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Kolegji Universitar “LOGOS” është një institucion privat 
jofitimprurës i themeluar  në vitin 2009 nga Fondacioni “LOGOS”.
Kolegji Universitar “LOGOS” është i akredituar si institucion dhe 
ofron programe studimi të akredituara.

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

MISIONI
 
Misioni i Kolegjit Universitar 
“LOGOS” është t’i shërbejë 
shoqërisë nëpërmjet arsimimit, 
kërkimit shkencor, inovacioneve; 
nxitjes së zhvillimit 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.
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Sinergjia

Integriteti 

Kolegji Universitar “LOGOS” 
garanton suksesin e studentëve 
për të ardhmen duke i përgatitur 
ata në mënyrë akademike, profe-
sionale dhe sociale. Të mësuarit 
e lidhur me jetën reale, u mundë-
son studentëve që ata të jenë të 
gatshëm për tregun e punës, të 
konkurrojnë suksesshëm në një 
ekonomi globale dhe të përba
llojnë  sfidat e jetës. 
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PROGRAMET E STUDIMIT

► Mundësi studimi në universitetet partnere 
ndërkombëtare

► Tarifa të shkollimit më të mira në sektorin e 
arsimit të lartë privat

► Bursa studimi deri në 100% për kategori të 
caktuara studentësh dhe programesh

► Komunitet aktiv nëpërmjet veprimtarive 
studentore

► Punësim profesional me partnerët tanë që gjatë 
studimeve

► Mbi 95% e të diplomuarve punësohen 
menjëherë në profesion

► I akredituar 
► Programe studimi në përputhje me kërkesat e tregut të 

punës
► Disa programe studimi unike, që i ofron vetëm KU 

“LOGOS”
► Personel akademik lokal dhe ndërkombëtar me 

kontribute të spikatura dhe ekpertizë nga bota reale
► Mjedis të nxëni dinamik dhe ndërveprues
► Mjedise funksionale që krijojnë mundësi për të studiuar 

dhe për t’u socializuar

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. 

PSE DUHET TË ZGJIDHNI KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”?
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PERSONELI AKADEMIK

Pedagogët e KU “LOGOS” kanë një 
përkushtim të veçantë për të organizuar të 
nxënit e studentëve, bazuar në qasjen me 
në qendër studentin. Njohuritë, përvoja 
dhe përkushtimi i personelit akademik, 
të kombinuara me punën e studentëve, 
mbështesin zhvillimin e tyre si në aspektin 
akademik ashtu edhe personal. Studentët  

marrin vëmendjen që  u nevojitet për 
të arritur sukses në shkallën më 
të lartë. Kjo i ndihmon studentët 

që të jenë gati për fitimin e 
diplomës dhe vazhdimin e 
studimeve të mëtejshme 
ose të futen në tregun e 
punës. 

Kolegji Universitar 
“LOGOS” ka personel 
akademik ndërkombëtar 

që ofton një ekspertizë 
ndërkombëtare në 
mësimdhënie dhe në 
kërkimin shkencor.

PSE DUHET TË ZGJIDHNI KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”?
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 ekokardiografi, në terapi arti, inxhinieri financiare, në informatikë të zbatuar, në menaxhim 

ferme dhe marketing të produktit bujqësor. 

 

Me raportin studentë – pedagog  

6 : 1 në Kolegjin Universitar 
“LOGOS”, studentët do të njohin 

personalisht pedagogët. 

Në Kolegjin Universitar  “LOGOS” japin 
mësim pedagogë me formim nga një 
spektër i gjerë fushash studimi, të njohur 
për kontribute në mësimdhënie në arsimin e 
lartë, në kërkimin shkencor dhe zhvillimin e 
shoqërisë shqiptare.

KU “LOGOS” ka pedagogë me përvoja nga 
bota reale. Mbi 80% e tyre sjellin përvojën e 
gjatë dhe të pasur nga shëndetësia, biznesi, 
informatika, administrata publike, arsimi,  
organizata dhe kompani të ndryshme.
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TARIFA E 
SHKOLLIMIT

Kolegji Universitar “LOGOS” 
ka dy kampuse, njëri i ven-

dosur në një ndërtesë moderne 
në hyrje të qendrës së Tiranës 
dhe tjetri në Shën Vlash në një 
mjedis të qetë, spiritual dhe të 
gjelbëruar. Në të dy kampuset 
ka mjedise funksionale mësimi, 
laboratorë për analiza mjekësore,  
laboratorë informatike, atelie për 
arsimin parashkollor, software 
financiarë, biblioteka që krijojnë 
mundësi për të mësuarit praktik. 
Studentët mund  të frekuento-
jnë  gjithashtu palestrën mod-
erne për të qenë gjithmonë ak-
tivë. Mjediset krijojnë mundësi 
për të studiuar dhe për t’u social-
izuar.

Kolegji Universitar “LOGOS”, si një 
institucion jofitimprurës, ofron tarifat e 

shkollimit më të mira në sektorin e arsimit të 
lartë privat, që janë nën koston e shkollimit, 
e cila financohet nga Fondacioni “LOGOS”.

BURSA

MJEDISI I TË NXËNIT

Fondacioni “LOGOS” 
ofron për studentët 

e Kolegjit Uni versitar 
“LOGOS” disa lloje bur-
sash, si bursa ekselence, 
bursa ekonomike, bursa 
për studentët me nevoja 
të veçanta, bursa sociale, 
bursa motivimi. 

MJEDISE 
FUNKSIONALE

Kolegji Universitar “LOGOS” u 
ofron studentëve një përvojë të 

shkëlqyer në një mjedis të nxëni 
dinamik dhe ndërveprues. Studentët 
mund të fitojnë njohuri, të zhvillojnë 
aftësi dhe kompetenca që u nevojiten, 
jo vetëm për të qenë të suksesshëm 
gjatë studimeve universitare, por edhe 
për jetën reale dhe tregun e punës. 
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KOMUNITET AKTIV 
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Studentët kanë mundësi të studiojnë në uni-
versitetet partnere një semestër, të kryejnë 

internshipe ndërkombëtare dhe shkolla   verore 
në kuadrin e programeve të ofruara nga Pro-
gramet e Bashkimit Evropian, si Erasmus +, 
Programet e Përbashkëta Master. 
Kolegji Universitar “LOGOS” ofron shkëm-
bime stude ntësh dhe pedagogësh nëpërmjet 
bashkëpunimit me universitete në Greqi dhe 
Rumani. 
Së shpejti, pritet të ngrihet pranë Kolegjit 
Universitar “LOGOS” Qendra Rajonale 
Ballkanike për Zhvillimin e Qëndrueshëm 
që do të ofrojë kurse të shkurtëra dhe pro-
grame master i shkencave në vlerësim të 
mjediseve të mbrojtura, si një bashkëpunim 
me Institutin Ndërkombëtar të Frankofo
nisë për Zhvillim në Kanada.

PARTNERITETI ME PUNËDHËNËSIT

Kolegji Universitar “LOGOS” ka vendosur 
partneritete me një sërë organizatash. Punëdhënësit 

kanë vlerësime të larta për studentët e Kolegjit 
Universitar “LOGOS”. Partneriteti me Helius Systems 
SHPK është bashkëpunimi më i ri, i vitit 2019, në fushën 
e informatikës së zbatuar dhe ekonomisë që do të mund 
të punësojë, që gjatë studimeve, studentët më të mirë të 
Kolegjit Universitar “LOGOS”.

Kolegji Universitar “LOGOS” 
krijon mundësi të lidhë studentët 

me komunitetin duke ftuar ekspertë të 
fushave të ndryshme për leksioneve 
të hapura, diskutime, debate, duke 
ftuar përfaqësues të punëdhënësve 
për mundësi të punësimit. Aktivitetet 
e studentëve nëpërmjet klubeve, rrjeteve 
sociale dhe festimeve të ndryshme mu
ndë sojnë që stu dentët të nji hen dhe të 
bëjnë një jetë sociale aktive. 

NDËRKOMBËTARIZIMI
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                                                                 FAKULTETI EKONOMIK                                                                                                                        FAKULTETI EKONOMIK

Emërtimi i programit të studimit Kredite Kohëzgjatja Kritere pranimi
Tarifa e 

shkollimit  
lekë në vit

Mundësi punësimi

Bachelor në financë-kontabilitet 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit  
të Ministrave (nota mesatare 6) 150.000 Në banka, në sektorët financiarë të organizatave të të gjitha llojeve, në 

sektorin e kostove dhe çmimeve, hartues buxheti

Bachelor në menaxhim biznesi 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të  
Ministrave (nota mesatare 6) 150.000

Administrator i përgjithshëm, ekonomist në sektorin e administratës 
publike, menaxher në sektorin bankar, menaxher në sektorin e sigurimeve, 
menaxher shitjesh, menaxher portofoli, menaxher i burimeve njerezore, 
menaxher i sektorit të pagave dhe punësimit, menaxher investimesh, 
menaxher marketing, menaxher reklame dhe promocioni

Baclehor në menaxhim turizmi 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit  
të Ministrave (nota mesatare 6) 150.000 Në agjenci turistike, në hotele, në resorte, në qendra arkeologjike, në 

sektorin e turizmit rural, në agjenci të promocionit turistik
Master profesional në financë-
kontabilitet 60 1 vit Sipas kritereve të miratuara  

nga Senati Akademik 150.000 Në banka, në sektorët financiarë të organizatave të të gjitha llojeve, analist i 
proceseve financiare

Master i shkencave në inxhinieri 
Financiare* 120 2 vjet Sipas kritereve të miratuara  

nga Senati Akademik 200.000
Në institucione financiare që përfshijnë analizën dhe matjen e riskut sasior, 
në kompanitë e sigurimeve, bankat, fondet e pensioneve, ose konsulentë 
në institucionet qeveritare

Master i shkencave në administrim 
Biznesi* 120 2 vjet Sipas kritereve të miratuara  

nga Senati Akademik 150.000

Administrator i përgjithshëm, analist i proceseve operacionale, drejtues 
projektesh, ekonomist në sektorin e administratës publike, menaxher në 
sektorin bankar, menaxher në sektorin e sigurimeve, menaxher shitjesh, 
menaxher portofoli, menaxher i burimeve njerëzore, menaxher i sektorit 
të pagave dhe punësimit, menaxher investimesh, menaxher marketingu, 
menaxher reklame dhe promocioni

Studime profesionale në menaxhim 
ferme* 120 2 vjet Sipas kritereve të miratuara  

nga Senati Akademik 150.000
Në menaxhim e fermave bujqësore dhe blegtorale, konsulent i menaxhimit 
të agrobiznesit, në menaxhimin e ndërmarrjeve të përpunimit të produkteve 
bujqësore

Studime profesionale në marketing 
të produktit bujqësor* 120 2 vjet Sipas kritereve të mir atuara  

nga Senati Akademik 150.000
Në ferma e ndërmarrje të përpunimit të produkteve bujqësore dhe 
blegtorale, në agjenci të mbrojtjes së konsumatorit, në sektorin e turizmit 
rural, në agjenci promocioni të produkteve bujqësore

Programet e shënuara me * pritet të hapen për herë të parë në vitin akademik 2019-2020  

PROGRAME TË STUDIMIT NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”
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                                                                 FAKULTETI EKONOMIK                                                                                                                        FAKULTETI EKONOMIK
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PROGRAME TË STUDIMIT NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”
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PROGRAME TË STUDIMIT NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”

                             FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA                                                                                                          FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA

Emërtimi i programit të studimit Kredite Kohëzgjatja Kritere pranimi
Tarifa e 

shkollimit  
lekë në vit

Mundësi punësimi

Bachelor në informatikë të zbatuar 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  
(nota mesatare 6) 170.000 

Programues, analist, konsulent i sistemeve IT, të aplikimeve të web, në 
sektorë të ndryshëm të kompanive prodhuese, organizata tregtare dhe 
financiare, kompanitë e sigurimeve

Bachelor në teknikë e lartë në 
laboratorë mjekësorë 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 6) 180.000 Në laboratorë mjekësorë, në spitale, në qendra shëndetësore ambulatore 

Bachelor në shkenca të ushqimit 
dhe dietologji* 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 6) 250.000

Në shërbimin mjekësor spitalor, kopshte, shkolla, shtëpitë e kujdesit për 
moshën e tretë, sektorin privat, në sektorët e promocionit shëndetësor, 
sektorët e kontrollit dhe cilësisë së ushqimit, industrisë ushqimore, 
organizata publike dhe private të fokusuara tek ushqimi dhe të ushqyerit, 
në kompani prodhimi dhe administrimi private dhe publike që kanë nevojë 
për inspektorë dhe supervizorë të sigurisë ushqimore

Master profesional në teknikë e 
lartë në në laboratorë mjekësorë 60 1 vit Sipas kritereve të miratuara nga  

Senati Akademik 180.000 Në laboratorë mjekësorë, në spitale, në qendra shëndetësore ambulatore

Master profesional në 
ekokardiografi* 60 1 vit Sipas kritereve të miratuara nga  

Senati Akademik 250.000 Në spitale (qëndrore, rajonale, publike, private), poliklinikat e shërbimit 
ambulator, në praktikën private

Master i shkencave i integruar në 
farmaci* 300 5 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 6) 375.000 Në farmaci, në ndërmarrje të prodhimit të barnave, në spitale, në agjenci 
të kontrollit të barnave
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  FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE TË KOMUNIKIMIT GJUHËSOR                                          FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE TË KOMUNIKIMIT GJUHËSOR

Emërtimi i programit të 
studimit Kredite Kohëzgjatja Kritere pranimi

Tarifa e 
shkollimit  
lekë në vit

Mundësi punësimi

Bachelor në teologji sociale 
dhe studime religjoze 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 6) 150.000 Në institucione fetare, në institute të studimeve humane, në institucione mediatike

Bachelor në gjuhë dhe 
civilizim grek 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 7) 150.000 

Në sektorë të marrëdhënieve me jashtë të institucioneve qeveritare apo 
joqeveritare, në sektorë të përkthimit, në sektorë të projekteve, në agjenci të 
ndryshme shërbimesh, në  institucione mediatike, organizata ndërkombëtare, 
biznese kombëtare dhe ndërkombëtare

Bachelor në mësuesi për 
arsimin parashkollor 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave 

 (nota mesatare 7) 150.000 Në kopshte të fëmijëve, në qendra të fëmijëve parashkollorë, në drejtori arsimore 
rajonale, në OJF për fëmijët

Bachelor në gjuhë angleze 
dhe gjermane* 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 7) 150.000

Në sektorë të marrëdhënieve me jashtë të institucioneve qeveritare apo 
joqeveritare, në sektorë të përkthimit, në sektorë të projekteve, në agjenci të 
ndryshme shërbimesh, në  institucione mediatike, organizata ndërkombëtare, 
biznese kombëtare dhe ndërkombëtare

Bachelor në punë sociale* 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  
(nota mesatare 6) 150.000 Në shkolla, në qendra të fëmijëve, në spitale, në qendra të të moshuarve, në 

bashki, në OJF për çështje sociale, në shtëpitë e fëmijëve, në qendra këshillimi 

 Master profesional në terapi 
arti* 60 1 vit Sipas kritereve të miratuara nga  

Senati Akademik 150.000 Në shkolla, spitale, qendra rehabilitimi, qendra të fëmijëve, qendra të të moshuarve, 
qendra të shëndetit mendor, në qendra këshillimi

PROGRAME TË STUDIMIT NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”
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  FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE TË KOMUNIKIMIT GJUHËSOR                                          FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE TË KOMUNIKIMIT GJUHËSOR

Emërtimi i programit të 
studimit Kredite Kohëzgjatja Kritere pranimi

Tarifa e 
shkollimit  
lekë në vit

Mundësi punësimi

Bachelor në teologji sociale 
dhe studime religjoze 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 6) 150.000 Në institucione fetare, në institute të studimeve humane, në institucione mediatike

Bachelor në gjuhë dhe 
civilizim grek 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 7) 150.000 

Në sektorë të marrëdhënieve me jashtë të institucioneve qeveritare apo 
joqeveritare, në sektorë të përkthimit, në sektorë të projekteve, në agjenci të 
ndryshme shërbimesh, në  institucione mediatike, organizata ndërkombëtare, 
biznese kombëtare dhe ndërkombëtare

Bachelor në mësuesi për 
arsimin parashkollor 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave 

 (nota mesatare 7) 150.000 Në kopshte të fëmijëve, në qendra të fëmijëve parashkollorë, në drejtori arsimore 
rajonale, në OJF për fëmijët

Bachelor në gjuhë angleze 
dhe gjermane* 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  

(nota mesatare 7) 150.000

Në sektorë të marrëdhënieve me jashtë të institucioneve qeveritare apo 
joqeveritare, në sektorë të përkthimit, në sektorë të projekteve, në agjenci të 
ndryshme shërbimesh, në  institucione mediatike, organizata ndërkombëtare, 
biznese kombëtare dhe ndërkombëtare

Bachelor në punë sociale* 180 3 vjet Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave  
(nota mesatare 6) 150.000 Në shkolla, në qendra të fëmijëve, në spitale, në qendra të të moshuarve, në 

bashki, në OJF për çështje sociale, në shtëpitë e fëmijëve, në qendra këshillimi 

 Master profesional në terapi 
arti* 60 1 vit Sipas kritereve të miratuara nga  

Senati Akademik 150.000 Në shkolla, spitale, qendra rehabilitimi, qendra të fëmijëve, qendra të të moshuarve, 
qendra të shëndetit mendor, në qendra këshillimi

PROGRAME TË STUDIMIT NË KOLEGJIN UNIVERSITAR “LOGOS”
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SUKSESI I SË ARDHMES

Kolegji Universitar “LOGOS” është i 
dedikuar t’i përgatisë studentët për të ardhmen 
profesionale dhe personale, duke ofruar programe 
bashkëkohore, përvojë ndërkombëtare, veprimtari 
ekstrakurrikulare, internship, mobilitete 
ndërkombëtare dhe mentorim në karrierë. 

Te gjithë të diplomuarit e Kolegjit Universitar 
“LOGOS” do të përfitojnë nga anëtarësia e 
përhershme në Rrjetin ALUMNI që do të 
organizojë veprimtari të ndryshme.
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Ne ju ftojmë të bëheni pjesë e komunitetit tonë dhe 
shpresojmë se ju do të bëheni pjesë e këtij institucioni 
që spikat për vlera të tilla si profesionalizmi, 
përsosmëria akademike, integriteti, përgjegjësia, 
respekti, diversiteti, gjithëpërfshirja, sinergjia.
Ju do të mirëpriteni ngrohtësisht dhe mbështeteni 
profesionalisht. 

Duke zgjedhur Kolegjin Universitar “LOGOS”,  ne ju 
urojmë suksese në studimet tuaja të ardhshme.



16

Kampusi 1: 
Rruga “Dritan Hoxha”, Pallatet Komfort”, Tiranë

Kolegji  Universitar 
“LOGOS”

Kontakte
Telefon: 00 355 4 2405355

Celular: 00 355 69 30 30 277
Kontakte online

www.kulogos.edu.al
Email:  info@kulogos.edu.al

Kampusi 2:  Shën Vlash, Durrës

Kisha Shën Vlash

Kolegji Universitar 
“LOGOS”


