknologjike.
Specialistë të proceseve enzimatike në Industrinë Ushqimore, që kryhen me veprimin e
mikroorganizmave me rëndësi industriale.
Specialistë të analizave të produkteve ushqimore, të aftë për të punuar në laboratorët ku kryhen
analiza të lëndëve të para dhe produkteve.
Specialistë të vlerësimit të sigurisë dhe cilësisë së produkteve ushqimore dhe njohës të mirë të
funksionimit të sistemeve të vlerësimit, të mirëinformuar për Ligjin e Ushqimit dhe zbatimin e tij
në praktikë.
Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin







Njohuri të thelluara të në proceset e prodhimit të produkteve ushqimore
Njohuri të thelluara në proceset bioteknologjike ushqimore
Njohës të mirë të metodave klasike dhe instrumentale në Analitikën Ushqimore si dhe teknikave
molekulare të aplikuara në Industritë Ushqimore.
Njohuri të thelluara për sistemet e vlerësimit të sigurisë dhe cilësisë së produkteve ushqimore –
Certifikimin- ISO, HACCP dhe Akreditimin në industritë ushqimore
Njohuri të plota për Sistemin “ Paketim” në industritë ushqimore








Njohuri për ndotjet dhe ndotësit e produkteve ushqimore, për menaxhimin dhe reduktimin e tyre.
Njohuri të thelluara në enzimologji, bioinxhinjeri dhe modelimin e simulimin e proceseve.
Njohuri në Statistikën e aplikuar, programet kompjuterike dhe përdorimin e internetit.
Njohuri të thelluara në Gjuhën Angleze në përgjithësi dhe në atë të profesionit, për të qënë të aftë
të komunikojnë, të përdorin gjuhën e shkruar dhe të shfrytëzojnë më efektivitet literaturën
bashkëkohore shkencore në Anglisht.
Organizmi i ciklit të dytë: disiplinat e specialitetit dhe punimi i diplomës do t’i mësojnë studentët
të zgjidhin në mënyrë të pavarur detyra të rëndësishme të prodhimit, të aftësohen në fushën e
analizave dhe të jenë të suksesshëm edhe në punën kërkimore shkencore.

8. DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS
Misioni i departamentit të Matematikës është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushën e
matematikës, të matematikë-informatikës, mësimdhënies së matematikës dhe në fusha të
ndryshme ku aplikohen njohuritë matematike, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb
vlerat universale, si dhe mbështetjen shkencore-kërkimore duke ndjekur zhvillimet bashkëkohore
të shkencës dhe mbarë shoqërisë.
Objektivat e Departamentit të Matematikës.
Në bazë të objektivave të përgjithshme të Fakultetit të Shkencave Natyrore, të cilat janë
mbështetur në politikat e ndjekura gjatë zhvillimit të arsimit në vendin tonë, Departamenti i
Matematikës ka përcaktuar si objektiva afatshkurtra:









përgatitjen e specialistëve në fushën e matematikës dhe matematikë-informatikë që të jenë të aftë
për veprimtari kërkimore-shkencore dhe për aplikime të matematikës në fusha të ndryshme të
ekonomisë dhe shoqërisë duke ju përgjigjur me kompetencë ndryshimeve të shpejta dhe
zhvillimeve të teknologjisë.
përgatitjen e lartë të mësuesve të matematikës për shkollat e mesme si nga ana shkencore ashtu
dhe nga ana profesionale e mësimdhënies, të aftë për t'ju përgjigjur sfidave të arsimit dhe
shoqërisë.
rritjen e nivelit të cilësisë së mësimdhënies nga ana e stafit pedagogjik për të mbështetur të
mësuarit aktiv dhe logjik dhe të menduarin kritik tek studentët për të rritur cilësinë dhe
jetëgjatësinë e përvetësimit të njohurive
kualifikimin e vazhdueshëm shkencor të stafit pedagogjik dhe përmirësimin e teknikave të
mësimdhënies
përshtatjen e vazhdueshme të programeve të studimit të ofruara me nevojat e tregut të brendshëm
dhe të huaj

Bachelor Matematikë
Programi i studimit “Bachelor” në Matematikë ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët
me njohuri adeguate në fushën e matematikës, në shkencat kompjuterike dhe informatikë të

nevojshme për studime më të thelluara në ciklet pasardhëse të studimit, të formojë specialistë me
kompetenca në përdorimin e modelimeve në fusha të ndryshme ekonomisë të aftë të hyjnë
menjëherë në tregun e punës.
Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:











përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të matematikës teorike, të asaj të aplikuar dhe
në shkencat kompjuterike duke siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre
përgatitjen profesionale të studentëve në aplikim e njohurive të matematikës në fusha të
ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
përgatitjen profesionale të studentëve në aplikim e njohurive të matematikës në fusha të
ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
aftësimin e studentëve për të analizuar faktet në situata të ndryshme
aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur
zgjerimin e kulturës për të aftësuar studentët me mënyra të reja të të menduarit, koncepturarit të
situatave dhe zgjidhjes së problemeve
zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm
në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të
komunitetit në zhvillimet e tij demokratike
njohjen e tyre me teknologjitë e reja
rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në matematikë, informatikë apo
statistikë dhe për t'u përshtatur me tregun e punës që është gjithnjë në ndryshim
Master i Shkencave në "Matematikë"
Programi i studimit “Master Shkencor” në Matematikë ka si mision kryesor t`i përgatisë
studentët me njohuri të thella në fushën e matematikës teorike dhe të aplikuar, me njohuri në
shkencat kompjuterike dhe informatikë, të formojë specialistë të lartë me kompetenca në
kërkimin shkencor, përdorimin e modelimeve dhe aplikimin e matematikës në fusha të ndryshme
të ekonomisë të aftë të hyjnë menjëherë në tregun e punës dhe të kërkimit.
Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:






Përgatitjen me njohuri të thelluara të studentëve në fushat e matematikës teorike dhe aplikative.
Njohuri në fushën e Analizës, Algjebrës, Probabilitet- Statistikës dhe të Analizës numerike dhe
në shkencat kompjuterike duke siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre në
ciklin e tretë dhe në fushën kërkimore në matematikë
përgatitjen profesionale të studentëve në aplikim e njohurive të matematikës në fusha të
ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
Përgatitjen e studentëve me kompetenca në përdorimin e programeve dhe softeve aktuale
informatike

Aftësimin e studentëve për të analizuar faktet në situata të ndryshme

Aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur

Zgjerimin e kulturës për të aftësuar studentët me mënyra të reja të të menduarit,
koncepturarit të situatave dhe zgjidhjes së problemeve



Zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të
suksesshëm në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të
dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike

Njohjen e tyre me teknologjitë e reja, metodologjinë e kërkimit në fushën e matematikës
apo në përdorimin e metodave statistikore për Studimin e fenomeneve në ekonomi dhe shoqëri

Rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në matematikë, informatikë
apo statistikë duke ndjekur arritjet e saj dhe për t'u përshtatur me tregun e punës që është gjithnjë
në ndryshim
Master i Shkencave në "Matematikë", me Profil "Mësues Matematike për Arsimin e
Mesëm dhe të Lartë"
Programi i studimit "Master Shkencor Mësues i Matematikës për Arsimin e Mesëm të Lartë" ka
si mision kryesor t`i përgatisë studentët me dijet themelore në disiplinat e matematikës ,
pedagogjise, psikologjise dhe teorisë së mësimdhënies së matematikës në arsimin e lartë të
mesëm që të jenë të aftë në hartimin e strategjive bashkohore të mësimdhënies së matematikës
dhe kompetentë për t’u përfshirë në punë kërkimore në atë fushë për një shkollë më cilësore.
Objektivat e programit të studimit përfshijnë:












Formimin e përgjithshëm bazë të studentëve në disiplinat matematike, njohjen e koncepteve bazë
të kurrikulës së Matematikës në arsimin parauniversitar formim psiko-pedagogjik dhe metodik
për mësimdhënien e matematikës
Përgatitjen profesionale të studentëve si mësues nëpërmjet njohjes së mirë të përmbajtes lëndore
dhe të teknikave bashkëkohore të mësimdhënies së matematikës
Njohjen e studentëve me teknologjitë e reja të informacionit, metodologjinë e kërkimit në fushën
e edukimit dhe aftësinë për të përditësuar dijet dhe metodat e mësimdhënies, duke siguruar
mundësi për progres profesional dhe përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
Aftësimin e studentëve për të analizuar faktet në situata të ndryshme
Aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur
Zgjerimin e kulturës për të aftësuar studentët me mënyra të reja të të menduarit, koncepturarit të
situatave dhe zgjidhjes së problemeve
Zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm
në fushën e edukimit dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit në
zhvillimet e tij demokratike
Rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në matematikë, informatikë duke
ndjekur zhvillimet e arsimit në vend për t'u përshtatur me tregun e punës që është gjithnjë në
ndryshim

9. DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS SË APLIKUAR

Historiku i Departamentit ë Matematikës së Aplikuar, FSHN
Deri në fund të vitit 2013, historiku i Departamentit tonë përputhet me atë të Departamentit të
Matematikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, prej të cilit u krijua Departamenti i Matematikës
së Aplikuar.
Departamenti i Matematikës së Aplikuar u krijua, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në Janar
2014. Fillimisht ai kishte në përbërjen e tij dy grupe mësimore-shkencore të shkëputura nga
Departamenti i Matematikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës (Grupi Probabilitet e Statistikë
dhe grupi Analizë Numerike dhe Optimizim) me 9 pedagogë si dhegrupi mësimor-kërkimor i
Matematikës, prej 7 pedagogësh i shkëputur nga Departamenti i Matematikës, Statistikës dhe
Informatikës së Aplikuar, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Stafi i këtij
Departamenti duhej të mbulonte lëndët matematike në dy fakultete, atë të Shkencave të Natyrës
dhe në Fakultetin e Ekonomisë.
Në prill të vitit 2018, pedagogëtqë ishin angazhuar në Fakultetin e Ekonomisë u kthyen në
Departamentin e Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar, në Fakultetin e Ekonomisë.
Aktualisht, Departamenti ka 12 punonjës efektivë, 11 staf akademik (1 Profesor, 1 Prof.Asoc. 5
Doktorë Shkencash dhe 4 Asistentë Lektorë) dhe 1 staf ndihmës akademik dhe mbulon lëndët e
drejtimeve të Matematikës së Aplikuar në Programet e IMI-t dhe në programet e tjera të
Fakultetit të Shkencave të natyrës.
Diplomat

1.

Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike (IMI) (180 kredite)

2.

Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike dhe Informatike(IMI) (120 kredite)

3.

Master Profesional (60 kredite) në Inxhinierisë Matematike dhe Informatike (IMI),

Bachelor “Inxhinieri Matematike dhe Informatike (IMI)”
Programi i studimit “Bachelor” në IMI ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri në
fushën e matematikës së aplikuar, në shkencat kompjuterike dhe informatikë të nevojshme për
studime më të thelluara në ciklet pasardhëse të studimit, të formojë specialistë me kompetenca
në në fushën e matematikës së aplikuar si në probabilitet, statistikë, analizë numerike ,kërkim
operacional etj. në përdorimin e softëareve dhe programim në fusha të ndryshme të ekonomisë
të aftë të hyjnë menjëherë në tregun e punës.
Objektivat të programit të studimit përfshijnë:











Përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të matematikës së aplikuar dhe në
shkencat kompjuterike duke siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre
Përgatitjen profesionale të studentëve në aplikim e njohurive të matematikës së aplikuar,
probabilitet, statistikë, analizë numerike, kërkim operacional, dhe në përdorimin e softeve,
programim, menaxhim të dhënash dhe modelim në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe
shoqërisë, të gatshëm të hyjnë në tregun e punës
Aftësimin e studentëve për të analizuar faktet në situata të ndryshme,
Aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur,
Zgjerimin e kulturës për të aftësuar studentët me mënyra të reja të të menduarit, koncepturarit
të situatave dhe zgjidhjes së problemeve,
Zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të
suksesshëm në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të
dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
Njohjen e tyre me teknologjitë e reja,
Rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në matematikë, informatikë apo
statistikë dhe për t'u përshtatur me tregun e punës që është gjithnjë në ndryshim.
Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Programi i studimit “Master Shkencor” në IMI ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët
me njohuri të thelluara në fushën e matematikës së aplikuar edhe në shkencat kompjuterike dhe
informatikë të aftë të vazhdojnë në fushat kërkimore-shkencore.
Të formojë specialistë me kompetenca në fushën e matematikës së aplikuar dhe në përdorimin e
metodave të informatikës në fusha të ndryshme të ekonomisë të aftë të hyjnë menjëherë në
tregun e punës.
Objektivat të programit të studimit përfshijnë:














përgatitjen e thellë shkencore të studentëve në drejtimet e matematikës së aplikuar në
shkencat kompjuterike duke siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre në
ciklin e tretë të studimeve apo angazhime në sferën kërkimore shkencore.
përgatitjen profesionale të studentëve jo vetëm në përdorimin e softëare, por edhe në
programim, në menxhimin e të dhënave, kodifikime, përdorimin e modelimeve në fusha të
ndryshme të kërkimit dhe ekonomisë duke hyrë menjëherë në tregun e punës
aftësimin e studentëve për të analizuar faktet në situata të ndryshme, të punojnë në grup
dhe ta drejtojnë atë
aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur,
zgjerimin e kulturës për të aftësuar studentët me mënyra të reja të të menduarit,
koncepturarit të situatave dhe zgjidhjes së problemeve,
zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të
suksesshëm në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të
dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
njohjen e tyre me teknologjitë e reja, metodologjinë e kërkimit në fushën e matematikës së
aplikuar apo në përdorimin e metodave statistikore e operacionale për studimin e fenomeneve në
ekonomi dhe shoqëri.
rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në matematikën e aplikuar,
informatikë dhe teknologji informacioni për t'u përshtatur me tregun e punës që është gjithnjë në
ndryshim.
Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Programi i studimit “Master Profesional” në IMI ka si mision kryesor.t`i përgatisë studentët
me një kulturë bazë matematike të mjaftueshme në gruplëndët e statistikës dhe në gruplëndët e
analizës numerike, optimizimit dhe me aftësi praktike për të programuar në gjuhët bazë të
programimit për të formuar specialistë të lartë në fushën e inxhinierise matematike dhe
informatike me njohuri te thella profesionale per shume aplikime te matematikes ne fushat e reja
të teknologjise së informacionit që të jenë të aftë të hyjnë menjëherë në tregun e punës.
Objektivat të programit të studimit përfshijnë:









përgatitjen shkencore të studentëve në drejtimet e matematikës së aplikuar, Analizës,
Algjebrës,Probabilitet- Statistikës dhe të Analizës Numerike,
përgatitjen profesionale të studentëve në përdorimin e softëare që përdoren aktualisht ne
statistikë, në programim, në menaxhimin e të dhënave, në teknikat e organizimit të sondazheve,
në metodat numerike e të optimizimit në fusha të ndryshme të ekonomisë duke hyrë menjëherë
në tregun e punës
përgatitjen e studentëve në programim dhe aplikacione kompjuterike, mesimdhenie,
përgatitje te larte profesionale e ndërthurur kjo me praktiken.
aftësimin e studentëve për të analizuar faktet në situata të ndryshme, të punojnë në grup
dhe ta drejtojnë atë
aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur,
zgjerimin e kulturës për të aftësuar studentët me mënyra të reja të të menduarit, koncepturarit
të situatave dhe zgjidhjes së problemeve,






zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të
suksesshëm në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të
dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
njohjen e tyre me teknologjitë e reja, metodologjinë e kërkimit dhe të përdorimit të metodave
statistikore e operacionale për studimin e fenomeneve në ekonomi dhe shoqëri.
rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në inxhinieri matematike dhe
informatike, informatikë dhe teknologji informacioni për t'u përshtatur me tregun e punës që
është gjithnjë në ndryshim.
10. QENDRA KËRKIMORE E FLORËS DHE FAONËS (QKFF)
Qëndra Kërkimore e Florës dhe Faunës ndihmon në realizimin e procesit të mësimdhënies
pranë departamentit të Biologjisë dhe Bioteknologjisë kryesisht në degët: Biologji dhe
Bioteknologji në nivelin Bachelor, Biologji Mjedisore (Departamenti i Biologjisë), Bioteknologji
Molekulare dhe Industriale (Departamenti i Bioteknologjisë) në Nivelin Master i Shkencave si
dhe në Bioteknologji Mjedisore (Departamenti i Bioteknologjisë) në nivelin Master Profesional.
Në varësi të QKFF janë Kopshti Botanik dhe Muzeu i Shkencave të Natyrës "Sabiha

Kasimati".
Foto nga Kopshti Botanik

Muzeu i Shkencave të Natyrës "Sabiha Kasimati"
Muzeu Shkencave të Natyrës "Sabiha Kasimati", aty ku natyra prek realitetin, është i vetmi i
llojit të tij në vendin tonë.
I ngritur në 1948, me një histori ekxemplarësh që nga viti 1900, ai përfaqëson një pasuri të rrallë
kombëtare dhe me vlera shkencore dhe kulturore. Vetëm duke vizituar 7 pavionët e tij të
larmishëm, ju mund të njiheni në një kohë të shkurtër me kafshët dhe bimët.
Pavionet janë vendosur në mënyrë të tillë që tregojnë drejtimin e evolucionit të botës së gjallë.
Në eksponantët tanë do të gjeni një larmi nga fauna tokësore, detare, lumenjëve, ujërave te
mjelmëta, kashë që nga koralet mahnitës shumënngjyrësh të ngulur e të palëvizshme; moluskë të
llojevë të ndryshmë deri guaskat e Oqeanit Indian; insekte me pamje dhe ngjyra mahnitëse,
peshq të llojeve të ndryshme; amfibë dhe reptilë mbresëlënës që nga gjarpërinjtë e deri tek
breshkat e mëdha detare; shpendë të mrekullueshëm, ku padyshim pelikani kacurel mbetet unik;
gjitarë me pamje madhështore që nga majmunët e Afrikës e deri tek ariu i pyjeve dhe balena e
detrave.

11. STATISTIKA në lidhje me Aplikime – Pranime
Fakulteti i Shkencave të Natyrës gjatë periudhës Tetor 2016 – Shtator 2018 ka pasur të aktivizuar
rreth 170 staf akademik me kohë të plotë, rreth 180 staf akademik me kohë të pjesshme dhe rreth
7000 studentë të regjistruar në programet e ciklit të parë dhe të dytë.
Fakulteti i Shkencave të Natyrës ofron dhjetë programe studimi në cilkin e parë.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bachelor në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Bachelor në "Biologji"
Bachelor në "Bioteknologji"
Bachelor në "Fizikë"
Bachelor në "Informatikë"
Bachelor në "Kimi dhe Teknologji Ushqimore"
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore"
Bachelor në "Kimi"
Bachelor në "Matematikë"
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi"
Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur në plan krahasues aplikimet në dhjetë programet e
studimit të ciklit të parë që ofron Fakulteti i Shkencave të Natyrës në dy vitet e fundit akademike.
Dy programet e studimit me kërkesë më të larta në FSHN janë Bachelor Informatikë dhe
Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi. Në përgjithësi, vihet re një rënie në
aplikime në të gjithë programet e studimit nga viti 2016-2017 në vitin 2017-2018.

Aplikime Bachelor FSHN
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Në grafikun e mëposhtëm janë projektuar regjistrimet në FSHN, ku vihet re një trend në rritje për
vitin 2017-2018 krahasur me një vit parë që justifikohet me ndryshimin e skemës së pranimeve
në universitete. Zvogëlimi i regjistrimeve në Bachelor Informatikë dhe Bachelor Teknologji

Informacioni dhe Komunikimi është rezultat i uljes së kuotave respektivisht nga 200 në 100 dhe
nga 300 në 200.
Janë marrim në shqyrtim vetëm aplikimet e Raundit të Parë sepse nëse bënim shumën e
aplikimeve në dy raunde, do të kishin një shifër fiktive, sidomos për vitin 2016-2017 ku në
masën 95% në raundin e dytë janë të njëjtët aplikantë.
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Për të pasur një pasqyrë më të qartë në lidhje me kërkesën në secilin prej programeve të studimit
kemi paraqitur këtë grafik aplikim-pranim, ku pesë programet më të kërkuara janë Bachelor
Informatikë, Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Bachelor Biologji, Bachelor
Bioteknologji dhe Bachelor Matematikë.
Përsa i përket regjistrimeve në vitin akademik 2016-2017 vihet re mos plotësimi i kuotave dhe
sidomos numër i ulët në programet Bachelor Matematikë, Bachelor Inxhinieri Matematike dhe
Informatike, Bachelor Bioteknologji dhe Bachelor Fizikë.

Aplikime-Pranime per vitin 2016-2017
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Në vitin akademik 2017-2018 situata ndryshon ndjeshëm duke arritur në regjistrimin deri në
masën 100% në të gjithë programet e studimit në FSHN, me përjashtim të programit Bachelor
Fizikë. Studentët e regjistruar gjatë këtij viti ishin me mesatare më të lartë se një vit më parë.
Vihet re një situatë pak më e ndryshme në programet Bachelor Kimi Industriale dhe Mjedisore
Bachelor Kimi dhe Bachelor Kimi dhe Teknologjitë Ushqimore në të dy vitet akademike, ku
numri i aplikimeve nuk është i lartë, por kuotat plotësohen në fazat e para. Kjo duket qartë nga
raporti aplikime-regjistrime.
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CIKLI I DYTË FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
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Fakulteti i Shkencave të Natyrës ofron 21 programe studimi në ciklin e dytë, prej të cilave 17
programe janë Master i Shkencave dhe 4 programe janë Master Profesional.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore"
Master i Shkencave në "Biologji Molekulare"
Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale"
Master i Shkencave në "Fizikë"
Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Master i Shkencave në "Informatikë"
Mater i Shkencave në “Teknologji Informacioni”
Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike"
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore"
Master i Shkencave në "Kimi"
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore"
Master i Shkencave në "Informatikë", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të
lartë"
Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore"
Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Master Profesional në “Teknologji Informacioni”
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Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur për secilin program studimi, ‘Aplikimet’, ‘Të
regjistruarit’,’ dhe ‘Të regjistruar jashtë UT’. Vihet re qërreth 95% e studentëve të regjistruar
janë nga FSHN dhe vetëm 5% janë nga universitetë të tjera (kryesisht UAMD). Kjo shpërndarje
nuk reflekton aspak atë që ishtë parashikuar në Kartën e Bolonjës, e cila parashikonte mobilitete
nga cikli i parë në ciklin e dytë. Një arsye tjetër e cila pengon këtë mobilitet është se në FSHN
janë pesë programe studimi mësuesie dhe “Mësuesia” tashmë futet në profesionet e rregulluara
dhe nëse diploma bachelor nuk është e të njëjtit profil me atë të masterit, diplomantët nuk mund
të futen në provimin e shtetit.
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Dy paraqitjet e mëposhtme grafike japin shpërndarjen e të regjistruarve sipas programeve të
studimit gjatë dy viteve akademike për ciklin e dytë në FSHN.
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Te regjistruar ne ciklin e dyte 2017-2018
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Në grafikun e mëposhtëm jepen diferencat e regjistrimeve në ciklin e dytë të regjistrimeve
ndërmjet viteve akademike 2016-2017 nga 2017-2018. Në pjesën më të madhe të programeve të

ciklit të dytë ruhet numri i regjistrimeve përgjatë këtyre dy viteve akademike, por shihet një
rritje në programet: AML Informatikë, Msc Kimi Industriale dhe Mjedisore, Msc Inxhinieria e
Proceseve Kimike dhe MP IMI.

Të regjistruar në cikli II, viti akademik 20182019
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Diferenca e regjistrimeve në dy vitet e fundit akademike
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Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura të dhënat në lidhje me shpërndarjen e
regjistrimeve në dy vitet e fundit akademike. Ajo që vlen të nënvizohet është numri i lartë i të
regjistruarve si degë e dytë, dhe kryesisht këto janë në programet e studimit “Arsim i Mesëm i
Lartë (AML)” në Matematikë, Kimi, Bilogji, Fizikë dhe Informatikë. Ky numër i madh
regjistrimesh si degë e dytë vjen nga fakti se studentët që diplomohen në programet e studimit
Master i Shkencave Matematikë, Kimi, Bilogji, Fizikë dhe Informatikë nuk mund të punësohen
si mësues.
Viti akademik
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Për të plotësuar informacionin në lidhje me pranimet në ciklin e dytë në FSHN, në grafikun e
mëposhtëm po paraqesim mesataret e përgjithshme të studentëve të regjistruar në programet e
ciklit të dytë. Në përgjithësi vihet re një rritje e lehtë mesatareve në pranimet e vitit akademik
2017-2018, por në programet e ‘mësuesisë’ mbetemi në një mesatare nën 6.5.
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