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FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA
PROGRAME TË STUDIMIT PROGRAME TË STUDIMIT

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 
DHE KOMUNIKIMIT GJUHËSOR

Emërtimi i programit të studimit
Emërtimi i programit të studimit

Kredite Kohëzgjatja
Kohëzgjatja

Tarifa e 
shkollimit
lekë në vit

Bachelor në teologji sociale 
dhe studime religjoze

Master i shkencave në 
financë-kontabilitet

Bachelor në mësuesi për arsimin 
parashkollor

 

Bachelor në gjuhë 
dhe civilizim grek

Programet e shënuara me * pritet të hapen për herë të parë 
në vitin akademik 2020-2021

Master profesional 
në terapi arti*

*

*

PROGRAME TË STUDIMIT

FAKULTETI EKONOMIK

Programet e Kolegjit Universitar “LOGOS” synojnë të 
përgatisin specialistë për fusha vitale, si: të shëndetit, të 
ekonomisë, të arsimit, të mirëqenies sociale, të teknologjisë 
së informacionit, të teologjisë, të komunikimit, të bujqësisë. 

Kolegji Universitar  “LOGOS” do të ofrojë programe studimi 
unike që nuk i ofron asnjë institucion tjetër i arsimit të lartë 
në Shqipëri në fushën e shkencave të ushqimit dhe 
dietologji, në bioteknologji të ushqimit, në terapi arti, në 
informatikë të zbatuar, në menaxhim ferme dhe marketing 
të produktit bujqësor. 

,

Kolegji Universitar “LOGOS” synon të jetë një qendër 
moderne e të mësuarit dhe e kulturës për transformimin e 
jetëve.
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1 vit

2 vjet

Bachelor në informatikë të zbatuar

Bachelor në teknikë e lartë në 
laboratorë mjekësorë

Bachelor në shkenca të ushqimit 
dhe dietologji*

  

Master i shkencave në 
bioteknologji të ushqimit *

Master profesional në teknikë e 
lartë në në laboratorë mjekësorë
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180

180

 

60
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Kredite

180
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180

 

 

60

3 vjet

3 vjet

3 vjet

1 vit

Misioni i Kolegjit Universitar “LOGOS” është t'i shërbejë 
shoqërisë nëpërmjet arsimimit, kërkimit shkencor, 
inovacioneve; nxit jes së zhvil l imit individual për 
transformimin e jetëve; garantimit të suksesit të studentëve 
në një mjedis global; ofrimit të shërbimeve akademike dhe 
zhvillimit të një komuniteti të larmishëm dhe gjithëpërfshirës.


