
Kontakt UBT:
Prof. Dr. Renata Kongoli 
E-mail: rkongoli@ubt.edu.al
https://ubt.edu.al/

Kontakt UET:  
Dr. Sokol Ndoka 
E-mail: sokol.ndoka@uet.edu.al
https://uet.edu.al/

PROGRAM I PËRBASHKËT STUDIMI 

MASTER I SHKENCAVE 

NË “SISTEMET E QËNDRUESHME TË PRODHIMIT TË USHQIMEVE” 
ME PROFILE: “INXHINIERI, CILËSI DHE SIGURI USHQIMORE” 
DHE “MENAXHIM I SISTEMEVE TË PRODHIMIT TË USHQIMEVE”



Për vitin e parë akademik 2022-2023, në përputhje me kushtet e projektit 
STEPS, nuk do të ketë tarifë studimi. Të gjitha detajet lidhur me tarifat 
e studimit për vitet në vazhdim, specifikohen në kontratën e studentit.

NË KUADËR TË PROJEKTIT STEPS, UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS, NË BASHKËPUNIM 
ME UNIVERSITETIN BUJQËSOR TË TIRANËS, KA HAPUR PROGRAMIN E PËRBASHKËT 
TË STUDIMIT, të ciklit të dytë, Master i Shkencave në “Sistemet e Qëndrueshme të Prodhimit të 
Ushqimeve”, me 2 profile “Inxhinieri, Cilësi dhe Siguri Ushqimore” dhe “Menaxhim i Sistemeve të 
Prodhimit të Ushqimeve”, me 120 kredite dhe kohëzgjatje 2 vite akademike. Në përfundim 
të këtij programi studimi lëshohet diplomë e dyfishtë, e ciklit të dytë, Master i 
Shkencave. Një master në këtë program hapet për herë të parë në Shqipëri. 
Ky program ka për qëllim të përgatitë specialistë me formim të thelluar 
teorik dhe profesional, të aftë të mirë-orientohen në fushat e 
prodhimit të ushqimit, sistemeve të prodhimit, biodiversitetit, 
ekonomisë dhe politikave të tregut, të njohin aspektet ligjore 
dhe kuadrin rregullator të sektorit ushqimor, të tregojnë 
kompetencë në zbatimin e teknikave dhe metodave 
të kontrollit të cilësisë së produkteve ushqimore, 
si dhe administrimin e sistemeve të menaxhimit të 
sigurisë ushqimore, të përgatitin dhe ofrojnë modele 
bashkëkohore për sigurimin e qëndrueshmërisë së 
sistemeve të prodhimit në situatën e një ekonomie globale 
me sfida të përsëritura.

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT STEPS
STEPS: MSc in Sustainable Food Production Systems; “Sistemet e Qëndrueshme 
të Prodhimit të Ushqimeve” (STEPS), i financuar nga Bashkimi Europian, Programi 
Erasmus+. Fokusi kryesor i këtij projekti është të përgatisë specialistë të aftë të hartojnë 
politika, strategji, objektiva për zhvillim e qëndrueshëm të sistemeve të prodhimit të 
ushqimeve, duke marrë në konsideratë të gjithë faktorët dhe aktorët, që luajnë një rol 
vendimtar dhe kanë qasje të drejtpërdrejtë mbi këto sisteme. 

Kohëzgjatja: 15.01.2019-14.01.2022
Numri i projektit: no. 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

OBJEKTIVAT KRYESORE TË KËTIJ PROJEKTI JANË:

● Zhvillimi i një programi të ri Master i Shkencave në “Sistemet 
e Qëndrueshme të Prodhimit të Ushqimeve” me profile: 
“Inxhinieri, Cilësi dhe Siguri Ushqimore” dhe “Menaxhim i 
Sistemeve të Prodhimit të Ushqimeve”

● Zhvillimi profesional i stafit shkencor të IAL-ve të Ballkanit 
Perëndimor nëpërmjet transferimit të njohurive dhe përvojës së 
partnerëve të BE-së.

● Zhvillimi i kurrikulave të modernizuara dhe shpërndarja e 
njohurive nëpërmjet përdorimit të mjeteve të bazuara në TIK 
dhe mjediseve moderne të mësimdhënies/të nxënit.

● Zhvillimi i qendrave të TIK-ut.
● Zhvillimi i laboratorëve të “Kontrollit të cilësisë së ushqimit” dhe 

“Menaxhimi i sistemeve të prodhimit të ushqimit”.
● Ofrimi i njohurive të avancuara të sistemeve të prodhimit 

të ushqimit, duke theksuar aspektet e qëndrueshmërisë së 
inxhinierisë dhe menaxhimit të ushqimit.

● Zhvillimi i lidhjeve dhe rrjeteve ndërmjet IAL-ve dhe palëve të 
interesuara


