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Rreth universitetit tënd
Pranimi në universitet është një sfidë me vete. Kur aplikoni në universitete jashtë
vendit, proçedurat janë akoma më të ndërlikuara. Çdo institucion arsimor ka kër-
kesa, kritere pranimi, procedura dhe afate të ndryshme.

Në këtë pikë INTEGRAL ju vjen në ndihmë.

Nëpërmjet shërbimit “Regjistrim në universitet” mund të aplikoni në deri në pesë
universitete, duke plotësuar vetëm një formular. Në këtë mënyrë, proçesi i regjis-
trimit dhe rruga drejt universitetit të dëshiruar bëhet shumë më e lehtë. 

Universiteti që të përshtatet

Ekzistojnë aq shumë universitete nga të cilat mund të zgjidhni dhe që të gjithë këto kanë kritere dhe
kërkesa specifike. Kur filloni kërkimin mbi universitetin më të përshtatshëm sipas preferencave tuaja,
kjo gjë mund t'ju duket mjaft e ndërlikuar.

Do ju lindin shumë pyetje si:

A është zgjedhja e duhur? 

A e ofron ky universitet degën time të preferuar?

Si priten studentët e huaj atje? etj.

Përfaqësuesit e INTEGRAL-it mund t'ju ndihmojnë në zgjidhjen e dilemave tuaja. Ne zgjedhim institu-
cione partnere në varësi të cilësisë dhe programit të studimeve për studentët e huaj. Ne ju sigurojmë
që institucionet tona partnere plotësojnë të gjitha standartet e kërkuara nga ju. 

Garantojmë asistencë profesionale

Shërbimet tona nuk ndalen vetëm tek procedura e thjeshtë e regjistrimit. Që nga momenti i parë që
ju kërkoni shërbimet tona dhe deri në diplomim ne mund të jemi pranë jush, për t'ju ndihmuar

dhe udhëzuar.

Ne punojmë së bashku me ju dhe prindërit tuaj në mënyrë që t'ju garantojmë aplikimin në universite-
tin e duhur. Gjithashtu ju mbajmë të informuar për çdo hap të aplikimit dhe do të jemi pranë jush
deri në fund të proçesit. 
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1 Në partneritet me universitetin tuaj
Kemi marrëdhënie të shkëlqyera me shumë universitete partnere
dhe duke përdorur eksperiencën dhe kompetencën e konsulentë-
ve tanë, do të punojmë së bashku me ju dhe prindërit tuaj, në
mënyrë që ju të përfitoni nga të gjitha informacionet dhe këshillat
që ju duhen. 

2 Institucione të zgjedhura në mënyrë speciale
Çdo universitet është i zgjedhur në mënyrë të veçantë në varësi të
përshtatjes me nevojat e studentëve të huaj dhe në varësi të cilë-
sisë së studimeve të ofruara. Ne bashkëpunojmë me institucione
arsimore në mbarë botën, që ofrojnë një shumëllojshmëri progra-
mesh me kohëzgjatje që varion. 

3 Një gamë e plotë programesh arsimore
Së bashku me degët më të kërkuara si biznes, drejtësi, mjekësi
dhe informatikë, ne ofrojmë gjithashtu një gamë të gjerë degesh
të tjera në fushën e modë & design, bioteknologji, sporte, veteri-
nari etj. 

4 Regjistrim gjatë gjithë vitit
Dokumentet e regjistrimit për në universitet mund të përpunohen
në çdo periudhë të vitit. Shumë universitetet kanë tre ose katër
data fillimi gjatë vitit: shtator, janar dhe qershor, ndërsa disa uni-
versitete ose degë të veçanta kanë afate kohore më të shkurtra.
Përsa i përket këtij informacioni do të kujdesemi ne që të siguroj-
më datat e sakta.

5 Zbritje në tarifat e universitetëve dhe bursa
Duke zgjedhur shërbimet tona, mund të përfitoni dhe ulje për
tarifat e shkollimit dhe bursat, të cilat janë negociuar me universi-
tetet tona partnere. Gjithashtu mund t'ju ndihmojmë në aplikimin
për bursa të tjera.

6 Takime të drejtëpërdrejta në Shqipëri me përfaqë-
suesit e universiteteve

Në momentin e regjistrimit, ju bëheni anëtarë të klubit “World
Education”. Do të merrni ftesa për takime individuale me përfaqë-
suesit e universiteteve dhe do të mund të merrni pjesë në prezan-
timet e programeve universitare të ofruara, si dhe në panairin
“Integral World Education Fair”, që zhvillohet cdo vit në muajin
mars.

7 Paketa komplekse e shërbimit
Nëpërmjet shërbimit “Regjistrim në universitet”, ju do të përfitoni
konsulencë akademike të plotë, që nga orientimi profesional dhe
analizimi i qëllimeve akademike personale, zgjedhja e degës dhe
universitetit, deri në orientimin përpara nisjes drejt studimeve si
dhe kujdesje në procesin e përshtatjes në mjedisin e ri akademik.

8 Proçesi i regjistrimit i qartë dhe i shpejtë
Konsulenti juaj personal do të kujdeset për komunikimin me uni-
versitetin e zgjedhur dhe do t'ju ndihmojë gjatë gjithe procesit,
që nga aplikimi e deri në nisje, pa qene nevoja te angazhoheni në
komunikimet me universitetet. Në këte mënyrë, do të merrni të
gjitha informacionet rreth afateve të fundit si dhe dokumentave
të nevojshme.

9 Akomodimi
Partnerët tanë i japin përparësi akomodimit të nxënësve që e
kanë vitin e parë të studimeve jashtë shtetit dhe aplikojnë ulje për
akomodimin e tyre. Konsulentet tanë do të kujdesen që ju të për-
fitoni nga të gjitha informacionet që ju nevojiten për të bërë
zgjedhjen më të mirë.

9 zgjidhje praktike për suksesin tënd
Shërbimi "Regjistrim në universitet" ju siguron ndihmën profesionale gjatë pro-
çedurave të aplikimit. Ne do të jemi katalizatorë dhe ndërmjetës midis jush dhe
universitetit të zgjedhur.
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Programe arsimore dhe specializime 
Faqet e mëposhtme do t’ju prezantojnë programet e arsimit të universiteteve
jashtë shtetit dhe kërkesat kryesore për pranim. Për informacione të mëtej-
shme mund të kontaktoni konsulentët e INTEGRAL. 

Kohëzgjatja e studimeve tuaja universitare mund të variojë në varësi të shtetit
të zgjedhur. Në Britaninë e Madhe zgjat tre vite, por në disa raste universite-
tet mund ti kërkojnë studentit të bëjë një vit përgatitor (Foundation Year)- 1
ose 2 semestra. 
Në Hollandë dhe Danimarkë kohëzgjatja e studimeve është katër vjeçare. Viti
i parë i është dedikuar përgatitjes të studentëve të huaj, duke i ndihmuar të
zgjerojnë njohuritë. Në universitetet të modelit amerikan, Liberal Arts, kohëz-
gjatja e studimeve është katër vjeçare, ndërsa specializimi zgjidhet mbas për-
fundimit të vitit të dytë. Studentët mund të përshpejtojnë përfundimin e stu-
dimeve duke përdorur dhe semestrat e verës. 

Kërkesa të përgjithshme për studime universitare:

Diplomë e shkollës së mesme

Vit përgatitor (Foundation Year) në Britaninë e Madhe

Të keni mbushur 18 vjeç

TOEFL iBT ose IELTS, ndërsa në disa raste jepet test në zyrën Integral

Programet universitare

Kohëzgjatja e studimeve- 1 ose 2 vite

Masterat mund të jenë akademike- leksione dhe seminare, të ngjashme me
programet universitare ose të kërkimit, që përfshijnë një semestër kërkimi nën
kujdestarinë e një profesori. 

Ndonjëherë masterat kanë orientim profesional. 

Janë të dizenjuar për njerëzit që dëshirojnë:

Të zgjerojnë njohuritë përkatëse në fushën e tyre profesionale

Të fitojnë dije në një fushë tjetër me qëllim për ta zbatuar këtë në një fushë
të caktuar ose në vendin e punës

Kërkesat kryesore për studime masteri:

Diplomë e studimeve universitare (në varësi të masterit mund të ndodh që
të kërkohet diploma e të njëjtës fushë)

Të keni mbushur 21 vjeç

TOEFL iBT ose IELTS, ndërsa në disa raste dhe test në zyrën Integral

Disa mastere kërkojnë dhe eksperiencë profesionale

Programe masteri

MBA është programi i masterit më i përhapur në fushen aktuale të globalizimit

të bizneseve. Studimet e MBA nuk janë teorike, por bazohen tek puna me raste

reale nga ambjenti ekonomik. Kohëzgjatja e studimeve është nga një në dy vjet

dhe shpjegimi është në gjuhën angleze. Të gjitha universitetet dhe shkollat e

njohura të biznesit e ofrojnë këtë program dhe shpeshherë studimet zhvillohen

minimalisht në dy shtete dhe përfshijnë punën në projekte në kuadër të firmave

më të mira. MBA zhvillon cilësitë analitike, mendimin strategjik, cilësitë e orga-

nizimit dhe menaxhimit për ata që duan të prekin një nivel të lartë në zhvillimin

e karrierës. 

Programi është shumë i vlerësuar dhe i kërkuar nga punëdhënës dhe hap mun-

dësi të reja për të diplomuarit. 

. 

Kerkesat kryesore për MBA

Të keni mbushur 21 vjeç

Studimet universitare të përfunduara, në disa raste edhe masteri

TOEFL iBT ose IELTS, ndërsa në disa raste dhe test në zyrën e Integral

Eksperiencë pune në një pozicion menaxhimi

MBA, Executive MBA

Ky lloj arsimi i ofrohet studentëve të diplomuar dhe të vitit të tretë por edhe të
rinjve specialistë dhe stafit të lartë. Qëllimi është familjarizimi me kërkesat dhe
inovacionet e reja të fushës respektive. 

Kohëzgjatja mund të jetë nga gjashtë muaj në një vit. 

Studimi për këtë nivel ka një kohëzgjatje prej dy vitesh dhe ka si qëllim për-

gatitjen e studentëve për një industri ose profesion të caktuar. Pas mbarimit

të këtij niveli studentët mund të vazhdojnë studimet në të njëjtin institucion

ose në një institucion partner për marrjen e diplomës universitare. 

Kurset e çertifikimit Titulli specialist



Shërbimi “Regjistrim në universitet”

Paketë falas
Çdo student do të përdori falas shërbimin “Regjistrim në universi-
tet” për programet universitare dhe masteri të universiteteve par-
tnere. 

Regjistrim nëpërmjet UCAS, Britania e Madhe
INTEGRAL është një qendër zyrtare e regjistruar nëpërmjet siste-
mit të regjistrimit në Britaninë e Madhe- UCAS. Nëpërmjet këtij
sistemi, kryhen të gjitha aplikimet për studime universitare në
Mbretërinë e Bashkuar. 

Kërkim individual
Studentët që dëshirojnë të aplikojnë në një universitet jo-partner
INTEGRAL, mund të përfitojnë kundrejt një pagese shërbimin
“Regjistrim në universitet”. 

Shërbimi “Regjistrim në universitet” përfshin:

Konsultime paraprake

Analizë të nevojave dhe qëllimeve të kandidatëve

Konsultime individuale dhe caktimi i përparësive

Zgjedhja e specializimeve

Hartimi i një liste të universiteteve të përshtatshme, që ofrojnë specializi-
min e kërkuar

Ndihmesë për regjistrim në provimet TOEFL dhe IELTS

Informacione për pergatitjen gjuhësore jashtë shtetit për TOEFL dhe IELTS

Seminare për hartimin e një letre aplikimi (falas për kandidatët e regji-
struar në kohë)

Dorëzimi i dosjeve në universitetet e zgjedhura

Plotësim i formularit të regjistrimit, plotësim i dokumentave dhe dërgimi i
tyre në universitete

Komunikim me universitetet dhe ndjekje të zhvillimit të aplikimit

Ndjekje të afateve të fundit sipas ofertave të universiteteve dhe konfirmi-
mit të vendit

Regjistrim dhe nisje në universitetin e zgjedhur

Konsultim për bursa

Aplikim për akomodim dhe konfirmim të vendit në konvikt

Ndihmesë për pagesë të taksave të ndryshme të universitetit

Përgatitje për nisjen drejt universitetit

Ndihmesë për blerjen e biletës së avionit

Telefon në rast emergjence

Orientim përpara nisjes

Gjatë kohës së studimit të vitit të parë

Ndihmesë për përshtatje në mjedisin e ri të studimit
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Konsulentët tanë do të bisedojnë me ju për fushën e pëlqyer për të va -
zhduar studimet. Në rast se akoma nuk e keni vendosur se në cilin drej-
tim do të vazhdoni, ne do t’ju tregojmë për degët më moderne, për lën-
dët e përfshira dhe për profesionet më të kërkuara të kohës. 

Stafi jonë i konsulentëve do të analizojë me vëmëndje rezultatet e provi-
meve dhe çertifikatave gjuhësore dhe të zgjedhi për ju universitetet më
të përshtatshme. 

Zgjedhja e universitetit2

Ne do të marrim listën tuaj të notave, letrat e rekomandimit, çertifikatat,
taksën e pranimit dhe do të kujdesemi për të gjithë proçesin. Pranimi3

Zakonisht katër deri tetë javë është kohëzgjatja për marrjen e përgjigjes
nga universitetet e zgjedhura prej jush. Ju ngelet vetëm të bëni zgjedhjen
përfundimtare. 

Marrja e përgjigjes nga uni-
versitetet4

Urime, jeni student! INTEGRAL do të konfirmojë vendin tuaj në universitet
dhe do të merret me të gjitha detajet për sa i përket udhëtimit, akomodi-
mit, etj. 

Konfirmimi i vendit5

Analiza e nevojave dhe
zgjedhja e degës

Proçesi i regjistrimit
Për t’ju ofruar mundësinë e përgatitjes për fillimin e studimeve të larta dhe
përfundimin e studimeve të shkollës së mesme kemi krijuar për ju një proçes
regjistrimi të qartë dhe të thjeshtë. 

1
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Programet kryesore (lista përfshin vetëm grupet e specializimit)

Coventry University krenohet me historinë e tij 160 vjeçare, kohë në të cilën Fakulteti i Ekonomisë ka lulëzuar

dhe ka pasur një zhvillim jashtëzakonisht të mirë. Universiteti mbahet si një ndër institucionet arsimore me

zhvillim progresiv dhe ka qënë në vendin e dytë në renditjen e gazetës Sunday Times University Guide 2012.

Gjatë viteve të fundit, universiteti ka investuar shuma të mëdha në rindërtimin dhe modernizimin e godinës

së tij. Sipas renditjes së bërë nga Guardian për 2016 ai është renditur për tre vjet rradhazi në vendin e parë

për godinën më moderne në Britaninë e Madhe. Kjo gjë ka një influencë shumë të madhe mbi ata që studio-

jnë aty e pikërisht vlerësimi i tyre ndikoi në renditjen e universitetit gjithmonë e më lartë vitet e fundit.

Coventry University renditet i 15-ti sipas The Guardian University Guide 2016! PROGRAMET TOP janë: Art &

Design, Biosciences, Business and management studies, Computer sciences and IT, Drama & dance, Econom-

ics, Engineering: civil, electronic & electrical, mechanical etj. I vlerësuar si Modern University of The Year (The

Guardian University Guide 2014, The Times dhe The Sunday Times Good University Guide 2014). 94% e stu-

dentëve të diplomuar me sukses punësohen në kompani të njohura ndërkombëtare.

Coventry University është i vendosur mbi një sipërfaqe prej 33 akri. Biblioteka e uni-

versitetit ka një bukuri të veçantë, për ndërtimin e së cilës janë investuar më shumë

se 20 milionë paund britanik. Universiteti ka si simbol shpendin Phoenix, i cili për-

faqëson rilindjen e qytetit mbas shkatërrimit të tij gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Kampuse universiteti
Coventry, Londër

Aeroporti më i afërt
Londër 2 orë

Gjuha e studimit
Anglishtja

Taksa në paundin britanik për 

Programe universiteti £11,359 - £13,476/vit

Programe masteri £11,280- £14,500/vit

MBA £14 500/vit

Akomodimi në kampus 
duke filluar nga 199/javë

Viti përgatitor 

 Business, Economics, Finance and

Management

 Engineering and science

 Social science

 Life sciences

 Art, Design and Media

Programe universiteti

 Dietetics

 Automotive Design

 Aviation Management

 Economics

 Disaster Management and Emer-

gency Planning

 Business and Finance

 Advertising and Marketing

 Transport Management and

Logistics

 Journalism and Media

 Music Technology

 Civil and Structural Engineering

 Civil Engineering

 Architecture

 International Law

 Sport Marketing

 Sport Psychology

 Theatre and Professional Practice

 Physiotherapy

 Computers, Networking and 

Communications Technology

 Computer Science

Programe masteri

Të gjitha specializimet e më

sipërme plus:

 MBA in Enterpreneurship and

Innovation

 MBA in Global Business

 MBA in Aviation Management

 Disaster Management

 MBA in Global Financial Services

 MBA in Information Technology

 Banking and Finance

 MBA in Logistics

 MBA in Marketing

 Global Journalism

 MBA in Oil and Gas Management

 Design and Transport 

 Dance Making and Perfomance

 Graphic Design 

 Illustration and Animation

 Design and Ergonomics

 Defence and Security Engineer-

ing

 Design and Transport 

 Engineering Business Manage-

ment

 Environmental Management

 Music Composition

 Terrorism, International Crime

and Global Security

 Human Resource Management

 Diplomacy Law and Global

Change

 Manual Therapy

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Coventry University

Coventry, Britania e Madhe

Bursa

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Universiteti ka 13 konvikte të veta në Coventry. Për sa i

përket kampusit në Londër, universiteti kujdeset për të

siguruar opsione të ndryshme akomodimi sipas buxhe -

tit. 

Akomodim

Informacione të përgjithshme

Studentë:

2600 studentë të huaj

12000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

Programe universiteti: 3 vite

Programe universiteti + stazhi: 4 vite

Master: 1 vit

Viti akademik

2 semestra- shtator/korrik

Pranimi i studentëve të rinj

shtator-janar

Periudha e regjistrimeve: 

15 janar - programe universiteti

3-4 muaj përpara - master 

Kërkesa për pranim

Viti përgatitor: 

>  Diploma e shkollës së mesme

>  IELTS 4. 5

Programe universiteti: 

>  Diploma e shkollës së mesme + viti përgatitor

>  IELTS 6. 0 pike/ CAE C/ FCE A/ CPE C

Programe masteri dhe doktorature

>  Diploma e nivelit të parë (bachelor) në një fushë të

ngjashme

>  IELTS 6,5 pikë/CAE A

Studentët që do të paguajnë të gjithë tarifën e shkollës para ose gjatë afatit të regjistrimit përfitojnë 5%

zbritje.

Studentët mund të përfitojnë bursa të ndryshme merite në bazë të rezultateve akademike. 

Studentët e Fakultetit të Shëndetësisë dhe Shkencave mund të perfitojnë bursa merite vetëm në vitin e

parë.

Afati përfundimtar për të aplikuar për bursë është 31 Mars 2017 ose 30 Qershor 2017.
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I votuar si England's Leading Modern University nga the Sunday Times University Guide për njëmbëdhjetë

vjet radhazi, Oxford Brokes University renditet në 500 universitetet më të mira të botës. I vendosur në qytetin

e bukur të Oksfordit, një nga qytetet më të mëdha të studentëve në botë. I njohur ndërkombëtarisht për

cilësi të lart të mësimdhënies inovative dhe metodave të të mësuarit. Programet e Diplomimit janë projektuar

duke u bazuar në karrierën tuaj të ardhshme. 

Programet kryesore (lista përfshin vetëm grupet e specializimit)

Informacione të përgjithshme

Studentë:

5744 studentë të huaj

17846 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

Studime universitare- 3 vite

Viti përgatitor (Foundation) - 1 vit

Master-në funksion të programit

MBA- 1 vit

Viti akademik

2 semestra: Shtator- Qershor

Pranimi i studentëve të rinj

Shtator/ Janar

Periudha e regjistrimeve: 

15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm

1 Qershor - Afati i fundit

Kërkesa për pranim

Viti përgatitor (Foundation)

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 5. 5 pikë

Programe universiteti

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 6. 0-7. 0 / CAE B CPE B

Kërkesat për Master:

>  Diplomë ekuivalente me nderime + eksperiencë pune

>  5. 5 IELTS/ 72 IBT

Studime masteri

>  Diplomë e nivelit të parë (bachelor) në një fushë të

ngjashme

>  IELTS 6. 0-6. 5/ CAE B CPE B

Oxford është një qytet me një atmosferë të jashtëzakonshme akademike dhe dhjetra

universitete e shkolla të mesme. I themeluar në vitin 1865, Oxford Brookes bashkon

shkollat e arteve, teknike, mjekësore dhe shoqërore. I zgjedhur si universiteti i ri më i

mirë për 9 vite rrjesht, “Brookes” dallohet për infrastrukturën e jashtëzakonshme,

studime të shkëlqyera nga fusha të ndryshme, e kombinuar me tradita britanike

klasike. Oxford Brookes është i mirënjohur për programet elastike të mësimit në më

shumë se 80 specializime kryesore dhe për mundësitë e kombinimit me më shumë

se 1000 profile shtesë. 

Kampuse universiteti
Oxford 3 kampuse

Aeroporti më i afërt

Heathrow – 
1 orë dhe 30 minuta

Gjuha e studimit
Anglishtja

Oxford Brookes 
University

Oxford, Britania e Madhe

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Program Masteri Dy vjeçar

Studentët mund të aplikojnë për akomodim mbasi të kenë marr letrën e pranimit, në të cilën kanë kodin

e tyre personal.

Akomodim

Studentët mund të përfitojnë bursa prej 2,000 GBP. 

Bursa

Ky program i ri Masteri dy vjeçar është i projektuar që të zhvillojë gjuhën angleze, aftësitë e studimit dhe

njohuritë tuaja në vitin e parë, në mënyrë që ju të përparoni në masterin tuaj në Oxford Brookes në vitin

e dytë. Mbasi të keni përfunduar në mënyrë të suksesshme programin dy vjeçar ju do të diplomoheni me

diplomën e masterit të zgjedhur si psh. MSc, MA. 

Taksa në paundin britanik

Programe univeristeti £12,640 / vit
Programe masteri £13,460 - £14,520 / vit
Akomodimi duke filluar nga 107.59 / javë
Vit përgatitor (Foundation) £8500/ vit
Pre-Master 10 785 / vit

Viti përgatitor (Foundation)

Vit përgatitor për Art dhe Design

- Diplomë e vitit përgatitor

Inxhinieri Mjedisi - kurs përgat. 

Vit përgatitor për Informatikë -

Kurs përgatitor

Vit përgatitor për Inxhinieri -

Kurs përgatitor

Diplomë e vitit përgatitor në Art

Figurativ

Vit ndërkombëtarë përgatitor

për Art, Shkenca shoqërore dhe

Drejtësi- kurs përgatitor

Vit ndërkombëtarë përgatitor

për Biznes dhe Tenkologji - kurs

përgatitor

Diplomë ndërkombëtarë e vitit

përgatitor

Diplomë ndërkombëtarë e vitit

përgatitor (program i zgjatur)-

diplomë e vitit përgatitor

Vit përgatitor për Teknologji -

kurs përgatitor

Programe universiteti

Architecture

Law

Business Mgmt. 

Marketing 

Mgmt. 

Computer Sciences

Intl. Relations

Hospitality and tourism

Film Studies

Programe universiteti dhe masteri

MBA 

Business Analysis 

Business Mgmt. 

Business and Enterprise 

E-Business

E-Marketing

Mgmt. of Innovat. and Change

Intl. Architectural Regeneration

and Development 

Intl. Business Economics 

Intl. Hospitality and Tourism

Mgmt. 

Intl. Mgmt. 

Intl. Publishing

Intl. Studies

LLM in Intl. Law 

Environm. Mgmt. and Tech. 

Telecommunication Networks,

Mobile and High Speed - MSc

Tourism: Environment and

Development 

Intl. Trade and Logistics

Racing Engine Design 

Real Estate Mgmt. 

Mgmt. in Health and Social Care 



10

Me një eksperiencë prej më shumë se një shekulli, University of Sunderland është ndër institu-

cionet më prestigjioze të arsimit në Evropë. Kurset në të cilat marrin pjesë studentë nga e

gjithë bota përfshijnë fushat e mëposhtme: media, komunikim, art, shkenca, etj. Universiteti

është një institucion modern, duke trashëguar traditat e shkollës teknike të qytetit dhe duke

kombinuar arsimin klasik me teknologjitë e jashtëzakonshme. 

Kampuse universiteti
Sir Tom Cowie kampus
dhe City kampus

Aeroporti më i afërt
Manchester- 3 orë
Newcastle - 30 min

Gjuha e studimit
Anglishtja

Taksa në paundin britanik 

Programe universiteti

   Tourism

   Banking and Finance

   Business and Management

   Business Law

   Accounting and Finance

   Advertising and Design

   Animation and Design

   Computer Science

   Computing

   Criminology

   Dance

   Drama

   English Language

   Events Management

   Fashion Journalism

   Film and Media

   Financial Management

   Fine Art

   History

   HR

   Journalism

   Law

   Marketing

   Media Studies

   Music

   Performing Arts

   Photography

   Politics

   Psychology

   Public Relations

   Sport

Programe masteri

   Animation and Design

   Business Studies

   Counselling

   Design: Multimedia and Graph-

ics

   Engineering Management

   Environmental Management

   Film and Cultural Studies

   Fine Art

   Glass

   History

   HR Management

   Illustration and Design

   International Management

   LLM Human Rights

   Marketing

   MBAMedia and Cultural Studies

   News Journalism

   Photography

   Project Management

   Psychology

   Public Relations

   Software Engineering

   Tourism and Event

   Telecommunications Engineer-

ing

Programet kryesore

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

University of Sunderland

Sunderland, Britania e Madhe

University of Sunderland ofron një larmishmëri programesh akademike të ndara në pesë fakultete. Ekipi i famshëm i

profesorëve është i përkushtuar për ti transformuar studentët në specialistë me një përgatitje të mirë, lider të ardhshëm

dhe personalitete në fushën e kërkimeve shkencore. Kurset zhvillohen në një mjedis akademik dinamik që kombinon

kurset teorike me aktivitete praktike për projekte reale.

Pesë arsye për të ardhur në Sunderland: 

-    I përzgjedhur nga Guardian University Guide 2012 si Universiteti i Vitit

-    Mbështetje e madhe në karrierë dhe mundësi punësimi

-    Kosto të përballueshme të jetesës 

-    Lider botëror në kërkime në 10 subjekte, sipas vlerësimit të fundit nga Research Assessment Exercise (RAE 2008)

Informacione të përgjithshme

Studentë:

2695 studentë të huaj

18000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

3 vite: studime universitare

1-1. 5 vite: studime masteri

Viti akademik

2 semestra

Pranimi i studentëve të rinj

Shtator/Janar

Periudha e regjistrimeve: 

15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm

1 Qershor - Afati i fundit

Kërkesa për pranimin

Foundation Year (Viti përgatitor)

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 4 / Test në zyrën Integral

Programe universiteti

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 6,0 / CAE and CPE with C /Test në zyrën Integral

Programe masteri

>  Diplomë bachelor

>  IELTS 6,5 / CAE and CPE with C / Test në zyrën Inte-

gral

Për të gjithë studentët e huaj aplikohet një burse prej

£1,500. Kjo bursë përfitohet automatikisht, nuk është

nevoja të aplikoni për të. Bursa është në formën fee

waiver - nga taksa juaj e shkollimit do zbriten £1,500. 

Bursa

Akomodim

Foundation Year (vit përgatitor): - përgatitje për programet e studimit për biznes dhe specializime në

fushën IT; përfshin kurs të gjuhës angleze dhe kurse nga fusha të programit universitar. Programi fillon në

muajin shtator dhe janar. 

Programe te tjera

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Programe universiteti £10.500 / vit

Programe masteri £11,000 / vit

Program masteri – MBA £12 600 / vit

Akomodim 70 - 90 / javë

Studenteve të vitit të parë ju garantohet akomodimi në një nga pesë ndërtesat e rezidencës. Të gjitha

dhomat janë moderne dhe afër kampuseve të universitetit. 
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Informacione të përgjithshme

Studentë:

4 000 studentë të huaj

23 000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

3 vite: programe universiteti

1 vit: Viti përgatitor (Foundation)

1 vit: studime masteri

Viti akademik - 2 semestra

Pranimi i studentëve të rinj - Shtator

Periudha e regjistrimeve: 

15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm

1 Qershor - Afati i fundit

Kërkesa për pranimin

Foundation Year (Viti përgatitor)

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 4,5/FCE-C

Programe universiteti

>  Diplomë e shkollës së mesme + Viti përgatitor (Foun-

dation)

>  IELTS 6 / CAE-A/B

Programe masteri

>  Diplomë e studimeve universitare në një fushë të

përngjashme

>  IELTS 6. 5 / CAE-A/B

Bursa prej £2000 në vit:

•      Do të aplikohet automatikisht në momentin e aplikimit.

•      Kjo bursë jepet për studentët e huaj, të cilët kanë marrë ofertë për një nga programet universitare

ose pasuniversitare.

Kampuse universiteti

Queensgate, Bamsley, Oldham

Aeroporti më i afërt

Manchester dhe 
Leeds /Bradford- 1 orë

Gjuha e studimit
Anglishtja

University of Huddersfield

Huddersfield, Britania e Madhe

Bursa

Programe universiteti

Accountancy

Advertising and Marketing Communications

Air Transport and Logistics Management

Animation

Architectural Technology and Interior Design

Architecture

Biochemistry

Business Management

Chemistry

Childhood Studies

Computing Science

Construction & Project Management

Contemporary Arts

Costume with Textiles

Counselling Studies

Creative Music Technology

Criminology

Drama

Electronic Engineering

English Literature

Events Management

Fashion and Textile Buying

Fashion and Textile Management

Fashion, Communication and Promotion

Film, Animation, Music & Enterprise

Food, Nutrition and Health

Graphic Design

Human Resource Management

International Business

Journalism

Law

Marketing

Mechanical Engineering

Performing Arts

Pharmacy

Photography

Politics

Sociology

Travel and Tourism Management

Programe masteri

Business Project Management

Commercial Law LLM

Costume Digital Journalism

E-Business Education

Leadership and Management

Embedded Systems Engineering

Engineering Management

Fine Art

Global Logistics and Supply Chain Management

History

International Business Management

International Fashion Design

International Hospitality Management

International Human Resource Management

International Law International

Marketing Marketing

Master of Business Administration (MBA)

Law LLM

Nutrition and Food Sciences

Psychology and Investigation

Risk, Disaster and Environmental Management

Writing for Performance

Programet kryesore ( lista e detajuar e specializimeve mund

të kërkohet drejtëpërdrejtë nga Integral)

Themeluar në vitin 1825, universiteti është i njohur për reputacionin e shkëlqyer në fushën e kërkimeve

shkencore, ndërsa qëndra e tij e teknologjisë është më e mira në Angli dhe në treshen më të mirë në

Europë. Këtu studiojnë më shumë se 22 000 studentë nga 85 shtete. Në vitin 2008 ka përfunduar godina e

re e Fakultetit të Arteve si dhe laboratori super modern për regjistrim zëri dhe kërkime. Universiteti është në

vendin e 12 në Angli, nga ana e vlerave turistike. Gjithashtu, është shumë i përshtatshëm për specializime

në fushën e modës dhe të design-it. 

Taksa në paundin britanik 

Programe universiteti £13,000 - £14,000 / vit

Programe masteri £13,000 - £14,000 / vit

Foundation Year (Viti përgatitor) 10 560 - 11 070 / vit

МВА 13 900 / vit

Akomodimi duke filluar nga 75 / javë

University of Huddersfield është i vendosur në pjesën perëndimore të Yorkshire-it, 300

km larg Londrës dhe 17 km nga Bradford. Është i njohur për trashëgimi të pasur his-

torike, duke përfaqësuar imazhin e një qyteti që ofron arsimim cilësor. 

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

ACCA

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Universiteti ofron një program në përfundim të së cilit

studentët pajisen me një çertifikatë për auditim

ndërkombëtar AC-CA (me kohëzgjatje 3 vjecare full

time dhe 5 vjecare- me korespondencë. Pasi të jeni

diplomuar mbas 3 vitesh studime ACCA, mund të

regjistroheni për programin e përshpejtuar të marrjes së

diplomës të masterit në fushën e financës. 
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Programet kryesore

International Foundation Programme: program për përgatitjen e nxënësve me nivel të ulet të gjuhës
angleze. Së bashku me gjuhën angleze akademike, studentët kanë mundësinë për të aplikuar dhe për
lëndë shtesë si biznes e informatikë. 

Universiteti është themeluar me 1890 dhe është i njohur për risi si studimet me
korespondencë dhe programet “Sandwich”. Me kalimin e kohës universiteti është
zhvilluar dhe ka filluar të ofroj ë specializime në fushën e: Pedagogjisë, Arkitektu-
rës, Inxhinierisë, Historisë, Shkencave, Drejtësisë, Biznes dhe Financë. Kompleksi
universitar disponon biblioteka dhe kompjutera të teknologjisë së fundit. Universi-
teti renditet ndër shkollat më të mira në Britaninë e Madhe. 

University Of Greenwich

Greenwich, Britania e Madhe

Taksat në paundin britanik

Programe të tjera
Programe universitare £11 200 - £12.200 / vit

International Foundation / Pre-Master 6000 / vit

Programe masteri £12 100 - £19.000 / vit

MBA £14 900 / vit

Akomodimi duke filluar nga 150 / javë

Programe universitare:

 International Agriculture

 Animal Management

 Sustainable Electrical Power Engineering

 Architecture

 Countryside Management

 Estate Management

 Design and Construction Management

 Garden Design

 Landscape Architecture

 Advertising and Marketing Communications

 Marketing

 Media and Communications

 Media Writing

 Business Logistics and Transport Management

 Business Purchasing and Supply Chain Manage-

ment

 Business Management

 Human Resource Management

 Events Management

 Economics with Banking

 Business Economics

 IT Management for Business

 Games & Entertainment Systems Software Engi-

neering

 Mobile Computing and Communications

 Criminology and Criminal Psychology

 Manufacturing Systems Engineering

 Mechanical Engineering

 Digital Television and Interactive Media

 Film and Television Production

 Graphic and Digital Design

 Wireless Mobile Comm Sys Engineering

 Biomedical Science

 Politics

 Pharmaceutical Science

 Sports Science with Coaching

 Sports Science with Professional Football Coach-

ing

Programe masteri:

 E-Logistics and Supply Chain Management

 Project Management for Logistics

 Transport and Logistics Management

 MBA

 Intrnational Business

 Strategic Marketing Communications

 Strategic Marketing

 Finance and Investment Analysis

 Financial Management

 Financial Services, MBA

 International Justice

 International and Commercial Law

 International Maritime Policy

 Maritime History

 Maritime Management, MBA

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Programe universitare
>  Dëftesë pjekurie

>  IELTS 6,0 / CAE C / CPE C

International Foundation Programme
>  Dëftesë pjekurie

>  IELTS 4. 5 pikë

Programe masteri
>  Diplomë bachelor në një fushë të përafërt

>  IELTS 6,5-7. 0 pikë / CAE C / CPE C

>  IELTS 5. 0 (Pre-Master)

Kërkesa për pranim

Informacione të përgjithshme

Kampusi universitar
Avery Hill, Greenwich,
Medway

Aeroporti më i afërt
Londër
Heathrow / Gatwick / Luton - 1 orë

Gjuha e studimit
Anglishtja

Studentë: 28 000 studentë në total

4900 studentë të huaj

Kohëzgjatja e studimeve:

3-4 vite programe universitare

1-2 vite programe masteri

Viti shkollore

2 semestra

Fillimi i vitit shkollor

Programe universitare: duke filluar që nga 1
shtatori deri në 15 janar

Ekzistojnë bursa ndërmjet 200 dhe 3000 paund bri-
tanik. Për më shumë informacione, ju lutemi kontak-
toni Integral. 

Bursa

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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Programe universitare:

 Accounting, Finance and Eco-

nomics

 Architecture and Interiors

 Art and Design

 Biomedical Sciences

 Biosciences

 Business and Management

 Business Information Systems

 Complementary Medicine

 Computer and Network Engi-

neering

 Computer Science and Soft-

ware Engineering

 Criminology

 Electronic Engineering

 English

 Fashion

 History

 Human Resource Management

 Journalism and Mass Commu-

nication

 Languages

 Law

 Linguistics

 Marketing

 Multimedia and Games Com-

puting

 Music

 Nutrition

 Photography

 Planning, Housing and Urban

Design

 Politics and Intl. Relations

 Property and Construction

 Psychology

 Sociology

 Television, Film and Moving

Image

 Tourism and Events

Programe masteri:

 Accounting, Finance and Eco-

nomics

 Architecture and Interiors

 Art and Design

 Biomedical Sciences

 Biosciences

 Business and Management

 Business Information Systems

 Complementary Medicine

 Computer and Network Engi-

neering

 Computer Science and Soft-

ware Engineering

 Education

 Electronic Engineering

 English

 Fashion

 Human Resource Management

 Journalism and Mass Comm. 

 Languages

 Law

 Linguistics

 Marketing

 Multimedia and Games Com-

puting

 Music

 Nutrition

 Photography

 Planning, Housing and Urban

Design

 Politics and International Rela-

tions

 Property and Construction

 Psychology

 Television, Film and Moving

Image

 Tourism and Events

 Transport and Logistics

 Visual Culture

I vendosur në qendër të Londrës, Universiteti i Westminster mbështetet nga më shumë se 800 mësu-
es dhe shumë lektorë të jashtëm. Ky universitet renditet në top 15 universitetet britanike i preferuar
nga studentët e huaj. Biblioteka e tij e njohur ofron rreth 420. 000 vëllime, 2. 500 revista dhe materia-
le të ndryshme mësimore (bazat e të dhënave, gazeta elektronike, materialet e provimit, Internet dhe
CD-ROM). Universiteti i Westminster i ofron studentëve të tij një përgatitje të shkëlqyer për arritje
profesionale. Në Qëndrën e Karrierës studentët mund të marrin ndihmë dhe këshilla në mënyrë që të
gjejnë një punë pas studimeve. Programet e studimit janë zhvilluar në partneritet me bizneset në
mënyrë që të plotësojnë nevojat e punëdhënësve. Të gjitha kurset dhe disiplinat janë njohur nga or-
ganizatat përkatëse profesionale. Universiteti është lider në kërkimin shkencor në fushën e artit dhe
dizajnit, arkitekturës, ligjit etj. 

I themeluar në vitin 1838, Universiteti i Westminster është Instituti i parë teknik i
Mbretërisë së Bashkuar. Udhëheqës në zhvillimin e teknologjive të reja, ata
hapën studion e parë në Evropë dhe ofruan foto shfaqjen e parë filmike për
publikun britanik. Arritjet brenda universitetit dhe marrë dhëniet ndërkombëtare
të biznesit janë nderuar me dy çmime mbretërore. 

Baze universitare
Londër, Harrow, Maryle-
bone

Cel mai apropiat aeroport
Heathrow – 40 min. 

Gjuha e studimit
anglishtja

University of Westminster

Burse

Londër, Britania e Madhe

Programet kryesore në gjuhën angleze - për listën e plotë drejtohuni në zyrat e Integral

Taksat në paundin britanik

Programe universitare 12 500/vit

Programe masteri 11.500 - 16.500/vit

MSc (business/economic) 14 500

MА 11 500 - 15.500

LLM (law) 14 250

MSc/MEng 11 500 - 13 500

MBA 23 500 / program

Akomodim 179 / javë

Bursa për studentët që aplikojnë në MA marrëdhënie me publikun - bursë të plotë, që mbulon tarifën e studime-
ve të bazuar në mesatare shumë të mirë. Bursa për studentët që aplikojnë për një nga specializimet fakultetit
Media, Art dhe Design - mbulon bursën e shkollimit dhe shpenzimet e jetesës. Bursat jepen për studentët me
rezultate të mira. Universiteti jep disa bursa që mbulojnë vetëm shkollimin. Gjashtë bursa të plota që mbulojnë
shkollimin dhe shpenzimet e jetesës për studentët të cilët aplikojnë për Master biznesi.

Informacione të përgjithshme

Studenți
5 000 studentë të huaj

20 000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve
Programet universitare: 3-4 vite
master: 12 – 15 muaj
Viti akademik: 3 semestre
Fillimi i vitit shkollor: Shtator

Regjistrimi të paktën: 3 muaj para fillimit të vitit
akademik

Kërkesa për pranim

Programe universitare: 
>  Dëftesë pjekurie
>  IELTS 6 pikë / CAE A, B / CPE C
Programe masteri:

>  Regjistrimi të paktën 3 muaj para fillimit të vitit
akademik

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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University of Ulster kampuset Londër dhe Birmingham ofrojnë një mundësi të shkëlqyer për stu-
dentët shqiptarë që duan të bëhen pjesë e këtij universiteti. Bursat të cilat mund të përfitohen nga
studentët tanë variojnë ndërmjet 1,000 - 3,000 GBP. Ju duhet vetëm të mendoni për të arritur rezul-
tate të larta në studime. 

Informacione të përgjithshme

Studentë:

Studentë 25000

Studentë të huaj 1000

Kohëzgjatja e studimeve

3 vite – programe masteri

1 vit- programe masteri

Vit universitar - 2 semestra

Afati i fundit për regjistrim

15 janar- programe universitare

Të paktën 3 muaj përpara fillimit të vitit universitar-

programe masteri

Kërkesa për pranim

Programe universitare
> Dëftesë pjekurie

> IELTS 6,0 pikë (min 5. 5 për çdo modul)

Programe masteri
> Diplomë bachelor

> IELTS 6,0 pikë

> Disa programe kërkojnë eksperiencë profesionale

Ulster University është një universitet me famë kombëtare dhe ndërkombëtare për
përsosmëri, risi dhe përkushtim, duke patur një rrjet të gjerë partnerësh në të gjithë
botën. Një universitet dinamik ku çdo ditë është ndryshe nga tjetra dhe ku studen-
tët kanë gjithmonë sfida për të përballuar. Larmishmëria është një nga vlerat më të
rëndësishme të universitetit dhe për këtë arsye i mundëson studentëve mjetet pro-
fesionale dhe akademike më të mira për t’ju lehtësuar qëndrimin. Me mbi 25 000
studentë, Ulster University ka 4 kampuse në Irlandën e Veriut dhe dy në Londër dhe
Birmingham. 

ULSTER Business School 

Belfast, Coleraine, Jordanstown, Magee,
Londër, Birmingham, Britania e Madhe

Bursa

Programe universitare:
  BSc(Hons) Business Studies
  BSc(Hons) Accounting with Finance

Programe masteri:
 MSc Applied FInance
 MSc International Business
 MSc Marketing

Programet kryesore

Ulster Business School është një nga furnizuesit më të rëndësishem të arsimit në fushën e biznesit
dhe menaxhimit në Britaninë e Madhe dhe Irlandë. Për shkak të partenerëve të shumtë që i ka në të
gjithë botën, shkolla e biznesit është një nga liderët në Britaninë e Madhe për sa i përket përqindjes
së punësimit të të diplomuarëve në sektorin publik dhe shtetërorë. Universiteti ofron programe
studimi në varësi të preferencave të punëdhënësve dhe të studentëve, në mënyrë që të kënaqin
planet profesionale të tyre. Zhvillohet një vit praktike gjatë studimeve universitare në kompani në
shtete të ndryshme si Kinë, Hong Kong, Indi, Amerikë e Veriut dhe Europë, gjithashtu janë të pran-
ishme edhe disa organizata studentore që ofrojnë mundësi të tjera praktike. Universiteti është ren-
ditur i 93-ti në The Guardian University Guide 2015. 

Taksat në paundin britanik
Programe universitare 8000 - 9000/vit

Programe masteri 9000 - 10000/vit

Akomodimi duke filluar nga 105 / javë

Aeroporti më i afërt
Londër

Gjuha e studimit
Anglishtja

Kampusi universitar
Belfast, Coleraine, 
Jordanstown, Magee, 
Londër, Birmingham

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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Programet kryesore

Informacione të përgjithshme
Studentë:
400 studentë të huaj, nga 70 shtete
650 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
BA - 3 vite
МВА, MIB - 16 - 24 muaj
MSc - 12 muaj
Viti universitar - 2 semestra
Fillimi i vitit akademik: Tetor - Shkurt (në varësi
të programit të zgjedhur)
Afati i fundit për regjistrim:
30,08 për Tetor/ 30,01 për Mars

Kërkesa për pranim
Foundation Degree
>  IELTS - 5. 0
Programe universitare:
>  IELTS - 6. 5 /CAE B/ CPE
Programe masteri dhe MBA
>  Diplomë bachelor
>  Minimumi 3 vite eksperiencë profesionale
>  GMAT- i rekomandueshëm
>  IELTS 6,5 pikë
>  Hartim

London School of Business and Finance është një nga universitetet me zhvillimin më të shpejtë në Brita-

ninë e Madhe. E themeluar afërsisht 15 vite më parë, universiteti ka kampuse në Londër, jo larg Hyde

Park dhe Oxford Street, në zemër të Londrës, si edhe në qytetet Birmingham, Manchester dhe Toronto.

Është i akredituar nga Shkolla e Biznesit në Grenoble dhe universiteti Lincoln dhe Birmingham City. Duke

u fokusuar më së shumti në anën praktike, London School of Business and Finance punon me disa orga-

nizata profesionale dhe i ofron studentëve mundësinë për të marr çertifikata të vlefshme në kontabilitet

dhe audit (ACCA dhe CIMA), marketing (CIM), menaxhim i investimeve (IMC) dhe financë (CFA). Univer-

siteti gjithashtu ofron edhe kurse gjuhësh për studentët të cilët duan të përmirsojnë nivelin akademik të

gjuhës Angleze. 

Kampusi universitar
Londër, Birmingham,
Manchester

Aeroporti më i afërt
Londër, Birmingham, 
Manchester

Gjuha e studimit
Anglishtja

Lon don Scho ol of 
Bu si ness & Fi nan ce (LSBF)

Londër, Britania e Madhe

Taksat në paundin britanik 

London School of Business and Finance ofron bursa nga 2,000 – 4,000 GBP për programet Master. 
Këto bursa ofrohen në varësi të performancës mësimore të studentit.

Bursa

Programe universitare 11500 / vit

Foundation year 12500 / vit

Language gallery duke filluar 315 / javë

Postgraduate Programme 8 500 - 20 988 / vit

Akomodim duke filluar nga 140 / javë

CIMA, CIM, АССА variojnë
GGSB Postgraduate Programme 18 112 - 27 255 / program

MBA 9 500 / program

Executive short cources 1450 - 3900 / program

Summer business school 2 500 / program

InterActive online courses 7 500 - 11 850 / program

LCCA 9 950 / program

LSBF courses:
Programe universitare:

Foundation Diploma
HND in Business
HND in Hospitality Mgmt. 
GGSB Bachelor in Intl. Business
Lincoln BA (Hons) Intl. Business
Mgmt. 
Lincoln BA (Hons) Business and
Marketing
Lincoln BA (Hons) Business
Studies 
Lincoln BA (Hons) Business and
Finance
Lincoln BA (Hons) Accountancy
and Finance

Programe masteri
GGSB MBA
GGSB MSc Finance
GGSB MIB (Master Intl. Business
GGSB MSc Fashion, Design and
Luxury Mgmt. 
Lincoln MBA
Lincoln MSc Finance
Lincoln MSc Intl. Business
Lincoln MSc Marketing
Global MBA (16 specialisations)
MA in Finance and Investment
(6 specialisations)
MA in Strategic Marketing (5
specialisations)
MA in Intl. Business Law
Postgraduate Certificate in

Mgmt. /Finance/ Finance &
Mgmt. / Financial Investments/
Brand Mgmt. 

InterActive Bachelor & Master
Programmes: 
BSc (Hons) Business Mgmt. 
BSc (Hons) Financial Mgmt. 
Global MBA (16 specialisations)
MA in Finance and Investment
(6 specialisations)
MA in Strategic Marketing (5
specialisations)

Dual Programmes –
MA/MSc/MBA + ACCA, CIMA,
CFA or CIM

The Language Gallery:
General English, Academic Eng-
lish,
Business English, IELTS prepara-
tion, University Access Pro-
gramme,
Teacher Training, Work & Study
and English for Specific Purpos-
es
(Fashion, Resort Mgmt. &
Tourism, Oil and Gas, Engineer-
ing, Human Resources, Media, 
Medicine, Aviation, Finance,
Law)

LCCA courses:
Programe universitare:

Foundation Diploma
HND in Fashion and Textiles
HND in 3D Design

HND in Interactive Media
HND in Photography
HND in Creative Media Produc-
tion (Moving Image)
HND in Performing Arts (Perfor-
mance)

Programe masteri
MA Fashion Retail and Luxury
Mgmt. 
MA Tourism Hospitality and
Event Mgmt. 
Professional Certificates in Fash-
ion Forecasting/Creative Pattern
Cutting and Fashion Design/
Fashion Branding & PR/ Con-
sumer Behaviour & Marketing/
Entrepreneurship & Family Busi-
ness/ Innovation Mgmt. &
Entrepreneurship/ Multimedia
Public Relations/ Mass Commu-
nications/ Financing & Entre-
preneurial Business/ Branding in
Architecture

GISMA Business School
MAASTRICHT SCHOOL OF
MGMT. MBA (Full time/Part
time)

360 GSP College
HND Computer Networking
and Internet Technology
BSc (Hons) Network Computing

LSBF Summer Schools: Business,

Intl. Business Law, Arts

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Universiteti nuk ofron akomodim në kampus por
vënë dispozicion të studentëve një shumëllojshmëri
zgjedhjesh dhe i ndihmon në gjetjen e akomodimit.
Opsionet e ndryshme janë akomodim në familje pri-
tëse që flasin gjuhën angleze ose apartamente lluksi
në zemër të Londrës. 

Akomodim

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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Programet kryesore

Profesorët e LSBU i rrisin mundësitë profesionale të studentëve duke kombinuar njohuritë e tyre me
profesionalitet të lartë dhe aftësi edukative. Do të zbuloni se shumica e profesorëve kanë një impakt
shumë të rëndësishëm dhe janë shpesh të ftuar si konsulentë në kompani të njohura. LSBU është i
njohur në gjithë botën si një furnizues i programeve universitare të akredituara plotësisht dhe me lidh -
je të shkëlqyera me kompani të njohura ndërkombëtare.

Kampusi universitar
Londër, Havering

Aeroporti më i afërt
Heathrow

Gjuha e studimit
Anglishtja

Taksat në paundin britanik

Programe universitare £12 500 / vit

Programe masteri £12 500 / vit

MBA 14 500 / vit

Akomodim duke filluar nga 114 / javë

Informacione të përgjithshme

Studentë 23500
Studentë të huaj 4000

Kohëzgjatja e studimeve
3 vite- programe universitare
1 vit- programe masteri

Viti akademik
2 semestra

Afati i fundit për regjistrim
15 janar - programe universitare
Të paktën 3-6 muaj përpara fillimit të vitit akademik
- programe masteri

Kërkesa për pranim
Programe universitare: 
>  Dëftesë pjekurie
>  IELTS 6,0 (min. 5,5 për çdo modul)
Programe masteri:
>  Diplomë bachelor
>  IELTS 6,5
>  Disa programe kërkojnë eksperiencë profesionale

London South Bank 
University (LSBU)

Londër, Britania e Madhe
Prej më shumë se 100 vitesh, London South Bank University bashkëpunon me
organizata profesionale dhe kompani të ndryshme, në mënyrë që të ndihmojë
studentët të arrijnë potencialin maksimal në karrierë. Me afërsisht 4000 studen-
të ndërkombëtarë nga më shumë se 130 shtete, London South Bank University
(LSBU) është vendi ideal për studime universitare. I vendosur në një nga qytetet
më interesante të Europës, vetëm disa minuta larg vendeve më të rëndësishme
në Londër, LSBU ka një eksperiencë më shumë se 100-vjeçare në përgatitjen e
studentëve. 

Programe universitare

 Accounting 

 Accounting and Finance 

 Acupuncture 

 Adult Nursing

 Applied Biology 

 Architecture 

 Arts and Festival Management 

 Baking Technology Management 

 Biochemistry 

 Building Services Engineering 

 Business Administration 

 Business Management 

 Chemical Engineering 

 Children's Nursing 

 Civil Engineering 

 Communications 

 Computing 

 Creative Writing 

 Criminology 

 Diagnostic Radiography 

 Digital Film and Video 

 Digital Photography 

 Drama and Performance

 Electrical and Electronic Engineering 

 Film Studies 

 Food and Nutrition 

 Forensic Science 

 Game Cultures 

 Human Rights 

 Information Technology 

 Law 

 Marketing 

 Mechatronics 

 Mental Health Nursing 

 Multimedia Computing 

 Petroleum Engineering 

 Politics 

 Product Design 

 Psychology 

 Social Work 

 Sociology 

 Sport and Exercise Science 

 Therapeutic Radiography 

 Tourism, Hospitality and Leisure Management 

 Urban and Environmental Planning 

 Web Development 

Programe masteri

 Sports science 

 Architecture, Building and Planning 

 Business and Administrative studies 

 Chemistry 

 Education 

 Engineering and Technology 

 Law 

 Medicine and Dentistry 

Informacione për bursa mund t’i merrni nga Integral
mbas 15 nëntorit sepse atehere publikohen bursat.

Bursa

Studentët e huaj kanë përparësi për akomodim në
kampus ndërsa sistemimi në konvikt bëhet sipas
rradhës. Stafi universitar ndihmon dhe mbështet
nxënësit falas për të gjetur akomodim edhe jashtë
konviktit. 

Akomodim

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017
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Programet kryesore (lista nuk është e plotë)

Taksat në paundin britanik

Programe universitare £11,700 / vit

Programe masteri £11,900 / vit

Vit përgatitor 9 900

Akomodimi duke filluar nga 62 / jave

Informacione të përgjithshme

Studentë:

Mbi 14 000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

3 vite programi universitar

4 vite programi “Sandwich” (program universitar +
praktikë)

1-2 vite program masteri

Fillimi i vitit akademik

Tetor 

Afati i fundit i pranimit

15 janar- programe universitare

6 muaj përpara fillimit të kursit- master

Kërkesa për pranim
Programe universitare: 
>  Dëftesë pjekurie
>  IELTS 6,0 pikë
Programe masteri:
>  Diplomë bachelor
>  IELTS 6,5 pikë

The University of 
Northampton

Northampton, Britania e Madhe
Universiteti Northampton ndodhet në zemër të Anglisë dhe ofron programe
universitare dhe pasuniversitare të ndryshme. Kompleksi universitar është i ndarë
në dy kampuse. Kampus Park ndodhet në periferi të qytetit Northampton, ndër-
sa Kampus Avenue ndodhet në qendër. Universiteti është i famshëm sidomos
për specializimet “Menaxhim i mbeturinave industriale”, “Punim të artikujve prej
lëkure” dhe “Modë”. Universiteti renditet ndër shkollat me nivel më të lartë
punesimi të studentëve të diplomuar.

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:

Universiteti ofron akomodim në konviktet e tij: Park
dhe Avenue me kapacitet prej 1700 vendesh. Zgjed-
hjet janë:

Akomodim standard- në dhoma individuale, me
kuzhinë, banjo dhe hapësira të përbashkëta, çdo
dhomë bën pjesë në një apartament. 

Akomodim “en-suite”- në dhoma me banjo individ-
uale. 

Qiraja përfshin të gjitha shpenzimet: ngrohje, drita,
ujë, internet dhe pastrim. 

Akomodim

*Në vitin 2012 universiteti është vlerësuar si numër një në Angli përsa i përket suksesit profesional të të
diplomuarëve. The University of Northampton ka një strategji unike: është një nga të paktat universitete
që ndihmon në integrimin e studenteve në procesin e studimit dhe kërkimit, si dhe në praktikën profe-
sionale pas diplomimit.

Programe universitare
 Accounting and Finance
 Animal Studies
 Art
 Biology
 Business and Management
 Computing and Information

Systems
 Conservation
 Construction
 Creative Writing
 Criminology
 Design
 Economics
 Education
 Engineering
 English
 Enterprise
 Environmental Science
 Equine
 Fashion
 Geography
 Health
 History
 Human Resource Management
 International
 International Development
 Journalism
 Land Management
 Languages

 Law
 Leather
 Management Studies
 Marketing
 Media
 Midwifery
 Music
 Nursing
 Occupational Therapy
 Paramedic
 Performing Arts
 Photography
 Podiatry
 Politics
 Psychology
 Social
 Sport Science/Studies
 Teaching
 Travel and Tourism
 Wastes Management 

Programe masteri
 Accounting and Finance
 Animal Studies
 Art
 Business and Management
 Child Studies
 Computing and Information

Systems

 Criminology
 Design
 Education
 Engineering
 English
 Environmental Science
 Equine
 Fashion
 Health
 Human Bioscience
 Human Resource Management
 Law
 Leather
 Management Studies
 Marketing
 Media
 Nursing
 Occupational Therapy
 Performing Arts
 Podiatry
 Politics
 Psychology
 Social
 Sport Science/Studies
 Teaching
 Travel and Tourism

Kampusi universitar
Northampton

Aeroporti më i afërt
Birmingham, Heathrow

Gjuha e studimit
Anglishtja

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017
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Programet kryesore ( lista përfshin vetëm grupet e specializimit)

Rektori i universitetit pohon që nuk ekziston i ashtuquajturi “student i zakonshëm” në University of Salford,

duke qënë se parimi kryesor i universitetit është trajtimi individual i çdo studenti. Ofrohet një shumëllojshmëri

degësh, si dhe programi ERASMUS, në të cilin studentët kanë mundësinë të studiojnë në një universitet të një

shteti tjetër. Që prej shtatorit të vitit 2008 ka hyrë në fuqi një marrëveshje ndërmjet universitetit dhe qeverisë

për studentët e huaj, të cileve pas diplomimit u jepet mundësia e qëndrimit në Britaninë e Madhe për një peri-

udhë 2 vjecare pa kufizim vize. 

I vendosur vetëm 30 minuta nga qëndra e qytetit kozmopolitan dhe të begatë Man-

chester, universiteti zhvillon prej më shumë se një shekull një punë akademike dhe

një aktivitet kërkimi. Universiteti Salford është në treshen më të mirë në Britaninë e

Madhe, në fushën e kërkimit. Universiteti është i njohur si një nga institucionet me

më shumë iniciativë, përsa i përket arsimimit. 

Kampuse universiteti
Salford

Aeroporti më i afërt

Manchester- 20 min

Gjuha e studimit
Anglishtja

Taksa në paundin britanik për 

Programe universiteti 11 500 - 13 300 / vit

Programe masteri 12 000 -17300 / vit

MBA 16 800 / vit

Akomodimi duke filluar nga 72 / javë

Përgatitje gjuhësore 200 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

University of Salford

Salford, Britania e Madhe

Informacione të përgjithshme

Studentë:

3200 studentë të huaj

20000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

3-4 vite: programe universiteti

1 vit: viti përgatitor

1-2 vite: programe masteri

Viti akademik - 2 semestra

Pranimi i studentëve të rinj

Shtator - Janar - i vlefshëm vetëm për programet e mas-

terit në fushën e Biznesit

Periudha e regjistrimeve: 

15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm

1 Qershor - Afati i fundit

Kërkesa për pranimin 

Fondation (viti përgatitor)

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 4,5 

Programe universiteti: 

>  Diplomë e shkollës së mesme - 7. 0/10

>  IELTS 6,0 / CAE C, CPE C

Programe masteri:

>  Diplomë e nivelit të parë (specializim në një fushë të

ngjashme)

>  IELTS 6. 5 / CAE B-C për specializime të kategorisë së

Biznesit/ CPE C

Universiteti ofron bursa nga 1.000 - 5. 000 paund për studentët me rezultate shumë të mira, në varësi të degës.

Vice Chancellor’s Postgraduate Excellence Scholarship

Kj bursë prej £4000 u ofrohet studentëve ekselentë që aplikojnë në programet MBA, MSc Petroleum, Gas Engineering,

MSc Gas Engineering dhe Management programmes; si dhe £2000 - £3000 për të gjitha programet e tjera.

Bursa

Programe universiteti

Acoustics/ Audio Technology

Accounting

Acoustics, Audio and Video

Aeronautical Engineering

Architectural Design and Technology

Art and Design

Biology

Built environment

Business and Management

Civil Engineering

Computer Science

Counseling and Psychotherapy

Criminology

Economics

English

Environment - Health, Management

Exercise, Physical Activity and Health

Geography

History

Hospitality and Leisure Management

Information technology

Journalism

Languages

Law

Mathematics

Mathematical Engineering

Media

Midwifery and Nursing

Music

Performing Arts – Comedy, Theatre, Dance, Media

Physics

Physiotherapy

Politics and International Relations

Psychology

Radiography

Social Policy and Work

Sport Science

Wildlife

Programe masteri

Të gjitha specializimet e më sipërme plus:

Art and Design

Animation

Acoustics

Built Environment and Construction Management

Business – Finance and Services, International Busi-

ness and Management, Marketing, HR, Events Man-

agement

Computing Science and Engineering - Petroleum and

Gas Engineering, Robotics

Environmental and Life Sciences – Biotechnology,

Molecular science

Health Sciences – Radiology, Ultrasound, Occupa-

tional Therapy

Humanities

Languages – Linguistics and Translation

Social Sciences – Crime and Justice, Human Rights

Law

Media, Music and Performance – TV, Film, Radio,

Scriptwriting

Journalism

Nursing, Midwifery and Social work

Psychology

MBA Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Akomodimi është i garantuar për të gjithë studen-

tët e vitit të parë. 

Akomodim
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Mësimdhënia në Regent’s bëhet në grupe të vogla, në mënyrë që studentët të përfitojnë mbështetje
të plotë nga profesorët e tyre. Komuniteti universitar ndërkombëtar me studentë nga mbi 140 shte-
te të ndryshme ofron një pasuri kulturore e cila i lejon studentëve të shkëmbejnë ide dhe mendime.
Institucionet partnere nga e gjithë bota u ofrojnë studentëve të universitetit Regent’s praktika ndër-
kombëtare për të përfituar eksperiencë në mjedise të ndryshme biznesi dhe kultura të ndryshme.

Informacione të përgjithshme

studentë:

900 studentë të huaj

4500 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

Programe universitare 3-4 vite

Programe masteri 1 vit

Viti akademik

2 semestra: shtator/tetor – janar/shkurt

Fillimi i vitit akademik

Shtator/ Janar

Kërkesa për pranim

Business Foundation Program

>  Dëftesë pjekurie

>  IELTS 5. 5 pikë

Programe universitare

>  Dëftesë pjekurie/ lista e notave nga klasat 9-11
në rast se nuk ka mbaruar ende studimet

>  IELTS 6 pikë / CAE - C

Programe masteri

>  Diplomë bachelor/ lista e notave në rast se nuk
ka mbaruar ende studimet

>  IELTS - 6,5 pikë / CAE - C

Universiteti Regent’s është një institucion arsimor i pavarur jo fitimprurës. Qëllim
kryesor i tij është sigurimi e një cilësie të lartë mësimdhënie, mjedisi të përshtat-
shëm si dhe një eksperiencë të paharrueshme për studentët. Të diplomuarit e
universitetit kanë mjaft sukses në punësimin nga kompani të mëdha mediatike.
Disa prej tyre kanë zënë role të rëndesishme në fusha të ndryshme si; biznes,
mass-media apo institucione shtetërore dhe shërbime publike. 

Regent’s University
London

Londër, Britania e Madhe

Taksat në paundin britanik

Universiteti ju ofron studentëve të rinj mundësi akomodimi në një nga konviktet e tij. Shumica e
konvikteve përfshin dhe vaktet, duke ofruar në këtë mënyrë shërbim të plotë. Atyre që nuk dëshiroj-
në të jetojnë në konvikt, universiteti j’u ofron mbështetje për të gjetur akomodim sipas kërkesave të
tyre. 

Akomodim

Programet kryesore

Programe universitare

 Acting & Global Theatre

 Art History & Criticism

 Creative Industries

 European Studies

 Fashion Marketing & Design

 Film, TV & Digital Media Production

 Global Management

 History

 Interior Design

 International Business

 International Events Mgmt. 

 International Human Rights

 International Relations

 Media Communications

 Political Science

 Psychology - BSc 

 Public Relations

Programe masteri

 Creative Leadership

 Finance - MSc

 Global Banking & Finance - MSc

 International Relations

 Luxury Brand Management

 Management & Leadership

 Marketing

 MBA

 MBA - Global Track

 Media Communications

 Oil & Gas Trade Mgmt. - MSc

 Psychotherapy & Counselling - Certificate

 Writing for Screen & Stage

Bursa

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Universiteti ofron bursa deri në 10.000 GBP për studentët me rezultatet shumë të mira (në bazë të
meritave).

Vit përgatitor

Programi është i hartuar për ata që duan të ndjekin ciklin bachelor, por nuk përmbushin kriteret.
Programi ofron përgatitje akademike për pranim në një nga programet bachelor në Regent’s Univer-
sity London.

Kampusi universitar
Londër 

Aeroporti më i afërt
Heathrow 

Gjuha e studimit
anglishtja

Programe universitare 15 950 -16 400 / vit

Programe masteri 7 700 - 20 500 / vit

MBA varion 

Akomodim:

Reid + Oliver Hall (dhomë individuale) 377

Reid + Oliver Hall (dhomë dyshe) 303

Reid + Oliver Hall (dhomë treshe) 287

Oliver apartament (dhomë individuale) 417

Oliver apartament (dhomë dyshe) 377

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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Me qëndrat e INTOs studentët bëhen pjesë e një komuniteti ndërkombëtar. Studentët e rrjetit INTO as-
pirojnë të pranohen në universitetet më të mira. Studentët zgjedhin nga një listë e gjatë universitetesh
partnere që përshtaten me preferencat e tyre. Falë cilësisë së tyre të lartë, kurset që ofrohen njihen nga
shumë institucione arsimore jashtë rrjetit të INTOs.

Kjo i jep mundësinë studentëve më të mirë të zgjedhin nga universitetet më prestigjoze në mbarë
botën. 89% e studentëve të INTOs vazhdojnë studimet e shkollës së lartë që kanë zgjedhur. Në vitin
2010 më shumë se 80 universitete Britanike pranuan studentë të cilët ishin diplomuar nga viti përgati-
tor në qëndra të këtij rrjeti universitetesh. Mbi 4000 studentë të huaj janë përgatitur me sukses për tu
pranuar në shkollat e arsimit të lartë Britanik. Qëndrat e INTOs në Kinë i japin studentëve një ndryshim
jo vetëm në fitimin e njohurive rreth njërës prej ekonomive më të zhvilluara e dinamike, por gjithashtu
edhe për kulturën e mahnitshme dhe historinë e këtij vendi. INTO gjithashtu ka partneritet me univer-
sitete më të mira në Kinë.

INTO është një rrjet ndërkombëtar universitetesh partnere në zhvillim. INTO ndihmon
të huajt të cilët dëshirojnë të vazhdojnë arsimin e tyre bachelor dhe master për tu për-
gatitur dhe të rrisin shanset e tyre për tu pranuar në universitete. Qëndra e trajnimit
INTO ka pajisje bashkëkohore, klasa të reja, biblioteka, mundësi të shkëlqyera akomodi-
mi, ushqim dhe një jetë studentore të pasur. 

INTO University Partnership

Britania e Madhe, Kina

Taksat në paundin britanik

Programi i INTOs ofron mundësi për përfeksionimin e gjuhës angleze si dhe vit përgatitor të specializuar në
sferat e mëposhtme:

Undergraduate and Graduate Pathways:

 Biology, Medicine, Health Science

 Business and Management

 Computer Science

 Mathematics and Finance

 English

 Science and Engineering

 Humanities, Social Sciences, Law

 Architecture

 Arts and Humanities

 Economics

 English Language

 International Development

 Pharmacy

 Hospitality, Events and Tourism

 Psychology

Për disa nga programet INTO jep bursa të cilat mbulojnë 50% të tarifës. Bursat ofrohen për kandidatët me nota
të shkëlqyera.

Programet kryesore

Bursa:
Tarifat (tarifat ndryshojnë sipas llojit
të programit dhe shkollës ku ajo
është zhvilluar)

12,495 - 26,595

Akomodimi (tarifat ndryshojnë
sipas llojit të programit dhe shkol-
lës ku ajo është zhvilluar)

222 / javë

Kampuse universiteti
Britania e Madhe dhe Kina, 
në total janë më shumë se 15 

Aeroporti më i afërt
Londër, Manchester, 
Shanghai

Gjuha e studimit

Anglishtja

Informacione të përgjithshme

Kohëzgjatja e studimeve:
1 – 2 vjet

Viti akademik: 

2-3 semestre

Pranimi i studentëve të rinj:
Gusht, Shtator, Janar, Maj 

Qëndra INTO:

UK
- University of Stirling
- Manchester Metropolitan University
- INTO Gloucestershire
- INTO University of East Anglia;
- INTO University of Exeter;
- INTO Newcastle University
- INTO Scotland at Glasgow Caledonian University;
- INTO Manchester
- INTO University of East Anglia Newton;
- INTO City University London
- INTO Queen’s University Belfast
- INTO University of East Anglia London;
- INTO St. George’s University at London
Kina
- INTO Dongbei University of Finance and Economics
- INTO Nankai University

Kërkesa për pranimin 
Kushtet minimale për pranim (variojnë sipas llo-
jit të programit dhe shkollës ku është zhvilluar
kursi) 
>  4 semestre: IELTS 4.5 (minimumi 4.5 në shkrimin) 
>  3 semestre: IELTS 5.0 (minimumi 5.0 në shkrimin) 
>  2 semestre: IELTS 6.0 (minimumi 6.0 në shkrimin)
>  minimumi 17 vjeç 
>  Diplomë e shkollës së mesme

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017
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Richmond është një universitet amerikan i tipit Liberal Arts. Ndryshe nga universitetet tipike angleze, stu-

dentët nuk kanë nevojë të profilizohen që nga fillim i studimeve. Gjatë vitit të parë eksplorojnë kurikulu-

min duke studiuar lëndë nga fusha të ndryshme, dhe specializimin e zgjedhin në vitin e dytë. Në për-

fundim të studimeve, studentët do të pajisen me dy diploma- një britanike dhe një amerikane. Universiteti

ofron mundësinë për të studiuar në universitetin amerikan “George Washington”, si dhe mundësinë për të

kryer një shkëmbim eksperience, me kohëzgjatje 1 vjeçare, ose një semester veror, në një nga filialet

ndërkombëtare të universitetit në Romë ose Firenze.

Richmond Core Curriculum është një program i nevojshëm për të gjithë studentët që dëshirojnë të për-

gatiten për programe universitare dhe përfshin studime në fusha të ndryshme dhe leksione ndërkulturore.

Ky program përmban minimum 10 leksione, të ndara në 3 nivele. Në vitin e parë të studimit, studentët

ndjekin leksione të Drejtësisë, Vlerësimit si dhe Shkrim Akademik. Programi është i krijuar për t'i ofruar stu-

dentëve njohuri të përgjithshme dhe për të përgatitur ata për zgjedhjen e specializimit.

Informacione të përgjithshme

Studentë:

90% studentë të huaj

1500 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

studime universitare - 3/4 vite

studime masteri - 1/2 vit

Viti akademik: 2 semestra

Pranimi i studentëve të rinj

Shtator / Janar / Maj / Korrik

Periudha e regjistrimeve:

1 Qershor

Kërkesa për pranimin 

Programe universiteti

>  Mosha- min 18 vjeç

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 6. 0 / CAE

Programe masteri

>  Mosha min 22 vjeç

>  Studentët duhet të jenë të diplomuar në fusha të

ngjashme 

>  CPE

Akomodim

Universiteti ofron akomodim në kampus. Studentët

mund të zgjedhin dhoma individuale, dyshe ose

treshe me banjo dhe dush të përbashkët. Ushqimi

është i përfshirë. 

Fakultetet e universitetit janë të vendosura në dy nga lagjet më prestigjoze të Lon-

drës: Richmond dhe Kensington. Kushtet e jashtëzakonshme të studimit, atmosfera e

qetë dhe stafi mësimor i kualifikuar sigurojnë zhvillimin e studimeve cilësore.

Universiteti zotëron laboratorë modernë, amfiteatro të mëdha, salla informatike, atel-

ier arti, bibliotekë, mensë, fusha sporti dhe konvikte të rehatshme.

Kampuse universiteti
Londër Richmond, 
Londër Kensington

Aeroporti më i afërt

Londër - Heathrow- 40
min, Gatwick- 1. 30 orë

Gjuha e studimit
Anglishtja

Richmond the American
International University 
in London

Londër, Britania e Madhe

Taksa në paundin britanik 

Programe universiteti 14 500 / vit

Programe masteri 12 000 / vit

MBA 15 000

Akomodim në konvikt 8150 / vit

Taksa e aplikimit 1 000

Programe universiteti

 BA Art, Design, and Media

 BA Performance and Theatre Arts

 BA Business Administration: Entrepreneurship

 BA Business Administration: Fashion Mgmt. & Marketing

 BA Business Administration: Finance

 BA Business Administration: International Business

 BA Business Administration: Marketing

 BA Economics

 BA Financial Economics

 BA International and Development Economics

 BA American Studies

 BA Communications

 BA Development Studies

 Art History & Visual Culture

 Communications: Media Studies

 Communications: Media Production

 International Sports Management

 BA Film Studies

 BA History

 BA International Journalism & Media

 BA International Relations

 BA Political Science

 BA Psychology

Programe masteri

 Advertising and Public Relations

 MA Art History and Visual Culture

 MA International Development

 MA International Relations

 MA Visual Arts Management and Curating

 MBA

Bursa

BURSA PRESIDENTIAL ka një vlerë prej £6,000/ $12,000 në vit ose një garanci minimale prej £24,000/

$48,000 për një cikël të nivelit të parë katër vjeçar në universitet. Kjo kategori është niveli më i lartë dhe

zakonisht i jepet vetëm 15% të aplikantëve më të mirë. Studentë të tillë duhet të kenë rezultate

akademike të shkëlqyera për të qënë të përshtatshëm për bursë. Studentëve ju kërkohet të mbajnë një

mesatare prej 3. 4/4. 0 GPA gjatë studimit në Richmond, për të mos humbur bursën. 

BURSA DEAN ka një vlerë prej £ 4,500/9,000 në vit duke përfaqësuar një garanci minimale prej £

18,000/36,000 për një cikël të nivelit të parë katërvjeçar në universitet. Zakonisht, më shumë se 20% e

aplikantëve pranohen për bursën Dean. Studentë të tillë duhet të kenë rezultate akademike të shkëlqyera

dhe të premtojnë një vazhdueshmëri të njëjtë gjatë studimit në universitet. Studentëve ju kërkohet të

mbajnë një mesatare prej 3. 0/4. 0 gjatë studimit në Richmond, për të mos humbur bursën. 

Programet kryesore

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët
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Informacione të përgjithshme
Studentë:
25 000 në total 
10% student të huaj

Kohëzgjatja e studimeve:
3 vite bachelor 

1 vit master 1 vit program përgatitor

15 muaj MBA

Viti akademik: 2 semestra: 

Fillimi i vitit akademik: Shtator

Pranimi: Shtator, Janar

Aftatet për aplikim: 
Bachelor - 15 Janar 
Master – nuk ka një afat zyrtar 
Vit përgatitor – nuk ka një afat zyrtar

Kërkesa për pranimin

> letër motivimi

> rekomandime

Vit përgatitor:
> diploma e shkollës së mesme

> IELTS 5.0

Programe Bachelor/Master:
> Diploma e shkollës së mesme/universitetit

> IELTS 6.0 - 7.0

De Montfort University është i vendosur në qytetin e Leicester, vetem një orë e gjysëm larg
nga Londra. Universiteti është veçanërisht i njohur për degët e artit dhe ofron një nga pro-
gramet më të mira në Arkitekturë. DMU mban partneritet me biznese nga fusha të
ndryshme, nga të cilët studentët mund të kenë përfitime. Për shembull, dizenjuesi i këpuceve
Jimmy Choo është shpesh i ftuar dhe mban leksione në këtë universitet.

Kampuse universiteti
Leicester

Aeroporti më i afërt
Luton - Luton Airport
London – Heathrow

Gjuha e studimit
anglisht

Taksat në paundin britanik 

Universiteti ofron më shumë se 400 programe (bachelor dhe master) në katër fakultete të ndryshme:

Faculty of Art, Design and Humanities
Architecture
Design and New Product Development 
Media
Music
Textile Engineering and Materials

Faculty of Technology
Engineering and Sustainable Development
Computer Science and Informatics

Faculty of Business and Law
Accounting and Finance
Economics
Strategic Management and Marketing
Human Resource Management 
Law

Faculty of Health and Life Sciences
Pharmacy
Sociology
Social Work

Programet kryesore – për listen e plotë drejtohuni tek Integral

Viti përgatitor £6 000 - £9 250

Programe universiteti £12 250 - £15 000 / vit

Programe masteri £8 560 - £16 266 / vit

MBA £14 000 / vit

Akomodimi duke filluar nga £89 / jave

De Montfort University

Leicester, Britania e Madhe

Të gjitha ndërtesat në De Monfort University përfshirë këtu edhe kampusin kryesor, janë të vendo-
sura në qendër të qytetit. Leicester është një nga kampuset më të sigurta dhe të arritshme në Britan-
inë e Madhe. Emri i tij ka prejardhjen nga konti francez Simon de Montfort i cili sundoi në Leicester
në shekullin e XIII. Konti i Leicesterit ishte një nga figurat kryesore e aktive në formimin e parlamentit
të parë Anglez.

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:

Akomodimi

De Montfort University ka nëntë holle banimi me rreth 2 300 dhoma. Të gjithë ato janë vetëm disa
minuta në këmbë larg kampusit. Ushqimi nuk është i përfshirë, por studentët kanë kuzhina të për-
bashkëta të mobiluara dhe lavanderi.
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SHBA

Amerika, vendi i mundësive të pakufizuara në arsim, ka një nga

modelet më të mira të arsimit të lartë në botë. Ky sistemi nuk u

kërkon studentëve që të zgjedhin degën deri në fund të vitit të

parë akademik. Programi i vitit të parë përfshin lëndë të

përgjithshme dhe disa lëndë me zgjedhje. Për secilën lëndë ka

një numër kreditesh përkatëse. Diploma bachelor zgjat 4 vjet

pas mbledhjes së një numri të caktuar kreditesh.

Community colleges 

Krijimi i kolegjeve të këtij lloji mund të quhet „shpikje”

amerikane. Kolegji i parë është krijuar rreth 100 vjet më

parë. Sot këto kolegje luajnë një rol të rendësishëm në

sistemin e lartë arsimor në Shtetet e Bashkuara, duke

ofruar modelet më cilësore dhe të arritshme për shumë

njerëz pa dallim origjine ose pervojë akademike. Në

Shtetet e Bashkuara ka më shumë se 1 166 Community

College dhe këto janë kolegje shtetërore ku taksat janë

më të ulëta. Trajnimi mbulon dy vitet e para të arsimit, e

më pas studentët transferohen në Universitetin e

dëshiruar. 

Liberal Arts Сolleges / Universities

Këto kolegje janë të përshtatura për studentët ndërkom-

bëtare të cilët vijnë për herë të parë në universitetet

Amerikane. Kjo u mundëson nxënësve të rinj për të gje-

tur kohën e duhur, vendin dhe të mësohen shpejt me

mjedisin e ri. Studimi mbulon 4 vite Programi Bachelor. 

Universitetet janë institucionet arsimore, të cilat ofrojnë

përveç BA dhe programet Master. 

Në USA ndodhen mbi 5. 000 universitete. 
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Programet i japin mundësi studentëve të familjarizohen me sistemin Amerikan të arsimit dhe të për-
mirësojnë nivelin e Anglishtes. Ato ofrojnë kalimin gradual në jetën akademike të universitetit të zgje -
dhur dhe shumë studentë vendosin të vazhdojnë arsimin e tyre derisa ata marrin një diplomë bachelor. 

INTO është një organizatë ndërkombëtare arsimi e cila ndihmon studentët nga e
gjithë bota të fillojnë arsimimin e tyre universitar në USA. Çdo student nga qëndra e
INTO ka mundësinë të përdorë burimet akademike, sociale dhe të universitetit ku
është e vendosur qendra.

INTO University Partnership

SHBA

Taksat në dollar Amerikan: 2016/2017

Undergraduate Pathways:

 Architecture and Fine Arts

 Behavioral and Community Science

 Business and Management

 Computer Science and Information Systems

 Education

 Engineering

 Academic English

 General English

 Humanities, Liberal Arts and Social Sciences

 Medicine, Veterinary Medicine and Pharmacy

 Natural, Physical and Life Sciences

 Nursing and Public Health

 Sustainable Planet

 Exercise and Sport Science

 Food Science and Technology

Graduate Pathways:

 Arts - Global Sustainability

 Arts and Sciences - American Studies

 Arts and Sciences - Biology

 Arts and Sciences - Film Studies

 Arts and Sciences - Humanities

 Arts and Sciences - Liberal and Information Science

 Arts and Sciences - Mass Communications

 Arts and Sciences – Mathematics

 Arts and Sciences - Political Science

 Business

Business - Entrepreneurship in Applied Technologies

Business - Finance

Business - Management Information Systems

Business - Management

Business - MBA

Chemical Engineering

Civil Engineering

Education - Exercise Science

Education - Instructional Technology

Education – TESOL

Electrical and Computer Engineering

Engineering - Biomedical

Engineering - Chemical

Engineering - Civil and Environmental

Engineering - Computer Science

Engineering - Computer

Engineering - Electrical

Engineering - Engineering Management

Engineering - Industrial

Engineering - Mechanical Science and Engineering

Engineering – Mechanical

Global Social and Sustainable Enterprise

MSBA - Computer Information Systems

MSBA - Financial Risk Management

Mechanical Engineering

Tourism Management

Urban and Community Design

Programet varijojnë sipas qëndrave.

Programet kryesore – për listen e plotë drejtohuni tek Integral

Tarifa (tarifat ndryshojnë sipas 
specialitetit dhe institucioneve 
arsimore)

18 112 / vit

Akomodimi 5300 - 11 466 / vit

Informacione të përgjithshme

Kohëzgjatja e studimeve:
1-3 semestre për vit akademik 
3 – 4 vit Programe Bachelor 
2 + Programe Master 

Viti akademik:
2 ose 3 semestre

Fillimi i vitit akademik:
Gusht, Shtator, Janar, Maj

Qëndrat e INTOs:

- Drew University/ Madison NJ

- INTO Oregon State University

- INTO University of South Florida

- INTO Colorado State University

- INTO Marshall University

- INTO George Mason University

Kërkesa për pranimin
>  Diplomë e shkollës së mesme
>  Minimumi 17 vjeç
>  Gjuha angleze

1 semestër:
- TOEFL iBT 78 (min 16 në çdo komponent)
- IELTS 6.5 (min 5.5 në çdo komponent)

2 semestër:
- TOEFL iBT 70
- IELTS 6.0

3 semestër:
- TOEFL iBT 60
- IELTS 5.5

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Kampuse universiteti
5 

Aeroporti më i afërt
Tampa, Denver, Yeager, 
Washington Dulles

Gjuha e studimit
anglisht
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PROGRAMI I KOMBINUAR PËR
PËRFUNDIMIN E SHKOLLËS SË MESME
DHE FILLIMIN E UNIVERSITETIT, SHBA

Mënyra më e drejtpërdrejtë për Universitetin Amerikan

FULTON MONTGOMERY CC

EDMONDS CC

GREEN RIVER CC

SEATTLE CENTRAL CC

SKAGIT VALLEY CC

Ky program është i përshtatshëm për studentët e

huaj të cilët ende nuk kanë mbaruar shkollën e

mesme, por dëshirojnë të fillojnë studimet univer-

sitare. Kombinimi dy vjeçar në një program është

rruga nga shkolla e mesme deri në universitet.

Ndryshe nga universitetet, në Community College

nxënësit janë të ndarë në grupe jo më shumë se

35-40 nxënës. Marrëdhënia e mirë mes mësuesve

dhe studentëve kontribuon gjithashtu në kontek-

stin më të afërt dhe përshtatjen më të lehtë me

mjedisin e ri akademik. Gjatë kohës së kryerjes së

studimeve mbulohen lendë të detyrueshme, dhe të

nevojshme për të marrë diplomën amerikane të

arsimit të mesëm. Community Colleges ofrojnë

shumë lëndë me zgjedhje - nga Ekonomia në

Mjekësi, dhe çdo student mund të zgjedhë vetë

drejtimin e ri arsimor. Ofrohet marrja e një diplome

të shkollës së lartë dhe mundësi transferimi në uni-

versitet. Pas konkursit të parë ose të dytë studentët

mund të transferojnë kreditet në katër universitete

amerikane.

Informacione të përgjithshme
Periudha e trajnimit: 

1 deri në 2 vjet në varësi të programit 

Fillimi i vitit shkollor: Gusht-Janar 

Afati i aplikimit: minimumi 4 muaj më parë 

Kushtet për aplikim 
>  Mosha: 16 - 19 vjeç

>  TOEFL iBT: 61 pikë 

>  Të ketë mbaruar klasën e 10 ose 11

>  Rezultate shumë të mira akademike 

>  Studentët duhet të jenë të pavarur dhe të kenë orientim

në atë fushë që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e tyre 

Taksa në dollarë: 

Sipas kolegjit 15 000 - 20 000 / vit

Studimi 600 - 900 / vit

Akomodimi i përfshirë



Kolegji Vendi Përshkrimi
Programet kryesore

Programet e transferimit
Tarifat e aplikimit 

në USD Dollar
Kushtet e aplikimit/

Bursat

College of
Central
Florida

Ocala, 
Florida

Themeluar në vitin 1957,
kolegji ofron mbi 70 pro-
grame specifike si dhe
shumë programe e
aktivitete të tjera
jashtëshkollore.

Business Administration,
Business Management, IT,
Dental Assisting, Engineer-
ing, Equine Studies, Office
Administration, Paralegal,
Physical Therapist Assistant

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL 
Bursat nuk ofrohen

College 
of the
Canyons

Santa 
Clarita, 
California

I ndodhur vetëm një orë
larg nga Los Angeles,
kolegji është një nga shkol-
lat më të mira dhe mësue-
sit veprojnë me profesion-
alizëm në të gjitha fushat.

Animation, Athletic Training,
Business Marketing, Com-
munication Studies, Com-
puter Science, Engineering,
Interior Design, Media
Entertainment Arts (Film-
making),
Music Composition, Parale-
gal Studies, Psychology,
Theatre, Web Development

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL iBT 45 
Bursat nuk ofrohen

College of
the Desert

Palm Desert,
California

Kolegji është i vendosur në
afërsi të qytetit turistik
Palm Springs. Ky institucion
gjithashtu i siguron stu-
dentëve transferimin në
California State University,
San Bernardino.

Natural Resources, Architec-
tural Technology, Business
Administration, Communi-
cation, Computer Science,
Hospitality Management,
Journalism, Philosophy,
Political Science, Psycholo-
gy,
Recreation, Theatre Arts

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL iBT 45
- Bursa ($ 500 - $ 2000) ofrohen
studentëve të cilët kanë përfun-
duar me sukses të paktën një
semester në kolegj me rezultate
të larta

College of
Southern
Nevadа

North Las
Vegas, 
Nevada

I themeluar më shumë se
30 vite më parë, sot kolegji
është qëndra e tretë më e
madhe në vend për arsimin
e lartë në Shtetet e
Bashkuara.
Programet e ndryshme
bëjnë që studentët të zhvil-
lohen personalisht dhe
profesionalisht

Communication,
Hospitality Management,
International Languages, 
Journalism, Theater
Studies, Interior Design,
Business Management,
Casino Management,
Finance, Marketing
Merchandising Retail Man-
agement

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL iBT 45 
Bursat nuk ofrohen

Dellaware
County
Communi-
ty 
College

Media, 
Pennsylva-
nia

I vendosur në periferi të
Filadelfias, kolegji ofron
mbi 50 programe kryesore,
rreth 20 klube sportive dhe
klube të interesit. Komplek-
si modern i sapondërtuar
për shkenca, teknologji
dhe matematikë është kre-
naria e kolegjit.

Behavioral Science - Psy-
chology, Business Adminis-
tration Marketing, Business
Administration - Sport Man-
agement, Communication
Arts - Journalism, Computer
Information Systems, Engi-
neering, Graphic Design,
Science for Health Profes-
sions

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL (optional) 
Bursat nuk ofrohen

Kolegjet dy vjeçare në Shtetet e
Bashkuara

Trajnimi 10. 126/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 6426/vit

Studimi 1300/vit

Siguracion 949/vit

Trajnimi 9785/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 7464/vit

Studimi 1020/vit

Siguracion 1224/vit

Aplikimi 25

Marrja e doku-

mentit I-20
50

Trajnimi 9432/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 6075/vit

Studimi 1200/vit

Siguracion 1017/vit

Aplikimi 25

Trajnimi 5040/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 8000/vit

Studimi 600/vit

Siguracion 1000/vit

26

Trajnimi 4566/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 7000/vit

Studimi 500/vit

Siguracion 1400/vit

Kosto aplikimi 104



Kolegji Vendi Përshkrimi
Programet kryesore

Programet e transferimit
Tarifat e aplikimit 

në USD Dollar
Kushtet e aplikimit/

Bursat

Fulton
Mont-
gomerry
Communi-
ty 
College

Johnstown,
New York

I vendosur 4 orë larg nga
New York. Kolegji ofron 57
specializime në fusha të
ndryshme dhe përgatit me
sukses një numër të madh
studentësh për transferim në
sistemin universitar të State
University New York (SUNY).

Art, Biological Sciences,
Business, 
Clinical Lab Science,
Computer Science,
Engineering, English,
Mass Communication, Music,
Nursing, Political Science,
Speech Communication,
Theater Arts

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL (optional) 
Bursat nuk ofrohen

Moraine
Valley
Communi-
ty 
College

Palos Hills,
Illinois

Kolegji publik dyvjeçar i
vendosur 30 minuta larg
nga Cikago. Ofron trajnime
moderne në fusha të
ndryshme të jetës. 

Art, Biological Sciences,
Business, Clinical Lab Sci-
ence, Computer Science,
Engineering, English,
Mass Communication, 
Music, Nursing,
Political Science,
Speech Communication,
Theater Arts

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL iBT 79 (jo e
detyrueshme) 
Bursat ($ 500 - 1500) ofrohen
sipas degës dhe rezultateve të
vitit të parë.

Seattle
Central
Communi-
ty 
College

Seattle,
Washington

Kolegj i themeluar në
vitin 1966, i vendosur në
zemër të Seattle, sot
numëron mbi 500 000 stu-
dentë.

Business Pathway
Fine Arts Pathway
Health Science Pathway
Humanities Pathway
Social Science Pathway

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL iBT 68 
Bursa rreth 250-1500 US $ /
vit jepen në bazë të rezultateve
të arritura.

Skagit 
Valley 
College

Mount 
Vernon,
Washington

Kolegji ka dy kampuse dhe
tre qëndra mësimore në
një shtet, baza kryesore
është në Mount Vernon e
quajtur MAC në një qytet
të vogel në Amerikë.

Environmental Conserva-
tion, Biology,
General Studies Degree,
Early Childhood
Education, Business, 
Music, Pre-Nursing, Science,
Technical Arts,
Visual Arts

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL iBT 61 (jo e
detyrueshme) 
Bursat nuk ofrohen

West Hills
Communi-
ty 
College

Coalinga,
California

Kolegji i themeluar në vitin
1932 ndodhet një orë e
gjysëm larg qytetit të Fren-
sos. Studentët e diplomuar
nga ky kolegj ndjekin
studimet e tyre në një nga
universitetet më pres-
tigjioze në Shtetet e
Bashkuara.

Administration of Justice,
Art (Studio, Art History),
Biology, Business Adminis-
tration, Computer Informa-
tion Systems, Office Man-
agement & Technologies,
Liberal Arts, Performing
Arts, Psychology

- Diploma e formimit të mesëm. 
- TOEFL iBT 61 (jo e
detyrueshme) 
Bursat nuk ofrohen

Trajnimi 7196/vit

Akomodimi 
dhe ushqim

6200 -
7600/vit

Studimi 700/vit

Siguracion 800/vit

Trajnimi 9726/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 6712/vit

Studimi 1600/vit

Siguracion 995/vit

Aplikimi 25

Trajnimi 9235/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 6810/vit

Studimi 900/vit

Siguracion 594/vit

Aplikimi 50

Trajnimi 8913/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 6600/vit

Studimi 900/vit

Siguracion 639/vit

Aplikimi 50

Trajnimi 7400/vit

Akomodimi 
dhe ushqim 8227/vit

Studimi 1400/vit

Siguracion 1140/vit

Aplikimi 50

27

Kolegjet dy vjeçare në Shtetet e
Bashkuara
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Universiteti ofron leksione në të gjitha fushat e shkencave bashkëkohore, arteve dhe kulturës. Sistemi

përfshin dy vite studimesh universitare. Profesorët janë shumë të përgatitur nga ana profesionale, të kual-

ifikuar, dhe të dedikuar në zhvillimin profesional të çdo studenti. Ky fillim i mbarë arsimimi është një

garanci për një përshtatje sa më të mirë universitare.

Fulton Montgomery Community College bën pjesë në State University of New York. Si rezultat, studentët

me perfomancat më të mira akademike kanë të garantuar pranimin. Në vitet e mëparshme, të diplomuar-

it kanë vazhduar studimet në universitete të ndryshme, si Universiteti i Kalifornise- Berkley, Universiteti

Shtetëror i Delaware, Emerson College, Universiteti i Massachusetts, në Amherst, New York University dhe

shumë të tjera. 

Një nga specializimet ofron stazh, por ky nuk është i detyrueshëm. Stazhi është pa pagesë dhe zakonisht

praktikohet në një fushë sociale ose pedagogjike. 

Fulton Montgomery Community College është një kolegj shtetëror ku studimet

zgjasin 2 vjet. Kolegji është i vendosur në qytezën Johnstown në afërsi të Albany,

kryeqytetit të New York-ut. Universiteti disponon pajisje moderne si bibliotekë, labo-

ratore IT me kompjutera moderne, sallë për studim individual, mensë, sallë sporti etj.

Kryeqyteti i New York ndodhet 120 milje larg ose e thënë ndryshe 4 orë me autobuz.

Kampuse universiteti
Johnstown

Aeroporti më i afërt
New York- 2 orë

Gjuha e studimit
Anglishtja

Fulton Montgomery 
Community College

Johnstown, New York, SHBA

Taksa në dollarë 

Stazhe

Ky program është i ndërtuar për studentët e huaj që nuk kanë ende një diplomë të shkollës së mesme,

por që dëshirojnë të fillojnë studimet në universitet. Duke kombinuar dy vite në një të vetëm, ky program

është rruga më e shkurtër nga gjimnazi deri në universitet. Mbas diplomimit në vitin e parë të studimeve

merret diploma për të filluar studimet e nivelit të mesëm.

High School College Year

Programe trasnferimi 8000 / vit 

Akomodim në kampus pa ushqim 3 625 - 4 050 / semestër

Akomodim në kampus me ushqim 5 500 - 5 925 / semestër

Depozitë për akomodim 300 / vetëm një herë

Libra 700 / semestër

Siguracion 800 / vit

Specializime

 Accounting

 Business Administration

 Sales & Marketing

 Lib. Arts & Sciences

 Automotive Technology

 Media Communications

 Engineering Science

 Multimedia

 Criminal Justice

 Communications Sales and Marketing

 Computer Information Systems

 Nursing

 Health, Physical Education and Recreation Studies

 Electrical Technology

 Theatre Arts

 Graphic Communications Sales & Marketing

 Human Services

 Construction Technology

Programe kryesore

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

*për më shumë specializime, ju lutemi kontaktoni konsulentët e Integralit.

Informacione të përgjithshme

Studentë:

100 studentë të huaj

2842 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

2 vite- program transferimi

Viti akademik:

2 semestra

Fillimi i vitit akademik:

Shtator/ Janar

Afati i fundit për regjistrim:

4-6 muaj përpara

Kërkesa për pranim

Programe universiteti:

>  Mosha minimale 17 vjeç

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  TOEFL iBT 61

Program i kombinuar:

>  Mosha minimale 17 vjeç

>  Klasa e 11 me një mesatare mbi 8. 35

>  TOEFL iBT 61

Informacione për kandidatët

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjeve të pranimit

nëpërmjet Integral

Bursa 

Universiteti ofron bursa për rezultatet e larta

akademike. Shumat e dhëna janë zakonisht ndërmjet

100 dhe 500 dollar amerikan në vit.
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Të gjithë studentët e ONCAMPUS Boston mund të zhvillojnë 4 lendë me një minimum prej 4 kreditesh

për secilën lendë, nga e cila studentët do të marrin një arsimim të përgjithshëm. Gjithashtu studentët do

të kenë lendë shtesë, duke përfshirë aftësitë akademike dhe ESL (English as a Second Language). Studen-

tët bëjnë 7 orë ESL në javë për katër javët e para dhe 5 orë në javë për javët në vazhdim.

Informacione të përgjithshme

Viti akademik:

2 semestra

Fillimi i vitit akademik:

Shtator/ Janar

Kërkesa për pranim

Programe universiteti:

>  Mosha minimale 17 vjeç

>  Diploma e shkollës së mesme, çertifikatë e gjuhës

Angleze

>  TOEFL iBT 60+

Informacione për kandidatët

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjeve të pranimit

bëhet nëpërmjet Integral

Programi i Transferimit në Universitet ju ofron studentëve mundësinë për vitin e parë

ne sistemin Liberal Arts. Ky program është projektuar për t’ju dhënë studentëve të

ONCAMPUS Boston një bazë të qëndrueshme akademike të kombinuar me një pro-

gram intensiv për përgatitjen gjuhësore. Pas përfundimit të programit, studentët do

të kenë 28-32 kredite nga Wheelock College të cilat janë të transferueshme në shu-

micën e kolegjeve dhe universiteteve amerikane. Secili nxënës merr transferim të

plotë duke u këshilluar nga një staf me përvojë që ndihmon në aplikimin dhe përzg-

jedhjen e shkollës së përshtatshme në të cilën studenti do të tranferohet.

Kampuse universiteti
Boston

Aeroporti më i afërt
Boston

Gjuha e studimit
Anglishtja

ON CAMPUS BOSTON

Boston, MA, SHBA

Taksa në dollarë 

Studimi vjetor 31 500

Akomodimi 14 000

 Wheelock College

 River University

 Southern New Hampshire University

 Newbury College

 Sufolk University (Boston, Madrid)

 Bryant University

 Other Institution 

Programet e transferimit në universitet

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Wheelock College: Kolegji ofron programe universitare dhe pasuniversitare që përqendrohen në Arts & Sci-

ences, Education and Child Life dhe Social Work and Family Studies për të përmbushur misionin e tyre për për-

mirësimin e jetës së fëmijëve dhe familjeve. Wheelock është e vendosur në Boston, Massachusetts, dhe është

anëtar i Kolegjeve të Fenway. Programet që ofron shkolla janë: School of Arts and Science. School of Education,

Social Work, Child Life and Family Studies. 

Rivier University: Është një universitet katolik privat i llojit liberal arts. Ndodhet në zemër të New England,

vetëm 40 min larg në veri të Boston. Ky universitet ofron përsosmëri akademike në programin liberal arts si dhe

në studime profesionale. Universiteti ka mbi 30 programe në dispozicion në fusha: Biznes, Education, Arts and

Science, Nursing.

Southern New Hampshire University: Southern New Hampshire University ofron një arsim të cilësisë së lartë

në një kampus miqësor i cili ndodhet një orë larg në veri të Bostonit. Ai është renditur i 12-ti si universiteti më

inovativ në botë nga revista Fast Company. Programet në dispozicion janë: Shkolla e Biznesit: Business, Account-

ing, Management, Marketing dhe Hospitality Shkolla e Arteve dhe Shkencës: Commumiation dhe Media Arts,

English, Justice Studies and Psychology. School of Education.

Newbury College: Newbury College është një kolegj i vogël i pavarur, i vendosur në lagjen Brooklyn të

Bostonit. Newbury ofron një program të fokusuar në liberal arts. Kolegji ofron mbi 20 programe akademike si:

School of Art, Science and Design, School of Business and Management. The Roger A. Saunders School of Hotel

and Restaurant Management.

Suffolk University: Suffolk University është i vendosur në zemër të Bostonit. Universiteti inkurajon studentët e

tij në degët art dhe shkencë, biznes dhe drejtësi. Kolegji ka në dizpozicion më shumë se 60 programe

akademike ndër të cilat janë: College of Arts and Sciences, Sawye Business School, Law School and New Eng-

land School of Arts and Design.

Bryant University: Bryant University është një universitet privat në New England me një traditë 150-vjeçare.

Është një universitet inovativ, i suksesshëm dhe me një vizion global. Programet akademike kane prirje globale

dhe janë një ndërthurje mes biznesit, artit dhe shkences. Në dispozicion janë mbi 90 programe: College of Arts

and Sciences and College of Business.
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Një e vecantë e universitetit është vendndodhja e tij në New York City. Trajnimi zhvillohet në klasa të

vogla dhe mësuesit i përkasin një niveli të lartë akademik, në të njëjtën kohë ata janë edhe profesionistë

të shquar në fushat e tyre. Motoja e kolegjit është - "Jeta ime, zgjedhja ime, arsimimi im". Mijëra nxënës

janë frymëzuar për të vazhduar arsimimin e tyre në një vend që do ti sigurojë mësues të kualifikuar, aftësi

dhe njohuri të dobishme për një karrierë të suksesshme.

Kampuset në White Plains, Newark dhe New York City kanë konviktet e tyre. Universiteti ndihmon në gjet-

jen e familjes pritëse. 

Informacione të përgjithshme

Nxënës: 

më shumë se 800 studentë të huaj 

8000 studentë gjithsej 

Periudha e trajnimit: 

Specializim: 1,5 - 2 Vit 

BA: 3 - 4 vjet, 4 semestra

Fillimi i vitit akademik - janar, prill, korrik, shtator 

Afati i fundit për aplikimet: 4-6 muaj para fillimit të

vitit shkollor

Kërkesa për pranim

Programe universiteti:

>  Mosha minimale 17 vjeç

>  Diploma High School 

>  TOEFL iBT 61 pikë / IELTS 5. 5

Bursa 

Studentët ndërkombëtarë me arritje të larta

akademike. 

I themeluar në vitin 1931, Berkeley College është një kolegj privat me fokus kryesor

në fushën e biznesit dhe ofron një arsimim të orientuar plotësisht drejt karrierës. 

Në një studim të kohëve të fundit të publikuar nga Payscale Inc, për investimet e një

diplome bachelor, Berkeley College - New York u vlerësua mes 4% ndër më të mirët

në mbarë vendin, nga më shumë se 1,500 universitete. Praktika, lidhja me punë -

dhënësit dhe veçanërisht qëndrat e zhvilluara të karrierës janë një pjesë e

detyrueshme dhe mbështetëse e kolegjit që ju ofrohet studentëve për një fillim të

suksesshëm pas diplomimit.

Kampuse universiteti
New Jersey - 6 kampuse: Peramos
Woodland Park, Woodbridge,
Newark, Dover, Clifton
New York City - dy kampuse:
White Plains, Brooklyn

Aeroporti më i afërt
New York, New Jersey

Gjuha e studimit
Anglishtja

Berkeley College 

New York dhe New Jersey, USA

Taksa në dollarë Akomodimi 

Kolegji mban lidhje me kompanitë rajonale të vendit, ku studentët mund të aplikojnë në praktikë atë që

kanë mësuar në klasë dhe të fitojnë përvojë në një mjedis të vërtetë.

Praktikat

Trajnimi për studentët e diplomuar në kampus zgjat katër vjet. Berkeley College është i autorizuar që të

lëshojë diplomat, të akumulojë kreditet dhe të ekzaminojë pas dy viteve të para të trajnimit. Për

diplomën intensive trajnimi mund të bëhet për 1. 5 vjet.

Trajnimi

Trajnimi 14 800 - 28 950 / vit 

Akomodimi 3. 950-13. 700 / vit

Programe universiteti 11 550 / semester

MBA 825 / kredit (54 kredite)

Pagesa administrative 750 / vit

Summer Semester 730

Programet universitare

 Accounting

 Business Administration

 Fashion Marketing and Management

 Financial Services

 General Business

 Graphic Design

 Health Services

 Information Technology Management

 Interior Design

 International Business

 Justice Studies - Criminal Justice

 Legal Studies

 Management

 Marketing Communications

Programe kryesore

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017
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Programet kryesore

HULT është një shkollë e biznesit ndërkombëtar, me filiale në Boston, San Francisco, Londër, Dubai dhe

Shanghai, duke bashkuar njerëzit, kulturat dhe ide nga e gjithë bota. Shkolla promovon zhvillimin per-

sonal,integrimin intelektual dhe përfshirje në jetën e komunitetit lokal. 

Në ditën e sotme, në këtë shkollë studiojnë studentë nga më shumë se 80 shtete nga e gjithë bota. Ofro-

hen programe të ndryshme në fushën e biznesit- programe universiteti, masteri dhe MBA. Profesorët jane

shkencëtarë në universitetet më të mira në botë dhe sipërmarrës të suksesshem. 

Programe kualifikimi profesionale (Flexible Diplomas)- 3, 6, 9 muaj:

Ofrohen në fushën e biznesit, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe komunikimit. Struktura e tyre elastike është e për-

shtatshme për ata që dëshirojnë të rrisin kompetencat dhe të përfitojnë rekomandime akademike të duhura, por nuk

kanë kohën dhe as mundësitë e duhura për të vazhduar një program universitar.

Programi akademik i shpejtë për marrjen e një diplome universiteti ose masteri në vetëm 4 vite (Undergradu-

ate Honors Track Program)

Study Abroad:

I destinuar për studentë të regjistruar në universitete amerikane ose ndërkombëtare me një mesatare të

përgjithshme prej 2. 5/4.0 ose të barabartë me të. Studentët kanë mundësinë për të studiuar një semestër (atë të

vjeshtës, pranverës ose verës) në një shtet tjetër.

Informacione të përgjithshme

Studentë:

95% studentë të huaj

2250 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

4 vite programe universiteti

1 vit programe masteri

Kohëzgjatja e vitit akademik: 

3 trimestra

Fillimi i vitit akademik: 

Janar, Maj, Shtator

Periudha e regjistrimeve:

3 muaj më parë se fillimi i vitit akademik

Kërkesa për pranimin 

Programe universiteti

>  Mosha minimale 18 vjeç

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  IELTS 6. 0

Programe masteri

>  Mosha minimale 21 vjeç

>  Diplomë e nivelit të parë (bachelor)

>  IELTS 6. 5/GMAT për Marrëdhënie Ndërkombëtare

MBA

>  Mosha minimale 25 vjeç

>  Diplomë e arsimimit të larte

>  3 vite stazh profesional, IELTS 6. 5

E themeluar në vitin 1964, HULT është një shkollë prestigjoze biznesi, e klasifikuar sipas

Financial Times në top 50 shkollat e biznesit më të mira në botë. Ky është një vlerësim i

përpjekjeve të institucionit për të ofruar studime me kualitet me një orientim praktikë

në fushën e administrimit të biznesit- kontabilitet, marketing, menaxhim operacional,

administrim të burimeve njerëzore. 

Kampuse universiteti
5 kampuse

Aeroporti më i afërt

Boston, San Francisco,
Londër, Dubai, Shanghai

Gjuha e studimit
Anglishtja

HULT International 
Business School

Boston, San Francisco, Londer, Dubai
dhe Shanghai

Taksa në paundin britanik dhe USD

Programe të tjera

Programe universiteti

   Honors Track program - 4 viti kurs i kombinuar BA +

MA

   Marketing

   Finance

   Management

   General Business

   Social Entrepreneurship

   BA+MA International Business Administration

Programe MBA

   MBA 1 vjeçarë

Programe masteri

   International business

   Finance

   International Marketing

   Master of Social Entrepreneurship 

Executive MBA programs

   Part Time – Dubai

   Pocket MBA – Dubai

   MBA Honours - Dubai

   Graduate Diplomas - Dubai

Hult International Business School ofron bursa për studentët Shqiptarë te cilat mbulojnë deri në 30% të kostos së

studimit. Kriteret e fitimit të një burse janë rezultatet e larta akademike dhe niveli i mirë i gjuhës.

Bursa

Studentët në Shanghai dhe Dubai janë të akomoduar në apartamentet e universitetit dhe çmimet e akomodimit janë

të përfshira në taksën e shkollimit. Për sa i përket kampusit në Londër, Boston dhe San Francisco, qiraja është e

paguar më vete dhe apartamentet merren me qira nëpërmjet agjensive private, të pavarura nga universiteti. 

Akomodim

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Programe universiteti £ 23 580 ($ 36 450)

Akomodim £ 7 200 ($ 13 000) / vit

Libra £ 360 ($ 540)

Programe masteri:

International business
Londër £ 30 100 (akomodim £ 13 000)

Dubai $ 41 500 (akomodim $ 12 250)

Boston / San Francisco $ 41 300 (akomodim $ 14 000-17 000)

One-year MBA
Londër £ 48 200 (akomodim £ 13 000)

Dubai $ 69 800 (akomodim $ 12 250)

Boston / San Francisco $69 800 (akomodim $14 000 - 17 000)

Executive MBA
Londër £ 25 500

Dubai $ 37 000

Shanhai $ 34 700

Executive MBA application fee $150 
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Informacione të përgjithshme

Nr i studenteve: 

12,065 (220 ndërkombëtar)

Viti akademik:

2-3 semestra

Kërkesa për pranim

Global Gateway Program: TOEFL iBT 55, IELTS 5. 5; 

Hyrje direkt në universitet: TOEFL iBT 79, IELTS 6. 5

Regjistrimet: Janar, Maj dhe Gusht

Universiteti i Vermont është një nga universitetet elitare me programe të njohura në

biznes, shkenca biologjike dhe shëndetësore, studime mjedisore, inxhinieri dhe

fusha të tjera. I themeluar në 1791, universiteti është një nga 5 universitetet më të

vjetra në New England (pas Harvard, Yale, Dartmouth dhe Brown). Universiteti i Ver-

mont renditet në krye të 100 universiteteve në SHBA dhe në krye të 50 univer-

siteteve publike. Reputacioni i tij i shquar dhe vendndodhja në një nga rajonet më të

bukura të Amerikës tërheq studentë nga e gjithë bota.

Kampuse universiteti
Burlington, Vermont

Aeroporti më i afërt
Montreal, Boston

Gjuha e studimit
Anglishtja

University of Vermont

Burlington, Vermont, SHBA

Taksa në dollarë 

Global Gateway Program - 3 semestre 45 068

Global Gateway Program - 2 semestre 38 168

Undergraduate degree 40 854

 Arts (Visual and performing)

 Business and Management

 Computing and Mathematics

 Engineering

 Environment and agriculture

 Human and community development

 Humanities and social sciences

 International studies

 Languages

 Law

 Media and Communication

 Medical and Health Sciences

 Science

 Teacher education

Programet kryesore

Global Gateway Program – programi përgatitor për diplomën bachelor

The Global Gateway Program ndihmon studentët ndërkombëtarë në përmirësimin e gjuhës Angleze para se ata

të fillojnë nivelin bachelor në Universitetin Vermont. Në përfundim, nxënësit hyjnë direkt në vitin e dytë dhe

kanë një zgjedhje prej 100 degësh dhe diplomash universitare.

Gateway për hyrje në vit të dytë

Për studentët e huaj të cilët plotësojnë kërkesat për pranim në Universitetin e Vermont, por ende nuk e kanë

nivelin e kërkuar të gjuhës Angleze, Global Gateway Program ofron një program të vecantë që kombinon trajn-

imin në gjuhën angleze me fitimin e 24-28 kreditëve nga lëndët universitare (e barabartë me vitin e parë të

diplomës bachelor). Ky program zgjat 2 semestre dhe i ndihmon studentët ndërkombëtarë të integrohen plotë-

sisht në jetën universitare amerikane, teksa gëzojnë dhe një përvojë të plotë të Universitetit Vermont.

Anglisht për qëllime akademike

Për studentët që kanë nevojë për mbështetje shtesë të gjuhës angleze, programi 1-simestror para-diplomimit

në Qendrën Studimore Ndërkombëtare ofron mësim intensiv të gjuhës angleze. Anglisht për Qëllime

Akademike (EAP) zhvillon 4 aftësitë kryesore gjuhësore të studentëve ndërkombëtarë: bisedim, dëgjim, lexim

dhe shkrim, në kontekstin e studimeve të nivelit universitar. Në përfundim, studentët janë gati për të vazhduar

semestrin e dyte me programin Global Gateway Program. 

Hyrja direkte në studimet të nivelit bachelor

Studentët ndërkombëtarë plotësisht të kualifikuar kanë të drejtë të aplikojnë për të hyrë drejtpërdrejt në Univer-

sitet, por mund të zgjedhin të bashkohen me Global Gateway Program për të përfituar nga mbështetja

akademike dhe përshtatja kulturore. 
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Informacione të përgjithshme

Nr i studenteve: 

10,480 (400 + ndërkombëtarë)

Viti akademik:

2-3 semestre

Kërkesa për pranim

International Year One: equivalent TOEFL iBT 45; Pre-

Master's: iBT 60

Regjistrimet: Gusht, Janar and Maj

Universitet shtetëror i njohur në rang kombëtar: në krye të 5% të universiteteve në

Amerikë dhe rangun e 100 universiteteve publike. Universiteti i Maine krenohet me

stafin akademik të kualifikuar, fakultetin superior dhe kërkimet e reja. Studentët janë

të pasionuar për të qenë lider në fushat e tyre dhe për të zgjidhur probleme të botës

reale përmes zgjidhjeve praktike. Maine është një destinacion spektakolar me pamje

të mrekullueshme dhe me krijimtari gjatë gjithë vitit. Ju do të gjeni kurse që ju sfido-

jnë, kërkime të shumta si dhe profesorë të cilët kërkojnë përsosmëri.

Kampuse universiteti
Orono, Maine

Aeroporti më i afërt
Boston, Quebec

Gjuha e studimit
Anglishtja

University of Maine

Orono, Maine, SHBA

Taksa në dollarë 

Programet e nivelit Bachelor:

90 programe universitare (undergraduate degrees and pre-professional programs) ofrohen në 5 kolegje të University of

Maine: Business; Public Policy and Health; Education and Human Development; Engineering; Liberal Arts and Sciences;

Natural Sciences; Forestry; Agriculture.

Programet e nivelit Master:

14 programe master ofrohen për studentët ndërkombëtarë për semestrin e programit Pre-Master.

Ky program është i specializuar për studentët ndërkombëtarë të cilët duan të përmirësojnë nivelin e anglishtes dhe do

të përgatiten për GRE /GMAT dhe për studime të nivelit pasuniversitar në:

Programi International Year One ndihmon studentët ndërkombëtarë të përmirësojnë anglishten e tyre para studimeve

bachelor në Universitetin Maine. Në përfundim të programit, studentët hyjnë në vitin e dytë të një programi për Biznes

ose Inxhinieri. Programi përfshin anglishten për qëllime akademike dhe ekuivalentin e vitit të parë të programit universi-

tar, i cili çon në kalimin në vitin e dytë të programit bachelor në një nga universitetet si: Universiteti James Madison, Uni-

versiteti Roosevelt, Universiteti Maine ose Universitetit Widener.

Nëse doni të përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore për kurse në të ardhmen, për punë, ose thjesht për kënaqësi person-

ale, programi ESOL Bridge ofron mësimin gjithëpërfshirës të gjuhës Angleze për të gjithë në nivelin 80iBT.

Programi English Language Bridge (ELB) është një program akademik mbështetës, i cili ofrohet nëpërmjet Universitetit

të Southern Maine për folësit e gjuhëve të tjera (English for Speakers of Other Languages = ESOL). Studentët e programit

ELB janë studentë ndërkombëtarë të cilët kanë përmbushur kërkesat USM-së për pranim, përveç dëshmisë së TOEFL ose

SAT. Studentët në programin ELB bëjnë ESOL si dhe lëndë të rregullta gjatë semestrit ose vitit të parë në USM. Pasi të

kenë arritur aftësi të mjaftueshme në gjuhën angleze, ata mund të bëjnë zgjedhjen e tyre të kursit (degës).

 MBA 

 MS Civil Engineering 

 MS Computer Engineering 

 MS Electrical Engineering 

 MS Mechanical Engineering 

 MS Engineering Physics 

 MWC Wildlife Conservation 

 MEd Elementary Education 

 MEd Secondary Education 

 MA French 

 MA Global Policy 

 MS Human Development 

 MS Food Science and Human Nutrition 

 MSW Social Work 

 Animal Sciences

 Anthropology and Envir. Policy

 Biochemistry

 Biological Sciences

 Biomedical Sc. and Engineering

 Botany and Plant Pathology

 Business Administration

 Chemistry

 Communications

 Counselor Education

 Economics

 Electrical and Computer Engi-
neering

 Financial Economics

 Food and Nutrition Sciences

 History

 Horticulture

 Human Development

 Individually Designed Education

 Information Systems

 Interdisciplinary Program

 Interdisciplinary Studies

 Intermedia (Studio)

 Kinesiology and Physical Edu. 

 Literacy Education

 Marine Bio-Resources

 Mathematics

 Mechanical Engineering

 Microbiology

 Music

 Psychology

 Quaternary and Climate Studies

 Resource Economics and Policy

 Sc. and Mathematics Education

 Science Education

 Spatial Inf. Sc. and Engineering

 Special Education

Programet kryesore

75 programet të nivelit master, dhe 30 programet të nivelit PhD ofrohen nga Graduate School - 

për listën e plotë drejtohuni në zyrat e Integral:

International Year One and Pre-Master's University of Maine:

ESL Bridge Program University of Southern Maine:

International Year One:

1-semestre - n/a

2-semestre - 25. 740

3-semestre - 33. 300

4-semestre - 39. 285

Pre-Master's Program:

1-semester - 8. 805

2-semestre - 14. 070

3-semestre - n/a

4-semestre - n/a

Programet bachelor - 27 400 / viti akademik

Programet Master - 20 415 / viti akademik

Akomodimi dhe ushqimi - 9 976 / vit - bazuar në

kushtet e jetesës dhe vaktet e ushqimit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017
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CTM Education është një kompani e re që kombinon ide të freskëta me një përvojë

dhe ekspertizë në arsimin ndërkombëtar. Në sektorin e arsimit ndërkombëtar, i cili

zhvillohet aq shpejtë dhe dominohet nga institucionet e mëdha, CTM njeh vlerën e

shërbimit profesional, të kujdesshëm, personal të një niveli të lartë. CTM punon me

universitete dhe kolegje – partnere të zgjedhur me kujdes dhe rekruton studentët

ndërkombëtarë nga e gjithë bota nëpërmjet një rrjeti të këshilltarëve të specializuara

në arsimin jashtë shtetit. 

Shtabi
New York

Aeroporti më i afërt
New York

Gjuha e studimit
Anglishtja

CTM Education

New York, SHBA

Taksa në dollarë 

Tarifat në USDollars: 34550 - 55940

Të përfshira: Pagesa e universitetit, akomodim standard (dhomë e
ndarë), Ushqimi standard, transfer nga Aeroporti në ardhjen e parë,
pagesat studentore, Depozit. 

 Albright College (Reading, Pennsylvania)

 Alfred University (Alfred, New York)

 Cedar Crest College (Allentown, Pennsylvania)

 Dean College (Franklin, Massachusetts)

 Fisher College (Boston, Massachusetts)

 Iona College (New Rochelle, New York)

 Manhattan College (Riverdale, New York)

 MCPHS University (Boston, Massachusetts)

 Millikin University (Decatur, Illinois)

 Pacific Lutheran University (Tacoma, Washington)

 Sierra Nevada College (Incline Village, Nevada)

 Washington College (Chestertown, Maryland)

 Woodbury University (Burbank, California)

Ne jemi me ju në çdo fazë të udhëtimit tuaj:

Universitete dhe Kolegje të ofruara nga CTM:

Para-mbërritjes: 

 Zgjedhja e universitetit të akredituar

 Ulje e tarifave në institucionet partnere. Vlerësimi profesional i kualifikimeve akademike, kërkesave dhe

ambicieve - do t’ju gjejmë një universitet që i përshtatet më mirë nevojave tuaja 

 Këshilla të personalizuar të ekspertëve për të maksimizuar potencialin tuaj 

 Procesi i shpejtë dhe i thjeshtë i aplikimit - ju mund të aplikoni në deri në tre universitete në të njëjtën kohë

dhe të prisni përgjigjen brenda 3 javëve 

 Organizimi i të gjitha detajeve praktike si akomodimi, ushqimi, sigurimi dhe pritja në aeroport 

 Procesi fleksibël i aplikimit – mund të aplikoni në çdo kohë të vitit!

 Transferimi i krediteve - në mund t'ju ndihmojmë me këtë

Pas mbërritjes: 

 Ndihmë e vazhdueshme dhe këshillim gjatë jetës suaj universitare 

 Integrimi i plotë me studentët amerikanë në kampus 

 Këshillim për studentet dhe shërbimi mbështetës në dispozicion

 Aksesi në praktika, internshipe dhe mundësitë e work & study 

 Përgatitja e gjuhës angleze në raste kur duhet – programe të dedikuara 

 telefon 24 orë në raste emergjence
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Informacione të përgjithshme

Lloji i Institucionit: Privat, 4-vjecar

Procesi i Pranimit: Studentët pranohen në mënyre

direkte në programet kryesore. 

Universiteti i Bridgeport, i themeluar në vitin 1927, është një universitet privat me

5,100 studentë. Universiteti është i përbërë nga studentë vendas dhe të huaj. Kjo gjë

i jep universitetit një shumëllojshmëri kulturash e kombësish.

Programet e UB përfshijnë një shumëllojshmëri të diplomave të nivelit Associate,

Bachelor, Master. UB është klasifikuar gjithashtu si universitet i doktoraturës intensive

(Doctoral Intensive), një nga dy universitetet e vetme në Connecticut. Kampusi, i

vendosur në qytetin Connecticut me pamje nga Long Island Sound. Ai ndodhet një

orë larg nga New York City dhe 2 orë nga Boston.

Kampuse universiteti
Orono, Maine

Aeroporti më i afërt
Boston, Quebec

Gjuha e studimit
Anglishtja

University of Bridgeport

Bridgeport, Connecticut, SHBA

Taksa në dollarë 
Nëse doni të përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore për kurse në të ardhmen, për punë, ose thjesht për kënaqësi person-

ale, Programi ESOL Bridge ofron mësimin gjithëpërfshirës të gjuhës Angleze për të gjithë në nivelin 80iBT.

Programi English Language Bridge (ELB) është një program akademik mbështetës, i cili ofrohet nëpërmjet Universitetit

të Southern Maine për folësit e gjuhëve të tjera (English for Speakers of Other Languages = ESOL). Studentët e programit

ELB janë studentë ndërkombëtarë të cilët kanë përmbushur kërkesat USM-së për pranim, përveç TOEFL ose SAT.

Studentët në programin ELB bëjnë ESOL si dhe klasa të rregullta gjatë semestrit ose vitit të parë në USM. Pasi të kenë

arritur aftësi të mjaftueshme në gjuhën angleze, ata mund të bëjnë zgjedhjen e tyre të kursit (degës).

Programet Bachelor

 School of Arts & Sciences (Biology B. A., B. S., English

B. A., B. S., Fashion Merchandising B. S., A. A., General

Studies B. S., A. A., A. S., Health Sciences B. S., Human

Services B. S., Literature and Civilization B. A., Mathe-

matics B. A., B. S., Medical Laboratory Science B. S.,

Music B. M., Psychology B. S. )

 School of Business (Accounting B. S., Business Admin-

istration B. S., Business Administration A. A., Finance

B. S., International Business B. S., Management &

Industrial Relations B. S., Marketing B. S. )

 School of Continuing and Professional Studies (IDEAL

Program, Continuing Education Programs, Summer

Session)

 College of Public and International Affairs (Criminal

Justice and Human Security B. A., International Politi-

cal Economy and Diplomacy B. A., Martial Arts Stud-

ies B. A., Mass Communication B. A., Religion and Pol-

itics B. A., Social Sciences B. A. )

 School of Engineering (Computer Engineering B. S.,

Computer Science B. S., Electrical Engineering B. S. )

 Shintaro Akatsu School of Design (Graphic Design B. F.

A., Industrial Design B. S., Interior Design B. S. )

 Fones School of Dental Hygiene (Dental Hygiene B. S.,

A. S. )

Programet Master

 School of Arts & Sciences (Counseling M. S. )

 School of Business (Business Administration (M. B. A. )

Concentrations in Accounting, Finance, Human

Resources Management, International Business, Man-

agement, Marketing, Online MBA - Master of Busi-

ness Administration)

 School of Education (Elementary Education M. S., Sec-

ondary Education M. S., Doctoral Program in Educa-

tional Leadership Ed. D. )

 School of Engineering (Biomedical Engineering M. S.,

Computer Engineering M. S., Computer Science M. S.,

Electrical Engineering M. S., Mechanical Engineering

M. S., Technology Management M. S., Technology

Management Ph. D., Computer Science and Engi-

neering Ph. D. )

 College of Public and International Affairs (East Asian

and Pacific Rim Studies M. A., Global Development

and Peace M. A., Online Global Development and

Peace M. A., Global Media and Communication Stud-

ies M. A. )

 Shintaro Akatsu School of Design (Design Manage-

ment M. P. S. )

 Fones School of Dental Hygiene (Dental Hygiene M. S.

)

 College of Chiropractic (Chiropractic D. C. )

 College of Naturopathic Medicine (Naturopathic

Medicine N. D. )

 Acupuncture Institute (Acupuncture M. S. Ac., Chinese

Herbology M. S., Traditional Chinese Medicine M. S. )

 Nutrition Institute (Nutrition M. S., Weekend On-Cam-

pus Program M. S., Online Program M. S., Dual

Degree Program: Joint D. C. or N. D. )

 Physician Assistant Institute (Physician Assistant M. S. )

 School of Continuing and Professional Studies (IDEAL

Program, Continuing Education Programs, Summer

Session)

Programet kryesore

ESL Bridge Program University of Southern Maine:

Programet bachelor 37 510 / vit 

Programet master 690 - 730 / kredit

Ku janë të përfshira: Kosto studimi, Akomodim dhe Siguracion. 

Bursa Nga $3,000 deri $15,000



Aplikimi në Gjermani dhe Austri

Ndërsa në Austri ka 35 universitete, 22 shtetërore dhe

13 universitete private. Viti akademik është i ndarë në

semestrin e verës (prill-korrik) dhe semestri i dimrit

(tetor-shkurt). Kohëzgjatja e shkollimit është tre vjet për

programet universitare dhe një apo dy vjet për program-

et master. Afati i aplikimit ndryshon nga universiteti dhe

për disa ky afat është 30 prilli.

Studentët e ardhshëm të cilët dëshirojnë të aplikojnë

në universitetet në Gjermani dhe Austri mund të përfito-

jnë nga paketa e shërbimeve te Integral “Regjistrimi në

Universitet” i cili përfshin disa hapa të rëndësishëm:

Përzgjedhja e universitetit:

♦ Analiza e nevojave dhe objektivat e kandidatit

♦ Përzgjedhja e degës më të përshtatshme

♦ Një listë të zgjeruar të shkollave të përshtatshme

♦ Zgjedhja e universiteteve të veçanta

♦ Dorëzimi i dokumentave në universitetet e përzgje -
dhura

♦ Plotësimi i formularëve

♦ Monitorimi dhe mbajtja e korrespondencës

♦ Sigurimi i afateve për ofertat në universitete dhe kon-
firmimi i vendit

♦ Përgatitja e nisjes për në universitetet

♦ Lidhje tekefonike në raste urgjence

♦ Nisja

Tarifat e shkollimit për Gjermaninë 
dhe Austrinë:

Për programet universitare në shtet kostoja e shkolli -

mit në Gjermani dhe Austri është përafërsisht 1000 Euro.

Afatet

Afatet e pranimit të dokumentave për universitetet e

Gjermanisë janë: 15 korriku por sygjerohet që të apliko-

het para datës 15 qershor. Për semestrin veror është një

opsion për të aplikuar deri më 15 janar. Afatet për pra -

nimin në universitetet e Austrisë janë: 30 prilli semestri

veror dhe 30 gushti semestri dimëror.

*Universitetet në Gjermani dhe Austri janë autonome.

Kjo do të thotë se ata duhet të përcaktojnë kushtet e

kandidatit*

Tarifat e “Integral“:

– Ndihmë për të aplikuar në 4-5 univeristete partnere -

100 Euro cmim paketë

– Shërbime të tjera të ofruara nga “Integral“:

– Verifikim i dokumentave 

– Asistencë në aplikim për vizë

Gjermania dhe Austria ofrojnë programe interesante dhe tërheqëse për nivelin bachelor dhe mas-

ter. Republika Federale ka më shumë se 400 universitete. Megjithatë shkollimi në Gjermani është i

ndarë në universitete klasike akademike dhe shkollim i lartë i specializuar. Në universitetet klasike

viti akademik është i ndarë në semestrin veror (mars-korrik), dhe semestrin dimëror (tetor-shkurt).

36
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Informacione të përgjithshme
Studentë:
1254 (98 kombësi) gjithsej
65% studentë të huaj
Bachelor 675, Master 579

Kohëzgjatja e studimeve:
3 vjet programe universitare
2 vjet programe master
1 vit programe përgatitore

Viti akademik: 2 semestra: 

Fillimi i vitit shkollor: Shtator

Pranimi i studentëve të rinj: Shtator, Janar

Afati për aplikim: 
Bachelor – 1 Dhjetor, 15 shkurt, 15 qershor 
Master -1 Shkurt, 1 maj, 15 qershor

Kërkesa për pranimin

Programe universiteti
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL 90 /IELTS 6.5/ CAE-A,B/ CPE-B,A
> SAT/ACT
> Ese mbi një temë të caktuar
Programe masteri
> Diplomë e arsimit të lartë të përfunduar me

sukses mbi 5.00
> ТОEFL 90 /IELTS 6.5/ CAE-B, A / CPE- B, A
Viti pregatitor:
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS 5.5/ TOEFL 57-89т.
Executive MBA: 2 vjet
> Diplomë e nivelit të parë (bachelor)
> 2 vjet përvojë
> GMAT
Next Generation Leadership Program - Inter-
cultural Management:
> 5-10 Përvojave e viteve në biznes

Universiteti Jacobs është një universitet i ri, modern dhe shumë përzgjedhës, i cili kombinon më së
miri sistemet e arsimit britanik dhe amerikan. Kampusi i universitetit është modeluar mbi stilet bri-
tanike dhe amerikane, shkolla ka konvikt dhe mbulon një sipërfaqe prej 30 hektarë në një park të
madh pranë qytetit të bukur të Bremen. Në dispozicion të studentëve dhe mësuesve është palestra
dhe salla sportive, kinemaja, kafeneja, dyqanet, salla koncerteve dhe disa klube studentore.

Kampuse universiteti
Bremen

Aeroporti më i afërt
Bremen

Gjuha e studimit
anglisht

Tarifat në Euro / vit

Programe universiteti
Chemistry
Earth and Space Sciences
Physics
Cognitive Psychology and
Neuroscience
Biology/Neuroscience
Biochemistry and Cell Biology
Biotechnology
Computer Science
Electrical and Computer Engi-
neering
Electrical Engineering and
Computer Science
Applied and Computational
Mathematics
Mathematics
Integrated Cultural Studies
Integrated Social and Cogni-
tive Psychology
Integrated Social Sciences
(Sociology, Economics, Politi-
cal Science, Mass Commu.)
Intercultural Relations and
Behaviour

Intl. Politics and History
Integrated Environmental
Studies
Global Economics and Mgmt.
International Logistics Mgmt.
and Engineering

Programet Master
Astroparticle Physics
Communication, Systems, and
Electronics
Computer Science - Smart
Systems
Earth System Science Research
School MSc/ PhD
International Logistics: Mgmt.
and Engineering MSc/ PhD
Marine Microbiology
MoLife - The Molecular Life
Science Graduate Program at
Jacobs University Bremen
Nanomolecular Sciences MSc/
int. PhD
Polar and Marine Research
(POLMAR) MSc/ PhD
Geosciences MSc
Global Visual Communication

Intercultural Humanities
Intl. Relations
Modern Global History 

PhD
Productive Adult Development 
Social Integration and the
Welfare State (BIGSSS)
Visual Communication and
Expertise (VisComX) 
Life-Course and Lifespan
Dynamics (BIGSSS)
Integration and Diversity in
the new Europe (BIGSSS)
Intercultural Humanities
Integrated Social Sciences
Global Integration (BIGSSS)
Decision Sciences 
Attitude Formation, Value
Change and Intercultural
Communication PhD
Program (BIGSSS)
Mathematical Sciences int.
PhD
Cognitive Systems and
Processes PhD Program

Programet kryesore – për listen e plotë drejtohuni tek Integral

Foundation year (vit përgatitor)
* të gjitha të përfshira në tarifë,
shkolla, akomodimi, ushqimi

€23 000 - €25 000 vit

Programe masteri €10000 - €20000

Akomodimi në campus

Akomodim me tualet të përbashkët € 75 - € 99 / javë

Akomodim me tualet individual € 105 - € 140 / javë

Jacobs University Bremen

Bremen, Gjermani

Jacobs University është institucion i pavarur, i cili ka trajnuar mbi 1200 njerëz në Bachelor, master dhe
programet e doktoraturës. Ai ka një pozitë udhëheqëse në fushën e shkencave kompjuterike, bi-
ologjisë, kimisë, gjeologjisë dhe gjeografisë. Baza ka laboratorë modernë dhe qëndra kërkimore
eksperimentale dhe shkenca inxhinierike. Studentët pajisen me një diplomë të akredituar në bazë të
sistemit Amerikan, por studimet zgjasin 3 vjet sipas modelit europian. Pjesa më e madhe e të diplo-
muarve vazhdojnë studimet e tyre shkencore në universitete të tilla si Oxford, Cambridge, LSE, Berke-
ley, Yale, Columbia. Gama e gjërë e bursave të ofruara nga universiteti, e bëjnë atë një destinacion
akoma më tërheqës për studentë nga e gjithë bota.

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:

Bursat

Universiteti ofron shumë bursa, duke përfshirë studentët e vitit të parë, si dhe MSc dhe PhD. Ato jepen
në varësi të performancës akademike, motivimit të nxënësit dhe degës së studiuar. Shumica e bursave
janë dhënë nga organizatat private duke arritur shumën e € 10,000 për secilin vit mësimor. Sponsorët
më të mëdhenj janë Vodafone, Deutsche Bank dhe Alcatel. Çdo vit jepen tre bursa të plota për Global
Economics dhe Management.
Një rëndësi të madhe për të fituar bursë të plotë i japin veçanërisht Logjistikës Ndërkombëtare.

Viti përgatitor

Ai është i përshtatshëm për kandidatët të cilët nuk kanë nivelin e kërkuar të anglishtes. Drejt trajnimit
dhe Aplikimi për SAT / ACT.

Programe të tjera

Universiteti ofron transferimin dhe shkëmbimin e programeve me universitetet në Evropë, SHBA dhe Azinë.
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Programet kryesore

Tek Webster University mesojnë studentë nga e gjithë bota për programet e bachelor dhe master në

fusha si art, administrim biznezi dhe IT. Përgatitja teorike e fortë dhe laboratorët për realizimin e projek-

teve të vërteta janë të vëzhguara nga profesorë me eksperiencë, në bashkëpunim me kompani të

ndryshme dhe organizata prestigjoze. Programet e shkëmbimit realizohen në fakultete të ndryshme dhe

filiale të universitetit e cila lehtëson studimin dhe zhvillimin në shkallën më të lartë të potencialit

akademik dhe krijues të studentëve. Diploma nga Webster përfaqëson një garanci të suksesit në profe-

sionin e zgjedhur dhe një fillim i shkëlqyer për një karrierë në kërkimin shkencorë. 

Pranohen vetëm studentët që kanë të paktën GPA 3.0 (nga 4.0 me sistemin Amerikan) dhe nivelin e

duhur të anglishtes (mbi ESL-level). Studentët që transferohen nga universitete të tjera nuk mund të

aplikojnë për bursë.

Universiteti ofron bursa për të gjithë studentët me rezultate të larta akademike dhe nivel të shkëlqyer të

gjuhës Angleze. Bursat mund të arrijnë deri në 60% te kostos totale të studimit dhe data e fundit e

aplikimit për bursë është më 24 Mars.

Universiteti Webster është i vendosur në një ndërtesë moderne në kryeqytetin

e Austrisë. Viena është një qytet me një histori dhe kulturë mahnitëse, një simbol i

arsimimit prestigjioz. Duke kombinuar traditat e pasura europiane me lirinë e sis-

temit të arsimimit amerikan, universiteti ofron një edukim cilësor në një atmosferë

akademike të shkëlqyer, mjedis kulturor të ndryshëm dhe jetë sociale të ekuilibruar.

Universiteti ka dhe një kampus në Tailandë që përfaqëson një mundësi të rrallë për

studentët që dëshirojnë një përgatitje të mirë, kampus ekzotik, program për shkëm-

bim kulturor dhe studime me kosto të përballueshme.

Kampuse universiteti
Vienë

Aeroporti më i afërt
Vienë - 20 min

Gjuha e studimit
Anglishtja

Webster University 
Vienna

Viene, Austri

Taksa në euro/ dollarë amerikanë
Bursa

Programe universiteti

 International Relations

 Management with emphasis on 

     -International Business

     -Marketing

 Media Communications

 Psychology

 Business Administration

 Motion Media Production

 Economics

Programe masteri

 International Business

 International Relations

 Marketing

 Finance

 Counseling Psychology

Nenspecializime

 Economics

 Computer Science

 History

 Political Science

 Studio Art

 Website Design (Minor or Certificate in Web

 Site Design)

 German

MBA me profil:

Finance

 International business

 International relations

 Marketing

Informacione të përgjithshme

Studentë:

80% studentë të huaj

500 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

Programet universitare: 4 vite

Master: 15-24 muaj

Stuktura e vitit akademik: 

3 semestra

Pranimi i studentëve të rinj

maj, gusht, tetor, janar, mars

Afati i fundit i regjistrimit:

17 mars, 1 maj, 1 shtator, 27 tetor, 19 janar për semestrin në

fjalë

Kërkesa për pranimin 

Programe universiteti

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  Lista e notave

>  Letër rekomandimi nga dy profesorë

>  TOEFL iBT 80 / IELTS 6, 0 / CPE-B/ CAE-B

Programe masteri

>  Mosha mbi 22 vjeç

>  Diplomë Bachelor

>  TOEFL 230/ IELTS/ CPE-B/ CAE- B

>  Vetëm për MBA:

>  GMAT ( mund të merret edhe gjatë semestrit të parë)

>  Minimumi 2 vjet eksperiencë profesionale

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Tarifat nuk përfshijnë akomodimin dhe ushqimin!

Programe universiteti € 19 520 / vit

Programe masteri € 26 640 - 34 560 / vit

Taksë pranimi € 40 

Taksë regjistrimi i vonuar € 80 

Shpenzime jetese $10 230 - 11 830 / vit

Libra € 800 / vit

Programet universitare (Tailandë) $ 6 188 / semester

Programe masteri (Tailandë) $ 1 437 / 3 kredite

MBA (Tailandë) $ 17 241 – 26 616 / program

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Universiteti ofron një program të ri masteri online në administrimin e mjedisit rrethues. 

Program studimi online
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Informacione të përgjithshme

Numri i studentëve: 2042

Studentë ndërkombëtarë: 10%

Kërkesa për pranim

Programe universiteti

>  Diploma e shkollës

>  Rekomandimet nga dy mësues 

>  B2 niveli i aftësisë në gjuhën gjermane (për programet

në gjermanisht) 

Programet studentore 

>  Diploma Bachelor Degree 

>  Shkalla e lartë e aftësisë në gjuhën angleze 

>  B2 niveli i aftësisë në gjuhën gjermane (për programet

në gjermanisht) 

>  IELTS 6. 0, (minimumi 5. 5 në çdo component)

>  TOEFL 92 (minimum 23 për çdo komponent)

Programet e ofruara janë në fushat e inxhinierisë, arkitekturës, menaxhimit, shëndetësisë

dhe shkencave sociale. Përveç qasjeve inovative universiteti ofron shumë ushtrime prak-

tike. Disa nga folësit e ftuar janë njerëz që kanë pozicione kyçe në biznes. Universiteti

Carinthia është shkolla e parë në Austri, e cila ofron programin e saj mësimor në Smart-

phone. Themeluar në vitin 1995, Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) filloi

vetëm me dy programe dhe 70 studentë. Aktualisht, me pesë degë që ofrojnë mbi 40

programe trajnimi në gjermanisht dhe anglisht si dhe me 2.000 studentë të diplomuar,

universiteti dëshmon suksesin dhe statusin e tij si një univeristet i denjë për tu renditur

përkrahë universiteteve të tjera të suksesshme.

Aeroporti më i afërt: 
Vjenë, Mynih 

Gjuha e mësimit
Gjermanisht, Anglisht

Carinthia University of
Applied Sciences

Villach, Austri

Taksa në Euro

Programet universitare                           363 / semester

Programe masteri 363 / semester

Taksë për studentët jo Austriak 19

Programet kryesore

Programet Master në anglisht 

Campus Villach 

 Bionik/Biomimetics in Energy Systems

 Electrical Energy & Mobility Systems

 Integrated Systems and Circuits Design

 International Business Management

 Spatial Information Management

 Systems Design

Campus Klagenfurt 

 Communication Engineering for IT

 Health Care IT

Programet diplomimi në gjuhën gjermane 

Campus Spittal 

 Architecture

 Civil Engineering

Campus Villach 

 Light Weight Engineering

 Public Management

Campus Feldkirchen 

 Social Work: Developing and Shaping

Programet universitare në gjuhën gjermane 

Campus Spittal 

 Architecture

 Civil Engineering

Campus Villach

 Geoinformation and Environmental Technologies

 Mechanical Engineering

 Engineering and Management

 Mechatronics

 Business and Management

 Digital Business Management

 Hotel Management

 Public Management

 Campus Klagenfurt 

 Medical Engineering

 Network & Communication Engineering

Klinikum Klagenfurt 

 Biomedical Science

 Occupational Therapy

 Midwifery

 Speech and Language Therapy

 Physiotherapy

 Radiologic Technology

Campus Feldkirchen 

 Healthcare Management

 Social Work

Kampuse universiteti

Villach, Spittal Klagenfurt Feld-
kirchen

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017
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Kanë mangësi kreditesh në matematikë dhe/ose fizikë për tu regjistruar në degën e inxhinierisë

Kanë mangësi kreditesh në matematikë dhe/ose Anglisht për tu regjistruar në degën e biznesit 

Nuk plotësojnë kërkesat e pranimit për të studiuar në Austri (p.sh. mungon një vit studimi pas kryerjes së A-

level (shkolla e mesme)

Dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në matematikë/fizikë përpara se të regjistrohen në programin arsi-

mor

Dëshirojnë të studiojnë një program mësimor në Anglisht, por nuk ndjehen të aftë mjaftueshëm për të kup-

tuar terminologjinë teknike në Anglisht.

Studentët do të regjistrohen si studentë të jashtëm gjatë kohës së programit. Kjo i lejon ato që të pajisen me

vizë studenti dhe leje qëndrimi. Pas përfundimit të programit arsimor, ata do të jenë të përgatitur për të filluar

studimet në University of Applied Sciences Upper Austria për të cilin duhet të ri-aplikojnë.

Informacione të përgjithshme

Kohëzgjatja e studimeve

>  1 ose 2 semestra, në varësi të nivelit të aftësive dhe

kërkesave (këto do të vlerësohen gjatë proçesit të

aplikimit) 

>  1-semestër: mes – shkurti deri në fund të korrikut

>  2-semestra: mes – shtatori deri në fund të korrikut

Kërkesa për pranim

>  A-Level / Diplomë e shkollës së mesme ose e

barazvlefshme 

>  Aftësi të mira gjuhësore në Anglisht (do të testohen

gjatë intervistës; IELTS/TOEFL nuk është i nevojshëm)

Afatet e aplikimit:

>  30 nëntor (për semestrin e shkurtit) dhe

>  30 prill (për semestrin e shtatorit)

Dokumentet e nevojshme:

>  Çertifikata e përfundimit të shkollës 

>  Çertifikata e lindjes dhe fotokopje e pasaportës

>  Letër motivimi

>  CV

>  opsionale: Çertifikata të gjuhës së huaj Anglisht/Gjer-

manisht 

Proçedurat e aplikimit:

Aplikoni nëpërmjet Integral Educational Programs. 

Tarifa mbulon të gjithë shpenzimet që lidhen me pro-

gramin.

Akomodimi, tarifat e udhëtimit dhe jetesa nuk janë të

përfshira në tarifën shkollore. 

Për të mundësuar arsimimin për aplikantët që nuk plotësojnë kushtet paraprake, Univer-

sity of Applied Sciences Upper Austria ofron vit përgatitor (foundation year) për pro-

gramet e Inxhinierisë dhe Biznesit. Aplikantët që kanë mungesa në kërkesat e pranimit

mund të kërkojnë kualifikimet e nevojshme shtesë. Programi karakterizohet nga fokusi i

tij kryesor në përgatitje e përshtatur për studime në University of Applied Sciences

Upper Austria.

Aeroporti më i afërt: 
Vjenë

Gjuha e mësimit
Gjermanisht, Anglisht

University of Applied Sciences
Upper Austria

INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAMME 
(Viti përgatitor ndërkombëtar)

Linz, Steyr, Wels, Hagenberg, Austri

Taksa në Euro

1 semestër € 1800

2 semestra € 3600

Taksë për studentët jo Austriak

Përmbajtja e programit

Kjo është zgjidhja për kandidatët të cilët:

Matematikë

 Grupet e numrave; Ekuacionet dhe Inekuacione; Algjebra lineare dhe gjeometria; trigonometri dhe funk-

sionet trigonometrike; numrat kompleks

 Sekuenca dhe seri; konceptet themelore të njësim diferencial dhe llogaritjeve integrale; algjebra lineare

(veçanërisht vektorët) dhe gjeometria; strukturat algjebrike; hyrje në llogaritjet e probabilitetit; statistikat

Fizikë

 Njësitë, Bazat e Mekanikës, Dinamika, Puna dhe Energjia, Statika

 Termodinamika, Ngrohja dhe Energjia, Gazi, Elektriciteti, Manjetizmi, Optika, Lëkundjet dhe Valët

Anglisht

 Morfologjia dhe sintaksa, shprehi gjuhësore dhe të shkruar të çështjeve teknike (me dhe pa përdorimin e

fjalorit), aftësi verbale (përshkrim, shpjegim, dhe cështje teknike aktuale), aftësi e të shkruajturit (përkthim,

përmbledhje, përgatitije letrash)

Gjuha Gjermane

 Përgatitje për të marrë pjesë në nivelet A2/B1/B2 (në varësi të nivelit të aftësive), provim i gjuhës i mundësuar

nga OSD (diploma e gjuhës Austriake)

Module shtesë

 Kompetencat ndërkulturore dhe sociale

 Udhëtime në terren dhe vizita në kompani të ndryshme

Kampuse universiteti

Linz, Steyr, Wels, Hagenberg

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:

http://p.sh/
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HOLLANDË

Sistemi i arsimit në Hollandë është i njohur për cilësinë e lartë në arsim dhe kërkim
dhe mjedisin e tij studimor ndërkombëtar. Veç kësaj, më shumë se 2,100 programe
studimi ndërkombëtare dhe kurse kanë ofertën më të madhe të Europës kontinentale.

Hollanda ka dy lloje kryesore të institucioneve të
arsimit të lartë: universitetet kërkimore dhe univer-
sitetet e shkencave të aplikuara.

Universitetet kërkimore në Hollandë përgatisin stu-
dentët në studime akademike dhe kërkimore. Univer-
sitetet e shkencave të aplikuara ofrojnë programe
profesionale në artet dhe shkencat e aplikuara që
përgatisin studentët për një karrierë specifike. Një
degë e tretë dhe më e vogël e arsimit të lartë është
mundësuar nga institutet e arsimit ndërkombëtar, e
cila ofron trajnim të avancuar dhe kurse në një gamë
të gjërë fushash. Shumica e institutcioneve janë pjesë
e universiteteve kërkimore.

Për të gjithë aplikimet bachelor afati përfundimtar
është – 1 Maj.

Ndërsa përsa i përket aplikimeve për master – * Kon-
taktoni Integralin për afatet*

Studentët e ardhshëm të cilët dëshirojnë të aplikojnë
në universitetet në Hollandë mund të përfitojnë nga
paketa e shërbimeve të Integral “Regjistrimi në Uni-
versitet” i cili përfshin disa hapa të rëndësishëm:

Përzgjedhja e universitetit:

♦ Analiza e nevojave dhe objektivat e kandidatit

♦ Përzgjedhja e specializimit më të përshtatshëm

♦ Një listë të shkollave të përshtatshme

♦ Zgjedhja e universiteteve të veçanta

♦ Dorëzimi i dokumentave në universitetet e për -
zgjedhura

♦ Plotësimi i formularëve

♦ Monitorimi dhe mbajtja e korrespondencës

♦ Sigurimi i afateve për ofertat në universitete dhe
konfirmimi i vëndit

♦ Përgatitja për nisjen në Universitet

♦ Lidhje telefonike në raste urgjence

♦ Nisja

Tarifat e shkollimit për Hollandën:

Për programet universitare kostoja e shkollimit në
Hollandë është përafërsisht nga 7 800 – 13 0000
Euro.

Afatet

Afatet e pranimit të dokumentave për universitetet e
Hollandës janë: 1 Maji por sygjerohet që të aplikohet
para datës 15 Prill. Për të përfituar bursë duhet të
aplikohet përpara datës 31 Mars.

Tarifat e “Integral“:

  - Ndihmë për të aplikuar në 4-5 universitete part-
nere

  - 100 Euro cmimi paketës

Shërbime të tjera të ofruara nga “Integral“:

  - Verifikim i dokumentave
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BACHELOR STUDIES

• European Studies

• Industrial Design Engineering

• International Business and 

• International Communication Management

• International Financial 

• International Sport Management

• Law

• Process and Food Technology 

• Public Management

• 

• 

MASTER STUDIES

• Master of Business Administration

• 

• Master in International 

ENGLISH LANGUAGE PREPARATORY SCHOOL

THE HAGUE SUMMER SCHOOL

THE HAGUE WINTER SCHOOL

www.thehagueuniversity.com
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Programet kryesore në gjuhën angleze

The Hague University është një përfaqësues elitar i institucioneve mësimore me orientim profe-
sional. Universiteti ka një kampus mbresëlënës dhe pajisje teknologjike moderne shumë të mira.
Universiteti ka profesorë dhe studentë nga më shumë se 100 shtete. Mësimdhënia zhvillohet në
grupe të vogla, në menyrë që studentëve ti jepet kujdes individual nga ana e profesorëve.

Programet e studimit japin mundësinë për të bërë një transferim të një semestri në një universitet
partner në një shtet tjetër. Pjesa praktike e secilit program nënkupton që studentët të kalojnë një
periudhë të caktuar gjatë studimeve të tyre në kompani që zhvillojnë aktivitete reale.

Haga është kryeqyteti politik i Hollandës, qyteti pret shumë kultura dhe kom-
bësi të ndryshme dhe kombinon në mënyrë perfekte përfitimet dhe mundësi-
të të cilat i siguron një qytet i madh me shpirtin e një qyteti të vogël. Këtu
ndodhet Gjykata Ndërkombëtare Penale, Gjykata Ushtarake ose Europol, kurse
qyteti njihet edhe si Qyteti Ndërkombëtar i Paqes, Drejtësisë dhe Sigurisë.
Haga është një qendër biznesi. Shumë kompani ndërkombëtare i kanë zyrat
qëndrore aty. 

Kampuse universiteti
Haga

Aeroporti më i afërt
Amsterdam - 35-40 min. 

Gjuha e studimit
Anglisht, Hollandisht

The Ha gue Uni ver si ty 
of Applied Sciences

Hagë, Hollandë

Taksa në euro: 

Programe universiteti afërsisht 7 900 / vit

Programe masteri:

Menaxhim në marredhenie 
nderkombetare

15 200 - 15 350 / programi

Kontabilitet dhe kontroll 15 200 - 15 350 / programi

MBA 17 750 - 17 900 / programi

Akomodim 400 - 500 / muaj

Lekë xhepi 250 - 350 / muaj

Siguracion 455 / vit

Libra 800 / vit

Programe universiteti:
  European Studies

  Industrial Design Engineering

  International Business and Management Studies

  International Communication Management

  International Financial Management and Control

  International & European Law

  International Public Management

  Process & Food Technology

  Safety and Security Management Studies

Programe në master: 
  Master in Accounting and Control (MAAC)

  Master of Business Administration (MBA)

  Master in International Communication Manage-
ment (MICM)

Pre-MBA: 
Ky program 6 javor përfaqëson një pjesë të programit MBA dhe ka si qëllim ngritjen e nivelit të
njohurive të gjuhës angleze, por edhe përgatitjen e kandidatëve për të punuar në grup, sidomos
studentëve të programit MBA. 

Programe të tjera:

Falë orientimit praktik, stazhet përfaqësojnë një element me detyrim të programit të studimeve
universitare. Programet e masterit mund te paguhen me këste. 

Stazhet

The Hague University of Applied Science ofron bursa me vlerë 5,000 EUR. Për të përfituar këto bur-
sa studentët duhet të aplikojnë për një program Bachelor dhe të paraqesin një ese me 900-1100
fjalë së bashku me formularin e aplikimit dhe dokumentat e tjera. 

Bursa

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Studentë:

3 000 studenta të huaj

22 000 studenta në total

Kohëzgjatja e studimeve:

3-4 vjet studime universitare

1 vit master

1 vit MBA

Viti universitar:

2 sеmestre

Fillimi i vitit akademik:

Shtator

Periudha e regjistrimit:

1 Prill

Programe universitare:
>  Mosha-18 vjeç
>  Diploma e gjimnazit
>  TOEFL iBT 80 pikë/IELTS 6. 0 pikë ose studimi i gju-

hës angleze në gjimnaz/ CAE/ CPE C
Programi i transferimit:
>  Mosha- min. 18 vjeç
>  TOEFL iBT 80 pikë/ IELTS 6. 0 pikë/ CAE
Programi i masterit:
>  Mosha-min. 22 vjeç
>  Diploma universitare ose stazh në një fushë përkatëse
>  TOEFL iBT 80 pikë/IELTS 6. 0 pikë ose studimi i gju-

hës angleze në gjimnaz/ CAE/ CPE C

Kërkesa për pranimin

Informacione të përgjithshme

Duke qënë një nga qytetet më të mëdha të Hollandës, Haga ofron shumë lloje akomodimesh- hostel
dhe apartamente. Çmimi mujor i qirase është më i lartë se sa në shumicën e universiteteve të tjera
por janë gjithashtu të disponueshme edhe opsione të tjera akomodimesh që kushtojnë rreth 350 -
750 euro në muaj. Zakonisht studentët e vitit të parë zgjedhin llojet e akomodimit nga agjensitë par-
tenere të universitetit dhe më vonë gjejnë vetë akomodimin e dëshiruar.

Akomodimi

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët
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Programet kryesore në gjuhën angleze

Tilburg University ndodhet në qytetin Tilburg, i cili është qyteti i gjashtë

për nga madhësia në Hollandë si dhe një nga qëndrat arsimore më të rëndësishme në vend. Qyteti
është gjithashtu një vend turistik, me një jetë kulturore të larmishme dhe kushte të përshtatshme
për argëtim dhe frymëzim.

Tilburg University ndodhet në krye të listës për kërkime në ekonomi. Sipas European Economic As-
sociation ai zë vendin e tretë për kërkime në biznes dhe është votuar si universiteti më i mirë i Hol-
landës për programin International and European Law.

Informacione të përgjithshme

studentë:

14. 000 studentë, 8% studentë të huaj

Kohëzgjatja e studimeve:

Studime universitare- 3 vjet

Studime masteri- 1 vit

Fillimi i vitit akademik:

Shtator/Shkurt

Data e fundit e aplikimit:

*programe për studime universitare bachelor- 1 korrik

*Business Administration- 15 maj

*programe masteri- 15 prill

Kërkesa për pranim
Studime universitare:
>  Academic IELTS: minimum 6.0 
>  TOEFL Internet-based: minimum 80
>  Cambridge Certificate of Proficiency (Pass)
>  Cambridge Advanced (grade C)

Studime masteri:
>  Academic IELTS: minimum 6.5 
>  TOEFL Internet-based: minimum 90
>  Cambridge Proficiency Examination (Pass) 
>  Cambridge Advanced English (grade C)

Çdo vit ofrohen 50 bursa universitare për studentët
e huaj të regjistruar në programe Masteri. (analiza
bëhet në bazë të mesatareve të arritura)

Tilburg University është themeluar në vitin 1927. Universiteti bazohet në vite
eksperience dhe tradita, duke i inkurajuar dhe përgatitur studentët me kërkesat
profesionale të botës moderne. Universiteti ka kontrata me më shumë se 100
universitete jashtë, disa prej të cilave janë Universiteti Cornell, Universiteti i
Barcelonës, Universiteti i Glasgow, National University of Singapore. 

Tilburg University

Tilburg, Hollandë 

Taksat në euro

Bursa

Programe bachelor 8 600/ vit

BA Psychology 8 600/ vit

BA Culture Studies 8 600/ vit

Joint BSc in Data Science 10 400/ vit
BA Global Law 14 500/ vit

Programe masteri (MSc) 14 500/ vit

Akomodimi, ushqimi, librat,
sigurimet 7 000 / vit

Programe universiteti
Econometrics and Operations Research
Economics
Global Law 
International Business Administration 
Liberal Arts and Sciences
Online Culture: Art, Media and Society
Global Management of Social Issues 

Programe masteri
Business Management

MSc Accounting
MSc Finance
MSc Information Management
MSc International Business Taxation / Track Inter-

national Business Tax Economics
MSc International Management
MSc Marketing Management
MSc Marketing Research
MSc Operations Research and Mgmt. Science
MSc Quantitative Finance and Actuarial Science
MSc in Social Psychology
MSc Strategic Management
MSc Supply Chain Management
Research Master in Business

Economics
MSc Econometrics and Mathematical Economics
MSc Economics
MSc International Business Taxation /
MSc Operations Research and Management Sci-

ence
MSc Quantitative Finance and Actuarial Science
Research Master in Economics

Communication
MSc in Communication and Information Sciences

> Specialization Business Communication & Digital
Media

> Specialization Communication Design
> Specialization Data Journalism
> Specialization Human Aspects of Information Tech-
nology
Research Master in Language and Communication

Humanities and Culture
MA Art, Media and Society
MA Global Communication
MA Management of Cultural Diversity
MA Ritual in Society

Law
LLM International and European Law
LLM International Business Law
LLM International Business Tax Law
LLM Law and Technology
LLM Research Master in Law
MSc Victimology and Criminal Justice

Philosophy
MA Philosophy, Science and Society
Research Master in Philosophy

Psychology
MSc in Social Psychology

Social Scinces
MSc Human Resource Studies
MSc Leisure Studies
MSc Organization Studies
MSc in Sociology
Research Master Social and Behavioral Sciences

Kampuse universiteti
Tilburg

Aeroporti më i afërt
Eindhoven

Gjuha e studimit
Anglisht

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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Prgramet kryesore – (E) - Enschede campus; (A) - Apeldoorn campus; (D) - Deventer campus

Mësimi në Univeristetin Saxion ka fokus kryesor studentët. Mësimdhënia bazohet në katër aspekte:
edukim cilësor i fokusuar në praktikën profesionale, ku trajnimi zhvillohet në mënyrë të tillë që stu-
dentët të marrin praktikë në arritjen e qëllimeve të përcaktuara, në udhëzimet nga një plan i zhvil-
limit personal dhe cilësitë e shkëlqyera për administrim.

Qëllimi i universitetit është që të ofrojë një ambient ndërkombëtar dhe një atmosferë të përshtat-
shme për arsimin dhe jetën e të rinjve.

Trajnimi është nga 3 deri në 6 muaj, kohë në të cilën studentëve iu janë paraqitur zhvillimet e fundit
shkencore në fushat përkatëse, në fund ata pajisen me një certifikatë të njohur ndërkombëtarisht.

Saxion University është përfaqësues i institucioneve për arsimin e lartë me orien-
tim profesional dhe është një nga universitetet më të mëdhaja në Hollandë. Është
i vendosur në pjesën lindore të shtetit dhe ka kampuse në tre qytete. Programet
në Anglisht janë në fushën e biznesit, shkenca teknike dhe shëndetit, ata janë
zhvilluar në bazë të prakitkës bashkëkohore dhe teknologjisë.

Kampuse universiteti
Deventer, Enschede,
Apeldoorn

Aeroporti më i afërt
Amsterdam - 90 minuta

Saxion
University of Applied Sciences

Deventer, Enschede, Apeldoorn, Hollandë

Taksat në euro                                               

Specializimet 

Studentët të cilët kanë mbaruar vitin e tretë në një fushë të ngjashme mund të transferohen në Sax-
ion për vitin e tyre të fundit dhe të marrin një diplomë bachelor nga Saxion. 

Programe universiteti
Applied Computer Science (E)
Art & Technology (E)
Business Information Technology (E)
Electrical & Electronic Engineering (E)
Game Design & Production (E)
Game Engineering (E)
Hotel Management (A)
International Business & Management Studies (D)
or (E)
Intl. Finance & Accounting (E)
International Human Resource Management (E)
IT Service Management (E)
Physiotherapy (E)
Software Engineering (E)
Textile Engineering & Mgmt. (E)
Tourism Management (D)

Programe masteri
Master Facility and Real Estate Management
(Deventer campus)
Master in Business Administration (MBA) (Deven-
ter campus)
Master in Management (MA) (Deventer campus)

Art & Technology (SDP)

Business Engineering (SDP)

Civil Engineering (SDP)

Electrical & Electronic Engineering (SDP)

Environmental Science (SDP)

Hotel Management (SDP)

Human Resource Mgmt. (SDP)

Intl. Finance & Accounting (SDP)

Marketing (SDP)

Textile Engineering & Mgmt. (SDP)

Tourism Management (SDP)

Urban & Regional Planning (SDP)

Urban Design (SDP)

 Sustainable Area Development 

Integral Water Management 

Sustainable International Busi-
ness 

Informacione të përgjithshme
Studentë:
2500 studentë të huaj
2200 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve:
4 vjet programe bachelor
1 vit programe transferuese
1 vit programe master 

Stuktura e vitit akademik:
2 semestre: Shtator - Shkurt

Pranimi i studentëve të rinj:
Shtator, Shkurt (për disa specializime)

Afati i fundit i regjistrimit:
1 Maj, (Fizioterapi 1 Shkurt)

Kërkesa për pranimin
Programe universiteti
>  Diplomë e shkollës së mesme
>  TOEFL iBT 80 pikë/IELTS 6.0 pikë/CAE dhe CPE me C
>  mbi 18 vjeç 

Programe Transferimi 
>  Transkriptet akademike për mbarimin e tre vjecar-

it në një fushë të ngjashme
>  TOEFL iBT / IELTS 6.0 pikë/ CAE dhe CPE me C 

Programe masteri
>  Bachelor në një fushë të ngjashme
>  Mësim në një fushë të ngjashme (nuk rekomandohet) 
>  TOEFL iBT 80 pikë/ IELTS 6.0 pikë/ CAE dhe CPE me C 
>  mosha minimale- 22 vjeç

Programe universiteti 7800 / vit

Programet e Transferuara (viti fundit bachelor) 7800 / vit

Programe masteri 8900 / program

MBA, MA in Management 11000 / vit

Vit përgatitor 7800 / vit

Semestri përgatitor 4675 / semestër

Kurs përgatitor i shkurtër 3250 - 3575 / program

Libra 800 / vit

Siguracionet 525 / vit

Vizë / leje qëndrimi 350

Akomodimi 2 710 - 4 950 / vit

Gjuha e studimit
Anglisht dhe Hollandisht

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:
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Rotterdam Business School është themeluar në vitin 1990. Fillimisht u quajt International School of

Economics Rotterdam, momentalisht është pjesë e Rotterdam University of Applied Sciences dhe ofron

diplomat Bachelor, Master dhe programe Specializimi. Filozofia e arsimit në RBS është bazuar në

pavarësi dhe përgjegjësi sëbashku me kombinimin e teorisë dhe praktikës të cilat ndikojnë që studen-

tët të bëhen sipërmarrës profesionistë. Kombësitë e përziera të studentëve nga më shumë se 40 shtete

dhe kultura të ndryshme pasurojnë dhe më֝ shumë programin akademik në RBS. Rotterdam Business

School mban lidhje të ngushta me shoqërinë dhe studentët marrin dije dhe aftësi të cilat ata mund ti

aplikojnë në organizata dhe biznese të ndryshme. Kjo jo vetëm që kontribuon në zhvillimin e sferës së

biznesit por gjithashtu dhe në nivelin arsimor në shkollë.

Rotterdam Business School renditet e dyta për nga popullsia në Hollandë dhe
ka portin më të madh në Europë. Qyteti është themeluar në vitin 1238. Atje
organizohen disa karnavale verore si: Karnavalet e veres, Parada e kërcimit,
Roterdam 666, Festivali i Kërcimit Metropolitan. Çdo Janar në Roterdam zhvil-
lohet festivali i filmit, festivali ndërkombëtar i poezisë dhe i xhazit.

Kampuse universiteti
Roterdam

Aeroporti më i afërt
Amsterdam Schihpel 
(25 minuta me tren)

Gjuha e studimit
Anglisht dhe Hollandisht

Rotterdam Business School
University of Applied Sciences

Roterdam, Hollandë

Taksat në euro

Programe universiteti
 International Business and Management Studies

(IBMS), in English 3/4 years

 International Business and Languages (IBL) in Eng-
lish 3/4 years

 Trade Management for Asia in English

Programe masteri
 Master in Consultancy and Entrepreneurship

 Master in Finance and Accounting

 Master in Logistics Management

Pre-Bachelor – përgatitje për të aplikuar për programet Bachelor në universitet. Ky program është i
hartuar për studentët, kualifikimet e të cilëve dhe niveli i gjuhës nuk janë të mjaftueshme për pran-
imin direkt në studimet bachelor. Kohëzgjatja është 12 muaj (fillon në Shtator) ose 6 muaj (fillon në
Shkurt).

Pre-Master – për studentët të cilët nuk përmbushin kriteret për pranim direkt në programet Master.
Kohëzgjatja është 6 dhe 12 muaj (për kandidatët të cilët nuk janë diplomuar në bachelor në një nga
fushat e biznesit).

Programe shkëmbimi – RBS ka lidhje partneriteti me më shumë se 80 universitete në mbarë botën.

Programe të tjera

Programet kryesore në Anglisht

Pre-BA, Pre-Master: 3750 (6 muaj); 7500 (12 muaj)

Programe universiteti 7 825 - 8 250 / vit

Accelerated IBMS: semetret 6
semetret 7, 8

3750/ vit
1620/ vit

Programe masteri 11000 / programe

Joint Master 10000 /programe

МВА 20000 /programe

Akomodimi 350-600 / muaj

Para xhepi 400 / muaj

Sigurimi 80 - 100 / vit
Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Informacione të përgjithshme

Studentë:
30% studentë të huaj
2500 nxënës në total

Kohëzgjatja e studimeve:
4 vite programet Bachelor 
1 vit programet Master 
Viti akademik:
2 semestre: Shtator, Shkurt

Pranimi i studentëve të rinj:
Shtator, Shkurt (programe para-universitare; pro-
grame Master)

Afati i fundit i regjistrimit:
1 Shtator ose 1 javë para fillimit të programit (në
varësi të programit)

Kërkesa për pranimin
Pre-Bachelor: 6 muaj/12 muaj
>  Diplomë e shkollës së mesme
>  TOEFL ibt 70 IELTS 5.5/TOEFL ibt; IELTS 5.0
>  Intervistë

Pre-Master: 6 muaj/12 muaj
>  Diplomë për kompletimin e ciklit bachelor në

fushën e Biznesit (6 muaj)
>  Diplomë Bachelor (12 muaj)
>  TOEFL ibt; IELTS 6.0
>  Intervistë
Programe universiteti:
>  Diplomë e shkollë së mesme
>  TOEFL iBT 80/ IELTS 6.0
Programe masteri:
>  Diplomë Bachelor në fushën e Biznesit
>  GMAT minimumi 500m
>  TOEFL ibt 90/IELTS 6.5

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:
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Universiteti fokusohet dhe orientohet në fushën e studimeve sipërmarrëse dhe të biznesit.

Programet janë të dizajnuara në bashkëpunim të ngushtë me ndërmarrjet vëndase. Jonkoping është
partner me firma të vogla Suedeze dhe firma të mëdha si IKEA, Volvo, Scania, Tertra Pack, Ericsson etj, ku
studentët kanë mundësinë të aplikojnë në praktikë ato që kanë mësuar në teori. Përveç se universiteti ka
9 qëndra kërkimore në fushën e ekonomisë, drejtësisë, shkenca politike dhe administrim biznesi, ai ka
gjithashtu dhe parkun e tij shkencor ku studentët mund të realizojnë një pjesë të madhe të ideve të tyre.
Kjo është arsyeja pse 1 nga 10 studentë drejtojnë kompanitë e tyre gjatë kohës së studimeve dhe kjo sh-
pjegon faktin se pse universiteti zë vendin e dytë në Suedi për formimin e studentëve.

I themeluar në 1994 Jonkoping University është universiteti i parë në vëndet Skandi-
nave që ka filluar të ofrojë programe në gjuhën angleze. Për momentin në universitet
studiojnë 2100 studentë, 700 nga këto janë të huaj. 30% e mësuesve vijnë nga jashtë.

Jönköping University

Jonkoping, Suedi

Programe masteri - 1 vit

  Engineering Management

  International Financial Analysis

  International Marketing

Programe masteri - 2 vjet

  Urban, Regional and International Econimics

  International Financial Analysis

  International Marketing

  Managing in a Global Context

  IT, Management and Innovation

  International Logistics and Supply Chain Manage-
ment

  Strategic Entrepreneurship

  International Communication

  Interventions in Childhood

  Engineering Management

  Software Product Engineering

  Information Engineering and Management

  Production Development and Management

  Product Development and Materials Engineering

  Industrial Design

Universiteti mundëson asistencë për gjetjen e akomodimit.

Programet kryesore – për listen e plotë drejtohuni tek Integral

Akomodimi

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Kampuse universiteti
Jonkoping Suedi

Aeroporti më i afërt
Jonkoping

Gjuha e studimit
anglisht

Taksat në euro

Bachelor/Master 10 000 - 135 000

Shpenzimet jetësore 400 muaj

Akomodimi 255 - 425

Informacione të përgjithshme

Studentë:
70 studentë të huaj
2000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve:
Bachelor: 3 vjet
Master: 1-2 vjet

Fillimi i vitit akademik: 
23 Gusht

Afati për aplikimin:
15 Janar (15 Prill)

Kërkesa për pranimin
Programe masteri
>  Diplomë e shkollës së mesme
>  TOEFL IBT 90 / IELTS – 6.5
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Stazhi është i detyrueshëm për programet universitare dhe zgjat 5 muaj. Kolegji punon me kom-
pani lidere të cilat mundësojnë stazhin. Zakonisht stazhi nuk paguhet megjithëse disa studentë mar-
rin një bonus për performancë të mirë.

Informacione të përgjithshme
Studentë:
900 studentë të huaj

2500 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve:
3-4,5 vjet bachelor 

2 vjet specializimi

Viti akademik: 2 semestre

Fillimi i vitit akademik: Gusht/Shkurt

Afati i fundit i regjistrimit:
Tetor një vit më parë ose 3 muaj para se të fillojë

viti akademik, por në këtë rast mund të ketë kufiz-

ime të vlefshmërisë për shkak të kuotave.

30 Nëntor për pranimin në Shkurt.

Kërkesa për pranimin
Programet e specializimit:

>  Diplomë e shkollës së mesme 

>  TOEFL iBT 80 pikë/ IELTS 6,0 pikë/ CAE C ose një

test në zyrat e Integralit.

Programe universiteti

>  Diplomë e shkollës së mesme 

>  TOEFL iBT 80 pikë/ IELTS 6,0 pikë/ CAE C ose një

test në zyrat e Integralit.

>  Për specializimet në Inxhinieri biznesi Globale:

TOEFL iBT 100/ IELTS 7.0 /CAE A

>  Dosje me punime për të gjithë specializimet në

fushat e modës.

VIA University College është pasues i kolegjeve daneze autoritative Kolegji Inx-
hinierik I Horsens dhe Horsens Politeknik dhe është pjesë e universiteteve më të
mëdha dhe më të famshme në rajonin Jutland. Arsimi zhvillohet me
teknologjinë arkitekturale dhe menaxhimin konstruktiv, teknologjinë industriale
dhe informatike, marketing dhe shkencat sociale. 

Kampuse universiteti
Horeene, Skive, Herning

Aeroporti më i afërt
Copenhagen - 3 orë
Hamburg – 4 orë

Gjuha e studimit
anglisht

VIA UC, School of 
Technology and Business
Teko Design and Business

Horsens, Herning, Danimarkë

Taksat në euro
Stazh pune si nxënës

University College VIA ka krijuar programe transferimi dhe shkëmbimi me më shumë se 100 univer-
sitete në shtetet Skandinave, Anglinë, Hollandën, USA, Zelandën e Re dhe Australinë ku studentët
mund të studiojnë për një semestër ose të diplomohen.

Programe transferimi dhe shkëmbyese

Kolegji ka nje rezidencë të re e cila është e vendosur pranë ndërtesës ku zhvillohet studimi. Rezi-
denca e vjetër është vëndosur në qëndër të qytetit (rreth dy kilometra nga universiteti) por cmimet
atje janë më lirë – rreth 270 – 300 Euro në muaj. 

Akomodimi

Programe universiteti 12 000 - 15 000/ vit

Programet e specializimeve 18 650 / programi

Akomodimi në rezidencë 250-390 / muaj

Programe universiteti
 Architectural Technology and Construction Man-

agement (VIA) - (и февруарски прием)

 Civil Engineering (VIA) (и февруарски прием)

 Global Business Engineering (VIA)

 IT Engineering (VIA) (и февруарски прием)

 International Sales and Marketing Mgmt. (VIA)

 Supply Engineering (VIA)

 Mechanical Engineering (VIA)

 Value Chain Management (VIA)

 Materials Technology Engineering (Teko)

Specializimet - 2 vjet
 Marketing Management (VIA)

 International Fashion Design (Teko)

 International Pattern Design (Teko)

 International Purchasing Mgmt. - Fashion (Teko)

 Int. Branding & Marketing Mgmt., Fashion&Furni-
ture (Teko)

 International Retail Design&Management – Fash-
ion &Furniture (Teko)

TOP-UP për programet Bachelor 
 International Fashion Design (Teko)

 International Pattern Design (Teko)

 International Purchasing Management - Fashion
(Teko)

 International Branding & Marketing Management
– Fashion&Furniture (Teko)

 International Retail Design&Management – Fash-
ion&Furniture (Teko)

 Entrepreneurship (Teko)

Programet kryesore në Anglisht

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Baza e studimit është moderne dhe komode, me pajisje të shkëlqyera teknologjike dhe kushte të
përsosura për studim, relaksim dhe sport. Programet janë në fushat e teknologjisë, biznesit dhe
shkencave sociale. Kohëzgjatja e studimit është dy deri në katër vjet. Trajnimi përfshin programet e
kombinuara në klasa të vogla dhe mësimdhënie individuale. Pas diplomimit studentët e Via Universi-
ty College fillojnë punë në kompani ndërkombëtare elitare.

TEKO është kolegji më i madh i dizajnit dhe menaxhimit në industrinë e modës dhe stilit të jetesës.
Universiteti ndodhet në ish ndërtesën e një fabrike tekstile dhe sot ndërtesa është si një punim arti
arkitektural. Më shumë se 1100 studentë janë duke studiuar në pjesët e rrobave dhe tekstiles, mobil-
jeve dhe orendive. Arsimimi në TEKO bazohet në lidhjen e ngushtë ndërmjet teorisë dhe praktikës e
cila është një ndihmë e madhe për të siguruar një punë të mirë pas diplomimit. Kolegji ka shumë lid-
hje me kompani ndërkombëtare të cilat janë në kërkim të një personeli të kualifikuar në fushat e
kësaj industrie.

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:
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Informacione të përgjithshme

Kohëzgjatja e studimeve:

Programet universitare: 3 vjet Master: 12-24 muaj

Fillimi i vitit akademik:

Janar/ Gusht

Afati i fundit për regjistrim:

minimumi 3 muaj përpara fillimit të programit

Kërkesa për pranimin

Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL 450 PB/IELTS 5
> TOEFL 513 PB/IELTS 5.5- për programet e mas-

terit
> Min. 20 vjeç për regjistrimet në master
> Min. 17 vjeç për studime universitare

HTMi Hotel and Tourism Management Institute përgatit studentët për një karierë menaxhimi në
industrinë e mikpritjes globale. Instituti ka pesë qëndra: The School of International Hotel & Tourism
Management, The International Hospitality Research Centre, The International Centre for Events
Management Training, The Centre for Career Management & The Centre for Culinary Manage-
ment.

Kampuse universiteti
Kanton Luzern Zvicër

Aeroporti më i afërt
Zyrih

Gjuha e studimit
anglisht

Tarifat në frangën zvicerane 2016

Programe universiteti
Certificate in International Hotel and Tourism
Operation

> Tourism Studies
> Culinary theory and practical
> English for academic purpose

Diploma in International Hotel and Tourism Man-
agement

> Hotel and Resort Management
> Introduction to Marketing
> Food and Beverage Management

Higher Diploma in international Hotel and
Tourism Management

> Hospital Finance
> Human Resources Management
> Customer Behavior

Bachelor, BSc Honors Degree in International Hos-
pitality Management

> Leadership and Business Performance
> Tourism planning, Development and Manage-

ment
> Strategic Management in Hospitality

Programet Master
Postgraduate Diploma in International Hotel and
Tourism Management

> Food and Beverage Service and Management
> Hospitality Finance
> German Language

MSc and MBA joint course 
MBA Hospitality Management
Executive Master of Business Administration in
Hotel Management

Programet kryesore

Programe universiteti përfshin tak-
sën e studimit, akomodim, ushqim 23 500 - 26 000 / vit

Programe masteri përfshin taksën e
studimit, akomodim, ushqim 25 000 – 26 500 / vit

MBA 28 500 / vit

Pagesë shtese për dhomë 550 / 20 javë 

Depozitë e parikthyeshme 3 000 

HTMi

Zvicër

HTMi mbështetet nga shumë kompani në mbarë botën dhe rrjete ndërkombëtare hotelesh. Për të
ndihmuar Institutin me misionin e tij, çdo semester, rrjetet e hoteleve ndërkombëtare vizitojnë kam-
pusin për tu anëtarësuar. Në këtë mënyrë ata janë të asistuar nga Departamenti Ndërkombëtar i
HTMi. Studentët e diplomuar punësohen nga kompani elitare të hoteleve në mbarë botën.

Motoja e HTMI për të gjithë studentët është “Eja si student dhe bëhu një menaxher”.

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:

Akomodim

Universiteti merret me gjetjen e një akomodimi të përshtatshëm, si dhe pritjen e studentëve të huaj.
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Me më shumë se 30 vite eksperiencë në arsim, Cesar

Ritz Colleges kanë fituar një reputacion për shkolla të

klasit të parë, të specializuara në fushat e turizmit,

menaxhimit të hoteleve dhe artit të kulinarisë. Kualifi-

kimi i atyre që diplomohen nga këto Kolegje është i njo-

hur nga kantoni Zviceran Valais. Cezar Ritz Colleges

kanë tre kampuse – në Le Bouveret, Lucern dhe Brig-

Glis. Beshkpunon me Washington State University, i cili

në 2012 u rendit si universiteti më i mirë për diplomat

online të Master në biznes. 

Programet kryesore (në Anglisht)

Diploma Bachelor

 Bachelor in International Business in Hotel and Tou-

rism Management

Diploma Master

 Master of Arts in International Business in Hotel and

Tourism Management

 Master of Science in International Hospitality Mana-

gementIHTTI (themeluar në 1984) është i vendosur në zemër të

Neuchatel. Instituti është i njohur ndërkombtarisht për

programe, të cilat kombinojnë edukimin praktik, menax-

himin dhe dizenjimin e hoteleve si dhe mbështet qasjet

individuale të çdo studenti. Kjo është e mundur për fak-

tin se shkolla ka vetëm 200 studentë, të cilët përzgjed-

hen me shumë kujdes. Diploma Bachelor of Arts lësho-

het në partneritet me University of Derby në Britaninë e

Madhe. 

Programet kryesore (në Anglisht)

Diploma Bachelor

 BA in International Hospitality and Design Manage-

ment

Diploma Master

 Master of International Business in Hotel and Des-

ign Management

Për tre dekada me radhë Swiss Education Group është një nga grupet më të mëdha të arsi-

mimit në fushën “hoteleri turizëm” jo vetëm në Zvicër, por në mbarë botën. Në vitin 1982 u

themelua shkolla e parë e hotelerisë dhe SEG ka privilegjin të menaxhojë katër institucione

të rëndësishme arsimore: HIM (Hotel Institute Montreux, i themeluar në 1984), i cili i’u bas-

hkua këtij grupi në vitin 2002; IHTTI (International Hotel and Tourism Training Institute, i

themeluar në 1984) i’u bashkangjit SEG-ut në vitin 2004; Cezar Ritz Colleges (i themeluar

në 1982) i’u shtua këtij grupi në vitin 2011. SEG është shpallur lider në fushën e menaxhim

turizmit dhe është i famshëm për programet, të cilat janë plotësisht në përputhje me ne-

vojat e bizneseve të këtij sektori. Të diplomuarit e këtij grupi punësohen në sektorë të

ndryshëm të turizmit pa pasur më nevojë për trajnime shtesë. 

Praktika – kursi është i ndarë në semestra akademikë dhe praktikë. Departamenti përgjegjës për praktikat ndihmon

studentët të punësohen në Zvicër dhe në vende të tjera të botës si dhe organizon intervista me punëdhënësit e

ardhshëm. Sipas ligjit, punëdhënësit Zvicerianë janë të detyruar t’i pagujnë praktikantët e tyre një pagë me vlerë

2,172 – 2450 CHF (Franga Zviceriane)/ muaj. Studentët mund të zgjedhin të mësojnë gjuhët: Mandarin, Gjermanisht,

Frengjisht dhe Spanjisht si pjesë e programit. Dy herë në vit, në Mars dhe Tetor, ky grup universitetesh organizon

Panairin e Punës. Ky event ka si qëllim punësimin e studentëve të diplomuar si dhe atyre që janë të interesuar për

praktikë. 70% e studentëve të diplomuar marrin oferta pune dhe më shumë se 50% e atyre që interesohen për prakti-

kë firmosin kontrata për të kryer praktikën. Ky event ka më shumë se 100 partnerë pjesëmarrës nga e gjithë bota,

përfshirë këtu dhe një rrjet të gjërë butiqesh dhe hotelesh, linjash ajrore, klube private, restorante, agjensi turistike etj. 

HIM u themelua në 1984 dhe ka një reputacion të shkëlqyer

në mbarë botën për shkak të cilësisë së lartë të programeve,

të cilët ndryshojnë vazhdimisht në mënyrë që të përshtaten

gjithmonë me nevojat në fushën profesionale. HIM ofron

programe në fushat si biznes dhe turizëm, të cilat kombinoj-

në më të mirën e traditës Zvicerane me praktikat e menaxhi-

mit Amerikan. HIM bashkëpunon me American Northwood

University për BAA Degree në Hospitality Management.

Programet kryesore (në Anglisht)

Diploma Bachelor

 American BBA (Hons) Degree in Hospitality Manage-

ment

 Swiss HIM BBA Degree in Hospitality Management and

Finance/Marketing/HR/Luxury Business Management

Diploma Master

 Master of International Business in Hospitality Busi-

ness Management/ Finance/ Marketing/ HR/ Luxury

Business Management

Swiss Education Group

Zvicër
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SHMS është themeluar në vitin 1992 dhe në këto 24

vite ka bërë emër si një institucion elitar për arsimin e

profesionistëve të ardhshëm në turizëm, gjë e cila fry-

mëzohet nga tradita më e mirë Zviceriane në menxhi-

min e hoteleve. Studentët e diplomuar në Bachelor

ose Master pajisen me dy diploma – Zviceriane dhe

Britanike nga universiteti elitar për turizëm në Britani-

në e Madhe - University of Derby.

Caux

I vendosur në pallatin e famshëm Caux, SHMS ka një

vendndodhje unike në qytetin pikturesk Montreux.

Duke qenë një nga hotelet e para, i vendosur në një

nga pallatet më të famshme, është i vetmi në llojin e

tij. 

Leysin

Kampusi i Leysin është lehtësisht i arritshëm nga Gje-

neva ose Zyrih. Orët mësimore zhvillohen në dy ndër-

tesa të cilat në të shkuarën janë përdorur si hotele: –

Mont Blanc Palace dhe Belvedere.

Programet kryesore (në Anglisht)

Diploma Bachelor

 Bachelor of Arts in International Hospitality and

Events Management

 Bachelor of Arts in International Hospitality Manage-

ment

Diploma Master

 MIB - Master of International Business in Hotel, Resort

and Spa Management

 MIB – Master of International Business in Hotel, Resort

and Food & Beverage Management

 Master of Science in International Hospitality Manage-

ment

Culinary Institute në Zvicër është i vendosur midis vija-

ve kufitare të traditave Evropiane të kulinarisë, përfshi-

rë këtu ato Franceze dhe Italiane. Mësimdhënia, e cila

kombinon klasat praktike dhe ato teorike, është e orga-

nizuar në grupe të vogla të përbëra nga 4 anëtarë dhe i

jep studentëve mundësinë të marrin dije të thella të

filozofisë së kulinarisë Evropiane, të zhvillojnë aftësitë

profesionale dhe të njihen me praktikat e vjetra si dhe

ato moderne. 

Programet kryesore (në Anglisht)

Diploma Bachelor

 Bachelor of Arts in Culinary Arts

Diploma Master

 Master of International Business in Culinary Mana-

gement

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

*Këto tarifa janë të vlefshme deri në Tetor 2017

Aeroporti më i afërt: 
Gjenevë, Zyrih

Gjuha e mësimit
Anglisht

Kampuse universiteti

Montreux, Neuchatel, Le Bouveret,
Bing, Lucern, Caux, Leysin

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:

Informacione të përgjithshme

Numri i studentëve: 4500

Kohëzgjatja e studimeve: (varion)

Programe përgatitore të gjuhës Angleze: 4-20 javë

Diploma Zviceriane – 2.5 vite

Programet Bachelor – 3 vite

Programet Master në Anglisht – 1 vit

Viti akademik: 3 semestre

Datat e fillimit: korrik, tetor, janar, prill

Afatet e aplikimit: 3 muaj para fillimit të semestrit

Kërkesat për aplikim:

>  Diplomë e nivelit të parë (bachelor) ose diplomë e

shkollës së mesme

> TOEFL 61 iBT/IELTS 5. 5

> TOEFL 80 iBT/IELTS 6. 0 - për programet Master

> Mosha minimale për programet Master: 22 vjeç

> Mosha minimale për programet Bachelor: 18 vjeç

Tarifat në Franga Zvicerane 

Programet Bachelor (përfshijnë tarifat
shkollore, akomodimin dhe vaktet)

18 600 – 20 500/semester

Programet Master (përfshijnë tarifat
shkollore, akomodimin dhe vaktet)

19 300 – 21 200/semester

Tarifë shtesë për dhoma teke Nga 2350/semester

Tarifë shtesë për dhoma teke luksoze Nga 3950/semester

Tarifë shtesë për dhoma dyshe luk-
soze

Nga 1900/semester

Depozita min 150/muaj

Para xhepi Min. 150/month

Kosto shtesë (siguracioni, ekskur-
sionet, uniforma e shkollës, librat)

Nga 2150 për semestrin e pare

Kosto shtesë (siguracioni, ekskur-
sionet, uniforma e shkollës, librat)

Nga 1500 për çdo semester në
vazhdim 
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Universitetet publike në Itali janë të subvencionuara
nga qeveria italiane. Nuk ka dallim në pagesën e tarifës
së shkollës mes italianëve dhe të huajve, të gjithë stu-
dentët paguajnë shkollimin në baze të të ardhurave të
tyre dhe të familjes (sa më të larta janë të ardhurat
familjare, aq më shumë paguan studenti). 

Tarifat e shkollimit variojnë: nga fitimi i një burse 100
% (për studentët me të ardhura më të ulta) në një
maksimum prej 5,000 euro në vit (për programet e
specializuara, të tilla si bachelor dhe master në Admin-
istrim Biznesi).

Shumica e programeve kushtojnë më pak se 2000
Euro në vit.

Ka vetëm një datë regjistrimi në universitetet publike
italiane – çdo vit në vjeshtë (me përjashtim të një pro-
grami MBA në Piza i cili fillon në janar, kohëzgjatja e tij
është 1 vit). Studentët ndërkombëtarë mund të apliko-
jnë paraprakisht për të gjitha programet që mësohen
në gjuhën angleze nga fillimi i janarit deri në fund të
majit (disa programe mund të variojnë).

Italia 
Italia është një nga vendet më të përparuara europiane, me studentë nga e gjithë
bota që vijnë për të studiuar dhe hulumtuar.
Sistemi arsimor në Itali njihet automatikisht në 42 vende të tjera; diploma e marrë në
Itali është e barabartë me një diplomë të marrë në Britaninë e Madhe, Gjermani,
Francë, Austri, Suedi, Norvegji, Danimark dhe shumë vende të tjera.
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John Cabot University është një universitet amerikan në Romë i cili daton që në vitin 1972 dhe përgatit

studentë vendas e të huaj. Arsimimi në të është sipas standarteve amerikane, duke pasur mundësinë e

përfitimit të një diplome nga University of Wales. Universiteti është anëtarë i akredituar i shumë organi-

zatave arsimimi në Amerikë dhe Europë. Kampusi i universitetit është i vendosur në zemër të qytetit,

vetëm pak minuta larg Vatikanit.

Informacione të përgjithshme

Studentë:

300 studentë të huaj

1000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

4 vite ( 8 semestra)

Fillimi i vitit akademik:

gusht-shtator / janar

Periudha e regjistrimeve:

Për semestrin e vjeshtës- 15 Korrik

Për semestrin e pranverës- 15 Nëntor

Për semestrat e verës 15 prill dhe 15 Maj

Afati i fundit për aplikimin e bursës - Prill

Kërkesa për pranimin 

>  Diplomë e shkollës së mesme (mesatarja mbi 7. 5); 

>  TOEFL 85 iBT

>  IELTS 6,5 

>  CAE / CPE

>  Ose provim pranimi i dhënë në universitet

>  SAT ( e rekomanduar për studentët e diplomuar të

shkollave ose universiteteve amerikane)

Giovanni Cabatto ose John Cabot, është një lundrues dhe shkencëtar i famshëm italian i

shekullit të 15. Ai ka qënë qytetar venecian, nga ku rrodhi edhe interesi i tij për udhëtime

detare. Më vonë është zhvendosur në Angli, ku me përkrahjen e mbretit Henric i VII organi-

zon ekspedita drejt perëndimit për të arritur në Azi. Në vitin 1497 Mbërrin në territorin e

Kanadasë së sotme. Në vitin 1499 gjatë një udhëtimi, zhduket pa lënë gjurmë. 

Kampuse universiteti
Romë

Aeroporti më i afërt
Romë

Gjuha e studimit
Anglishtja

John Cabot University

Rome, Itali

Taksa në euro

Taksë regjistrimi 50 

Depozitë taksa e shkollimit (zbritet nga
pagesa e fundit)

500 

Takse shkollimi 2 300 / 3 kredite

Depozitë në rast demi 100 

Akomodim në kampus 3 500 - 4 900 / semestër

Ushqim 825 / 75 vakte

English Language - ENLUS 3 000 - 3 500 / semestër

Programe universiteti (major)

 Art History

 Business Administration

 Classical Studies

 Communications

 Economics and Finance

 English Literature

 History

 Humanistic Studies

 International Affairs

 Italian Studies

 Marketing

 Political Science

 International Business

Specializime dytësore:

     > Art History

     > Business Administration

     > Classical Studies

     > Communications

     > Creative Writing

     > Economics

     > English Literature

     > History

     > Humanistic Studies

     > International Affairs

     > Italian Studies

     > Philosophy

     > Political Science

     > Psychology

     > Religious Studies

Expansion Scholarship

Është një bursë vjetore prej €4,000. Për të aplikuar për këtë bursë duhet një GPA prej 2.75.

Presidential Scholarship bazohet në rezultatet akademike. Bursa varion nga €3750 deri në €9500 në vit.

The Navigator Scholarship – shuma në dispoziocion është €700.

Bursa

Associate of Arts Programme - është një program me kohëzgjatje 2 vjeçare (Liberal Arts), i përbërë nga 20

lëndë. Në bazë të këtij programi, mund të vazhdohen të gjitha specializimet e ofruara nga universiteti John

Cabot. 

English Language For University Studies (ENLUS) - për studentët me një nivel jo të mirë të gjuhës

angleze, universiteti ofron një program përgatitor me një kohëzgjatje prej 15 javësh. Kursi ka si qëllim jo

vetëm zgjerimin e njohurive të gjuhës angleze, por fokusohet edhe në kulturën amerikane.

Programe të tjera

Programet kryesore

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët
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Informacione të përgjithshme
Studentë:
53 000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve
2 vite Programe masteri

Viti akademik:
2 semestre

Fillimi i vitit akademik:
Shtator

Kërkesa për pranim

Programe masteri:

> Diplomë bachelor

> Letra e motivimit

> Letra rekomandimi

> TOEFL iBT 80 pikë; IELTS 6. 0

Universiteti i Pizës është një nga universitetet më të vjetër në botë dhe ka qenë i
suksesshëm në modernizimin e strukturave të tij dhe burimeve njerëzore në
mënyrë që të përballet me sfidat e reja të hulumtimeve ndërkombëtare dhe arsim-
it në nivele më të larta. Universiteti i Pizës është një institucion publik i arsimit i cili
përbëhet nga njëzet departamente me qëndra kërkimore të një niveli të lartë në
bujqësi, astrofizikë, shkenca kompjuterike, inxhinieri, mjekësi dhe mjekësi vet-
erinare. Përveç kësaj, universiteti ka marrëdhënie të ngushta me shumë institu-
cione kulturore me rëndësi kombëtare, industri ndërkombëtare e veçanërisht atë
të teknologjisë së informacionit. Universiteti i Pizës është i angazhuar për nxitjen e
cilësisë në të gjitha fushat e hulumtimit dhe mësimdhënies, dhe për të vënë të
gjitha programet e saj në dispozicion të një numri në rritje të studentëve dhe
studiuesve ndërkombëtarë. Galileo Galilei, i cili lindi dhe studjoi në Pisa, u bë pro-
fesor i Matematikës në Universitetin e Pizës në 1589. 

Kampusi universitar
Pisa

Aeroporti më i afërt
Pisa

Gjuha e studimit
anglishtja

Pisa, Italia

Taksa në euro:

Programe masteri
 Master of Science in Aerospace Engineering
 Master of Science in Business Informatics 
 Master of Science in Computer Science 
 Master of Science in Computer Science and Networking 
 Master of Science in Economics 
 Master of Science in Embedded Computing System
 Master of Science in Nuclear Engineering 
 Master of Science in Computer Engineering
 Master in Business Administration

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Programe masteri 2354 / vit*

MBA 8000 / vit*

Akomodim 400 – 700/muaj

*Taksat bazohen në të ardhurat familjare.

Universiteti jep bursa të plota ose të pjesshme që mbulojnë shkollimin. Kriteri kryesor i përzgjedhjes ës-
htë performanca akademike. Për më shumë informacione, kontaktoni një nga konsulentët e Integral.

Burse

Universiteti nuk ofron akomodim në kampus, por mund t'i ofrojë studentëve të huaj një vendbanim
të përkohshëm deri sa ata të gjejnë një banesë të përhershme.

Akomodim

University of Pisa

Programet kryesore

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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Programet kryesore

Universiteti, përveçse përbëhet nga një komunitet i gjallëruar,është edhe një qendër kërkimore, ku

nxënësit nxiten në një pjesëmarrje të vazhdueshme dhe intensive në jetën akademike duke përfituar nga

mundësitë e shumta për rritje që ofron institucioni çdo ditë. 

Me diplomat e tij universitare, nivel të parë dhe të dytë masteri, doktoratura si dhe programe të tjera

pasuniversitare, universiteti Cattolica del Sacro Cuore i jep të rinjve mundësi të vazhdueshme për të

bashkëvepruar me dijetarë të shquar dhe të plotësojnë në mënyrë sa më efektive angazhimin e tyre ndaj

studimeve duke mundësuar nje pasurim thelbësor në mbarëvajtjen e tyre profesionale dhe morale. 

Universiteti mbetet i angazhuar ndaj misionit të tij për të përforcuar kombinimin e aftësive profesionale,

pasuritë kulturore dhe karakteristikat njerëzore, të cilat janë thelbësore nëse duam të operojmë në

mënyrë realiste dhe me vetëbesimin e duhur duke përqëndruar vëmendjen tek një e ardhme e suk-

sesshme. 

Me vendndodhje në qëndër të Milanos, kampusi I UCSC është fare pranë monumenteve historike e kul-

turore më të njohura të Milanos si, Duomo, Castello Sforzesco, Santa Maria delle Grazie etj. 

Gjithashtu, transporti publik (autobus, tram, metro, tren) mund të përdoret lehtësisht e gjëndet afër zon-

ave përreth shkollës. 

Università Cattolica del Sacro Cuore është një nga universitetet katolike më të rëndë-

sishme në Europë. Me 5 kampuse në qytete të ndryshme: Milano, Brescia, Piacenza-

Cremona, Romë dhe Campobasso, është universiteti i vetëm në Itali që operon në

rang kombëtar. Qëkur është themeluar në 1921 në Milano, mijëra studentë janë

diplomuar me sukses duke arritur nivele të larta në plane te ndryshme profesionale. 

Kampuse universiteti

Milano, Brescia, Piacenza-Cre-
mona, Rome, Campobasso

Aeroporti më i afërt
Rome - 20 min

Gjuha e studimit
Italisht, Anglisht

Università Cattolica del
Sacro Cuore

Milano, Brescia, Piacenza-Cremona,
Rome, Campobasso Itali

Taksa në euro: 

Akomodimi

Programe Universitare në Italisht

 Law 

 Literature & Philosophy

 Medicine 

 Psychology

 Political Science

 Social Sciences 

 Natural Sciences

Programe Universitare në Anglisht

 BSc Economics

 BSc Management

Programe Pasuniversitare në Italisht

 Law 

 Literature & Philosophy

 Medicine 

 Psychology

Programe Pasuniversitare në Anglisht

Banking and finance

Economics

Management

Agriculture and Food Economics

International Management

Informacione të përgjithshme

Studentë:

rreth 42 000 studentë nga vende të ndryshme

Kohëzgjatja e studimeve

Programet universitare: 3-4 vite

Kurse pas Universitare: 1-2 vite

Stuktura e vitit akademik: 

3 semestra, Vjeshtë, Pranverë, Verë. 

Pranimi i studentëve të rinj

Shtator, Shkurt

Kërkesa për pranimin 

Programe universiteti

>  Diploma e shkollës së mesme

>  TOEFL 80/ CEL B2

Kurset pas universitare

>  Diploma Universitare

>  TOEFL 80 / IELTS 6. 0

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Diploma Universitare 8040 / vit

Diploma Pas- Universitare 8540 / vit

* Tarifat janë të bazuara në të ardhurat e familjes

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Universita Cattolica del Sacro Cuore ofron bursa për stu-

dentët Shqiptarë duke filluar nga 20- 75% te kostos së

studimit. Këto bursa përcaktohen në baze te rezultateve

akademike.

Bursa:
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Italia, Spanja dhe Brazili janë tre kampuse te IED, ku studentë nga 75 shtete studiojnë në

fushën e design-it, modës, arteve pamore dhe komunikimit. Një pjesë e madhe e profe-

sorëve të Instituto Europeo di Design janë designer, njerëz aktivë në fushën e modës dhe

pikturës. Ky bashkëpunim me kompani italiane dhe ndërkombëtare në fushën e modës

dhe design-it ndihmon në formimin profesional të studentëve.

Istituto Europeo 
di Design

Itali, Spanjë, Brazil

programe universiteti 3 vjeçare

Interior Design – BA*

Product Design – BA*

Graphic Design – BA*

Fashion Design – BA* (Diploma nga Westminster)

Fashion Stylist – BA*

Video Design BA*

Fashion Marketing and Communication BA* (Diplo-

ma nga Westminster)

Jewellery Design

Programe 3 vjeçare

Advertising Art Direction

Media Design 

Video Design 

Fashion Marketing 

Transportation/Car Design/BYT-Bike,Yacht and Train

Design 

Fashion Design 

Fashion Communication

Fashion Marketing and Communications 

Marketing and Business Communications

Programe masteri:

Product Design 

Brand Design

Fashion Design

Fashion Marketing me specializim në: Product

Management or Retail Management 

Fashion Communication me specializim në: Fash-

ion Stylist or Fashion PR 

Yacht Design 

Interior Design 

Luxury Marketing Management

Sustainable Architecture

Transportation Design 

Brand Management and Communication 

Graphic Design

Arts Management 

Advanced Design for Transportation 

Food Design

Interior Design for Public Spaces

Transmedia Producer

Car Interior Design

Business Administration for Arts and Cultural

Events

Hospitality Design and Management

Fashion Events and PR

Programet janë të hartuar për studentë të rinjë profesionistë, që nuk kanë një eksperiencë të mëparshme

në fushën e modës dhe design-it dhe dëshirojnë të kenë nje arsimim intensiv me një orientim praktik për

të plotësuar profilin e tyre profesional ose për të vënë bazat e një arsimi në të ardhmen në fushën e mod-

ës. Leksionet fillojnë që prej muajit Janar, ndërsa pranimi për kursin e Design Modes dhe Tekstileve në Milano do të

zhvillohen në muajin Prill. 

Interior Design-Milan

Product Design-Milan

Fashion and Textile-Milan

Jewellery Design-Milan

Accessories and Shoes Design-Rome

Fashion Marketing and Communication-Florence

Programe 1 vjeçare në gjuhën angleze

Programe në gjuhën angleze

Studentët preferojnë IED për shkak të arsimimit me kualitet, përgatitjes praktike të qëndrueshme,

diplomë prestigjoze. Një pjesë e madhe e profesorëve janë dizenjues dhe piktorë profesionistë. Përgatitja

teorike e pasur është e kombinuar me realizimin e projekteve të vërteta në kompani të njohura të design-

it dhe modës. Instituti arsimor ofron mundësi studimi në më shumë gjuhë të huaja, ndërsa grupet kanë

maksimumi 25 studentë. 

Për herë të parë IED do të ofrojë një kurs tre vjeçar Fashion Design në gjuhën angleze së bashku me uni-

versitetin e Westminster. Studimi do të zhvillohet në Milano dhe në Barcelonë, por diploma do të jepet

nga universiteti i Milanos. 

* Të gjitha programet nën emrin e BA kanë statusin e diplomës Bachelor, të miratuara nga Ministria e Arsimit Italianë për kampuset e Milanos dhe Romës. Të gjitha ciklet

e studimit tre vjeçare në gjuhën angleze në Milano dhe Romë kanë statusin e diplomës Bachelor. 
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Informacione të përgjithshme

Studentë

1600 studentë të huaj

70000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

3 vite: studime universitare

1 vit: master/përgatitje speciale

Viti akademik: 2 semestra

Fillimi i vitit akademik

Tetor- në gjuhën spanjolle dhe angleze

Shtator – në gjuhën italiane

Janar-për kurset 1 vjeçare

Afati i fundit për pranim:

30 Gusht-gjuha italiane

15 Shtator- gjuha spanjolle dhe angleze

5 Dhjetor-gjuha angleze, programe 1 vjeçare

Përgatitje gjuhësore për studentët e huaj

Leksione 1 vjeçare- 15 Dhjetor

Leksione gjatë veres- 5 qershor

Kërkesa për pranim

Programe universiteti 3 vjeçare

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  TOEFL iBT 90 / IELTS 6. 5 / CAE C

>  Portofol ( sipas specializimit)

Programe masteri

>  Diplomë e nivelit të parë (bachelor) në një fushë të

përngjashme

>  Stazh sipas specializimit- 2 vjeçar

>  TOEFL iBT 100 / IELTS 7. 0 / CAE C

Kampuse universiteti

Milano, Roma, Torino,
Barcelone, Madrid

Gjuha e studimit

Italishtja, Spanjishtja,
Anglishtja, Portugalishtja

Taksa në euro:

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Programe 3 vjeçare

MILAN

IED Moda Lab 

Fashion Design 

Fashion Design with specialization in Shoes and
Accessories Design

Fashion Stylist

Fashion Stylist with major Fashion Communication

IED Design 

Interior Design 

Product Design 

Set Design

IED Arti Visive 

Graphic Design 

Interaction Design

Illustration and Animation 

C. G. Animation 

Photography 

Fashion Photography 

Sound Design 

Video Design and Filmmaking

Advertising Communication

Advertising Comm. with spec. in Copywriting

IED Comunicazione

Brand Communication

Event Management

Content Design

ROME

IED Moda Lab

Fashion Design 

Jewellery Design 

Shoes and Accessories Design 

Fashion Communication 

Fashion Editor

Fashion Stylist

IED Design

Interior Design 

Product Design 

Exhibition Design 

IED Arti Visive

Graphic Design. Motion Graphic

CG Animation

Video Design 

Sound Design 

Virtual Design

Photography

Illustration and Animation

Advertising Communication (with spec. Art Direc-
tion or Copywriting)

Interaction Design

TURIN

IED Moda Lab

Fashion Design 

Jewellery Design 

IED Design 

Interior Design 

Product Design 

Transportation Design / Car Design 

IED Arti Visive

Graphic Design

Illustration and Animation

Photography 

Advertising Communication

IED Comunicazione

MA in Marketing and Communications 

MA in Leisure and Tourism Communication

SÃO PAULO

IED Moda Lab

Fashion Design 

Jewellery Design

MA in Design of Shoes and Handbags

MA in Fashion Marketing and Communication

MA in Jewellery Accessories and Other Features
Businesses

IED Design

Interior Design and Product Design with spec. in
Industrial Design

Product Design

Master programmes in: Transportation Design;
Organization, Management and Design Events;
Strategic Design; Interior Design; Industrial Design

IED Arti Visive

Graphic Design 

MA in:

- Digital Media: Communication, Marketing and
Advertising in Online Media

MA in Branding and Promotional Design

MA in Editorial Design

Programet verore në gjuhen angleze:

Interior and Showroom Design

Fashion Marketing

Italian Leather Design

Graphic Design and Portfolio

Fashion Events and PR

Italian Product Design

Visual Merchandising

Photography and Portfolio

Fashion and Luxury Design

Rome Video Production

Rome Architecture Sketchbook

Jewellery Design

Fashion Stylist

Fashion Media

Advanced Graphic Design

Programe studimi në gjuhën zyrtare të vendit të zgjedhur

IED ofron këtu ( www. creativecontexts. com ) orare për mundësi për të regjistruar projektet edhe për të

marr bursa në UG courses and Ma courses in Fashion, Design, Visual communications, and Management

për mëndjet e reja kreative. 

Bursa

Programe 3 vjeçare –në gjuhën angleze 15 000 / vit

Programe 3 vjeçare- në gjuhën
italiane/spanjolle

5950 - 10500 / vit

Programe masteri 10500 - 22 500 / vit

Leksione gjatë verës(studim dhe akomod-
im)

2700 - 3500 / vit

Leksione 1 vjeçare (në gjuhën angleze) 12000 / vit

Akomodim dhe shpenzime në Itali 1000 - 1500 / muaj

Akomodim dhe shpenzime në Spanjë 900 - 1200 / muaj

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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www.euruni.edu

SETTING YOU ON THE PATH TO SUCCESS

Barcelona Geneva & Montreux Munich

Established in 1973, EU Business School is a 
triple-accredited, multicultural, high-ranking, interna-
tional business school. In addition to small, dynamic 
classes offered in English, EU students also enjoy an 
international environment while getting the best of 
both North American and European academic 
curricula.

The EU Group has a global network of campuses in 
Barcelona, Geneva, Montreux and Munich, with 
partner institutions across the globe. Transfers 
between campuses are easily attainable and students 
are encouraged to make the most of such opportuni-
ties.

Students have the option to obtain a dual degree from 
the University of Roehampton or the University of 
Derby, earning a U.K. state accredited degree upon 
completion. EU also offers students the option to gain 
a postgraduate diploma in addition to their EU degree 
from our partner institutions in the U.S., Pace 
University or the University of California, Riverside.

Pau Vallverdú | p.vallverdu@euruni.edu | Skype: p.vallverdu.euruni
www.euruni.edu | M +34 616 829 159 | T +34 933 934 424
Ganduxer 70, 08021 Barcelona, Spain

BACHELOR PROGRAMS
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Arts in Communication and Public
Relations Bachelor of Arts in Sports Management
Bachelor of Arts in International Relations
Bachelor of Science in Digital Media Management
Bachelor of Arts in Leisure and Tourism Management
Bachelor of Arts in Family Business Management
Bachelor of Arts in Business and Sustainability Mgmt.
Bachelor of Arts in Business and Design Management

MBA PROGRAMS
International Business
Communication & Public Relations
International Marketing
Global Banking & Finance
Leisure & Tourism Management
Entrepreneurship
Leadership
E-Business
Sports Management
Human Resources
Design Management
Reputation Management

DOUBLE DEGREE
MSc - International Management (University of
Roehampton)
MBA - (University of Roehampton)

http://www.euruni.edu/
mailto:p.vallverdu@euruni.edu
http://www.euruni.edu/
+34 616 829 159
+34 933 934 424


59

Programet kryesore

Universiteti ofron programe studimi biznesi, të personalizuar. Sistemi akademik i universitetit është
fleksibël dhe modern, e gjatë viteve të studimit, studentët zhvillojnë dhe përmirësojnë aftësi profe-
sionale dhe personale, duke marr njohuri të shumta dhe një eksperiencë të vlefshme. Profesorët
sigurojnë një edukim të cilësisë së lartë. Studimet zhvillohen sipas një programi që i lejon të bëjnë
transferime kreditesh në shtete të ndryshme. 

Program doktoraturë- është i përshtatshëm për studentët që duan të specializohen në një fushë të
caktuar, duke thelluar njohuritë teorike, praktike edhe kërkimore. Kohëzgjatja e programit është
minimumi 2 vite. 

EU Business School perfaqeson nje nga shkollat më të mira në botë për studi-
me në fushën e biznesit. Pavarësisht se ka një histori relativisht të shkurtër,
shkolla ka ndërtuar një sistem arsimi prestigjioz, dhe cilësor, me një atmosferë
studimi interesante, duke patur një rrjet partnerësh në shtete të ndryshme. Pari-
met e tij janë: rezultate të shkëlqyera, përkujdesje për studentët dhe nder-
shmëri. EU Business School arsimon njerëz të suksesshëm edhe përgatit specia-
listë të nivelit të lartë.

Kampusi universitar
4 kampuse: Munich, Barcelona,
Geneva, Montreux

Gjuha e studimit
Anglishtja

EU Business School

Zvicer, Spanje, Gjermani

Taksa në euro

Programe të tjera

EU Business School ofron praktika në kompani të ndryshme, pjesë e programit të studimit. Kombi-
nimi i studimeve në fushën e biznesit me eksperiencën profesionale i lejon studentëve të thellojnë
njohuritë akademike. Shumë kompani të medha ndërkombëtare janë të ftuara shpesh në European
University për t’i marr në intervistë studentët dhe t’ju ofrojnë punë të ndryshme. 

Praktika

Programe universitare:

BBA - Bachelor of Business Administration

BA - Bachelor of Arts in Communication & Public
Relations

BA - Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Mgmt.

BA - Bachelor of Arts in International Relations

BA - Bachelor of Arts in Sports Mgmt.

BS - Bachelor of Science in Digital Media Mgmt.

BA - Bachelor of Arts in Business & Sustainability
Mgmt.

BA - Bachelor of Arts in Business & Design Mgmt.

BA - Bachelor of Arts in Family Business Mgmt.

BA - (Hons) in Business Mgmt.

BA - (Hons) in Business Mgmt. and International
Business

BA - (Hons) in Business Mgmt. and Marketing

BA - (Hons) in Business Mgmt. and Finance

BA - (Hons) in Business Mgmt. and Enterprise

BA - (Hons) in Business Mgmt. and Human
Resources Mgmt.

Programe doktorati (PhD):

European University Doctorate/DBA

MBA me specializim në fushen: 

MBA - International Business
MBA - Communication & Public Relations
MBA - International Marketing
MBA - Global Banking & Finance
MBA - Leisure & Tourism Management
MBA - Entrepreneurship
MBA - Leadership
MBA - E-Business
MBA - Sports Management
MBA - Human Resources Management
MBA - Design Management
MSc - International Management (University of
Roehampton)
MBA - (University of Roehampton)

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Bursa

Programe universitare:
>  Dëftesë pjekurie

>  TO EFL iBT 80 pikë / IELTS 6,0 pikë

Programe masteri:
>  Diplomë bachelor

>  Toefl iBT 80 pikë/ IELTS 6,0 pikë

>  GMAT ( i rekomandueshëm)

>  2-3 vite eksperiencë profesionale

Universiteti ofron një bursë që mbulon 30 % të tak-
sës së shkollimit. Kërkesa: mesatare mbi 9.0, TOEFL
iBT min. 90 pikë. Gjithashtu duhet edhe një ese sipas
një teme të caktuar nga universiteti. 

Kërkesa për pranim

Programe universitare

Spanjë dhe Gjermani € 11 800/vit

Zvicër CHF 11. 400/semester

Programe masteri

Spanjë dhe Gjermani € 18 000/vit - € 19 500/vit

Zvicër CHF 11 200 /semestër

Exe cu ti ve MBA CHF 6 720 /semester

Akomodim:

Zvicër 625 - 1100 CHF / muaj

Spanjë dhe Gjermani 450 - 900 € / muaj

Studentë: 6000

Kohëzgjatja e studimeve
3 vite- programe bachelor
1 vit- MBA

Viti universitar
Programe bachelor: 2 semestra
Programe masteri: 3 semestra
Tetor - Qershor

Fillimi i vitit akademik:
Tetor – Shkurt (programe bachelor)
Tetor, Janar, Mars (programe masteri)

Afati i fundit për regjistrim:
Minimumi 3 muaj përpara fillimit të vitit akademik

Informacione të përgjithshme

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral. 

Informacion për kandidatët:
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Programet kryesore

Akomodimi

ACT ka një kampus modern, ku studiojnë studentë nga më shumë se 30 shtete. Përveç faktit që do
kenë mundësinë të njohin Greqinë dhe historinë e saj antike, studentët kanë mundësi të integrohen
në një ambjent shumëkulturor dhe të zhvillojnë aftësi të ndryshme falë programit të pasur me semi-
nare, klube aktivitetesh, ekskursione dhe iniciativa të ndryshme.

Kolegji ofron opsione për akomodim dhe jashtë kampusit, në banesa individuale, të vendosura në
qendër të Selanikut. Në semestrin e vjeshtës dhe pranverës shkolla siguron transportin me autobuz
deri në kampus dhe kthimin. 

American College of Thessaloniki (ACT) është një nënndarje e Anatolia College
në Selanik,Greqi. Kolegji është i vetmi institut arsimor në pjesën e veriut të Gre-
qisë, i akredituar nga New England Association of Schools and Colleges
(NEASC), e cila vlerëson cilësinë e mësimdhënies të universiteteve më të mira në
SHBA si Yale dhe Harvard. Një pjesë e programeve nga rrethi i biznesit dhe
marrëdhënieve ndërkombëtare janë të akredituar nga University of Wales në
Britaninë e Madhe, ç'ka do të thotë që i plotëson kushtet e direktivës europiane
për sa i përket njohjes së kualifikimeve profesionale.

Baze universitare
Selanik

Aeroporti më i afërt
Selanik – 50 min. 

Gjuha e studimit
anglisht

American College 
of Thessaloniki (ACT)

Selanik, Greqi

Taksa në euro:

Bursa

Programe universiteti 11160 / vit

МВА 12960 / program

Taksë regjistrimi 70 / vetëm një herë

Akomodim vetëm viti i parë 
100 / muaj (dhome dyshe)

Programe universiteti Majors:

Business Administration

International Relations

English

Computer

Programe masteri:

MBA

MBA in Banking and Finance

MBA in Entrepreneurship

MBA in Management

MBA in Marketing

MBA Digital Marketing

Universiteti ofron akomodimin në konvikt. Studentët në vitin e parë të studimit mund të akomodohen në kampus
për vetëm 100 EUR në muaj.

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Informacione të përgjithshme

Studentë
1300 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve
4 vjet studime universitare

1 vit MBA

Viti akademik:

2 simestre- shtator/mars

Fillimi i vitit akademik:

Shtator

Data e regjistrimit: Të paktën një muaj para fillimit
të vitit akademik

Kërkesa për pranimin
Programe universiteti 
>  Diploma e gjimnazit
>  TOEFL iBT 64 pikë/IELTS 6. 5 pikë ose test në zyrat

Integral
MBA
>  Diplomë bachelor në një fushë të caktuar
>  Eksperiencë pune
>  TOEFL iBT 80 pikë/ IELTS 6. 5 pikë ose test në

zyrat Integral

Programe universiteti 
Universiteti ofron një program të veçantë bursash
për studentët shqiptarë nga i cili mbulohet deri në
70% e tarifës së përgjithshme të studimit. Për ta
mbajtur bursën studenti duhet të ketë rezultate të
mira gjatë gjithë studimeve. 
Afati i aplikimit është i rekomanduar deri në 17 prill. 
Master
Ofrohet një numër i limituar bursash me vlerë 50-
60% nga taksa e shkollimit për kandidatët e
shkëlqyer. 
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CITY College ofron një gamë të gjërë programesh bachelor dhe master në studime Biznesi, Psikologji,
Shkenca kompjuterike dhe studime Anglishteje. Pas diplomimit studentët marrin një diplomë nga Uni-
versity of Sheffield. Ka gjithashtu një program prestigjoz dhe inovativ MBA të dizenjuar për menaxherët
e sotshëm të cilët pëlqejnë të ndërtojnë dijen dhe aftësitë e tyre por nuk duan që të pezullojnë karri-
erën e tyre. Programi është ofruar në Greqi, Serbi, Rumani dhe Ukrainë me tendencën për të qënë në
dispozicion dhe në shtete të tjera gjithashtu. Komuniteti akademik i CITY College përbëhet nga studen-
të dhe mësues të kualifikuar nga më shumë se 15 shtete të ndryshme. Kjo përmbledhje e jashtëzakon-
shme nga kultura të ndryshme pasuron më tej eksperiencën akademike në CITY College Sheffield – një
ambient ndërkombëtar unik. 

University of Sheffield

University i Sheffield është një nga universitetet më të vjetra Britanike. Është një nga universitetet kërki-
more dhe ndodhet në qytein Sheffield, South Yorkshire në Angli. Universiteti është i renditur në 100
universitetet më të mira në botë dhe 20 universiteteve më të mira në UK. Ka afërsisht 20 000 studentë
nga 124 shtete të ndryshme dhe afërsisht 6000 persona në staf. Per këtë arsye ky universitet është mjaft
i kërkuar nga studentët të cilët synojnë një arsimim cilësor. 

City College, International Faculty of the University of Sheffield është i akredituar dhe i njohur nga
shumica e institucioneve ndërkombëtare: 
British Accreditation Council (BAC) – për arsim të lartë të pavarur. 
National Academic Recognition Information Centre (UK NARIC) – agjensia ndërkombëtare e
Mbretërisë së Bashkuar për njohjen dhe krahasimin e kualifikimeve ndërkombëtare dhe të aftësive
të atyre që kanë diploma nga universitetitet e UK.
Industri e diplomuar për IT – organizatë e diplomuar profesionale për IT në UK. 
Shoqata e MBA – autoriteti ndërkombëtar i paanshëm për programet e MBA. 
British Psychological Society – organ përfaqësues për psikologjinë dhe psikologët në Institutin e
menaxhimit në Mbretërinë e Bashkuar - organizata e vetme profesionale në UK e cila është komplet
e dedikuar tek menaxhimi dhe lidershipi.

Informacione të përgjithshme
Studentë:
1000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve:
Bachelor - 3-4 vjet
Master - 1 vit
MBA - 2 vjet (1 fundjavë në muaj)

Viti akademik:
2 semestre në vit

Fillimi i vitit akademik
Tetor

Diploma: Të diplomuarit marrin diplomat e tyre
direkt nga Universiteti i Sheffield

Afatet për aplikim: Gjatë gjithë vitit,e rekoman-
dueshme: 5 Korrik 

Kërkesa për pranimin
Programe universiteti:
>  Diplomë e shkolles së mesme

>  IELTS 6.0 / CAE A -C/iBT TOEFL 79-80

Programe masteri:
>  Diplomë Bachelori

>  IELTS 6.5 ose ekuivalente

Executive MBA:
>  Diplomë Bachelori

>  IELTS 6.5/CAE A ose B/iBT TOEFEL 89-90

>  eksperiencë profesionale

Bursa
Për programin MBA – të gjithë kandidatët që apliko-
jnë përpara 30 Prillit përfitojnë 20% ulje nga tarifa e
shkollës.

CITY College, Fakulteti Ndërkombëtar i University of Sheffield është i vendosur në
Selanik, Greqi. Është i vetmi që operon jashtë vendit, duke lidhur UK me Lindjen
Jugore dhe Lindore dhe në këtë mënyrë i ofrohet studentëve një mundësi unike
për të marrë një diplomë të njohur Britanike në rajonin e tyre gjeografik. Aeroporti më i afërt

Selanik

Gjuha e studimit
anglisht

CITY College, 
Fakulteti Ndërkombëtar 
I University of Sheffield

Selanik, Greqi

Taksa në euro:

Akreditimi/Njohja

Programe universiteti 5880 / vit

Programe masteri 6800 / programe (1 vit)

Executive MBA 14500 / programe (2 vjet)

Tarifa regjistrimit 390 

Programet kryesore – për listen e plotë drejtohuni tek Integral

Programe universiteti
 BSc (HONS) Psychology

 BSc (HONS) Computer Science 

 BA (Hons) Business Studies (Finance and Accounting)

 BA (Hons) Business Studies (Marketing)

 BA (Hons) Business Studies (Management) 

 BSc (Hons) Computer Science (Internet Computing)

 BSc (Hons) Computer Science (Business Informatics)

 BA (Hons) English Language and Linguistics - 3 years

 BA (Hons) English Language and Linguistics - 4 years

Programe masteri
MSc Management

 MSc Human Resource Management

 MSc Logistics & Supply Chain Management

 MSc Leisure & Tourism Management 

 MSc Software Engineering & Telecommunications

 MSc Counselling Psychology

 MSc Digital Marketing and Social Media

 MA Marketing, Advertising and Public Relations 

 MSc Banking and Finance 

 MSc Business Mgmt., Technology and Innovation

Executive MBA
 ΜΒΑ General Management 

 MBA Marketing

 MBA Finance 

 MBA Logistics Management 

 MBA Healthcare Management 

Kampuse universiteti
Selanik

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:
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Aeroporti me i afert
Sofia - 1 orë e 30 minuta

Gjuha e studimit
Anglishtja

American University 
in Bulgaria

Blagoevgrad - Bullgari

Taksat në USD

Programet kryesore

Programe të tjera

> Anthropology

> Computer Science

> Economics

> Entrepreneurship

> European Studies

> Film Studies

> Fine Arts

> Journalism and Mass Communication

> Information Systems

> Integrated Marketing Communication

> History

> Literature

> Mathematics

> Modern Languages and Cultures

> Political Science and International

Relations

> Philosophy and Religion

> Public Policy

> Southeast European Studies

Studentët në AUBG mund të studiojnë 2 specializime në të njëjtën kohë dhe më shumë se gjysma e studentëve
përfitojnë nga ky avantazh. Përveç kësaj, ata mund të zgjedhin për të mësuar dhe nën-specializime:

Programet universitare $11 700 / vit
Akomodimi duke filluar nga $1 410 / vit

Tarifa e aktiviteteve $580 / vit

Executive MBA 2015/2016 13 000 Euro / total

Taksë aplikimi Executive MBA 35 Euro

Kampusi universitar
Blagoevgrad - Bullgari

Informacione të përgjithshme
Studentë:
482 studentë të huaj
970 studentë në total prej 40 vende

Studentë në programet pasuniversitare:
Executive MBA - 22 gjithsej

Kohëzgjatja e studimeve:
4 vjet- Programe Bachelor
16 muaj- MBA ekzekutiv

Viti akademik:
2 semestra (programe universitare)
4 semestra - Executive MBA

Fillimi i vitit akademik:
BA - Shtator, Janar
Executive MBA - Janar

Afati i fundit për aplikimin:
Bachelor: 1 Qeshor- programe universitare që fillo-
jnë në Shtator
1 Nëntor - programe universitare që fillojnë në Janar
Executive MBA: 1 Nëntor

Kërkësa për regjistrimin:

Programet universitare:
>  Diplomë e shkollës së mesme
>  TOEFL iBT 80/ IELTS 6.5 / ESOL Cambridge / CPE≥

C ose CAE ≥ B
>  Portfolio
>  Intervistë

Programe masteri (Executive MBA):
>  Diplomë e nivelit bachelor ose master
>  Minimumi 2 vjet eksperiencë pune
>  TOEFL IBT 80 pikë / IELTS 6 pikë /CPE - C

Programe universiteti
 Business Administration

 Computer Science

 Economics

 European Studies

 Journalism and Mass Communication

 Information Systems

 History and Civilizations

 Mathematics

 Political Science and International Relations

 Litearture (Secondary Major)

 Self-Designed Major (Secondary Major)

Programe masteri
 Executive MBA

*Diplomë e akredituar nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës.

Vitet e shkollës janë koha më e bukur në jetë. Se ku zgjedhim ti kalojmë këto vite, varet nga ne. Uni-
versiteti Amerikan i Bullgarisë ju siguron një eksperiencë të paharrueshme. Krahas një karriere të suk-
sesshme ju do të rrethoheni nga një shoqëri e mirë dhe aktivitete argëtuese. Këtu do të gjeni arsyen e
duhur për të studiuar dhe kushtet që ju përshtaten, me mësues dhe talentë akademikë nga e gjithë
bota. Arsimimi perëndimor nuk është i detyrueshëm por këtu ju do të zbuloni dëshirën në vetvete për
të vazhduar studimet tuaja të mëtejshme në AUBG.

Pse AUBG?
1. Diplomë e njohur në Europë dhe Amerikë
2. Arsimimi i një cilësie të lartë sipas sistemit Amerikan.
3. Mundësi burse.
4. Mundësi shkëmbimi i një simestri në një kampus tjetër universitar.
5. Më shumë se 40 klube studentore - muzik, sport, kërcim, etj.
6. Më shumë se 4 000 studentë të sukseshëm në mbarë botën.
7. Një kampus modern universitar në qytetin e Blagoevgrad.

Klasifikimi i universiteteve në Bullgari për 2014:
� Numri 1 "Business Administration" dhe "Journalism and Mass Communications."
� Pagat dhe të ardhurat më të larta nga të diplomuarit në "Economy", "Journalism and Mass Commu-

nications" dhe "Political Science and International Relations. "

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017

Konsulta falas dhe përgatitja e dosjes së pranimit
nëpërmjet Integral.

Informacion për kandidatët:
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Këtu studiojnë studentë nga e gjithë bota duke patur si udhërrëfyes profesorë dhe njerëz të shkencës së klasit

botërorë. Studentët marrin pjesë në mënyrë aktive në jetën intelektuale, sociale dhe kulturore të kryeqytetit

francez nëpërmjet leksioneve praktike dhe projekteve të vërteta. Gjatë kohës së studimit, studentët përgatiten

për realizimin profesional në kushtet e zhvillimit botëror ose për një karrierë akademike ose shkencore në uni-

versitete elitare. 

Informacione të përgjithshme

Studentë:

87% studentë të huaj

1000 studentë në total

Kohëzgjatja e studimeve

4 vite: studime universitare

1-2 vite: masteri

15 javë- programe vere

Viti akademik

2 semestra

Pranimi i studentëve të rinj

Shtator/Janar

Afati i fundit për regjistrim

1 qershor, 15 nëntor

Kërkesa për pranimin 

Programe universiteti

>  Diplomë e shkollës së mesme

>  Materiale për aktivitete jashtëshkollore

>  TOEFL iBT 80 / IELTS 6,0 

> Aplikantët me diplomë të shkollës së mesme të pro-

gramit ndërkombëtar IB ose atë britanik A-levels -

janë të regjistruar direkt e në vitin e dytë. 

Programe masteri

>  Mosha-min 22 vjeç

>  Diplomë universiteti në një fushë të përngjashme

>  Eksperiencë profesionale

>  TOEFL iBT 100 pikë/ IELTS 7. 0 pikë/ CPE min C

>  Rekomandime nga ana e profesorëve

>  GRE- për disa programe

Parisi është vendi i referencës për biznes, diplomaci, kulturë dhe bukuri, ndërsa American

University of Paris ndodhet në zonën kozmopolitane të qytetit, duke përfaqësuar

parimet e arsimimit amerikan: liria e mendimeve, iniciativa e lirë dhe performanca e lartë

akademike. Pikët e forta të universitetit janë arsimi i pasur dhe i qëndrueshëm, grupe

studimi të vogla, pajisje me teknologji moderne dhe atmosfera e këndshme. 

Kampuse universiteti
Paris

Aeroporti më i afërt
Paris CDG- 30 min

Gjuha e studimit
Anglishtja

American University 
of Paris

Paris, Franca

Taksa në euro 

Programe universiteti 28 485 / vit

Taksë regjistrimi për programe universiteti 50-vetëm një herëgrame
universiteti

Programe masteri 30 400 - 38 400 / vit

Taksë regjistrimi për programe masteri 75 

Sigurim 845 / vit

Libra                                                                           1000 - 1250 / vit

Orientim 420 / vit

Akomodim 450 - 750 / muaj

Programe universiteti

Majors:

 Art History

 Comparative Literature

 Computer Science

 Entrepreneurship

 European and Mediterranean Cultures

 French Studies

 Global Communications

 History 

 History, Law and Society

 Philosophy

 Philosophy, Politics and Economics

 Quantitative Environmental Science

 International Business Administration

 International Economics

 International Finance

 International and Comparative Politics

 Literary Studies and the Creative Arts

 Psychology

 Self-Designed Major

 Urban Studies

Minors

Ancient Greek Applied Mathematics Applied Sta-

tistics Art History Classical Civilization Compara-

tive Literature Comparative Political Communication

Creative Writing Critical Theory Environmental Policy

Environmental Science European and Mediterranean

Cultures European Languages and Cultures Film

Studies Fine Arts Gender Studies Global Commu-

nications History Information and Communication

Technologies International Business Administration

International Economics International Journalism

International Law Latin Medieval Studies Middle

Eastern and Islamic Cultures Parisian Studies Philoso-

phy Politics Psychology Renaissance Studies

Theater and Performance Urban Studies in European

and Mediterranean Cities Urban Studies in Global Cities

Visual Culture  

Programe masteri

 Master of Arts in Cross-Cultural and Sustainable Busi-

ness Management

 Master of Arts in Cultural Translation

 Master of Arts in Global Communications 

 Master of Arts in International Affairs

 Master of Arts in Middle East and Islamic Studies

 Master of Arts in Public Policy 

Programet kryesore

Shumica e studentëve janë të akomoduar gjatë javës së orientimit. Studentët mund të zgjedhin dhoma

individuale në qytet, familje pritëse ose dhomë në kampus. 

Akomodim

Academic Scholarship me vlerë 500 euro, 1,000 euro ose 1,500 euro për semester full-time. 

Tuition Grant bazohet si në nevoja dhe në merita. Tuition Grant përfaqëson 20-30% të taksës por mund

të mbulojë dhe deri në 50% të taksës. 

The AUP Scholar Award: (25% e taksës). Ky çmim jepet në bazë të meritave akademike dhe nevojave

financiare. 

Bursa

Integral Educational Programs do të merret me dorëz-

imin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit deri

në momentin e nisjes. 

Informacione për kandidatët

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2017
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