
Tarifat e studimeve 

Ju mirëpresim në kampusin tonë!

Programet e Studimit në Kolegjin Universitar të Biznesit

Fakulteti
Cikli i 

Studimeve
Programet/Profilet Kohëzgjatja/Kreditet

Fakulteti i 
Ekonomisë

Bachelor

Financë Kontabilitet 
Administrim Biznesi

Banka dhe Instit.Financiare
Informatikë Biznesi

Tekonologji Informacioni

3 vite - 180 kredite (ECTS)

 

Fakulteti i 
Ekonomisë

Master i 
Shkencave

Kontabilitet Financë   
Kontabilitet Auditim
Menaxhim Biznesi

Menaxhim në Marketing
Administrim Publik
Shkenca Informatike

2 vite - 120 kredite (ECTS)

Fakulteti Cikli i 
Studimeve Programet/Profilet Kohëzgjatja/Kreditet

Fakulteti i 
Drejtësisë

dhe
Shkencave

Politike

Diplomë e 
Integruar

Bachelor

 Studime të Integruara 5 Vjeçare
Masteri i Shkencave në Drejtësi

Shkenca Politike
Marrëdhënie Ndërkombëtare

5 vite - 300 kredite (ECTS)

3 vite - 180 kredite (ECTS)

3 vite - 180 kredite (ECTS)

 
Fakulteti i 
Drejtësisë

dhe
Shkencave

Politike

Master i 
Shkencave

E Drejtë Penale
E Drejtë Civile dhe Tregtare

2 vite - 120 kredite (ECTS)

Fakulteti Cikli i 
Studimeve

Programet/Profile Kohëzgjatja/Kreditet

Kolegji i 
Studimeve 

të Larta 
Profesionale

Profesionale
2-vjeçare

Asistent i Lartë Administrativ
Asistent i Lartë Financë
Asistent i Lartë Ligjor

Teknik i Lartë Sisteme Elektrike
Teknik i Lartë Sisteme Kompjuterike
Teknik i Lartë Sisteme Motorrike

2 vite - 120 kredite (ECTS)

Tarifa e studimeve është deri në 1600 euro/viti akademik për të gjitha programet e studimit.

Adresa:

Rr. Vangjel Noti, Nr. 25, Laprakë, Tiranë
+355 42 454893 
+355 69 88 99 999 / +355 67 40 40 477 / +355 67 40 63 042
+355 67 40 08 880 / +355 67 40 08 881 / +355 69 20 93 939

info@kub.edu.al         www.kub.edu.al

Facilitetet
KUB ka në dispozicion një kampus të bukur me dy godina (A dhe B) me nga 
4 kate me infrastrukturë dhe mjedise bashkëkohore, të cilat shërbejnë për 
ta bërë sa më tërheqës procesin mësimor dhe sa më aktive jetën sociale. 
Godinat e KUB disponojnë facilitete në përmbushje të misionit edukativ dhe 
jo vetëm, si: salla leksionesh dhe seminaresh, laboratorë kompjuterësh, 
laboratarë elektrik, laborator mekanik, librari, bibliotekë, internet kafe, 
mjedise të gjelbërta çlodhëse, parking, ambjente të kondicionuara, etj.

Kërkimi Shkencor
Zyra e Kërkimit Shkencor dhe 
Projekteve në Kolegjin Universitar 
të  Biznesit kërkimin shkencor e ka 
të përfshirë në fushën përkatëse 
të ekspertizës për secilin 
departament. Në ndihmë të këtyre 
departamenteve KUB ka krijuar 
dhe licensuar edhe Institutin për 

Studime dhe Aplikime në Biznes (ISAB) që mbështet veprimtarinë 
e institucionit. KUB për çdo vit organizon Konferencën Shkencore 
Ndërkombëtare/Kombëtare dhe publikon punimet pjesmarrëse 
në “Book of Proceedings” dhe Revistën Shkencore të Studimeve 
Profesionale. Zyra e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve ka mundësuar 
rritjen e ndërkombëtarizimit të KUB duke e përfshirë në disa projekte 
fituese të programit ERASMUS +, duke i dhënë mundësinë studentëve 
të tij të përfitojnë bursa dhe të studiojnë në një IAL partnere europiane.

Marrëdhëniet
Ndërkombëtare & Partneritete
Sot, KUB është pjesë e një rrjeti të 
gjerë partnerësh me universitetet e 
huaja homologe, si dhe marrëdhënie 
të ngushta me biznesin vendas dhe të 
huaj, siç është Confindustria Albania, 
e cila ka në përbërjen e saj mbi 100 
biznese italiane. Ndër IAL partnere:

Kodolanyi Janos, Hungari                  Mbi 90% e studentëve janë
LUMSA University, Itali                       të punësuar në kompanitë 
The CTL Eurocollege, Qipro                me të cilat Institucioni ka
Baltic International Academy, Letoni     marrëveshje bashkëpunimi.
Saint Paul the Apostle, Ohër, Maqedoni e Veriut

Kolegji Universitar i Biznesit pranon studentë 
me transferim në të gjitha programet dhe vitet.

Follow us:

Godina A

Godina B

Ofrohen bursa studimi për studentët
me mesatare mbi 9

-25 %-25 % ULJE TË TARIFËS SË STUDIMIT
PËR REGJISTRIMET PARA AFATIT TË APLIKIMIT



Të gjitha programet e studimit të ofruara 
nga Kolegji Universitar i Biznesit janë të  
akredituar!

Akredituar:

Licensimi & Akreditimi

Stafi Akademik

Stafi Akademik në KUB është fryt i një përzgjedhje të kujdesshme sipas 
standardeve më të larta akademike dhe intelektuale. Në KUB do të gjeni 
pedagogë me tituj dhe grada shkencore, profesorë që dinë të edukojnë 
brezat me dijet, modelin e një qytetari modern, të një familjari të kujdesshëm, 
me etikën, sjelljen dhe kulturën më të mirë qytetare. Auditorët tanë ofrojnë 
shërbimin e tyre edhe nga personalitetet më të shquara në fushën e ekonomisë 
dhe të së drejtës, shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe 
fushave profesionale, të cilët hartojnë dhe drejtojnë me kompetencë të lartë 
reformat në vendin tonë, drejtues të administratës së lartë të shtetit, ekspertë 
të talentuar që zgjidhin problemet dhe udhëheqin sektorë të caktuar në fushën 
e ekonomisë, të së drejtës, shkencave politike dhe fushave profesionale.   
Disa nga pjestarët e stafit akademik të KUB janë:

Prof. Dr. Leandro Haxhi
Prof. As. Dr. Ylber Bezo
Prof. As. Dr. Simon Gega
Prof. As. Dr. Asllan Hajdëri
Prof. As. Dr. Remzi Keco
Prof. Dr. Ingrid Shuli
Prof. Dr. Vjollca Bakiu
Prof. Dr. Flutura Kalemi
Prof. Dr. Bardhyl Çipi
Prof. Dr. Migena Leskoviku
Prof. As. Dr. Kujtim Dule
Prof. As. Dr. Fran Brahimi
Prof. As. Dr. Leonard Danglli
Dr. Ardi Bezo, Dr. Enis Fita, Dr. Irsida Dinoshi, Dr. Matilda Meta,
Dr. Sofokli Garo, Dr. Jaup Zenuni, Dr. Ariet Malaj, Dr. Elsa Haxha,  
Dr. Erinda Ahmetaj, Dr. Rezart Dibra, Dr. Marsid Gupi. 

KUB ka të punësuar mbi 10 studentë ekselentë si asistentë pedagogë!

Të dashur studentë,

Ky është një moment shumë emocionues 
për të gjithë ju studentë të rinj, pasi përkon 
me fillimin e një rrugëtimi të rëndësishëm 
në jetë, atë të karrierës universitare. Suksesi i 
karrierës tuaj është prioriteti ynë primar, si staf 
drejtues dhe akademik i Kolegjit Universitar 
të Biznesit, nëpërmjet angazhimit tonë serioz 
për të garantuar që ju të përfitoni arsim me 
standardet më të mira bashkëkohore në një 
mjedis mikpritës ku talentet dhe aftësitë që 
ju tashmë zotëroni, mund të zhvillohen dhe  

pasurohen më së miri. Ndërsa ne vazhdojmë punën e përditshme për 
të përmirësuar cilësinë tonë në standardet më të larta të arsimit në 
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, mirëqënia personale dhe suksesi 
akademik i çdonjërit prej jush është më kryesorja në të gjitha aspektet 
e mbështetjes që ne ju ofrojmë. 

Kjo është ajo ç’ka ne shpresojmë që ju të pranoni këtë angazhim 
me krenari dhe të bëheni një anëtar aktiv i komunitetit studentor të 
Kolegjit Universitar të Biznesit, duke dhënë më të mirën tuaj për tu 
bërë një student i suksesshëm dhe një profesionist i realizuar në jetë.

Suksese në jetën e bukur dhe plot sfida të dijes!

President i KUB
Prof. Ass. Dr. Ylber BEZO

Mesazhi i Presidentit

Prof. As. Dr. Ylber BEZO
President

PROGRAMET E STUDIMIT NË KUB

Fakulteti i Ekonomisë 

Bachelor në Ekonomi

Programet e studimit në BSc në Ekonomi kanë si objektiv të krijojnë dije me 
anë të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, të formojnë specialistë të lartë, 
që t’u përgjigjen kërkesave të tregut të punës, të formojnë specialistë për të 
gjitha fushat profesionale në ekonomi në pozicionet: financierë, kontabilistë, 
menaxherë, ekonomistë, bankierë, menaxherë të riskut, ekspertë të sigurimeve 
dhe fondeve të pensioneve, të investimeve, të bursës, institucioneve financiare, 
informaticienë të biznesit dhe teknologë të informacionit.

Bachelor në Ekonomi (3 vite akademike, 180 kredite/ECTS) në:

Financë Kontabilitet  

Administrim Biznesi

Banka dhe Institucione Financiare

Informatikë Biznesi  

Teknologji Informacioni

Master i Shkencave (2 vite akademike 120 kredite/ECTS)

Kontabilitet Financë 

Kontabilitet Auditim

Menaxhim Biznesi

Menaxhim në Marketing

Administrim Publik

     Shkenca Informatike

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike ofron: Program i Integruar 
“Master i Shkencave në Drejtësi” dhe dy programe Bachelor në: “Shkenca 
Politike” dhe “Marrëdhënie Ndërkombëtare”. Këto programe ofrojnë njohuri 
bashkëkohore, për të përgatitur specialistë të aftë në fushën e drejtësisë, 
shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, që të mund të 
kontribuojnë në sektorin publik, privat dhe më gjerë. Veprimtaritë formuese 
të këtyre programeve pajisin studentët me njohuri të thelluara në profesionet 
e juristit, politologut, diplomatit dhe specialistit të lartë në marrëdhënie 
ndërkombëtare.

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike ofron studime në:

Drejtësi (Studime të integruara 5 vite akademike, 300 kredite/ECTS)

Shkenca Politike (Bachelor 3 vite akademike, 180 kredite/ECTS)

Marrëdhënie Ndërkombëtare (Bachelor 3 vite akademike, 180 kredite/ECTS)

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike ofron studime në 
ciklin Master i Shkencave në këto programe:

E Drejtë Civile & Tregtare (2 vite akademike, 120 kredite/ECTS)

E Drejtë Penale (2 vite akademike, 120 kredite/ECTS)

Kolegji i Studimeve
të Larta Profesionale (2 Vjeçare)

Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale (KSLP) është njësi e Kolegjit 
Universitar të Biznesit, i cili është licensuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë Nr. 139 datë 23.03.2018. KSLP funksionon me një godinë 
të re moderne dhe me laboratorë të fjalës së fundit.

Programet e studimeve të larta profesionale 2 vjeçare në KSLP kanë si objektiv 
të krijojnë profesionistë të lartë, që t’u përgjigjen kërkesave dhe nevojave të 
tregut të punës brenda dhe jashtë vendit.

Studime të Larta Profesionale 2 vjeçare                    
(120 kredite/ECTS) në programet:

Program profesional “Asistent i Lartë” me profile:

Asistent i Lartë Administrativ 

Asistent i Lartë Financë 

Asistent i Lartë Ligjor

Program profesional “Teknik i Lartë” me profile:

Teknik i Lartë Sisteme Elektrike

Teknik i Lartë Sisteme Kompjuterike

Teknik i Lartë Sisteme Motorrike      

PUNËSIMI

KUB  në përmbushje të vizionit dhe misionit të tij strategjik lidhur me 
pikëtakimin e ofertës akademike me kërkesën e tregut të punës, jo vetëm 
që u mundëson studentëve kryerjen e praktikave profesionale, por  pas  
diplomimit u ofron atyre dhe mundësi punësimi dhe zhvillimi të karrierës së 
tyre profesionale.
Kjo mundësohet falë  bashkëpunimeve që KUB ka vendosur me partnerët si 
sipërmarrje të vogla, të mesme dhe kompani të mëdha vendase dhe të huaja 
që operojnë brenda vendit, studio profesionale, zyrat kontabël dhe studio 
ligjore. KUB ka një rol ndëraktiv me aktorët e biznesit në kuadër të zhvillimt 
të praktikave profesionale, punësimit të studentëve, transferimit të njohurive 
dhe shkëmbimit të ndërsjelltë të eksperiencave, për ti dhënë një vlerë të 
shtuar arsimit të lartë shqiptar.
Nga studimet e përvitshme të realizuara nga Zyra e Studentit dhe Karrierës, 
rezulton se:
• Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë 
gjatë viteve 2012-2020 rezulton se mbi 95% e studentëve të diplomuar 
janë të punësuar.

• Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë 
gjatë periudhës 2012-2020  rezulton se 90% e tyre janë të punësuar.

• Pjesa më e madhe e studentëve të programeve profesionale janë 
punësuar në profesion.

• Mbi 90% e studentëve të punësuar, punojnë në profesion.

Në programet e studimeve profesionale
nuk është kriter pranimi nota mesatare!

Kualifikime dhe Trajnime Profesionale

Kolegji Universitar i Biznesit, përveç pjesës së studimeve në zbatim të 
kurrikulës formale, ofron dhe një sërë kualifikimesh dhe trajnimesh të 
vlefshme për karrierën tuaj profesionale dhe edukimit gjatë gjithë jetës. Pranë 
KUB ju do të gjeni trajnime profesionale në fushën e kontabilitetit, financës 
dhe auditimit, për të fituar titullin “Ekspert Kontabël ose Kontabël i Miratuar”. 
Gjithashtu, në KUB ju mund të kualifikoheni dhe përgatiteni rreth kontrollit të 
cilësisë, marketingut, menaxhimit të karrierës si dhe mund të bëheni pjesë 
e shumë workshop-eve dhe trajnimeve (life-long learning) sipas programit 
europian Erasmus+, etj.


