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MyFutureChoice - testi më i mirë në
Britaninë e Madhe për zgjedhjen e
degës së duhur të studimit
Me shumëllojshmërinë e degëve të ofruara në Britaninë
e Madhe dhe Europë, zgjedhja e degës së duhur është
thelbësore. Gjithashtu është vërtetuar se ata nxënës që
i kushtojnë vëmendje kërkimeve të hollësishme kanë
më shumë gjasa të përfundojnë me sukses kurset e tyre.
MyFutureChoice është një pyetësor i bazuar në
interesa që shpesh shfaqen në vitin e 12 duke përdorur
informacionin e marrë nga shkolla dhe nxënësit. Ai
përputh interesat dhe aftësitë e nxënësve me degët
e universiteteve në Britaninë e Madhe, Irlandë dhe
Europë, të cilat ofrojnë diploma universitare në
gjuhën angleze. Secili student merr një fletore pune
të personalizuar, ku renditen degët dhe universitetet
përkatëse. Seksionet shtesë mbulojnë informacionin
për ditët e hapura dhe provimin ku nxënësit do të
provojnë nëse iu pëlqen dega e zgjedhur. Fletorja e
punës e MyfututreChoice përfshin forma të analizës
së degëve dhe ofron një pikënisje dhe strukturë për
nxënësit për të kryer kërkime për degën e zgjedhur.
MyFutureChoice Certified Partner

Cilat janë pikat e forta që ju keni? Si lidhen ato me interesat tuaja?
Të njiheni me aftësitë tuaja më të mira është një avantazh.
Zbulo më shumë duke filluar aventuren drejt karrieres tënde këtu.
MyCareerChoices (Për nxënësit e moshës: 14-16 vjec)
Testi MyCareerChoices i ndihmon studentët të identifikojnë fushat dhe programet e përshtatshme për ta,
të zbulojnë se si mund të zhvillojnë aftësitë dhe të marrin informacion të detajuar rreth fushave specifike
që ata kanë interes, të marrin vendime për të ardhmen e tyre, si edhe të kuptojnë rëndësinë e degës dhe
karrierës që ata dëshirojnë . Duke analizuar përgjigjet idividuale të çdo nxënësi, Preview përgatit një profil në bazë të interesave duke marrë parasysh 40 fusha. Përveç kësaj, ai siguron qasje në MyCareersRoom
- një platformë të personalizuar online, ku studenti do të jetë në gjendje të eksplorojë në detaje rezultatet e testimit. Testi është i përshtatshëm për nxënësit në klasat 9, 10 dhe 11.

MyUniChoices (Për nxënësit e moshës: 16-18 years)
Testi MyUniChoices analizon interesat e studentëve dhe ofron një listë të fushave të studimit, programeve dhe institucioneve që i përshtaten. Ai i ndihmon ata të kuptojnë kërkesat e secilës fushë dhe
sugjeron opsione praktike, duke përfshirë edhe ato opsione që studentet nuk i kanë konsideruar me
parë. Testi gjithashtu ndihmon studentët të kërkojnë informacione shtesë lidhur me programet, si një
element kyç për vendimmarrjen e tyre. Përgjigjet e ofruara nga Centigrade vijnë si një libër pune që
përfshin: një listë të 6-8 fushave të para, programeve, institucioneve dhe universiteteve, programet dhe
analizen e tyre si edhe shumë burime të tjera informacioni të dobishme. Testi është i përshtatshëm për
klasën e 12-të, por mund të zhvillohet edhe nga nxënësit në fund të klasës së 11-të.
Për informacione dhe rregjistrime:
https://integral.al/test-orientues-karriere/
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PËRMBAJTJE
MyFutureChoice - Test orientues karriere
Këshilla dhe info praktike për studimet jashtë
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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
kërkesa, 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 regjistrimit 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 institucione 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 universitetin 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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9 zgjidhje praktike për suksesin tënd
Shërbimi “Regjistrim në universitet” ju siguron ndihmën profesionale gjatë
proçedurave të aplikimit. Ne do të jemi katalizatorë dhe ndërmjetës midis jush
dhe universitetit të zgjedhur.

1 Në partneritet me universitetin tuaj

Kemi marrëdhënie të shkëlqyera me shumë universitete
partnere dhe duke përdorur eksperiencën dhe kompetencën e konsulentëve 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 cilësisë së studimeve të ofruara.
Ne bashkëpunojmë me institucione arsimore në mbarë
botën, që ofrojnë një shumëllojshmëri programesh 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, veterinari 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 universitete ose degë
të veçanta kanë afate kohore më të shkurtra. Përsa i
përket këtij informacioni do të kujdesemi ne që të sigurojmë 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 universitetet tona partnere. Gjithashtu
mund t’ju ndihmojmë në aplikimin për bursa të tjera.

6T
 akime të drejtëpërdrejta në Shqipëri me
përfaqësuesit e universiteteve
Në momentin e regjistrimit, ju bëheni anëtarë të klubit
“World Education”. Do të merrni ftesa për takime individuale me përfaqësuesit e universiteteve dhe do të
mund të merrni pjesë në prezantimet 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 universitetin 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 përfitoni nga të
gjitha informacionet që ju nevojiten për të bërë zgjedhjen më të mirë.
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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 mëtejshme mund të kontaktoni konsulentët e INTEGRAL.

Programet universitare
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 universitetet 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, kohëzgjatja e
studimeve është katër vjeçare, ndërsa specializimi zgjidhet
mbas përfundimit të vitit të dytë. Studentët mund të përshpejtojnë përfundimin e studimeve 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

Programe masteri
Kërkesat kryesore për studime masteri:

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

 iplomë e studimeve universitare (në varësi të masterit
D
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

MBA, Executive MBA
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 organizimit 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 mundësi të reja për të diplomuarit.

Kurset e çertifikimit		

Titulli specialist

		

Kerkesat kryesore për MBA
Të keni mbushur 21 vjeç
 tudimet universitare të përfunduara, në disa raste edhe
S
masteri
 OEFL iBT ose IELTS, ndërsa në disa raste dhe test në zyrën
T
e Integral
Eksperiencë pune në një pozicion menaxhimi

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 përgatitjen 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.
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Shërbimi “Regjistrim në universitet”

Paketë falas
Çdo student do të përdori falas shërbimin “Regjistrim
në universitet” për programet universitare dhe masteri
të universiteteve partnere.
Regjistrim nëpërmjet UCAS, Britania e Madhe
INTEGRAL është një qendër zyrtare e regjistruar
nëpërmjet sistemit 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 specializimin 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 regjistruar në kohë)
Dorëzimi i dosjeve në universitetet e zgjedhura
 lotësim i formularit të regjistrimit, plotësim i dokumenP
tave 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 konfirmimit 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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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

 naliza e nevojave dhe
A
zgjedhja e degës

Konsulentët tanë do të bisedojnë me ju për fushën e pëlqyer për
të vazhduar studimet. Në rast se akoma nuk e keni vendosur se
në cilin drejtim do të vazhdoni, ne do t’ju tregojmë për degët
më moderne, për lëndët e përfshira dhe për profesionet më të
kërkuara të kohës.

2

Zgjedhja e universitetit

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

3

Pranimi

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

4

 arrja e përgjigjes nga uniM
versitetet

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

Konfirmimi i vendit

Urime, jeni student! INTEGRAL do të konfirmojë vendin tuaj në
universitet dhe do të merret me të gjitha detajet për sa i përket
udhëtimit, akomodimit, etj.
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Anglia Ruskin University

Informacione te pergjithshme
Studentet:
22 250 studente ne total
20 % studente te huaj
Kohezgjatja e studimeve:
3 vite programe universiteti
1-2 studime masteri
Fillimi i vitit shkollor

Cambridge,
Chelmsford,
Peterborough
Britania e Madhe

Londër - 1 orë e 30
minuta

Po

Po

Po

Shtator ose Janar për shumicën e programeve
Afati i aplikimeve:
15 janar - Programet Bachelor

Universiteti Anglia Ruskin është një institucion modern, inovativ me mbi 150 vjet histori. Në vitin
2006, universiteti investoi mbi 85 milion për të modernizuar objektet e tij mësimore, duke përfshirë
Klinikën e Syrit Universitar, Teatrin dhe Galerinë e Arteve. Universiteti ka 3 lehtësira - Cambridge, Chelmsford dhe Peterborough. Qyteti i Cambridge është i vendosur në zemër të qendrës së teknologjisë
së lartë që mbledh së bashku kompani të ndryshme të IT dhe bioshkencave, si dhe shumë kompani
fillestare të lidhur me Universitetin. Ajo gjithashtu strehon Campus Biomedical Cambridge, një nga
vendet më të mëdha të kërkimit biomjekësor në botë.Partnerët kryesorë të Anglia Ruskin janë kompani të tilla si Harrods, Russian Rail, Specsavers, Barclays, ITV. Universiteti është emëruar edhe një
herë si një nga 350 institucionet më të mira në botë në renditjen e Universitetit Botëror të The Times
Higher’s University 2020. Zhvillimi më i madh i fundit është Shkolla e Mjekësisë, e cila u hap në shtator 2018, dhe është duke trajnuar mjekët e ardhshëm të rajonit në një hapësirë anatomie.

1 muaj para fillimit të Masterit

Kriteret per pranim
Programe Bachelor
> Diplome e shkolles se mesme
> IELTS UKVI- 6.0
Programe Masteri
> Diplome Bachelor
> IELTS UKVI- 6.5
Regjistrimi te paskten 3 muaj para fillimit te vitit
akademik

Programet kryesore
Programet Bachelor:
Animal sciences
Architecture, construction and surveying
Art and design
Business, marketing and finance
Computer science and digital technology
Crime and investigation
Education
Engineering
English studies and writing
Film and media studies
Health and medical sciences
History, philosophy and social studies
Law
Medicine
Music and performing arts
Nursing and midwifery
Optometry
Psychology
Social work
Sport

Programet Master:
Animal and environmental sciences
Art and design
Building and construction
Business and finance
Computing and digital technology
Engineering and manufacturing
Language, literature and media
Law, crime and social studies
Medical and health professions
Music and performing arts
Nursing and midwifery
Psychology
Sciences
Social care and education
Social sciences.

Bursa:
Universiteti ofron burse merite deri ne 4000 GBP per
vitin e pare te studimit.

Informacion per kandidatet:
Akomodimi:
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e studentëve, me oferta që ndryshojnë sipas llojit të
banimit (të përbashkët ose vetë-furnizim ushqimi).Cmimet janë midis 93 £ 190 £ në javë. Kërkimi i
sektorit privat është gjithashtu i mundur, me universitetin që ka një ekip të dedikuar për të ndihmuar studentët në kërkimin e tyre.

Bursa:
Universiteti po ofron 400 £ për të gjithë studentët e parë në formën e një kuponi për libra dhe
materiale studimi.

Integral educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvillimin e
aplikimit deri ne momentin e nisjes.

Tarifat ne poundin britanik:
Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

13 500 /vit
14 000 – 16 200 /vit
93 - 190 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Birmingham City University

Informacione të përgjithshme
Studentet:
24,000 studentë në total
2000 studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
Programe universitare 3-4 vjet
1 vit i diplomës master

Birmingham
Britania e Madhe

Birmingham

Po

Po

Po

Viti akademik
Viti shkollor:
2 semestra

Universiteti është një nga shtatëmbëdhjetë anëtarët e akredituar të organizatës britanike,Skilset
Media Academies si një qendër për trajnime cilësore në fushën e televizionit, media aktive dhe arti
i filmit. Instituti Birmingham është gjithashtu pjesë e universitetit artet dhe modelimi - institucioni
më i madh I ketij lloji në Angli jashtë Londrës. CISCO Akademik dhe Fakulteti i Dizajnit të Bizhuterive
janë ndër më të mëdhenjtë në Evropë. Studentët që janë të specialitetizuar ne bërjen e bizhuterive,
të kenë mundësi për praktikë në Cartie, Rolex, Mont Blanc. Dizajni i modës është një nga specialitetet më të forta në universitet. Disa nga interpretuesit punojnë për kompani të modës si Jimmy Choo,
Abercrombie & Fitch. Universiteti është i njohur edhe për fakultetin e tij shëndetësor.

Programet kryesore
Programet bachelor*
Accountancy
Acting
Architecture
Art and Design
Automotive Engineering
Biomedical Sciences
Black Studies
Business
Civil Engineering
Computer and Data Science
Computer Forensics
Computer Games Technology
Conductive Education
Construction
Criminology
Economics
Education Studies
English
Fashion Design
Film Studies
Finance and Investment
Fine Art
Garment Technology
Gemmology and Jewellery
Studies
Graphic Communication
Health and Social Care
Horology
Human Resource Management
Illustration

Interior Architecture and Design
Jazz
Journalism
Law
Marketing
Mechanical Engineering
Media and Communication
Midwifery
Music
Nursing
Paramedic Science
Photography
Policing
Psychology
Real Estate
Rehabilitation
Social Work
Sports
Textile Design
Video Game Development

Programet master*
Architecture
Art and Design
Arts
Conservation of the Historic
Environment
Contemporary Arts
Cosmetics
Design
Fashion
Fine Art
Garment Technology
Interior Architecture and Design
Jewellery and Related Products
Landscape Ar Conductive Education chitecture
Luxury Brand Management
Luxury Jewellery Management
Product and Furniture Design
Textile and Surface
Video Games
Visual Communication
*Списъкът е непълен. За
допълнителна информация
попитайте в Интеграл

Fillimi i vitit shkollor:
Janar, Shtator
Afati i fundit për aplikim
Deri në tre muaj para fillimit të semestrit

Kriteret per pranim
Programet bachelor
> Diploma e shkolles se mesme
> TOEFL - pike 80 / IELTS - 6.0 (minimumi 5.5 në cdo
komponent )
Programe masteri:
> Diploma Bachelor
> TOEFL - pike 80 / IELTS - 6.0 (minimumi 5.5 në cdo
komponent)

Akomodim
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e studentëve, ofertat ndryshojnë sipas vendbanimit (të
përbashkët ose në mënyrë të pavarur) dhe kohëzgjatjen e kontratës. çmimet janë midis 118 dhe 190 £
në javë.

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

12 800-15 500- / vit
14 500-18 500/vit
118 - 190 / javë.

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Bucks New University
Wycombe
Britania e Madhe

Heathrow

Po

Po

Informacione te pergjithshme

Po

Universiteti i Ri Bucks është një universitet modern me më shumë se 9,000 studentë nga vende të ndryshme të botës. Shkolla ofron programe trajnimi që janë ndër më të përqendruarit për
punëdhënësit që kërkojnë profesionistë në vend.
Universiteti ofron hyrje falas në ngjarje të ndryshme sociale dhe sporte, si dhe trainime dhe punëtori shtesë.
Kampuset e Bucks janë mjaft afër Londrës, ndërsa nuk janë aq të shtrenjta sa ato në qytetin e madh.

Studentet:
9000 studente ne total
Kohezgjatja e studimeve:
3 vite programe universiteti
1-2 studime masteri
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Shtator,Janar
Afati i regjistrimeve:
15. janar

Kriteret per pranim
Programe Bachelor
> Diplome e shkolles se mesme
> IELTS UKVI- 6.0 (minimumi 5.5)
Programe Masteri
> Diplome Bachelor
> IELTS - 6.5(minimumi 5.5)

Programet kryesore:
Programet Bachelor:
Accounting and Finance
Acting
Advertising
Air Transport
Airline and Airport
Animation and Visual Effects
Audio and Music Production
Aviation
Behavioural Sciences
Business
Computing
Counselling Psychology
Criminological Psychology
Criminology
Cyber Security
Dance and Fitness
Dance and Performance
Early Childhood and Primary Education Studies
Education Studies
Event and Festivals
Fashion
Film and Television
Football Development and Performance
Games Development
Graphic Design
Health and Social Science
Illustration

International Tourism Management
Journalism
Law
Marketing
Music
Nursing
Organisational Security
Performing Arts
Police Studies
Product Design
Professional Practice
Psychology
Public Health
Security Consultancy
Social Work
Sound Design
Sport
Textile Design

Programet Master:
Advertising
Business Management
Cognitive Behavioural Therapy
Human Resource Management
International Commercial Law
Marketing Communications
Performing Arts

Akomodimi:
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e studentëve, me oferta që ndryshojnë sipas llojit të
banimit.Cmimet janë midis 107 dhe 180 £ në javë. Kërkimi i sektorit privat është gjithashtu i mundur me universitetin që ofron një listë të agjencive të aprovuara. Ekziston një shërbim falas transferimi midis kampeve të ndryshme

Informacion per kandidatet:
Integral Educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvillimin e
aplikimit deri ne momentin e nisjes.

Tarifat ne poundin britanik
Programe Bachelor
Programe Master

12 500/ vit
13 000-15 000/vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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City, University of London

Informacione të përgjithshme
Studentë:
19.400 studentë në total
9000 studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
3-5 vjet programe bachelor

Londër,
Britania e Madhe

Londër Heathrow

Po

Po

Po

City University of London është një nga universitetet kryesore në botë me mbi 100 vjet histori. Fakulteti i tij i biznesit është renditur në vendin e 16-të në Mbretërinë e Bashkuar dhe në vendin e 37të në botë dhe (Financial Times 2017). Ai përqendrohet kryesisht në biznes, ligj, shëndetësi,çështje
sociale, shkenca, shkenca kompjuterike, matematike, inxhinieria dhe arti. Ndër njerëzit më të famshëm, të diplomuar te universitetit janë Margaret Thatcher, Toni Bler dhe Gandhi. Universiteti është i
vendosur në zemër të Londrës dhe kjo ofron shumë mundësi për studentët e tij. Ai është krenar per
lidhjet e forta që ai ka ndërtuar si në vend ashtu edhe në atë global. Shpesh ftohen pedagogë nga
kompani active dhe studentëve u jepet mundësia për kontakte të drejtpërdrejta me punëdhënësit e
ardhshëm. Çdo vit në territorin e universitetit janë mbajtur disa ekspozita karriere, të cilat janë kane
pasur një pjesëmarrje shumë të lartë.

Programet kryesore
Programet bachelor
Accounting
Actuarial Science
Business and Management
Communications
Computing and Computer Science
Criminology
Economics
Engineering
English
Finance
Health and Social Care
History
Journalism and Media
Language and Communication Science
Law
Mathematics
Midwifery
Music
Nursing
Optometry
Politics
Psychology
Radiography
Sociology
Speech and Language

Programet master
Accounting
Actuarial Science
Aviation
Business and Management

Charity and Philanthropy
Communications
Computing and Computer Science
Creative Writing
Culture and Creative Industries
Economics
Engineering
English
Finance
Health Management, Research and Policy
Health Psychology
Health and Social Care
Journalism and Media
Language and Communication Science
Law
Library and Information Science
Midwifery
Music
Nursing
Optometry
Politics
Psychology
Radiography
Real Estate
Sociology
Speech and Language
За информация относно конкретни специалности попитайте в Интеграл

1-3 vjet programe master
Viti akademik:
3 semestra
Fillimi i vitit akademik:
Shtator
Afati i fundit për aplikim:
15 janar për programet bachelor
Gusht për programet master

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> > Diploma e arsimit të mesëm
> IELTS - kërkesat për rezultate ndryshojnë sipas
deges
* Rezultatet më të vjetra se 2 vjet nuk pranohen
Programe masteri:
> Diplomë Bachelor
> IELTS - kërkesat për rezultate ndryshojnë sipas
deges
* Rezultatet më të vjetra se 2 vjet nuk pranohen

Akomodim
за Universiteti ka disa kampe për akomodimin e
studentëve, ofertat ndryshojnë sipas llojit të akomodimit (të përbashkët ose në mënyrë të pavarur),
dhe gjatësia të kontratës. Cmimet janë midis 146
£ dhe 277 në javë. Kërkesa përmes sektorit privat
është gjithashtu e mundur, pasi universiteti mund të
ndihmojë në proces.

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

19 000 / vit
29 500 / vit
150 - 280 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Coventry University
Coventry, Londër,
Scarborough
Britania e Madhe

Birmingham - 30 min.
Londër - 2 orë
Leeds - 2 orë

Po

Informacione të përgjithshme

Po

Po

Coventry University është një universitet modern, me një traditë krenare në ofrimin e arsimit të lartë cilësor dhe fokusin në kërkimet shkencore. I themeluar më 1843, universiteti ka një traditë 175
vjeçare në ofrimin e mësimdhënies cilësore të arsimit të lartë. Universiteti Coventry është universiteti i nëntë më i madh në Mbretërinë e Bashkuar ne regjistrimin e studenteve (31,690 studentë gjithsej). Katër fakultetet e tij, të cilat përbëhen nga shkolla dhe departamente, drejtojnë rreth 300 kurse
universitare dhe pasuniversitare. Në të gjithë universitetin ka 11 qendra kërkimore që specializohen
në fusha të ndryshme, nga transporti deri te studimet për paqen. Ajo ka dy kampe kryesore: një në
qendër të Coventry ku janë të vendosura shumica e operacioneve të saj, dhe një në Londër qendrore e cila përqendrohet në kurse biznesi dhe menaxhimi. Universiteti gjithashtu drejton institucione të arsimit të lartë në Coventry. Coventry University renditet i 13-ti sipas The Guardian University
Guide 2018 dhe për 7 vite rradhazi universiteti është vlerësuar si TOP UK Modern University. 97% e
studentëve të diplomuar me sukses punësohen në kompani të njohura ndërkombëtare. Universiteti
ka partneritet me kompani të mirënjohura si Jaguar Land Rover, GE Aviation, PwC, DHL and Intel, në
të cilat janë punësuar disa nga të diplomuarit e vetë.

Programet kryesore
Viti përgatitor :
Business, Accounting&Finance
and Management
Engineering and science
Social science
Life sciences
Health&Social Care
Law & Practice
Digital Technologies

Programe Bachelor:
Dietetics
Biological&Chemical Sciences
Biomedical Science
Automotive Design
Aviation Management
Economics
Disaster Management and Emergency Planning
Business , Accounting&Finance
Advertising and Marketing
Transport Mgmt. and Logistics
Journalism and Media

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/qershor
Pranimi i studentëve të rinj
shtator-janar
Afati i regjistrimeve:
1 Qershor / 15 Nëntor
3-4 muaj përpara - master

Kriteret për pranim :
Viti përgatitor:
> Diploma e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 5.0
Programe Bachelor:
> Diploma e shkollës së mesme + viti përgatitor
> IELTS UKVI 6. 5 pike
Programe Master:
> Diploma e nivelit të parë (bachelor) në një fushë të
ngjashme
> IELTS UKVI 6,5 pikë

Akomodim
Music Technology
Civil Engineering
Architecture
Fine Art
Graphic Design
International Law
Intl. Hospitality and Tourism
Psychology
Sport&Exercise Psychology
Computers, Networking and
Communications Technology
Games Technology
Computer Science

Programe Master:
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 Ser vices
MBA in Information Technology
Banking and Finance
MBA in Logistics
MBA in Marketing
Global Journalism
MBA in Oil and Gas Management
International Business Mgmt.
Design and Transport
Dance Making and Perfomance
Graphic Design
Illustration and Animation
Defence and Security Engineering
Design and Transport
Engineering Business Mgmt.
Civil Engineering
Environmental Management
Music Composition
Terrorism, International Crime
and Global Security
Human Resource Management
Diplomacy Law and Global
Change
Cyber Security Management
Aerospace Engineering

Bursa
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 deri në
vlerën £1500.
Studentët e Fakultetit të Shëndetësisë dhe Shkencave mund të përfitojnë bursa merite vetëm në vitin e parë.
Afati përfundimtar për të aplikuar për bursë është 30 Qershor 2020.

Universiteti ka 14 konvikte të veta në Coventry. Për sa i
përket kampusit në Londër, universiteti kujdeset për të
siguruar opsione të ndryshme akomodimi sipas buxhe
tit.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik :
Programe Bachelor

£ 13,900-£16,500/vit

Programe Master

£15,000-£16,000 /vit

MBA

£ 17,000/vit

Akomodimi në kampus
duke filluar nga

£170/javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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De Montfort University (DMU)

Informacione të përgjithshme
Studentë:
25 000 në total
Mbi 2700 student të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
3-4 vite bachelor
1 vit master /1 vit program përgatitor
15 muaj MBA

Leicester,
Britania e Madhe

Luton - 1 orë
Heathrow - 3 orë

Po

Jo

Po

Fillimi i vitit akademik: Shtator/Janar

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 programet më
të mira në Arkitekturë. DMU mban partneritet me biznese nga fusha të ndryshme, nga të cilët studentët mund të kenë përfitime. .Të gjitha ndërtesat në De Monfort University përfshirë këtu edhe
kampusin kryesor, janë të vendosura në qendër të qytetit. Në partneritet me Oxford International,
universiteti ka themeluar De Montfort University International College (DMUIC), i vendosur brenda kampusit të universitetit. Përmes programeve të tyre të integruara, DMUIC u ofron studentëve
ndërkombëtarë një fillim alternativ për studimet e tyre në DMU, përgatitjen për studimet në gjuhën
angleze, si edhe i pajis ata me njohuritë e duhura akademike për të patur sukses në studimet e tyre
të mëtejshme në universitet. Sipas statistikave për vitin 2017, rreth 95 % e të diplomuarve të DMUsë janë punësuar pas përfundimit të studimve, krahasuar me një mesatare rreth 93% e të diplomuarve në nivel kombëtar. DMU ka në fokus globalizimin dhe si i tillë mirëpret çdo vit një numër të
madh të studentëve ndërkombëtare.
.

Programet kryesore
Universiteti ofron më shumë se 400 programe (bachelor dhe master) në katër fakultete
të ndryshme:
Porgrame bachelor:
Accounting and Finance
Animation
Biomedical Science
Architecture
Business Administration and Management
Business Entrepreneurship and Innovation
Business Information Systems
Computer Science
Creative Writing
Design and New Product Development
Economics
Electrical and Electronic Engineering
Film Studies
Graphic Design
Fine Art
Health Studies
International Business
International Relations
Law

Viti akademik: 2 semestra:

Mechatronics
Performing Arts
Pharmacy
Psychology
Media
Music
Textile Engineering and Materials

Porgrame master:
Accounting and Finanance
Architectural Design
Architecture
Arts
Business Economics and International Relations
Computing
Cyber Security
Design Management and Entrepreneurship
Diplomacy and World Order
Electronic Engineering
Executive MBA
Investigative Journalism
International Business Law
Master of Business Administration MBA
Mechatronics
Politics
Risk Management

Bursa
Universiteti ofron një numër të limituar zbritje të tarifës së studimeve ,për studentët që kryejnë
pagesa të hershme deri në vlerën £ 3000. Kjo zbritje është e vlefshme për të gjithë aplikantët që
pranohen për studime bachelor.

Pranimi: Shtator, Janar
Afti i aplikimeve:
Bachelor - Qershor , Nentor
Master – nuk ka një afat zyrtar
Vit përgatitor – nuk ka një afat zyrtar

Kriteret për pranim
Vit përgatitor:
> diploma e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6.0
Programe Bachelor:
> Diploma e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6.0 - 7.0
Programe Master:
> Diploma e universitetit
> IELTS UKVI 6.0 - 7.0

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 përbashkëta të mobiluara
dhe lavanderi.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Viti përgatitor

£13 750-14 000

Programe bachelor

£13 750 - £15 500 / vit

Programe master

£14 100 - £17 280 / vit

MBA

£16 000 / vit

Akomodimi duke filluar nga

£ 99 / jave

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Goldsmiths, University of London

Informacione të përgjithshme
Studentët:
9350 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
Programe universitare 3-4 vjet
1-2 vjet programe masteri
Viti akademik

Londër,
Britania e Madhe

Londër

Po

Po

Po

2 semestra
Fillimi i vitit akademik
shtator

Universiteti Goldsmiths, i themeluar në 1891, është një universitet publik në Londër, Angli, i specializuar në artet, modeling, shkencat humane dhe shkencat shoqërore. Ai është pjesë e Universitetit të
Londrës për më shumë se njëqind vjet. Universiteti Goldsmiths ndodhet në New Cross, në Londrën
jug-lindore me një atmosferë të rëndësishme artistike dhe muzikore.Fakulteti i Arteve në Goldsmiths
është një nga qendrat kryesore të trajnimit në botë për art dhe kërkime praktike. QS World Rankings e vendosi universitetin në pesë të parët në Mbretërinë e Bashkuar për artin, dizajnin komunikimin
dhe shkencat e mediave. Goldsmiths është gjithashtu në 25 vendet e para në Mbretërinë e Bashkuar
për cilësinë e kërkimit.Në vitin 2017, Fakulteti i Medias dhe Komunikimet në Goldsmiths u cilësuan si
i dyti më i miri në Mbretërinë e Bashkuar dhe i teti në botë. Sepse shumë nga mësuesit janë profesionistë në fushën e tyre, biznesi dhe industri, ato kontribuojnë në formimin e një ideje reale të asaj që
kërkohet. Studentët kanë mundësinë për praktikë në mënyrë që ata të plotësojnë aftësitë e nevojshme dhe përvojën.

Anthropology
Art
Computing
Creative and Cultural Entrepreneurship
Design
Educational Studies
English and Comparative Literature
History
Management Studies
Media and Communications
Music
Politics and International Relations
Psychology
Social, Therapeutic and Community Studies
Sociology
Theatre and Performance
Visual Cultures

15 janar programe bachelor
Afati ndryshon për programet master

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
> IELTS 6.0 pikë
Programe masteri
> Diploma e arsimit të lartë
> IELTS 6.5 pikë

Akomodim

Programet kryesore
Programet bachelor

Afati i fundit për aplikim

Programet master
Anthropology, Art, Computing, Creative and Cultural
Entrepreneurship, Design, Educational Studies, English
and Comparative Literature, History, Media and Communications, Music, Politics and International Relations,
Psychology, Social, Therapeutic and Community Studies,
Sociology, Theatre and Performance, Visual Cultures

Universiteti ka disa kampe për të akomodimin
e studentëve, ofertat ndryshojnë sipas llojit të
akomodimit (të përbashkët ose në mënyrë të
pavarur) dhe kohëzgjatjen e kontratës. Çmimet
janë midis 139 dhe 318 paund në javë. Akomodimi
përmes sektorit privat është gjithashtu i mundur.

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Bursat:
Universiteti ofron bursa të ndryshme për programet master në baze të arritjeve akademike. Për informacione të hollësishme, kontaktoni Integral
.

Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

16 500 / vit
17 070/vit
118 - 318 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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INTO University Partnership
University of Exeter | Newcastle University | City University London

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:

Britania e Madhe,
Kina

Londër, Manchester,
Shanghai

Jo

Po

Po

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 përgatitur 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 akomodimi, ushqim dhe një jetë studentore të pasur.
Me qëndrat e INTOs studentët bëhen pjesë e një komuniteti ndërkombëtar. Studentët e rrjetit INTO
aspirojnë 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 përgatitor 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 universitete më të mira në Kinë.

Programet kryesore
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
Business Administration
Computer Science
Engineering and Computing
Mathematics and Finance
English
Science and Engineering
Health Information Management
Humanities, Social Sciences, Law
Architecture
Arts and Humanities
Visual Arts
Economics
English Language
International Development
Pharmacy
Hospitality, Events and Tourism
Psychology
Aerospace Engineering
Aeronautics

UK
- University of Stirling
- Manchester Metropolitan University
- INTO Gloucestershire
- INTO University of East Anglia;
- INTO University of Exeter;
- INTO Newcastle University
- INTO Newcastle University London
- INTO Scotland at Glasgow Caledonian University;
- INTO Manchester
- INTO Newton A-Level Programme;
- INTO City University London
- INTO Queen’s University Belfast
- INTO London World Education Center
Kina
- INTO Nankai University

Kriteret për pranim
Kushtet minimale për pranim (variojnë sipas llojit
të programit dhe shkollës ku është zhvilluar kursi)
> 4 semestre: IELTS UKVI 4.5 (minimumi 4.5 në
shkrimin)
> 3 semestre: IELTS UKVI 5.5
> 2 semestre: IELTS UKVI 6.0 (minimumi 6.0 në
shkrimin) > minimumi 17 vjeç
> Diplomë e shkollës së mesme

Bursa:
Për disa nga programet INTO jep bursa të cilat mbulojnë 50 % të tarifës. Bursat ofrohen për kandidatët
në bazë të meritës.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Tarifat (tarifat ndryshojnë sipas
llojit të programit dhe shkollës ku
ajo është zhvilluar)
Akomodimi (tarifat ndryshojnë
sipas llojit të programit dhe
shkollës ku ajo është zhvilluar)

£ 16 115- 18535

£ 222 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Lancaster University

Informacione te pergjithshme:
Studentet:
13 500 studente ne total
Kohezgjatja e studimeve:
3–4 Programet Bachelor
1-2 Programet Master
Viti akademik
3 semestra

Lancaster,
Britania e Madhe

Manchester - 1 ore

Po

Po

Po

Fillimi i vitit shkollor:
Tetor
Afati i aplikimeve:
15 janar për programet universitare

Universiteti Lancaster është themeluar në vitin 1964. dhe sot mban vendin e parë në shumë nga
renditjet e arsimit të lartë në Mbretërinë e Bashkuar. Kampusi i tij i bukur, i vendosur në veri-perëndim të Anglisë, është një nga kampuset më të sigurta dhe më të rehatshme në ishull. Që nga viti 2011. Ka një qendër të madhe sportive, dhe në 2013 për herë të dytë, ajo ka fituar çmimin nga
Qeveria Britanike, Flamuri i Gjelbër, i cili jepet për kampusin dhe lëndinë më të gjelbër. Universiteti
është shumë i angazhuar në kërkime, dhe kërkimet e tij nuk gjenden vetëm në komunitetin shkencor. Ushtrimi i Vlerësimit të Kërkimit të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për vitin 2008 (RAE)
vlerëson se 92% e hulumtimit të kryer në Lancaster është globalisht i rëndësishëm. Fushat në të cilat
universiteti përqendrohet në hulumtimin e tij janë teknologjitë e informacionit dhe komunikimit,
kujdesin shëndetësor, energjinë dhe mjekësinë rigjeneruese.

Tre muaj para fillimit të programit të masterave
Kriteret per pranim
> Diploma e arsimit të mesëm
> TOEFL - 93pike / IELTS UKVI- 6.5
Programe Masteri
> Diploma Bachelor
> TOEFL - 93-100 pike / IELTS UKVI- 6.5 - 7.0

Programet kryesore
Programet Bachelor
Accounting and Economics
Advertising and Marketing
Biological Science
Chemistry
Communication Systems and Electronics
Computer Science
Dance/Film and Creative Writing
Economics
Economics and International Relations
Engineering
English Literature
Finance
History
Law
Management
Marketing and Design
Natural Science
Politics
Psychology

Programet Master:
Accounting and Financial Management
Advanced Marketing Management
Biomedicine
Communication Systems
Computer Science
Creative Writing
Design Management
Economics
Engineering
Financial Analysis
Human Resources and Consulting
International Business
International Relations
Law
MBA
Politics

Informacion per kandidatet
Integral Educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvillimin e
aplikimit deri ne momentin e nisjes..

Tarifat ne poundin britanik
Akomodimi
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e studentëve, me oferta që ndryshojnë sipas llojit të banimit.Cmimet janë midis 89 dhe 180 per në javë. Kërkimi i sektorit privat është gjithashtu i mundur.

Programe Bachelor

17 000-20 500 / vit

Programe Master

20 230- 25 000 / vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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London South Bank
University (LSBU)

Informacione të përgjithshme
Studentë 20 000
Studentë të huaj 2000
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite- programe bachelor
1 vit- programe master
Viti akademik
2 semestra
Afati i aplikimeve
1 Qershor / 15 Nëntor
3-4 muaj përpara - master

Londër,
Britania e Madhe

Londër Heathrow 50 min.

Po

Po

Po

London South Bank University (LSBU) është një universitet publik në Newington, Londër. Ajo ka
17.985 studentë dhe 1.700 staf, dhe është me qendër në Borough London of Southwark, pranë Bregut Jugor të lumit Thames, nga i cili merr emrin e tij. I Vendosur pak minuta nga qendra e Londrës,
LSBU ka përgatitur studentë për më shumë se 125 vjet. Me afersisht 2,000 studentë ndërkombëtarë
nga mbi 130 vende LSBU eshte vendi idela per studime universitare.LSBU-se I është dhënë cmim
për përsosmëri në mësimdhënie nën Kornizën e Ekselencës së Mësimdhënies së Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar (TEF). I gjithë personeli përmirëson mundësitë profesionale duke kombinuar njohuritë e tyre për praktikën e zhvilluar me teorinë e arsimit. LSBU është i njohur në gjithë botën si një
furnizues i programeve universitare të akredituara plotësisht dhe me Lidhje të shkëlqyera me kompani të njohura ndërkombëtare. Ai është vlerësuar si universiteti i vitit për punësimin e studenteve
të diplolomuar nga The Sunday Times Good University Guide 2018 dhe 2019. LSBU renditet në 10
universitetet më të mira në Mbretërinë e Bashkuar për degën Finance dhe Kontabilitet ( The Guardian 2019) dhe i dyti në degën e Marketing ( Complete University Guide 2018). Gjatë 5 viteve të fundit
universiteti ka investuar rreth £ 45 milion në kampus duke krijuar ambjente dhe kushte sa më moderne për studentët e vetë.

Programet kryesore
Programe Bachelor
Accounting and Finance
Architecture
Baking Science and Technology
Business Management
Computer Engineering
Computing
Criminology
Digital Design
Drama and Performance
Electrical and Electronic Engineering
Engineering Product Design
English with Creative Writing
Film Studies
Forënsic Science
Game Design and Development
Information Technology
Law
Marketing
Petroleum Engineering
Politics
Engineering Product Design
Psychology
Sport and Exercise Science
Tourism and Hospitality Management
Web Development (IT)
18

Programe Master
Architecture
Arts and Creative Industries
Building Services Engineering
Business Administration
Construction and Infrastructure Management
Construction Project Management
Digital Architecture and Robotic Construction
Int Tourism and Hospitality Management
Int. Business Management
Int. Commercial Law
Int. Criminal Law and Procedures
Int. Finance
International Marketing
Journalism with Development Studies
Mechanical Engineering
Petroleum Engineering
Real Estate

Kriteret për pranim
Programe bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6,0
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6,5
> Disa programe kërkojnë eksperiencë profesionale

Akomodim
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. Universiteti ofron një nga akomodimet me
tarifën më të ulët në kampus, krahasuar me akomodimet e tjera në Londër.

Bursa
Universiteti ofron bursa për të gjithë studentët të
cilët pranohen për studime bachelor me kohë të
plotë duke filluar nga £ 1580.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor

£13 780 / vit

Programe master

£13 780 / vit

MBA

£15 100 / vit

Akomodim duke filluar nga

£126/ javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021

Middlesex University London

Informacione te pergjithshme
Studente:
20 000 studente gjithsej
4000 studente nderkombetare
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor 3-4 vjet
1-2 vjet diplomë master
Fillimi i vitit shkollor:

Hondo
Britania a Madhe

London

Po

Po

Po

Shtator dhe Janar
Afati i aplikimit:
15 janar për programet universitare

University of Middlesex u krijua nga bashkimi I disa shkollave dhe kolegjeve të ndryshme në veri të
Londrës te cilat u mblodhën për të krijuar një universitet përparimtar dhe gjithëpërfshirës Universiteti ka një reputacion te shkëlqyer dhe ofron një mësimdhënie me cilësi të lartë.Uniersiteti u vlerësua me cmimin Argjend në çmimet e para të Kornizës së Mësimdhënies për mënyrën sesi vlerësojnë
dhe mbështesin mësimin në Middlesex. Middlesex eshtë renditur si një nga 500 universitetet më të
mirë në botë në renditjen e universiteteve botërore në Times High Education.
Padyshim vendi më i dëshirueshëm për studentë ndërkombëtarë, Londra ofron mundësi të pafundme për arsim, karrierë dhe argëtim, shoqëruar me mundësinë për të zhytur veten në një mjedis me
të vërtetë multikulturor dhe të arrijë tek njerëzit e të gjitha etnive dhe kombësive.
Që nga viti i kaluar, studentët në fushat e artit dhe dizajnit, media, moda dhe të ngjashme kanë një
ndërtesë krejt të re të pajisur me teknologjinë e fundit. Një rezultat i drejtpërdrejtë i investimeve me
vlerë mbi 200 milion. Shkolla gjithashtu mban partneritete me 250 universitete në të gjithë botën.

Programet kryesore
Programet Bachelor
Art and Design
Business
Cinematics and Games
Computer Sciences, Engineering and Mathematics
Construction and Architecture
Creative Writing and Media
Education
Healthcare and Social Work
Law Courses
Natural Sciences
Performing Arts
Professional Practice and Work Based Learning
Psychology
Social Sciences
Sport and Exercise Science and Rehabilitation

Programet Master
Art and Design
Business
Cinematics and Games
Computer Sciences, Engineering and Mathematics
Construction and Architecture
Creative Writing and Media
Education
Healthcare and Social Work
Law Courses
Natural Sciences
Performing Arts
Professional Practice and Work Based Learning
Psychology
Social Sciences
Sport and Exercise Science and Rehabilitation

Deri në 2 muaj para fillimit të programit të masterave

Kriteret per Pranim:
Programet Bachelor
> Diploma e shkolles se mesme
> IELTS UKVI - 6.0
Programe Master
> Diplomë Bachelor
> IELTS UKVI - 6.5

Bursa:
Universiteti pfron bursa merite deri ne 2000 GBP per
vitin e pare te studimit.

Informacion per kandidatet
Integral Educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvillimin e
aplikimit deri ne momentin e nisjes..

Tarifat ne poundin britanik :
Akomodimi
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e studentëve, me oferta që ndryshojnë në varësi të llojit
të akomodimit (të përbashkët ose të vetë-përmbajtur) dhe kohëzgjatjes së kontratës. Cmimet janë
midis 143 £ 179 per në javë. Kërkimi i sektorit privat është gjithashtu i mundur.

Programe Bachelor

13 400- 6 200/vit

Programe Master

16 200-16 500/vit

Akomodimi

148 - 179 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Newcastle University London

Informacione të përgjithshme
Studentët:
260 studentë ne total
Kohëzgjatja e studimeve:
Programe universitare 3-4 vite
1 vit i diplomës master

Londër,
Britania e Madhe

Londër

Po

Po

Po

Universiteti i Newcastle London ofron arsim që lidhet drejtpërdrejt me nevojat e industrisë. Për të
ndihmuar studentët të përmbushin kërkesat e punëdhënësve, shkolla ofron trajnime të rregullta nga
profesionistë kryesorë, projekte praktike, si dhe praktika të paguara. University of Newcastle London është pjesë e klasës- QS për vitin 2016 si një nga universitetet kryesore në botë. Kampuset e shkollave të mesme ndodhen brenda rrethit financiar të Londrës dhe në të njëjtën kohë janë dhe afër
më të pasurve në lagjet e kulturës.

Programet kryesore
Programet bachelor
Accounting and Finance
International Business Management
International Marketing and Management

Viti akademik
2 semestra
Fillimi i vitit shkollor
Shtator
Afati i fundit për aplikim
15 janar

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
> IELTS 6.5 pikë
Programe masteri
> Diplomë Bachelor
> IELTS 6.5 pikë

Programet master
Banking and Finance
International Business Management
International Marketing

Akomodimi
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e studentëve, përfshirë familje, ofertat ndryshojnë sipas
llojit të akomodimit dhe kohëzgjatjes se kontratës. Cmimet janë midis 210 £ dhe 470 në javë.
Bursat:
Universiteti ofron bursa dhe ndihmë financiare të llojeve dhe kritereve të ndryshme.
Për më shumë informacion, kontaktoni Integral.

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

18 500/ vit
21 600/vit
210 - 470 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Northumbria University
Newcastle

Informacione te pergjithshme:
Studentet:
34 000 studente ne total
4000 studente te huaj
Kohezgjatja e sudimeve
3-4 гProgramet Bachelor
1-2 Programet master
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Afati i aplikimeve

Newcastle, Londer
Britania e Madhe

Manchester, Londer

Po

Po

Po

Kriteret per pranim:

Northumbria University , i themeluar në 1880 është një universitet i përqendruar në biznes, me një
reputacion global për përsosmëri akademike. Universiteti ndodhet në zemrën e Newcastle upon Tyne, e cila rregullisht votohet vendi më i mirë në Mbreterine e Bashkuar për studentët. Universiteti I Northumbria eshtë I perqëndruar në 3 kampuse :në Londër ,Amsterdam, si dhe Newcastle, dhe punojnë në partneritet me institucione të tjera të arsimit të lartë në të gjithë botën, duke
tërhequr studentë nga 136 vende te ndryshme te botes. Northumbria punon me punëdhënës të
mëdhenj, përfshirë Nike, IBM, Nissan, Proctor & Gamble, BBC, dhe NHS, ndërsa më shumë se 560
punëdhënës dhe 60 organe profesionale sponsorizojnë ose akreditojnë programet e Universitetit.
Reputacioni ndërkombëtar i Northumbria si një universitet kryesor britanik është rezultat i një
kombinimi dallues të kërkimeve të jashtëzakonshme akademike dhe mësimdhënie, programe novatore, vlera tradicionale dhe diversitet shoqëror dhe kulturor.

Programet kryesore:
Programet Bachelor:
3D Design
Accounting
Advertising
Animation
Architecture
Automotive Engineering
International Relations and Politics
Mechanical and Automotive Engineering
Biology
Biomedical Science
Business Management
Business
Chemistry
Civil Engineering
Computer Networks and Cyber Security
Computer Science
Criminology and Forensic Science
Drama
Fashion Design and Marketing
Film and TV Production
Forensic Science
Graphic Design
Human Resource Management
International Business Management
Journalism
Law
Marketing Management

31.Korrik

Mathematics
Mechanical Engineering
Nursing Studies
Physics
Psychology

Programet Master::
Animation
Architecture
Business
Computer Science
Creative Writing
Design
Digital Marketing
International Management
Mechanical Engineering
Microbiology
Nursing
Psychology
Theatre and Performance

Programe Bachelor
> Diplome e shkolles se mesme
> IELTS UKVI- 6.0 (minimumi 5.5)
Programe Master
> Diplome Bachelor
> IELTS - 6.5(minimumi 5.5)
Regjistrimi te paskten 3 muaj para fillimit te vitit
akademik

Akomodimi:
Akomodim për studentë, me oferta që ndryshojnë
sipas llojit të akomodimit . Cmimet janë midis 70 dhe
150 £ në javë. Kërkimi i sektorit privat është gjithashtu i mundur.

Bursa:
Universiteti ofron bursa merite deri ne 3000 GBP per
vitin e pare te studimit.

Informacion per kandidatet:
ntegral Educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvilliin e aplikimit
deri ne momentin e nisjes.

Tarifat ne pundin britanik
Programe Bachelor
Programe Master:

15 500/ vit
15 500-18 500 / vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Oxford Brookes University

Informacione të përgjithshme
Studentë:
19,000 studentë në total
3600 studentë ndërkombëtarë
Kohëzgjatja e studimeve

Oxford,
Britania e Madhe

Londër

Po

Jo

Po

Oxford është pjesë e rajonit më të suksesshëm ekonomik në Mbretërinë e Bashkuar. Bazuar në vitin
e kaluar, ndërmarrjet ofrojnë mundësi të shkëlqyera për karrierë për të diplomuarit.
Sidoqoftë, qyteti njihet më mirë për atmosferën e tij akademike, rezultati i shtrirjes në territorin
e saj dhjetëra kolegje dhe universitete. E themeluar në vitin 1965, Oxford Brooks University është i vendosur në periferi të qytetit akademik me famë botërore.Universiteti ofron një arsim të shkëlqyeshëm në disiplina të ndryshme që ndjekin traditat më të mira britanike, dhe ndërtesa e shkollës zotëron simbol ari për mbrojtjen e mjedisit për faktin se përdor 100% energji nga burime të
rinovueshme. Universiteti mban lidhje të shkëlqyera me punëdhënësit lokalë të Intel, IBM, Marriott,
Johnson dhe Johnson, Hays dhe American Express.

Programe universitare 3-4 vjet
Sipas specialitetit për gradat master
Viti akademik
2 semestra:shtator/tetor-janar/shkurt
Fillimi i vitit shkollor
Shtator, Janar
Afati i fundit për aplikim
15 janar

Kriteret për pranim:

Programet kryesore
Programet bachelor
Architecture and Construction
Arts, Design and Communications
Biological and Biomedical Sciences
Business, Leadership and Economics
Computing
Education
Engineering
Film
Forensic and Crime Sciences
Games Design and Development
International Relations and Humanities
Journalism
Law
Music
Nursing and Midwifery
Psychology
Social Work
Sociology, Criminology, Terrorism and Russian
Studies
Sport and Exercis

Programet master
Architectural Regeneration and Development
Business Economics
Creative Writing
E-Business
Environmental Management and Technology
Film Studies
International Economic Law
International Hospitality and Tourism Management
International Law
International Studies
Management in Health and Social Care
MBA
Racing Engine Design
Real Estate Management
Telecommunication Networks

Programet bachelor
>Programet Bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
> IELTS - 6.0 - 7.0 pikë
Programe Masteri
> Diplomë Bachelor në një fushë të lidhur
> IELTS - 6.0 - 7.0 pikë

.

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Akomodimi
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e studentëve, me oferta që variojnë sipas llojit të banesës (të përbashkët ose perspnale) dhe kohëzgjatjes së kontratës. Cmimet janë midis 112 £ dhe
212 £ në javë. Kërkimi i sektorit privat është gjithashtu i mundur.

Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

13 410-14 100/ vit
13 500-18-500 / program
112 - 212 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Regent’s University London

Informacione të përgjithshme
studentë:
900 studentë të huaj
5000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
Programe universitare 3-4 vite
Programe masteri 1 - 1.5 vit

Londër,
Britania e Madhe

Heathrow

Po

Po

Po

Shtator/ Janar

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 përshtatshëm si dhe një eksperiencë të paharrueshme për studentët. Regent eshte projektuar ne 1811 nga John Nash, arkitekti i preferuar i
Princit Regent, me vone George IV. E rrethuar nga taracat rezidenciale , parku perfshin 410 hektare
dhe nje liqen, nje perrua dhe nje numer te madh vilash. Parku Regent eshte tashme shtepi per London Zoo, Royal Botanic Society dhe nje numer te madh organizatash e institucionesh. Gjithashtu
eshte zona me e madhe sportive ne Londer. Kampusi I universitetit ndodhet në zemër të Parkut të
Regentit në qendër të Londrës dhe perfshin 11 hektarë kopshte private, ne nje zone te qete dhe te
izoluar nga pjesa tjeter e qytetit. Komuniteti universitar ndërkombëtar me studentë nga mbi 140 shtete të ndryshme ofron një pasuri kulturore e cila i lejon studentëve të shkëmbejnë ide dhe mendime.
Mësimdhënia në Regent’s bëhet në grupe të vogla, në mënyrë që studentët të përfitojnë mbështetje të plotë nga profesorët e tyre. Qasja personale e mesimdhesines eshte nje nga tiparet dalluese te
Regent’s. Universiteti I kushon shume kohe mesimdhenies akademike individuale dhe kombinimin e
saj me paktiken, duke u dhene studemteve te diplomuar aftesite dhe ekperiencat qe do ti duhen ne
te ardhmen. Institucionet partnere nga e gjithë bota u ofrojnë studentëve të universitetit Regent’s
praktika ndërkombëtare për të përfituar eksperiencë në mjedise të ndryshme biznesi dhe kultura të
ndryshme. Universiteti ka një premisë të lartë për t’u siguruar studentëve tanë një shërbim të personalizuar të këshillimit te karrierës, duke përfshirë suportin per gjetjen e internshipeve ose ofertave
të punës pas diplomimit. 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.

Programet kryesore
Programe bachelor
Art History & Criticism
Creative Industries
European Studies
Fashion Marketing & Design
Film, TV & Digital Media Production
Global Management (Enterprise & Innovation)
Global Management (Finance)
Global Management (Leadership & Management)
Global Management (Marketing)
History
Interior Design
Graphic & Digital Design
International Business
Business and Managment.
International Relations
Media Communications
Political Science

Viti akademik
2 semestra: shtator/tetor – janar/shkurt
Fillimi i vitit akademik

Psychology - BSc
Public Relations

Programe master
Digital Marketing & Analytics MSc
Finance - MSc
Global Banking & Finance - MSc
International Business MA
International Relations
Luxury Brand Management MA
Management MA
Marketing Psychology MSc
Oil & Gas Trade Management MSc
Fashion (Buying & Merchandising)MA
Media & Digital Communications MA
International Fashion Marketing MA
MA International Relations MA
Psychology MSc
Psychotherapy & Counselling MA

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 University
London.

Kriteret për pranim
Business Foundation Program
> Dëftesë pjekurie
> IELTS UKVI 5. 5 pikë
Programe bachelor
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6.5 pikë
Programe masteri
> Diplomë bachelor/ lista e notave në rast se nuk ka
mbaruar ende studimet
> IELTS UKVI 6,5 pikë

Bursa
Universiteti ofron deri në 50% bursë për studentët
me rezultate shumë të mira akademike (në bazë të
meritave).

Akomodim
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 dëshirojnë të jetojnë
në konvikt, universiteti j’u ofron mbështetje për të
gjetur akomodim sipas kërkesave të tyre.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor
Programe masteri
Master ne Psychology
Akomodim

£17 500 /vit
£18,500-21,500/ vit
£12,500/ vit
£310 - £450/javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Royal Holloway,
University of London
Londër,
Britania e Madhe

Londër

Po

Informacione të përgjithshme
Studente
10,300 studentë në total
Kohëzgjatja e programit
• Programe universitare 3-4 vjet
• 1 vit i diplomës master
Viti akademik
3 semestra
Fillimi i vitit shkollor
Септември
Afati i fundit për aplikim
15 janar për programet bachelor
Po

Po

Universiteti i Londrës është një sistem federal i përbërë nga 18 universitete, secila me menaxhimin e vet. Royal Holloway, Universiteti i Londrës është një nga universitetet më të mëdhenj në
këtë grup. Ajo u themelua në 1879, dhe hapja e saj zyrtare në 1886 u ndoq nga vetë Mbretëresha
Victoria. Royal Holloway vazhdon të ketë lidhje të ngushta me familjen mbretërore britanike, dhe
anëtarët e saj janë vizitorë të shpeshtë në universitet. Kampusi i tij, një nga më të bukurit në botë,
ndodhet 30 km. nga Londra qendrore (40 minuta me tren) dhe 11 km. nga Aeroporti Heathrow. Në
të, studentët mund të gjejnë gjithçka që u nevojitet për të jetuar, studiuar, luajtur sport dhe argëtohen. Qendra sportive e universitetit ka disa salla sportive multifunksionale, 46 palestra, fusha futbolli, fusha tenisi, salla të gjimnastikës dhe të tjera. Royal Holloway është shumë mikpritës për studentët dhe fakultetet ndërkombëtare. Disa nga diplomat më të forta të tij janë Muzika, Shkencat
Biologjike, Drama, Ekonomia, Gjeografia, Psikologjia dhe Artet e Medias.

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
> IELTS - 6.0 - 7.0
Programet master
> Diplomë Bachelor
> IELTS - 6.0 - 7.5 sipas deges

Bursa:
Bursat jepen në bazë të suksesit akademik për degë të
ndryshme të masterit

Programet kryesore
Programet bachelor
Biological Sciences
Classics
Computer Science
Criminology & Sociology
Drama & Theatre
Earth Sciences
Economics
English
European Studies
Geography
History
Information Security
Law
Management
Mathematics
Media Arts
Modern Languages, Literatures & Cultures
Music
Philosophy
Physics
Politics

Politics & International Relations
Psychology

Programet master
Advanced Musical Studies
Ancient History
Applied Social Psychology
Asia Pacific Business and management
Business Information Systems
Classical Art and Archaeology
Computational Finance
Consumption, Culture and Marketing
Creative Writing
Cultural Geography
Economics
Finance
Geopolitics and Security
International Accounting
International Relations

Akomodimi
Universiteti ka disa kampuse për akomodimin e studentëve, dhe ofertat ndryshojnë në varësi të
llojit të akomodimit (të përbashkët ose individual), opsionit të hotelierisë dhe kohëzgjatjes së kontratës. Cmimet janë midis 3440 GBP dhe 6580 GBP në vit. Kërkimi i sektorit privat është gjithashtu i
mundur..
24

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

17 700-22 600/ vit
18 800 - 25 000 / vit
3575 - 8680 / vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021

University of East London

Informacione të përgjithshme
Studentë:
19000 studentë gjithsej nga 161 vende
Kohëzgjatja e studimeve:
3 – 4 vite: programe univeritare
1 vit: Viti përgatitor
1 – 1, 5 vite: programe master

Londër,
Britania e Madhe

London Heathrow

Po

Po

Po

University of East London është themeluar në shekullin e 19-të. Ai është i pozicionuar në zonën lindore
të Londrës, vetëm 30 minuta larg nga qendra. UEL është një nga universitetet më të mëdha në Britaninë
e Madhe, në të cilin studiojnë mbi 19 000 studentë nga e gjithë bota. Universiteti ofron një larmi programesh, dhe është i njohur për programet fushën e arkitekturës , psikologji dhe shkenca komunikimi.
Renditet si universiteti i parë në Britaninë e Madhe për studimet në fushën e psikologjisë. UEL është nga të vetmit universitete në Londër që ofron akomodimin e studentëve në kampus, duke investuar
në mbi £170 million në krijimin e ambjenteve të studimit, bibliotekave, laboratoreve, pajisjeve të studimit. Ai ndodhet në krye të renditjes për kënaqësinë studentore në universitetet modern [NSS 2017]. E
veçanta e këtij universiteti është se ai fokusohet në metodën e “mëso duke praktikuar, duke i ndihmuar
studentët për zhvillimin e karrierës.

Programet kryesore
Programe Bachelor
Accounting and Finance
Advertising
Architecture ( ARB/RIBA Part 1)
Animation and Illustration
Business Management
Computer Game Development
Fashion Design
Fashion Marketing
Film
Finance
Graphic Design
Interior Design
International Development with NGO Management
International Relations
Sports Journalism
Law
Media and Communication
Music Industry Management
Pharmaceutical Science
Psychology
Product Design
Sports Coaching
Tourism Management

Programe Master
Architecture
Business Psychology
Career Coaching
Civil Engineering
Coaching Psychology
Computer Networks
Conflict, Displacement and Human Security
Counselling and Psychotherapy
Data Science
Fashion
Filmmaking
Finance and Risk
Graphic Design
Human Resource Management
Information Security
Integrative Arts Psychotherapy
International Business Law
International Fashion Management
International Law and International Relations
Landscape Architecture
MBA
Molecular Medical Microbiology
NGO and Development Mgmt.
Phyto-pharmaceutical Science
Sport Psychology
Special Educational Needs
Theatre Directing

Programe të tjera
International Foundation Programme dhe Pre-Master’s Programme
Studentët të cilët nuk kanë njohuri të mira të gjuhës angleze dhe duan të përmirësojnë aftësitë e tyre
akademike mund të fillojnë me një vit përgatitor që zgjat minimumi prej një semestri.

Viti akademik:
2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj
Shatator / Janar
Afati i aplikimeve :
15 janar - Afati i fudit i këshillueshëm
1 qeshor - Afati i fundit

Kriteret për pranim
Programe Bachelor
> Diplome e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6.0
Programe Masteri
> Diploma e shkollës së lartë
> IELTS UKVI 6.5
MBA
> Diploma e shkollës së lartë
> IELTS UKVI 6.5

Akomodimi
Universiteti ofron strehim modern. Shumica e
studentëve janë të vendosur në East Student Village
dhe në West Student Village ku dhomat kanë një
banjo brënda.

Bursat
Universiteti ofron bursa të pjesshme për studentët
deri në vlerën £ 3000. Për më shumë informacion
kontaktoni Integral.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor
Programe master
MBA

12 100 / vit
12,840-15 260/ vit
15,770 / vit

Akomodimi

150-182/ javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Essex

Informacione të përgjithshme
Studentë:
Mbi 15 000 studente nga 140 vende
Kohëzgjatja e studimeve
3 – 4 vite: programe univeritare
1 vit: Viti përgatitor
1 – 1, 5 vite: programe master

Colchester,
Britania e Madhe

Stansted
Heathrow dhe
Gatwick

Po

Po

Po

Universiteti i Essex është themeluar me 1964 dhe në të studiojnë mbi 15 000 studentë nga 140 vende të ndryshme në botë, duke e berë atë universitetin më të kërkuar nga studentët ndërkombëtare në Mbretërinë e Bashkuar. Universiteti ka tre kampuse, Colchester, Southend dhe Lauton të cilat
pozicionohen në zonat hisotrike të Essex. Kampusi o Colchester është më i madhi dhe është i vendosur në Wivenhoe Park me një hapërsirë prej 200 hektarësh. Programet që ofron grupohen ne tre
fakultete: shkencat humane, shkencat shoqërore, shkenca mjekësore. Gjatë viteve, universiteti ka
ndërtuar një reputacion për një institucion arsimor që ofron arsim cilësor së bashku me hulumtimet.
Studentët gjithashtu preferojnë atë për shkak të afërsisë me Londrën dhe akomodimin e përballueshëm. Specialitetet më të kërkuara janë ato në fushën e marrëdhënieve dhe politikës ndërkombëtare, aktivitetet sociale, shkencat evropiane, gjuhët dhe ligji. Universiteti është vlerësuar me çmimin e artë për nivelin e lartë të mësimdhënies nga Teaching Excellence Framework 2017. Gjithashtu
ai renditet në 25 universitetet më të mira për nivelin e studimeve kërkimore nga Good University
Guide si edhe ndër 15 universitetet më të mira në Angli për kënaqësinë studentore (NSS 2017)

Programet kryesore
Vit Përgatitor (Foundation) :
Humanities
Science and Health
Social Sciences

International Year One :
Business
Economics

Programe Bachelor:
LLB Law
BSc Psychology
BA Social Work
BSc Sports Therapy
BSc Marketing
BSc Nursing (Adult)
BSc Computer Games
BSc Management and Marketing
BA Childhood Studies
BA Psychology
LLB Law with Human Rights
BSc Biomedical Science
BSc Computer Science
BEng Computers with Electronics
BSc Biological Sciences
BSc Banking and Finance
BSc Mathematics with Physics
BEng Electronic Engineering
BSc Finance and Mathematics

BA Journalism and Politics
BA Politics and International Relations
BA Journalism and Modern Languages

Pre-Master :
Humanities
Science and Health
Social Sciences

Kohëzgjatja e vitit akademik:
2 semestra
Fillimi i vitit akademik:
Shatator / Janar
Afati i aplikimeve:
30 Qershor

Kriteret për pranim
Vit Pëgatitor (Foundation) :
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 5.5
Programe bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6.0
Programe Master
> Diplomë Bachelor 
> IELTS UKVI 6,5
MBA
> Diplomë e arsimimit të larte
> 3 vite ekperiencë pune
> IELTS UKVI 6,5

Bursa
Ofron Bursa deri ne 3000 GPB per vitin e parë të studimeve.
Per studimet MBA, universiteti ofron bursa deri në 5000
GPB. Për më shumë informacion kontaktoni Integral.

Programe Master :
MA Art History and Theory
MSc Accounting and Finance
MSc Banking and Finance
MA Acting
MSc Biotechnology
MSc Business Analytics
MSc Finance and Management
MSc Entrepreneurship and Innovation
MSc Computational Finance
MSc Advanced Computer Science
MSc Computer Engineering
MA Creative Writing
MSc Business Analytics
MSc Applied Economics and Data Analysis
MSc Computer Engineering
MSc Electronic Engineering

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor

£ 16 050 -18 730/ vit

Programe masteri:

£ 17 500 18 000 / vit

MBA

£ 19 000

Akomodimi

£ 7600-12 900/vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Greenwich

Informacione të përgjithshme
Studentë: 37 000 studentë në total
5447 studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
3-4 vite programe universitare
1-2 vite programe masteri
Viti shkollore

Greenwich,
Britania e Madhe

Heathrow / Gatwick /
Luton - 1 orë

Po

Po

Po

Universiteti i Greenwich ka një traditë disa vjecare në dhënien e arsimit të lartë, që prej vitit 1890.
Tre kampuset e universitetit në Londër dhe Kent përbëhen nga godina historike të cilat ofrojnë
ambjente madhështore, si edhe pajisjet e teknologjisë së fundit. Kampusi më i madh ndodhet në
qendër të Old Royal Naval College në Royal Greenwich, një Trashëgimi Botërore e UNESKO-s pranë
brigjeve të lumit Thames dhe pranë Greenwich Royal Park. Kampusi i Avery Hill ndodhet në parkun
e Eltham dhe Kampusi i Medway përbëhet nga ndërtesat me tulla të kuqe të Edwardian në zonen
Chatham Maritime, Kent.
Studentët mund të zgjedhin nga mbi 400 programe studimi me një gamë të gjerë degësh si Arkitekturë, Biznes, Informatikë, Kriminologji, Arsim, Inxhinieri, Shëndetësi, Arte dhe Shkenca Liberale, Ligj, Media ,Arte Kreative dhe Shkenca, Psikologji etj. Shumica e programeve janë të akredituara nga
institucione si Engineering Accreditation Board, British Computer Society, Institution of Engineering
and Technology, si edhe shumë institucione te tjera.
Universiteti i Greenwich renditet ndër shkollat më të mira në Britaninë e Madhe.

Programet kryesore
Programe Bachelor:
Advertising and Digital Marketing Communications
Animal Management
Architecture
Biomedical Science
Business Economics
Business Logistics and Transport Management
Business Management
Business Purchasing and Supply Chain Management
Construction Management
Criminology and Criminal Psychology
Digital Media Design
Economics with Banking
Events Management
Film and Television Production
Forensic Science
Games Design and Development
Garden Design
Graphic and Digital Design
Human Resource Management
International Agriculture
Landscape and Countryside Management
Landscape Architecture
Marketing Management
Media and Communications
Mechanical Engineering
Politics and International Relations

Pharmaceutical Sciences
Software Engineering
Sports Science with Coaching
Sports Science with Professional Football Coaching

2 semestra
Fillimi i vitit shkollor
Programe universitare: duke filluar që nga 1 shtatori deri në 15 janar
Afati i aplikimeve : nëntor/qershor

Kriteret për pranim
Programe bachelor
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6,0
Programe master
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6.0

Bursa
Universiteti ofron bursa ne baze merite deri ne 3000
GBP per vitin e pare te studimeve.

Programe Master:
Computer Systems and Network Engineering
Criminology and Criminal Psychology
Design, Innovation and Entrepreneurship
Finance and Investment
Financial Management and Risk
Food Innovation
Global Shipping Management
International Banking and Finance
International Business
International Criminology
International and Commercial Law
International Maritime Policy
Logistics and Supply Chain Management
Maritime Management
Mechanical and Manufacturing Engineering
Project Management International
Strategic Marketing
Strategic Marketing Communications
Sustainable Building Design and Engineering
Transport Systems Management

Programe të tjera
Universiteti ofron një gamë të gjerë programesh përgatitore për degë të ndryshme në studimet
Bachelor.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor
Programe master
MBA

£13 000 / vit
£13 500-14 500/ vit
£15 500 / vit

Akomodimi duke filluar nga

£162 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Leicester

Informacione të përgjithshme
Studentët:
20.150 studentë në total
4000 studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:

Leicester
Britania e Madhe

Birmingham,
Londër

Po

Po

Po

3-4 vjet - programet bachelor
1 vit - programet e masterit
Fillimi i vitit akademik:

Universiteti i Leicester është një institucion udhëheqës me sukses ndërkombëtar si në veprimtaritë
kërkimore dhe edukative. Sipas Universitetit Botëror QS renditet në mesin e institucioneve kryesore
arsimore në bote. Eshtë emëruar shkolla me strategjinë më të mirë për të përgatitur studentët për
ambientet e punës nga Shoqata e Punësimit të Diplomuar. Kampusi ndodhet afër në Leicester, një
nga dhjetë qytetet më të mëdha në Britani. Udhëtimi për në Londër ose Birmingham zgjat rreth një
orë. Ndërtesat e universitetit gjithashtu përfshijnë fituesin e çmimit Biblioteka David Wilson.

Programet kryesore
Programet bachelor
Biosciences
Business and Management
Chemistry
Economics Finance and Accounting
Engineering
English Language and Literature
Geography and Geosciences
History and Archaeology
History of Art and Museum Studies
Law and Criminology
Mathematics and Computing
Media Film and Communication
Medicine and Health
Modern Languages and Cultures
Physics
Politics and Social Sciences

Programet master
Biosciences
Business and Management
Chemistry
Economics Finance and Accounting
Education
Engineering
English Language and Literature
Geography and Geosciences
History and Archaeology
History of Art and Museum Studies
Law and Criminology
Mathematics and Computing
Media Film and Communication
Medicine and Health
Modern Languages and Cultures
Physics
Politics and Social Sciences

tetor
Afati i fundit për aplikim:
15 janar

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
> IELTS - 6.5pikë (minimumi 5,5 për cdo komponent)
Programe masteri
> Diplomë
> IELTS - 6.5 pikë (minimumi 5,5 për cdo
komponent)

Akomodim
Universiteti ka disa kampe për akomodimin e
studentëve, ofertat ndryshojnë sipas llojit të
akomodimit (të përbashkët ose në mënyrë të
pavarur), dhe gjatësia të kontratës. Cmimet janë
midis 86 £ 170 £ për javë.

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Bursa:
Universiteti ofron disa bursa për studentë me arritje te larta akademike. Për më shumë informacion
kontaktoni Integral.

Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

17 500 / vit
21 000/ vit
86 - 177 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Northampton
Northampton ,
Britania e Madhe

Birmingham, Londër,
Heathrow

Po

Po

Informacione të përgjithshme

Po

Universiteti i Northampton është një nga universitetet më të reja në Britaninë e Madhe, themeluar
në vitin 2005. Si një universitet i ri, ai jep kontributin e vetë në shoqëri, duke shtuar vlerat e saj. Impakti që universiteti ka në shoqëri, e ka bërë atë të vlerësohet me shumë çmime në këtë fushë, duke i dhënë mundësinë studenteve për të patur edhe ata ndikimin e tyre. Universiteti i Northampton
është universiteti i parë në Britaninë e Madhe i emëruar si Changemaker Campus në vitin 2012.
Universiteti është vlerësuar si lider në përsosmërinë në mësimdhënie (Gold in the Teaching Excellence Framework (TEF) 2017) dhe sipërmarrjen sociale (Social Enterprise Gold Mark 2017). Gjithashtu ai
është vlerësuar për dy vite rradhazi me çmime kombëtare për punësimin e studentëve të diplomuar.
Universiteti ndodhet në qytetin e Northampton, i cili ndodhet një orë larg Londrës dhe ka dy kampuse. Kampusi më i ri është inaguruar në vitin 2018, me një investim prej £340 million dhe ndodhet
në qendër të qytetit. Lektorët e universitet kanë lidhje të forta me industrinë për çdo fushë studimi
dhe angazhojnë studentët e tyre për të marrë pjesë në mjedise profesionale. Kjo u jep mundësi studentëve të fitojnë experiencë dhe krijonë kontakte përmes intershipeve dhe praktikave të paguara,
si edhe projkteve vullnetare.

Studentë:
Mbi 14 000 studentë në total
Mbi 1000 studentë ndërkombëtarë
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 aplikimeve
Qershor - Programe Bachelor
6 muaj përpara fillimit të kursit- Programe Master

Kriteret për pranim
Programe bachelor:
> Diplome e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6,0
Programe master:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6,5

Bursa
Universiteti ofron bursa për studentët që aplikojnë
për studime bachelor me kohë të plotë.
Bursat jepen në bazë të arritjeve akademike dhe
ofrohen deri në 30% të tarifës së shkollimit

Programet kryesore
Bachelor dhe Master programe
Accounting and Finance
Animal Studies
Architectural Technology
Biology
Business and Management
Computing and Information Systems
Construction
Counselling
Creative Writing
Creative Film, Television and Digital Media
Criminology
Design
Drama and Performing Arts
Economics
Education
Engineering
English
Enterprise
Environmental Science
Events Management
Fashion
Fine Art

Geography
History
Human Resource Management
Journalism
Land Management
Law
Leather
Management Studies
Marketing
Media
Midwifery
Music
Nursing
Occupational Therapy
Paramedic
Photography
Politics
Psychology
Public Health
Social
Sociology
Sport Science/Studies
Travel and Tourism

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor

£12 900- 13 900 / vit

Programe master

£13 750 / vit

MBA

£ 14 750 / vit

Vit përgatitor
Akomodimi duke filluar nga

£ 9 800
£ 80 / jave

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Sunderland
Sunderland,
Britania e Madhe

Manchester – 3 orë

Po

Po

Informacione të përgjithshme

Po

University of Sunderland është një nga insitucionet më prestigjioze të arsimit në Britanine e Madhe ,
me një experiencë prej më shumë se një shekulli. Universiteti ka dy kampuse, një prej të cilëve ndodhet në qytetin e Sunderland, në pjesën veriperëndimore të Anglisë dhe tjetri në Londër.
Studimet kërkimore shkencore të universitetit janë klasifikuar si ‘lider botëror’ dhe ‘ndërkombëtarisht të shkëlqyera’ duke i shtuar reputacionin ekselencës akademike. Aktualisht në të studiojnë
mbi 19000 studentë të përfaqësuar nga 152 nacionalitete, 40 % prej të cilëve janë studentë ndërkombëtarë.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 shkencorer
Disa arsye për të studiuar në Sunderland:
- I përzgjedhur nga Guardian University Guide 2012 si Universiteti i Vitit
- Mbështetje e madhe në karrierë dhe mundësi punësimi. 94% e të diplomuarve jane punësuar
brenda 6 muajve të diplomimit.
- Kosto të përballueshme të jetesës
-I renditur në 10 më të mirët për akomodimin e studentëve.

Programet kryesore
Programe Bachelor :
Tourism
Banking and Finance
Business and Management
Business Law
Accounting and Finance
Advertising and Design
Animation and Design
Computer Science
Computing
Cybersecurity&digital forensics
Graphic Design
Criminology
Dance
Drama
English Language
Events Management
Film and Media
Financial Management
Fine Art
History
Human Resources
Journalism

Law
Marketing
Media Studies
Music
Performing Arts
Photography
Politics
Psychology
Public Relations
Sport
Biomedical Science
Biochemistry
Pharmacy
Physiological Sciences

Programe Master :
Animation and Design
Business Studies
Counselling
MBA Master of Business Administration
Finance& Management
Design: Multimedia and Graphics

Cybersecurity
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 Engineering

Programe te tjera
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.
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Studentë:
40% studentë të huaj
19022 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
Afati i aplikimeve:
15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm
1 Qershor - Afati i fundit

Kriteret për pranim
Foundation Year (Viti përgatitor)
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 4,0
Programe universiteti
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6,0
Programe masteri
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6,5

Bursa
Për të gjithë studentët e huaj aplikohet një burse prej
£1,500. Kjo bursë përfitohet automatikisht, nuk është
nevoja të aplikoni për të.
Për të gjithë studentët në nivel master ofrohet një zbritje prej £1000.

Akomodim
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.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor
Programe masteri
Program masteri – MBA
Akomodim

£12 000 / vit
£13 000-14 000 / vit
£14 000 / vit
75 - 100 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021

University of Westminster

Informacione të përgjithshme
Studenți
19 000 studentë në total
169 nacionalitete te ndryshme
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 12 – 15 muaj
Viti akademik: 3 semestre

Londër,
Britania e Madhe

Heathrow – 40 min.

Po

Po

Po

Fillimi i vitit shkollor: Shtator
Afati i aplikimeve: 3 muaj para fillimit të vitit akademik

Universiteti i Westminster është një nga universitet publike britanike, i fokusuar në kërkimet shkecore, me kampuse në Londër. I themeluar në 1838 si Institucioni Politeknik Mbretëror, universiteti është një nga institucionet më të vjetra të arsimit të lartë, si edhe instiucioni i parë politeknik në Mbretërinë e Bashkuar. Universiteti i Westminster ka katër kampuse: tre në qendër te Londrës dhe një në
zonën veriperëndimore të Londrës.
Westminster krenohet me historikun e tij të gjatë në bashkëpunimin ndërkombëtar. Universiteti
është renditur nga Times Higher Education si një nga universitetet më ndërkombëtare në botë , për
‚Outlook Ndërkombëtar’ si edhe për përqindjen e studentëve ndërkombëtarë. Aktualisht në të studiojnë më shumë se 19,000 studentë nga 169 kombësi të ndryshme në programet universitare, pasuniversitare dhe profesionale.
Westminster ofron programe studimi shumë tërheqëse të bazuara në praktikë, vlerësuar dhe akredituar në nivel ndërkombëtar. Me një traditë 180-vjeçare, universiteti është lider në fushën e kërkimeve shkencore , veçanërisht në politikë, media, art dhe design, arkitekturë dhe shkenca mjekësore
. Vendodhja në qendër të qyetit të Londrës i ka dhënë mundësinë universitetit të ndërtojë lidhje të
ngushta me organizata lider në këto fusha, si dhe në botën e biznesit, teknologjisë së informacionit, politikës dhe ligjit. Universiteti ka partneritet me mbi 3,000 kompani për t’u ofruar studentëve
mundësi punësimi dhe aftësi profesionale për një karrierë të suksesshme.

Kriteret për pranim
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS UKVI 6.0
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6.5
> Regjistrimi të paktën 3 muaj para fillimit të vitit
akademik

Programet kryesore
Bachelor dhe Master programe
MSc Accounting and Finance
Architecture and Interiors
Art and Design
Biomedical Sciences
Biosciences
Business and Management
Business Information Systems
Complementary Medicine
Computer and Network Engineering
Computer Science and Software Engineering
Criminology
Electronic Engineering
English
Fashion
History
Human Resource Management
Journalism and Mass Communication

Languages
Law
Linguistics
Marketing
Multimedia and Games Computing
Music
Nutrition
Photography
Planning, Housing and Urban Design
Politics and International Relations
Property and Construction
Psychology
Sociology
Television, Film and Moving Image
Tourism and Events

Bursa
Universiteti ofron shumëllojshmëri bursash që përfshijnë tarifën e plotë ose të pjesshme të studimeve. Bursat
fillojnë nga £3000 dhe janë të vleshme për të gjithë studentët te cilët pranohen në universitet . Të gjitha bursat
jepen në bazë të meritës dhe nevojave finaciare.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në paundin britanik
Programe bachelor
Programe master
MSc (business/economic)

£ 14 612/vit
£ 14 180 - 19 000/vit
£ 13 500

MА

£ 13 000- 16 500

LLM (law)

£ 13 500- 14 000

MSc/MEng

£ 13 000 - 14 500

Akomodim

£130 - 260 / javë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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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
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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
ndërkombëtare të cilët vijnë për herë të parë
në universitetet Amerikane. Kjo u mundëson
nxënësve të rinj për të gjetur 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.

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
universitare. 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 kontekstin 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 universitet. 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

Kriteret për pranim :
>
>
>
>
>

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

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Taksat në dollarë:
Sipas kolegjit
Studimi

15 000 - 20 000 / vit
600 - 900 / vit

Akomodimi i përfshirë
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INTO University Partnership

Uni of South Florida | Washington State Uni | Suffolk Uni Boston

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

SHBA

Tampa, Denver,
Yeager,
Washington Dulles

Jo

Po

Po

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

- INTO Oregon State University
- INTO University of South Florida
- INTO Colorado State University
- INTO Marshall University
- INTO George Mason University
- INTO Saint Louis University
- INTO Washington State University
- INTO Illinois State University
- INTO Suffolk University Boston

Programet kryesore
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

- Drew University/ Madison NJ
- INTO Hofstra University New York

INTO është një organizatë ndërkombëtare pavarur arsimi e cila ndihmon studentët nga e gjithë bota të fillojnë arsimimin e tyre universitar në USA e përqendruar në zgjerimin e mundësive të arsimit
të lartë për studentët në të gjithë botën. Çdo student nga qëndra e INTO ka mundësinë të përdorë
burimet akademike, sociale dhe të universitetit ku është e vendosur qendra.
Programet i japin mundësi studentëve të familjarizohen me sistemin Amerikan të arsimit dhe të përmirësojnë nivelin e Anglishtes. Ato ofrojnë kalimin gradual në jetën akademike të universitetit të
zgjedhur dhe shumë studentë vendosin të vazhdojnë arsimin e tyre derisa ata marrin një diplomë
bachelor.

Undergraduate Pathways:

Qëndrat e INTOs:

- INTO The University of Alabama at Birmingham

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

Kriteret për pranim
> Diplomë e shkollës së mesme
> Minimumi 17 vjeç
> Gjuha angleze
1 semestër:
- TOEFL iBT 80 (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

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollar Amerikan: 2018/2019
Bursa
Qendra e INTO ofron bursa deri në vlerën $4000 /vit. Për më shumë informacion rreth bursave kontaktoni Integral.

Tarifa (tarifat ndryshojnë sipas
specialitetit dhe institucioneve
arsimore)
Akomodimi

$ 31 160- 51 750/ vit
$ 5 800 - 13 6000
/ vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Berkeley College

Informacione të përgjithshme
Studentë :
më shumë se 800 studentë të huaj
8300 studentë gjithsej
Periudha e trajnimit:
Specializim: 1,5 - 2 Vit
BA: 3 - 4 vjet, 4 semestra

New York dhe
New Jersey, SHBA

New York dhe
New Jersey

Jo

Po

Po

Fillimi i vitit akademik - janar, prill, korrik, shtator
Afati i aplikimeve: 4-6 muaj para fillimit të vitit shkollor

IBerkeley College eshte nje kolegj privat i themeluar ne vitin 1931.Ofron nje arsimi te orientuar plotesisht drej karrieres me fokus kryesor ne fushen e biznesit.Ne nje studim te koheve te fundit te
publikuar nga Payscale Inc,per investime e nje diplome bachelor Berkeley College-New York u vleresua me 4% nder me te miret ne mbare vendin,nga me shume se 1,500 universitete. Një pjesë e
rëndësishme e asaj që e veçon Berkeley është larmia studentore. Më shumë se 7,000 studentë studiojnë në kampuse në New York dhe New Jersey.Mbi 350 studentë ndërkombëtarë përfaqësojnë më
shumë se 50 vende.Nje e vecante e universitetit eshte vendndodhja e tij ne New York city. Berkeley
College-New York tejkaloi 96 përqind të kolegjeve dhe universiteteve amerikane në një studim të
PayScale, Inc.Praktika,lidhja me punedhenesit dhe vecanerisht qendrat e zhvilluara te karrieres jane
nje pjese e detyrueshme dhe mbeshtetese e kolegjit qe ju ofrohet studenteve per nje fillim te suksesshem pas diplomimit.Trajnimi zhvillohet ne klasa te vogla dhe mesuesit I perkasin nje niveli te
larte akademik.Motoja e kolegjit eshte –“Jeta ime,zgjedhja ime,arsimimi im.”Mijera student jane frymezuar per te vazhduar arsimimin e tyre ne nje vend qe do ti siguroje aftesi dhe njohuri te dobishme per nje karriere te suksesshme ne boten profesionale.

Kriteret për pranim
Programe Bachelor
> Mosha minimale 17 vjeç
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 61 pikë / IELTS 5. 5

Bursa
Ofrohen bursa deri në 25 % per studentët ndërkombëtarë me arritje të larta akademike.

Programet kryesore
Programet Bachelor
Accounting
Fashion Merchandising and Management
Financial Services
General Business
Health Services Management
Information Technology Management
International Business
Management
Marketing Communications

Associate’s Degrees
Accounting
Fashion Merchandising and Management
Financial Services
Health Services Administration
Information Technology Management
International Business
Management
Marketing Communications
Health Sciences
Medical Assistant
Medical Insurance, Billing, and Coding
Surgical Technology

Trajnimi
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.

Akomodimi
Kampuset në White Plains, Newark dhe New York City kanë konviktet e tyre. Universiteti ndihmon
në gjetjen e familjes pritëse.

Praktikat
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.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë
Programe bachelor

$12 650 / semester

Akomodimi

$4 000-14 000 / vit

Tarifë Aplikmi
MBA

$100
$11 800/ vit)

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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CTM Education

Universitete dhe Kolegje të ofruara nga CTM:
Albright College (Reading, Pennsylvania)

Manhattan College, New York | MCPHS University, Boston

Alfred University (Alfred, New York)
Dean College (Franklin, Massachusetts)
Fisher College (Boston, Massachusetts)
Manhattan College (Riverdale, New York)
MCPHS University (Boston, Massachusetts)
Millikin University (Decatur, Illinois)

San Diego, California,
SHBA

Në Varësi të
Universitetit të
zgjedhur

Jo

Po

Po

Pacific Lutheran University (Tacoma, Washington)
Menlo College (Atherton, California)
Notre Dame de Namur University (Belmont, California)

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. . Cdo vit, CTM Education ndihmon studentët nga e gjithë bota të realizojnë
ëndrrat e tyre për t’u regjistruar në universitete, kolegje dhe shkolla të mesme të mëdha në SH.B.A.

Ne jemi me ju në çdo fazë të udhëtimit tuaj:
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

University of the Ozarks (Clarksville, Arkansas)
Quinnipiac University (Hamden, Connecticut)
St. Michael’s College (Colchester, Vermont)
Salve Regina University (Newport, Rhode Island)
Ursinus College (Collegeville, Pennsylvania)

Informacion të përgjithshme :
Viti akademik : 2 semestra
Fillimet e vitit akademi: Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : Nëntor , Prill

Kriteret për pranim
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 61;
> Në disa universitete kërkohet edhe SAT
Pre-Master’s:
> Diplome e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80
Progamet Master :
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80
> Në disa universitete kërkohet GMAT ose GRE

Programet e studimit
Accounting
Athletic Training
Biology
Business Administration
Chemistry
Criminal Justice Studies
Education
Engineering - Biomaterials Engineering
Chemistry/Pharmaceutical Chemistry
Dental Hygiene
Diagnostic Medical Sonography
Global Healthcare Management
Health Psychology
Health Sciences
Magnetic Resonance Imaging
Medical & Molecular Biology

Nuclear Medicine Technology
Nursing
Public Health
Radiography
Radiation Therapy
Marketing (BS)
Psychology (BA)
Art & Graphic Design
Computer and Information Science
Kinesiology
Political Science
Marketing Communications
International Management
Human Resource Management
Real Estate

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë
Tarifat në USDollars:

30 400- 65 000

Të përfshira: Pagesa e universitetit, akomodim standard
(dhomë e ndarë), Ushqimi standard, transfer nga Aeroporti
në ardhjen e parë, pagesat studentore, Depozit.
Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Fulton-Montgomery CC

Informacione të përgjithshme
Studentë:
100 studentë të huaj
2842 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
2 vite- program transferimi
Viti akademik:
2 semestra

Johnstown,
New York, SHBA

New York – 2 orë

Jo

Po

Po

Fillimi i vitit akademik:
Shtator/ Janar
Afati i aplikimeve:

Fulton-Montgomery college është një kolegj i komunitetit në Johnstown, New York,pjesë e Universitetit Shtetëror të New York-ut dhe i shërben qarqeve Fulton dhe Montgomery. Kolegji ofron 45
programe të shkallës dhe certifikimit, 30 klube në kampus, dhe është anëtar i NJCAA.Ne kete kolegj
steteror studimet zgjasin 2 vjet.Kryeqyteti I New York ndodhet 120 milje largo se e thende ndryshe
4 ore me autobuz. 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 kualifikuar, 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 diplomuarit 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.

Fine Arts AS – 1648
Media Arts and Digital Technology AAS – 1939
Administrative Assistant AAS – 1551
Business Applications Specialist (Certificate) – 1778
Business: Accounting AAS – 0630
Business: Business Administration AAS – 0632
Business: Business Administration AS – 0671
Business: Marketing AAS – 2653
Physical Education and Sport Management (A.A.S.)
Computer Information Systems AAS – 0581
Computer Networking & Cybersecurity AS – 2914
Computer Science AS – 0532
Web and Mobile Applications Development AAS
Health Information Records Management AAS

Kriteret për pranim
Programe bachelor:
> Mosha minimale 17 vjeç
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 71
Program i kombinuar:
> Mosha minimale 17 vjeç
> Klasa e 11 me një mesatare mbi 8. 35
> TOEFL iBT 71

Bursa

Programet kryesore
Specializime

4-6 muaj përpara

Health Science AS – 1821
Health Studies AAS – 1731
Nursing AAS – 0622
Radiologic Technology AAS – 0628
Chemical Abuse Counseling (CASAC) AAS – 2720
Criminal Justice AAS – 0640
Criminal Justice AS – 1100
Human Services AA – 1175
Human Services AAS – 0604
Early Childhood Education (Certificate) – 0968
Early Childhood Education AAS – 0605
General Education (Certificate) – 0985
General Studies (Liberal Arts) AA – 0250
Teaching Assistant (Certificate) – 1330
Automation Systems / Mechatronics (Certificate)

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

High School College Year
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.

Stazhe
Një nga specializimet ofron stazh, por ky nuk është i detyrueshëm. Stazhi është pa pagesë dhe zakonisht praktikohet në një fushë sociale ose pedagogjike.

Universiteti ofron bursa për rezultatet e larta akademike.
Shumat e dhëna janë zakonisht ndërmjet 100 dhe 500
dollar amerikan në vit.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë
Programe trasnferimi

$12 000 / vit

Akomodim në kampus pa
ushqim

$5 000 - 7 000/ semestër

Akomodim në kampus me
ushqim

$11 000/ semestër

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Bridgeport

Informacione të përgjithshme
Kohëzagjatja e studimeve :
Programe Bachelor : 4 vite
Programe Master : 1 Vit
Viti akademik : 2 semestra
Fillimi i vitit shkollor : Gusht , Janar

Bridgeport,
Connecticut, SHBA

Boston, Quebec

Jo

Po

Po

I themeluar në vitin 1927, Universiteti i Bridgeport, i referuar zakonisht si UB, është një universitet
privat, i pavarur, bashkedukativ i vendosur në Bridgeport, Connecticut me 5,100 studentë. Universiteti është akredituar nga Shoqata e Shkollave dhe Kolegjeve të New England (NEASC-CIHE).Universiteti është i përbërë nga studentë vendas dhe të huaj. Kjo gjë i jep universitetit një shumëllojshmëri
kulturash e kombësish. Studentët e Universitetit të Bridgeport janë nga 80 vende dhe 46 shtete.
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.

Programet kryesore
Programet Bachelor
School of Arts & Sciences (Biology B. A., B. S., EnglAccounting B.S.
Biology B.A., B.S.
Business Administration A.A.
Business Administration B.S.
Computer Engineering B.S.
Computer Engineering Technology B.S.
Computer Science B.S.
Criminal Justice and Human Security B.A.
Dental Hygiene B.S.
Electrical Engineering B.S.
English B.A., B.S.
Fashion Merchandising A.A.
Fashion Merchandising B.S.
Finance B.S.
General Studies A.A., A.S., B.S.
Graphic Design, BFA
Health Science B.S.
Human Services B.S.
Humanities B.A., B.S.
Industrial Design B.S.
Interior Design B.S.
International Business B.S.
International Political Economy and Diplomacy B.A.
Management & Industrial Relations B.S.
Marketing B.S.
Martial Arts B.A.
Mass Communication B.A.
Mathematics B.A., B.S.
Mechanical Engineering B.S.
Medical Laboratory Science B.S.
Music B.M.
Nursing BSN
Political Science B.A., B.S.
Pre-Nursing

Psychology B.S.
Religion and Politics B.A.
Social Sciences B.A.

Afati i aplikimeve : 1 Dhjetor / 15 Korrik
Rekomandohet që dokumentat të dergohen një muaj
përpara afatit të aplikimit.

Kriteret për pranim :
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 75 ose IELTS 6,0
> SAT
Programe Master :
> Dëftesë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 75 ose IELTS 6,0

Bursa :
Universiteti ofron bursa duke fillura nga $3000 deri në
$15 000

Programet Master
SAcupuncture M.S.
Analytics & Systems M.S.
Biology M.A., M.S.
Biomedical Engineering M.S.
Business Administration MBA
Chinese Herbology M.S.
Chiropractic D.C.
Computer Engineering M.S.
Computer Science & Engineering Ph.D
Computer Science M.S.
Counseling M.S.
Criminal Justice and Human Security M.A.
Dental Hygiene M.S.
Design Management MPS
Doctor of Health Sciences (D.H.Sc.)
East Asian and Pacific Rim Studies M.A.
Education M.S.
Educational Administration & Supervision Sixth
Year Certificate
Educational Leadership Ed.D.
Electrical Engineering M.S.
Elementary Education M.S. or Sixth Year Certificate
Finance M.S.
Global Development and Peace M.A.
Global Media and Communication Studies M.A.
Mechanical Engineering M.S.
Naturopathic Medicine N.D.
Nutrition M.S.
Physician Assistant M.S.
Secondary Education M.S. or Sixth Year Certificate
Technology Management M.S.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë
Programet bachelor

$19 000 / semester

Programet master

$725 -940 / kredit

English Language

$6000 / semester

Tarifë aplikimi

$50

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Maine

Informacione të përgjithshme
Nr i studenteve:
10,480 (400 + ndërkombëtarë)
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite

Orono, Maine,
SHBA

Boston, Quebec

Jo
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Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik : Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

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

Programet kryesore
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

75 programet të nivelit master, dhe 30 programet të nivelit PhD ofrohen nga Graduate School për listën e plotë drejtohuni në zyrat e Integral:
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 Eng.

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

International Year One and Pre-Master’s University of Maine:
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 universitar, i cili çon në kalimin në vitin e dytë të programit bachelor në një nga universitetet si: Universiteti James Madison, Universiteti Roosevelt, Universiteti Maine ose Universitetit Widener.

ESL Bridge Program University of Southern Maine:
Nëse doni të përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore për kurse në të ardhmen, për punë, ose thjesht për kënaqësi
personale, 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).

Kriteret për pranim
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80
> GRE ose GMAT

Bursa :
Universiteti ofron bursa merite për studimet bachelor deri e $15000 të tarifës së shkollimit për çdo vit
akademik.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë
International Year One:
1-semestre - n/a
2-semestre - 12,000
3-semestre - 23,500
Pre-Master’s Program:
1-semester - 8. 805
2-semestre - 14. 070
3-semestre - n/a
4-semestre - n/a
Programet bachelor - $ 29 310 / viti akademik
Programet Master - $ 22 000 / viti akademik
Akomodimi dhe ushqimi - 10 818 / vit - bazuar në
kushtet e jetesës dhe vaktet e ushqimit
Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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University of Vermont

Informacione të përgjithshme
Nr i studenteve:
12,065 (220 ndërkombëtar)
Kohezgjatja e studimeve :
Programe Bachelor : 4 vite
Programe Master 1-1.5 vite

Burlington, Vermont,
SHBA

Montreal, Boston

Jo
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Viti akademik:
2-3 semestra
Fillimi i vitit akademik: Janar, Gusht
Afatet e aplikimeve : 15 Tetor , 15 Prill

Universiteti i Vermont esht nje nga universitetet elitare I themeluar ne vitin 1971 I renditur si nje
nder 5 universitetet me te vjetra ne New England(pas Harvard,Yale,Dartmouth dhe Brown). Dudley
H. Davis Center i universitetit ishte qendra e parë e studentëve në Shtetet e Bashkuara që mori një
çertifikim ari të Udhëheqjes në Energji dhe Dizajn Mjedisor (LEED). Universiteti gjithastu renditet ne
krye te 100 universiteteve ne SHBA dhe ne krye te 50 universiteteve publike. Universiteti njihet me
programe ne biznes ,shkenca biologjike dhe shendetesore,studime mjedisore,inxhinieri dhe fusha te
tjera. Reputacioni I tij I shquar dhe vendndodhja ne nje nga rajonet me te bukura te Amerikes terheq student nga e gjithe bota. Universiteti i Vermont eshtë renditur gjithashtu si një nga tetë institucionet origjinale „Public Ivy” në Shtetet e Bashkuara.

Programet kryesore				
Animal Science B.S.
Anthropology B.A
Art History B.A.
Art: Studio Art B.A.
Athletic Training Education B.S.
Biochemistry B.S. (College of Agriculture and Life
Sciences)
Biological Science B.S. (College of Agriculture and
Life
Sciences)
Biology B.A.
Biomedical Engineering B.S.BME

Business Administration B.S.BA.
Chemistry B.A.
Civil Engineering B.S.CE.
Classical Civilization B.A.
Community Entrepreneurship B.S.
Computer Science B.S.CS.(College of Engineering and
Mathematical Sciences)
Computer Science and Information Systems B.S.
Data Science B.S
Dietetics, Nutrition and Food Sciences B.S.

Kriteret për pranim
Global Gateway Program: TOEFL iBT 55, IELTS 5. 5;
Programet Bachelor:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 90, IELTS 6. 5
Programet Master :
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 90, IELTS 6. 5

Bursa :
Universiteti ofron bursa merite vjetore duke filluar
nga $17 000- $ 20 000 të tarifës së shkollimit.

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 trajnimin 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 plotësisht 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 Universitet, por mund të zgjedhin të bashkohen me Global Gateway Program për të
përfituar nga mbështetja akademike dhe përshtatja kulturore.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë
Global Gateway Program - 1 semestre

$21,000

Global Gateway Program - 2 semestre

$42 000

Programe Bachelor

$41 000

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Thompson Rivers University
Kamloops, British
Columbia, Canada

Vancouver Airport

Po

Po

Po

Në Universitetin Thompson Rivers, suksesi i studentëve është përparësi.Stafi akademik i fuqizon
studentët tanë të arrijnë qëllimet e tyre me mundësi fleksibël të mësimit, shërbime të individualizuara studentore, mundësi praktike për të mësuar dhe një mjedis të larmishëm, gjithëpërfshirës.
Për 45 vjet, TRU ka krenari të sigurojë një arsim të shkëlqyeshëm për çdo studentë të tyre, nga një
larmi e prejardhjes dhe perspektivave, në faza të ndryshme të udhëtimit të të mësuarit. Gati 26,000
studentë studiojnë në kampuset në Kamloops dhe Liqeni Williams, ose kurse dhe programe në distancë ose në internet përmes mësimit të hapur.
Nga akademikët tradicionalë deri tek tregtitë, nga çertifikatat në gradat e diplomimit, TRU ofron
mbi 140 programe në kampus dhe 60 programe të mësimit të hapur për të zgjedhur. Studentët
aplikojnë atë që ata mësojnë në terma të bashkëpunimit bashkë, studiojnë jashtë vendit, hulumtime universitare, shkolla në terren dhe praktika, mësim shërbimi dhe mundësi të .Kërkimi, krijimi dhe
inovacioni lulëzojnë në një mjedis të hapur, fleksibël të mësimit.

Informacione të përgjithshme
Studentë :
më shumë se 3000 studentë të huaj
24 954 studentë gjithsej
Fillimi i vitit akademik - Nentor, Maj
Afati i aplikimeve: 1 Tetor , 1 Maj ,1 Shkurt

Kriteret për pranim
Programe Bachelor
> Mosha minimale 17 vjeç
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 61 pikë / IELTS 5. 5

Bursa
Bursa : 5,000 dollarë për student. Në dispozicion për të
gjithë studentët e kualifikuar ndërkombëtar që janë regjistruar në Juris Doctor Program.

Programet kryesore
Programet Bachelor
Arts BA
Business administration
Computing science
Health science
Journalism
Nursing
Science
Software engineering
Tourism management
Social work
Technology

Programet Master :
Science, Environmental science
Environmental economics and management
Education
Business administration
Educational studies
Nursing

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë Kanadeze
Akomodimi
Kampusi Kamloops ofron një akomodim te universitetit në zemër të qytetit, një vend për të jetuar,
punuar, mësuar dhe luajtur.Universiteti ofron asistence ne gjetjen e akomodimit te studenteve.

Programe bachelor
Akomodimi
Tarife aplikimi
Programe master

$ 10 080/ semester
$3000-10 000/ vit
$100
$ 11 678 17 520 /semester

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Trent University

Informacione të përgjithshme
Studentë :
më shumë se 4000 studentë të huaj
8940 studentë gjithsej
Kohezgjatja e studimeve:
Programet Bachelor:3 vjet
Programet Master:1-2 vjet

Peterborough,
Ontario, Canada

East Midlands
Airport
30 minutes

Po

Po

Po

Një nga universitetet më të mëdha të Kanadasë, Universiteti Trent u themelua në idealin e të mësuarit ndërveprues dhe transformues.E njohur vazhdimisht në shkallë vendi për udhëheqje në mësimdhënie, hulumtim dhe kënaqësi të studentëve, Trent tërheq studentë të shkëlqyeshëm nga i gjithë
vendi dhe nga mbarë bota. Kampusi Peterborough i Trentit krenohet me arkitekturë fituese të çmimeve në një mjedis natyror të lë pa frymë në brigjet e lumit Otonabee, vetëm 90 minuta nga qendra e qytetit Toronto, ndërsa kampusi Durham GTA ofron një komunitet të afërt 40 minuta nga qendra e Torontos.
Në të gjitha disiplinat, Trent sjell në jetë çdo ditë mendim kritik dhe integrues.
Në një mjedis mësimi që ndërton pasion gjatë gjithë jetës për përfshirje, udhëheqje dhe ndryshim
shoqëror, studentët e Trentit, alumni, fakulteti dhe stafi janë të angazhuar si qytetarë globalë të cilët
janë katalizatorë në zhvillimin e zgjidhjeve të qëndrueshme për çështje komplekse. 91% të Studentëve të Bujqësisë dhe Bio Science nga Trent janë punësuar dy vjet pas diplomimit; Të diplomuarit e
kursit të infermierisë dhe matematikës raportuan një normë të punësimit 100% dy vjet pas diplomimit; Shkallët e Shkencave Fizike raportuan një shkallë të punësimit 100% gjashtë muaj pas diplomimit.

Programet kryesore
Programet Bachelor
Anthropology
Art and science
Biology
Biomedical science
Business and art
Economics
International political economy
Chemistry
Communications and critical thinking
Computing systems and physics
English literature
Chemical physics
Biology
Business and science
Computing systems

Fillimi i vitit akademik - Shtator dhe Janar
Afati i aplikimeve: Gusht dhe Dhjetor

Kriteret për pranim
Programe Bachelor
> Mosha minimale 17 vjeç
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 61 pikë / IELTS 5. 5
Programe Master:
> Diploma Bachelor
> TOEFL iBT 61 pikë / IELTS 5. 5

Bursa
Bursat janë çmime financiare të bazuara në merita, që
zakonisht jepen në bazë të përsosmërisë akademike ose
një kombinim të arritjeve akademike

Programet Master
Arts in English
Arts in sustainability
Education in educational studies
Management
Instrumental chemical analysis
Science in big data analytics

Informacion për kandidatët

Akomodimi
Secila prej vendbanimeve në kampus të Trentit ka personalitetet e veta, shërbimet mbështetëse,
lehtësirat dhe opsione te ndryshme dhomave.

Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në dollarë kanadeze
Programe bachelor

$ 23 529-24 100/ vit

Programe master

$ 29 292- 40 000/vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Aplikimi në Gjermani dhe Austri
Gjermania dhe Austria ofrojnë programe interesante dhe tërheqëse për nivelin bachelor dhe master. 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).
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 programet 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 përfitojnë nga paketa e shërbimeve te Integral “Regjistrimi në
Universitet” i cili përfshin disa hapa të rëndësishëm:

Përzgjedhja e universitetit:

Afatet
Afatet e pranimit të dokumentave për universitetet e Gjermanisë janë: 15 korriku por sygjerohet që të
aplikohet para datës 15 qershor. Për semestrin veror
është një opsion për të aplikuar deri më 15 janar. Afatet
për pranimin 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”:

♦ Analiza e nevojave dhe objektivat e kandidatit

– Ndihmë për të aplikuar deri ne 5 univeristete partnere -150 EUR cmimi i paketes

♦ Përzgjedhja e degës më të përshtatshme

– Shërbime të tjera të ofruara nga “Integral“:

♦ Një listë të zgjeruar të shkollave të përshtatshme

– Verifikim i dokumentave

♦ Zgjedhja e universiteteve të veçanta

– Asistencë në aplikim për vizë

♦ Dorëzimi i dokumentave në universitetet e përzgje
dhura
♦ Plotësimi i formularëve
♦ Monitorimi dhe mbajtja e korrespondencës
♦ Sigurimi i afateve për ofertat në universitete dhe konfirmimi i vendit
♦ Përgatitja e nisjes për në universitetet
♦ Lidhje tekefonike në raste urgjence
♦ Nisja
Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Berlin International UAS
Berlin,
Germany

Berlin

Po

Po

Informacione të përgjithshme

Po

Kriteret për pranim

Berlin International University of Applied Sciences është një universitet jofitimprurës i shkencave të
aplikuara, i akredituar nga shteti gjerman. Universiteti ndodhet në qendër të qytetit te Berlinit. Ai
ofron një arsimim sfidues, inovativ dhe të orientuar drejt praktikës , i cili zhvillon potencialin akademik, kulturor dhe gjuhësor të studentëve dhe i përgatit ata për nje karrierë ndërkombëtare.
I perbere nga grupe studentore dhe staf akademik te nacionaliteteve te ndryshme prej më shumë
se 66 vende dhe 5 kontinente, Berlin International University of Applied Sciences peronifikon internacionalitetin dhe ofron një atmosferë studimi moderne, ndërkulturore dhe frymëzuese.
Berlin International University of Applied Sciences është gjithashtu pjesë e rrjetit ndërkombëtar të
universiteteve, përfshirë universitetet, kampuset dhe qendrat akademike në Hong Kong, Stamboll,
Washington D.C, Romë, Silicon Valley, Toronto dhe Batumi, duke ofruar mundësi të mjaftueshme
për shkëmbime studimore dhe internship. Gjithashtu , studentet mund të marrin pjesë në programe
të ndryshme te Erasmus+.

Programet kryesore
Programet bachelor
BA Architecture
BA Interior Design
BA Product Design
BA Graphic Design & Visual Comunicatio
BA Digital Business & Management
BA Business Administration
Organisational Psychology
BA Business Administration
International Management & Marketing
English Preparatory Year

Studentë: 375
Kohëzgjatja e studimeve:
Programe universiteti: 3 vite / 4vite (Arkitektura)
Master: 1 vit
Viti akademik: 6/8 semestra
Pranimi i studentëve të rinj:
1 Dhjetor - 30 Shtator
1 Qershor / 15 Nëntor
Afati i regjistrimeve:
30 Shtator

Programet master
MA Interior Design
Business Administration (MBA)

Akomodimi
Rezidencat e banimit / konviktet studentore
Nëse po kërkoni të kurseni para, duhet të merrni një vend në rezidencat e banimit. Tarifa e ulët mujore nuk është karakteristika e vetme tërheqëse për këtë lloj strehimi por ato gjithashtu ndodhen
pranë kampusit universitar. Ofrojnë një mundësi të shkëlqyeshme për ndërveprim social, në krahasim me akomodimin privat. Shpesh do ta gjeni veten pjesë e aktiviteteve sociale, sportive dhe kulturore ku do të takoni studentë të tjerë vendas dhe ndërkombëtarë.
Konviktet private për studentë
Pjesa më e madhe e studentëve ndërkombëtarë në Gjermani zgjedhin strehim privat. Të jetosh në
një apartament do të thotë më shumë privatësi dhe më pak rregulla dhe procedura. Por gjithashtu nënkupton më pak mundësi për t’u socializuar gjatë ditës. Jini të vetëdijshëm se çmimet e qirave
kanë të ngjarë të jenë më të larta.

Programe bachelor
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL IPT: 543
TOEFL IBT: 74
IELTS (Academic): 6
Cambridge FCE: B2
PTE Academic: 59
DuoLingo: 95
BI ‘English Language Proficiency Exam’: PASS
Programet master
> Diploma Universitare
> TOEFL IPT: 627
TOEFL IBT: 95
IELTS (Academic): 7
Cambridge FCE: C1
PTE Academic: 76
DuoLingo: 120
BI ‘English Language Proficiency Exam’: PASS

Bursa:
zbritje deri në 25% nga vlera e tarifës vjetore

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në Euro
Programet bachelor
Programet master

Akomodimi

23,760 €
19,200 € - 4 semestra

250 - 700 €/ muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Bremen, Gjermani

Jacobs University Bremen

Informacione të përgjithshme
Studentë:
1400 studentë
75% studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
3 vjet programe bachelor
2 vjet programe master
1 vit programe përgatitore

Bremen,
Gjermani

Bremen

Jo

Po

Po

Programet kryesore
Industrial Engineering and Management
Mathematics
Computer Science
Electrical and computer engineering
Intelligent Mobile System
Biochemistry and cell biology
Chemistry
Physics
Earth and environmetal sciences
Medicinal Chemistry and chemical biology
Medica Natural Sciences - Preparatory program
Global Economics and Management
International Business Administration
International Relations (Politics and History)
Integrated Social Sciences
Psychology

Fillimi i vitit shkollor: Shtator
Pranimi i studentëve të rinj: Shtator, Janar

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 britanike dhe amerikane, shkolla ka konvikt dhe mbulon një sipërfaqe prej 34 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.
Jacobs University është institucion i pavarur, në të cilin studiojnë mbi 1400 studentë në Bachelor,
master dhe programet e doktoraturës. Ai ka një pozitë udhëheqëse në fushën e shkencave kompjuterike, biologjisë, kimisë, shkencave mjekësore. Fakultetet kanë 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 diplomuarve vazhdojnë studimet e tyre shkencore në universitete të tilla si Oxford, Cambridge, LSE, Berkeley, 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.

Programe Bachelor

Viti akademik: 2 semestra:

Programe Master
Data Engineering
Supply Engineering and Management
Psychologie

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.

Afati i aplikimeve:
Bachelor – Qershor
Master -Qershor

Kriteret për pranim
Programe bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL 90 /IELTS 6.5
> SAT min 1200 pikë
Programe masteri
> Diplomë e arsimit të lartë të përfunduar me sukses
mbi 5.00
> ТОEFL 90 /IELTS 6.5
Viti përgatitor:
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS 5.5/ TOEFL 65 +
Executive MBA: 2 vjet
> Diplomë e nivelit të parë (bachelor)
> 2 vjet përvojë
> GMAT

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 studentëve dhe degës në të cilën studiojnë. Për
programet Master ne degën Data Engineering dhe
Supply Engineering & Management universiteti ofron
bursa merite deri në €12000 në vit.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në Euro / vit
Foundation year (vit përgatitor)
* të gjitha të përfshira në tarifë,
shkolla, akomodimi, ushqimi
Programe bachelor
Programe masteri
Akomodimi

€23 000 - €25 000 /vit
€20 000/vit
€10 000 - €20 000/vit
€ 8000/vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021

45

MODUL University Vienna
Vienë,
Austri

Vienë – 40 min.

Jo

Po

Informacione të përgjithshme

Po

MODUL University Vienna konsiderohet si universiteti lider ndërkombëtar privat i Austrisë dhe është në pronësi të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Vienë, ofruesi më i madh i arsimit privat në
Austri. Universiteti është i vendosur në Vienë, qyteti numër një në botë për cilësinë e jetesës për vitin 2009-2018, dhe renditet në 25 universitetet më të mira në botë për publikimet akademike.
MODUL University Vienna është themeluar më 1908 dhe ka nje experiencë prej më shumë se 100
vjet në fushën e edukimit. Gjithashtu ai është një nga shkollat me një traditë të gjatë në fushën
e turizmit dhe mikëpritjes në mbarë botën. MODUL University Vienna ofron arsim të avancuar në
fushat e menaxhimit ndërkombëtar, teknologjisë së re të mediave, qeverisjes publike, zhvillimit të
qëndrueshëm dhe menaxhimit të turizmit dhe mikpritjes. Të gjitha programet janë të akredituara
nga AQ Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria). Që nga viti 2012, programet e lidhura me turizmin janë akredituar nga sistemi i çertifikimit TedQual i fondacionit UNWTO
Themis.
MU kombinon një themel të fortë akademik me një angazhim në qëndrueshmërinë dhe inovacionin,
si shtytësit kryesorë të suksesit afatgjatë. Ajo synon të nxisë hulumtime të pavarura dhe origjinale
dhe të sjellë përfitimet e inovacionit tek komuniteti hulumtues dhe publiku i gjerë. MU operon mbi
një rrjet ndërkombëtar të universiteteve partnere, ndërmarrjeve tregtare dhe institucioneve publike.
Fakulteti i saj përbëhet nga studiues të njohur austriakë dhe ndërkombëtarë, të cilët kanë një angazhim të fortë për të zhvilluar këtë institucion në një platformë kërkimore kryesore në fushat e saj.
Universiteti ka një larmishmëri nacionalitetesh, ku aktualisht rreth 70% janë student ndërkombëtarë.

Studentë:
Studentë 6000 Studentë të huaj 70 %
Kohëzgjatja e studimeve
3-4 vite- programe universitare
2 vite- programe masteri
Viti akademik
2 semestra
Afati i fundit për regjistrim
31 Tetor/ 31 Maj - programe universitare
Të paktën 3-6 muaj përpara fillimit të vitit akademik programe masteri

Kriteret për pranim :
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS 6,0
> TOEFL 80 pikë
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6,5 / TOEFL 85 pikë

Akomodim
Universiteti ka partneritet me dy rezidenca studentore
ne qytetin e Vienes. Stafi universitar ndihmon dhe
mbështet nxënësit falas për të gjetur akomodim edhe
jashtë ketyre rezidencave.

Programet kryesore

Programe Bachelor:
BBA in Tourism and Hospitality Management (three-year program)
BBA in Tourism, Hotel Management and Operations (four-year program)
Bachelor of Science (BSc) in International Management

Majors:
Interactive Marketing,
Entrepreneurship and Governance
International Management

Specializime në:
Digital Marketing and Social Media
Innovation and Experience Design for Tourism
Tourism and Services Management
Sustainable Management and Governance
Entrepreneurship, Innovation and Leadership

Programe Master:
MSc in Management
MSc in International Tourism
MSc in Sustainable Development

Bursa
Universiteti ofron bursa merite për studentët në programet master deri në €5000.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro:
Programe Bachelor
Programe Master
Akomodim

€ 12,332 – 13 000 / vit
€12 000 – 19 000 vit
€ 3 600/ vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Webster University Vienna
Vienë,
Austri

Vienë – 20 min.

Jo

Po

Informacione të përgjithshme

Po

Webster University Vienna, është themeluar më 1915 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është
një universitet i sistemit amerikan, i orientuar drejt një prespektive globale. Kampusi universitar në
Vienë u themelua me 1981 dhe është i akredituar në SHBA dhe në Austri. Universiteti ndodhet në
zonën dy të Vienës në Palais Wenkheim, në një largësi shumë të shkurtër nga qendra e qytetit.
Fokusi i universitetit është përsosmëria në mësimdhënie e organizuar në klasa me numër të vogël
studentësh , kombinimi i teorisë me praktikën, si edhe edukimi dhe përgatitja e studentëve të vetë për të qenë pjesë e një shoqërie ndërkombëtare në zhvillim . Këtë focus, universiteti e vendos në
praktikë duke u angazhuar në studime kërkimore konkuruese ndërkombëtare. Universiteti ka siguruar një standard të lartë të arsimit universitar në Austri, duke u dhënë studentëve mundësinë për të
përfituar nga sistemi i arsimit amerikan me një kualifikim të sistemit Europian.
Webster ka një rrjet ndërkombëtar unik të kampuseve që u ofron studentëve mundësinë për studiuar pothuajse kudo në botë brenda një sistemi të vetëm universitar, pavarësisht nëse janë Shtetet e
Bashkuara të Amerikës , Evropë, Azi apo Afrikë.
WVPU është akredituar në Shtetet e Bashkuara nga HLC (Higher Learning Commission) dhe në Austri nga AQ Austria (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria) . Programet e biznesit
qe universiteti ofron gjithashtu janë akredituar nga ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs

Studentë:
80% studentë të huaj
500 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
Programet universitare: 4 vite
Master: 14-24 muaj
Stuktura e vitit akademik:
2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj
Janar, Mars, Gusht , Tetor
Afati i aplikimeve:
Korrik, Shtator , Shkurt, Prill (për semestrin në fjalë)

Kriteret për pranim
Programe bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme
> Lista e notave
> Letër rekomandimi nga dy profesorë
> TOEFL iBT 80 / IELTS 6, 0
Programe master
> Mosha mbi 22 vjeç
> Diplomë Bachelor
> TOEFL mbi 80 pikë /IELTS 6.5

Programet kryesore
Programe Bachelor :
International Relations
Management with emphasis on
-International Business
-Marketing
Media Communications
Psychology
Business Administration

Nënspecializime:
Business
Economics
European Studies
History

International Relations
Media Communications
Philosophy
Political Science
Psychology

Programe Master
International Relations
Marketing
Finance
Psychology with emphasis in Counseling Psychology
LLM Legal Practice (Conflict Resolution)
MBA

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro
Bursa
Universiteti ofron bursa për të gjithë studentët në bazë të meritës dhe nevojave financiare. Bursat që ofrohen mbulojnë deri në 50% të tarifës së studimeve (Programe Bachelor) dhe deri ne 25% të tarifës së studimeve (Programe Master).
Pranohen vetëm studentët që kanë mesatare të paktën 75 % (GPA 3.0 nga 4.0 sistemi Amerikan) dhe nivelin e duhur të anglishtes .

Programe bachelor
Programe master
Tarifë aplikimi
Tarifë regjistrimi i vonuar
Akomodimi

€ 20 600 / vit
€ 27 540- 36 720 / vit
€ 100
€ 100
€ 1650- 2750 /person/
semester

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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HOLLANDË
Hollanda njihet për mësimdhënien cilësore në Anglisht, qasjen praktike në arsimin e
lartë dhe tarifat shkollore të përballueshme. Gjithashtu ajo është një vend që mirëpret
çdo vit mijra student nga 160 vende të ndryshme të botës. 1 ndër 10 studentë në
Hollandë është student ndërkombërtar. Veç kësaj, ofron më shumë se 2,100 programe
studimi ndërkombëtare.
Hollanda ka dy lloje kryesore të institucioneve të
arsimit të lartë: universitetet kërkimore dhe universitetet e shkencave të aplikuara.
Universitetet kërkimore në Hollandë përgatisin studentët në studime akademike dhe kërkimore. Universitetet 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 – * Kontaktoni 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 Universitet” i cili përfshin disa hapa të rëndësishëm:
♦ Analiza e nevojave dhe objektivat e kandidatit

♦S
 igurimi 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 – 15 000 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“:
-N
 dihmë për të aplikuar në 4-5 universitete partnere
- 150 EUR çmimi paketës

♦ Përzgjedhja e specializimit më të përshtatshëm
♦ Një listë të shkollave të përshtatshme
♦ Zgjedhja e universiteteve të veçanta
♦D
 orëzimi i dokumentave në universitetet e për
zgjedhura
♦ Plotësimi i formularëve
♦ Monitorimi dhe mbajtja e korrespondencës
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Shërbime të tjera të ofruara nga “Integral“:
- Verifikim i dokumentave

Fontys UAS

Informacione te pergjithshme:
Studentet:
44 000 studente ne total
4800 studente te huaj
Kohezgjatja e studimeve:
4 vjet programe bachelor
Programe transferimi 1 vjeçare
Programe masteri 1 vjeçar

Eindhoven,
Tilburg, Venlo,
Hollande

Eindhoven 20 min

Po

Po

Po

2 semestre

Fontys është një nga universitetet më të mëdha të shkencave të aplikuara në Hollandë dhe ofron
një larmi programesh bachelor dhe master në gjuhën angleze.Shkolla ka 40 baza në qytete të
ndryshme dhe ofron mbi 120 programe bachelor dhe 17 master në teknologji informacioni, ekonomi, shkenca sociale, arsim dhe shëndetësi. Stafi mësimor është afërsisht 4,000. Ata trajnojnë mbi
38,000 studentë dhe ofrojnë shërbime këshillimi për mbi 15,000 të punësuar në kompani dhe organizata biznesi në të gjithë botën. .Tre kampuset më të mëdha të Fontys ndodhen në qytetet Eindhoven, Tilburg dhe Venlo. Programet ofrojnë një ndërthurje e teorisë, aplikim i njohurive, praktikës
praktike dhe detyrave të diplomimit. Renditja e pavarur hollandeze Keuzegids rendit Fontys si një
nga universitetet më të mira më të mëdha të shkencave të aplikuara në Hollandë

Programet kryesore:
Programet Bachelor:
Circus and Performance Art (Tilburg)
Communication - International Event, Music &
Entertainment
Studies (Eindhoven)
Dance (Tilburg)
Electrical & Electronic Engineering (Eindhoven)
Information & Communication Technology
(Eindhoven)
Industrial Engineering & Management (Eindhoven)
International Business (Eindhoven, Venlo)
International Finance & Control (Venlo)
International Lifestyle Studies (Tilburg)
International Marketing (Venlo)
Logistics Engineering (Venlo)
Logistics Management - International Fresh
Business
Management) (Venlo)
Marketing Management - Digital Business
Concepts (Tilburg))
Mechanical Engineering (Eindhoven)
Mechatronics Engineering (Eindhoven)
Physiotherapy (Eindhoven)
Software Engineering and Business Informatics
(Venlo)

Viti akademik

Programet Master:
Architecture (Tilburg)
Business Administration (MBA) (Venlo)
Business & Management (Venlo)
Care & Technology (Eindhoven)
Choreography (Tilburg, Rotterdam)
International Logistics, Procurement, Supply Chain
Management (Venlo, Plimouth)
Music (Tilburg)
Performing Public Space (Tilburg)
Urbanism (Tilburg)

Pranimi i studenteve te rinj
Shtator,Shkurt
Afati i aplikimeve
1 Maj

Kriteret per pranim:
Programet Bachelor:
Programet Bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
> TOEFL - 80 pike, , IELTS - 6.0 /
> Kërkesa shtesë për disa nga deget
Programet Master:
Diplomë Masteri
> Diplomë Bachelor në një specialitet të ngjashëm
> Praktikë në degen e studiuar
> TOEFL - 80 pike, , IELTS - 6.0

Bursa:
Universiteti ofron bursa merite deri ne 5000 Eur per vitin
e pare te studimit.

Informacion per kandidatet:
Integral Educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvillimin e
aplikimit deri ne momentin e nisjes.

Akomodimi:
Universiteti nuk ka kampusin e tij, por ka partneritet me disa agjenci akomodimi. Qiratë në qytete
janë rreth 300 - 600 euro në muaj, dhe studentët strehohen në konvikte me banjo, tualet dhe kuzhinë të përbashkët.

Tarifat ne Euro
Programet Bachelor
Programet Master
Akomodimi

7920 10 040/ vit
10 200 / vit
500-1100 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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HAN UAS
Arhnem, Nijmegen,
Hollandë

Amsterdam Schiphol
airport 50 min.

Informacione të përgjithshme

Po

Po

Po

Studentë:
Studentë mbi 30,000
Studentë të huaj 3000
Kohëzgjatja e studimeve
4 vite- programe universitare
2 vite- programe masteri
Viti akademik
2 semestra
Afati i fundit për regjistrim
1 Maj - programe universitare

Kriteret për pranim:
HAN University of Applied Sciences është një nga 5 universitetet më të mëdha të shkencave të aplikuara në Holandë. HAN ofron arsimim me cilësi të lartë, të kombinuar me praktikë në më shumë se
30,000 studentë. Kampuset e universitetit ndodhen në qytetet e Arnhem dhe Nijmegen, vetëm një
orë larg me tren nga kryeqyteti i Amsterdamit. HAN ka një bibliotekë të pasur, kompjutera të teknologjisë së fundit, librarinë me një sallë prej 300 vendendesh dhe dhoma konferencash të pajisura në
mënyrë të përsosur.
HAN University of Applied Sciences është renditur ndër 10 institucionet më të mira profesionale të
arsimit të lartë në Holandë. Procesi i mësimdhënies është shumë intensiv, klasat janë të vogla, gjë
që lejon kontaktin e direkt midis nxënësve dhe mësuesve. HAN ofron 62 programe Bachelor, 7 prej
të cilave në anglisht dhe 19 programe Master , 2 prej të cilave në anglisht, në më shumë se 30 000
studentë, 3000 prej të cilëve janë studentë ndërkombëtarë nga mbi 70 vende të ndryshme. Kurset
e HAN janë të shpërndara në dy kampuse, secili me një profil të veçantë. Kampusi në Arnhem kryesisht ka programe në degët inxhinierike dhe teknologjisë dhe degët ekonomike. Kampusi i Nijmegen ofron degët kryesisht në fushën e shëndetit, sportit, edukimit dhe shkencave sociale.
Ndërkombëtarizimi është një mjet i rëndësishëm për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe kërkimit
në HAN. Universiteti i kushton vëmendje të veçantë faktit që studentët kalojnë një periudhë të caktuar gjatë studimeve të tyre në një vend tjetër. Universiteti punon ngushtë me institucionet partnere në programet exchange, projektet ndërkombëtare dhe kërkimet e aplikuara ndërkombëtare.
Të gjithë studentët kanë mundësinë të mësojnë një gjuhë të huaj shtesë - holandisht, gjermanisht,
frëngjisht ose spanjisht.

Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS 6,0
> TOEFL 80 pikë
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6.0 / TOEFL 80 pikë
> Disa programe kërkojnë eksperiencë profesionale

Akomodim
Universiteti ka partneritet me rezidenca studentore..
Stafi universitar ndihmon dhe mbështet nxënësit falas
për të gjetur akomodim edhe jashtë ketyre rezidencave.

Programet kryesore
Programe Bachelor:
Automotive Engineering
Chemistry
Electrical and Electronic Engineering
Life Sciences
Mechanical Engineering
Communication
International Business
Accountancy
Business administration
Bioinformatics
Architecture

Programe Master :
Molecular Life Sciences
Master Engineering Systems
Circular Economy
General economics

Bursa
Universiteti ofron bursa për studentët deri në €5000 për të 4 vitet e studimit.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro:
Programe Bachelor
Programe Master
Akomodim

€ 7,290 - 8,700 / vit
€ 8,700 / vit
€ 350-500 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Radboud University

Informacione të përgjithshme
Studente
20 967 studentë në total
2306 studentë ndërkombëtarë
Kohëzgjatja e studimeve
1 vit Programet master
Viti akademik
2 semestra

Nijmegen,
Hollandë

Amsterdam - 1 orë

Po

Jo

Po

Fillimi i vitit shkollor
Shtator
Afati i fundit për aplikim

Universiteti Radboud u themelua në 1923, dhe emri i universitetit do të thotë “ai që sjell njohuri”.
Kampusi i tijj, përveç që është shumë i gjelbër dhe i bukur, vazhdimisht po azhornohet. Universiteti ka disa laboratorë të pajisur mjaft mirë dhe një qendër moderne sportive, e cila përveç trajnimit përdoret edhe për gara të ndryshme studentore dhe ngjarje sportive. Universiteti Radboud është
krenar që dy profesorë të tij (Prof. Andrei Geim dhe Prof. Konstantin Novoselov) morën cmimin Nobel në Fizikë në 2010. Përveçse është pedagog në universitet, Prof. Novoselov është edhe i diplomuar
ne kete universitet. Universiteti Radboud është një nga themeluesit e Rrjetit Kërkimor të Universitetit
Evropian.

Programet kryesore
Programet bachelor
American Studies
Artificial Intelligence
Arts and Culture Studies
Biology
Business Administration
Chemistry
Computing Science
Comparative European History
Economics and Business Economics
English Language and Culture
International Business Communication
Molecular Life Sciences
Philosophy, Politics and Society
Psychology

Programet master
Anthropology and Development Studies
Artificial Intelligence (with specializations)
Arts and Culture (with specializations)
Behavioural Science (Research)
Biology (with specializations)
Biomedical Sciences
Business Administration (with specializations)
Chemistry (with specializations)
Cognitive Neuroscience (Research) (with specializations)
Communication and Inf. Studies (with specializations)

Computing Science (with specializations)
Economics (with specializations)
Environm. and Society Studies (with specializations)
European Law (with specializations)
History
Historical, Literary and Cultural Studies (Research)
(with specializations)
Human Geography (with specializations)
Information Sciences
Language and Communication (Research)
Linguistics (with specializations)
Mathematics (with specializations)
Medical Biology (with specializations)
Molecular Life Sciences (with specializations)
Molecular Mechanisms of Disease (Research) (with
specializations)
North American Studies (with specializations)
Pedagogical Sciences (with specializations)
Physics and Astronomy (with specializations)
Philosophy
Philosophy (Research) (with specializations)
Political Science (with specializations)
Public Administration
Public Administration and Organisational Science
(Research) (with specializations)
Science (with specializations)
Social and Cultural Science (Research)
Spatial Planning (with specializations)
Theology (with specializations)

Akomodimi
Universiteti Radboud u ofron ndihmë studentëve ndërkombëtarë në gjetjen e akomodimit për vitin
e parë të studimeve. Studentët gjithashtu mund të kërkojnë strehim përmes sektorit privat

* Afati ndryshon sipas degeve
15 janar për programin bachelor me pranim të kufizuar
1 maj * për pranim Shtator
1 Dhjetor * për pranim Shkurt

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
>> IELTS - 6.0 (minimumi 6.0 për përbërës) / TOEFL
- iBT 80 (minimumi 20 për përbërës) / CAE, CPE
- C / TOEIC - 785
Programet master
> > Diplomë Bachelor në një fushë të lidhur
> IELTS / TOEFL / CAE, CPE - çdo program ka
kërkesat specifike për pikët dhe rezultatin
> GMAT për disa programe master ose më shumë
vlerësimi i komisionit për pranimin e dokumenteve
> Disa programe kërkojnë aftësi dhe kualifikime
specifike

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në Euro
Programet bachelor
Programet master
Akomodimi в общежитие

8340-11 471 / vit
11 471-16 165 / vit
370 - 450 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Rotterdam UAS
Rotterdam,
Hollandë

Rotterdam ,
Edindhoven,
Schihpel

Po

Informacione të përgjithshme

Jo

Po

Rotterdam Business School ofron një sistem të arsimit të lartë në gjuhen angleze , për një karrierë
të suksesshme profesionale në zemër të Europës , me një sërë programesh të biznesit ndërkombëtar në nivelin Bachelor dhe Master.
Rotterdam Business School është e lidhur ngushtë me shoqërinë dhe u mëson studentëve të
kombinojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre me përgjegjësinë sociale, si edhe të bashkëpunojmë
ngushtë me bizneset dhe organizatat. Në këtë mënyrë studentët përfitojnë si nga ana e cilësisë së
arsimit , ashtu edhe në praktikë. Detyrat dhe projektet nga bizneset dhe organizatat, intershipet ,
projektet e diplomimit , janë një pjesë e rëndësishme e kurrikulës.
Ashtu si në botën e biznesit, fokusi i universitetit është tërësisht ndërkombëtar. Së bashku me
partnerë në komunitetet e biznesit dhe arsimit në Europë, Afrikë, Azi dhe Amerikë , Rotterdam
Business School i ofrojn studentëve të vetë perspektivat globale që u nevojiten si edhe mjedisin
ideal për t’u përgatitur për një karrierë ndërkombëtare.
Qyteti portual i Roterdamit ofron nje vend të përsosur për të filluar një karrierë studimi ndërkombëtare. Shtëpia e portit më të madh në Evropë, Roterdam ka lidhje globale të tregtisë dhe transportit. Një faktor i rëndësishëm i suksesit të universitetit lidhet ngushtë me dinamikën e qytetit.

Studentë:
30% studentë të huaj
3800 nxënës në total
Kohëzgjatja e studimeve:
3-4 vite programet Bachelor
1 vit programet Master
Viti akademik:
2 semestre: Shtator, Qershor
Pranimi i studentëve të rinj:
Shtator (programe Bachelor)
Shator- Shkurt (programe Master)
Afati i aplikimeve :
1 Maj

Kriteret për pranim

Programe Bachelor:
> Diplomë e shkollë së mesme
> TOEFL iBT 80/ IELTS 6.0

Programe Master:
> Diplomë Bachelor në fushën e Biznesit
> Diplomë Bachelor ( jo në fushën e Biznesit) + 2
vite ekpreience pune
> TOEFL ibt 90/IELTS 6.5

Programet kryesore
Programe Bachelor
International Business for Asia
International Business and Languages
International Business and Management
International Business and Supply Chain Management

Programe Master
Consultancy and Entrepreneurship
Finance and Accounting
International Supply Chain management

Programe të tjera
Vit Përgatitor – 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
pranimin 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 200 universitete në mbarë
botën.
Fast Track - Studentet kane mundesi qe 4 vitet e studimit ti zhvillojne ne 3 vite.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro:
Vit Përgatitor:
Programe Bachelor
Programe Master
Akomodimi
Shpenzime jetese

5000 (6 muaj); 9000 (12 muaj)
8,250 - 9,340/ vit
10440-11 420 / programe
300-600 / muaj
350 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Saxion UAS

Informacione të përgjithshme
Studentë:
27,000 studentë në total
3500 studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
4 vjet programe bachelor
Specializime afatshkurtra 3-6 muaj

Deventer, Enschede,
Apeldoorn,
Hollandë

Amsterdam - 1,5 orë

Po

Jo

Po

Programet master 1 vjeçare
Viti shkollor
2 semestra

Universiteti Saxion është një përfaqësues i shkollave profesionale dhe është një nga universitetet
më të mëdha në Hollandë. Ndodhet në pjesën lindore të vendit dhe ka degë në tre qytete. Programet në anglisht janë në fushën e biznesit, shkencave teknike dhe kujdesit shëndetësor dhe
janë zhvilluar në përputhje me praktikat dhe teknologjitë moderne. Mësimi në Universitetin Saxion është i orientuar nga studentët. Katër aspektet e kësaj politike janë thelbësore: arsimi cilësor i
përqendruar në praktikën profesionale; trajnim i strukturuar në mënyrë që studentët të fitojnë njohuri praktike; përfshirje e drejtpërdrejtë e studentëve në arritjen e rezultateve me ndihmën e një
plani zhvillimi personal; administrim me funksionim të mirë. Qëllimi i universitetit është të ofrojë një
mjedis dhe atmosferë shumëkombëshe të përshtatshme për arsimim dhe jetë të të rinjve.

Programet kryesore (në anglisht) - Enschede (E), Apeldoorn (A), Deventer (D)
Programet bachelor
Applied Computer Science (E)
Creative Media and Game Technologies (E)
Electrical and Electronic Engineering (E)
Fashion and Textile Technologies (E)
Hotel Management (A)
Information and Communication Technology Software Engineering (D)
International Business (D) (E)
International Finance and Accounting (E)
International Human Resource Management (E)
Physiotherapy (E)
Tourism Management (D)

Programet master
Applied Nanotechnology (E)
Business Administration (D)
Facility and Real Estate Management (D)
Innovative Textile Development (E)
Management (D))

Pranimi i studentëve të rinj
Shtator, Shkurt
Afati i fundit për aplikim
1 maj, Fizioterapi - 1 Prill

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> Diploma e arsimit të mesëm
> TOEFL - iBT 79, pBT 550 / IELTS - 6.0 / CPE, CAE
- Klasa C
* Rezultatet më të vjetra se 2 vjet nuk pranohen
Programet master
> Diplomë Bachelor
> Internship (rekomandohet)
> TOEFL - iBT 79, pBT 550 / IELTS - 6.0 / CPE, CAE
- Klasa C
* Rezultatet më të vjetra se 2 vjet nuk pranohen

Informacion për kandidatët:

Akomodimi
Universiteti ka agjensi partnere ne lidhje me akomodimin e studentëve ndërkombëtarë, dhe qiratë
e ofruara janë për rreth 450 euro në muaj. Duke qene se dhomat janë të kufizuara, studentët mund
kërkojnë akomodim edhe përmes sektorit privat

Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në Euro
Programet bachelor
Programet master
Akomodimi

7800/ vit
9 950-14 000 / vit
600-800 muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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The Hague UAS
Hagë,
Hollandë

Amsterdam - 35 min.
Rotterdam - 25 min.

Po

Informacione të përgjithshme

Jo

Po

The Hague University of Applied Sciences eshte nje universitet i shkencave te aplikuara me filozofine e kombinimit te teorise dhe praktikes. 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.
Kampusi kryesor i The Hague University of Applied Sciences eshte I vendosur ne qytetin e Hages. Haga eshte qyteti ndërkombëtar i paqes dhe drejtësisë - zemra politike dhe kulturore e
Hollandës. Është shtëpia e Pallatit të Paqes, Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, Binnenhof
(parlament), 115 ambasada, kompanive nderkombetare si Shell, Siemens dhe ING dhe shumë
NGO ndërkombëtare. Universiteti ka kampuse edhe ne Zoetermeer dhe Delft.
THUAS ka rreth 26 000 studente te cilet vijne nga me shume se 146 studente, 13 % prej te cileve jane student nderkomberate. Kjo gje e ben universitetin nje nga universitetet e shkencave te
aplikuara me diversitetin me te madh te kombesive te ndryshme. Universiteti ofron 15 programe
studimi te cilat jane te zhvilluara ne Anglisht dhe varjojne ne deget e inxhinierise, ligjit , shkencave
sociale dhe biznesit . The Hague University ofron 11 programe Bachelor dhe 4 programe Master
te zhvilluara ne Anglisht. Programet nderkombetare Bachelor dhe Master jane vazhdimisht te perditesuara per te reflektuar zhvillimet dhe ndryshimet ne biznes dhe industri. Ato jane te akredituata NVAO (The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders).

Studentë:
13% studentë të huaj
26 000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve:
3-4 vjet studime universitare
1 vit master
1 vit MBA
Viti universitar:
2 sеmestra
Fillimi i vitit akademik:
Shtator
Afati i aplikimeve:
1 Maj (Programe Bachelor)
31 Maj (Programe Master)

Kriteret për pranim
Programe Bachelor:
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80 pikë/IELTS 6. 0 pikë
Programe Master:
> Diploma universitare ose stazh në një fushë përkatëse
> TOEFL iBT 80 pikë/IELTS 6. 0 pikë

Bursa
The Hague University of Applied Science ofron bursa
me vlerë 5,000 EUR. Për të përfituar këto bursa 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.

Programet kryesore
Programe Bachelor:
European Studies
Industrial Design Engineering
International Business
International Communication Management
International Financial Management and Control
International & European Law
International Public Management
International Sport Management
Process & Food Technology
Safety and Security Management Studies
User Experience Design

Programet Master:
Master of Financial Management and Control
Master of Business Administration (MBA)
Master of Business Administration (MBA)-Specialised track: Responsible Management for a Sustainable World
Master in International Communication Management

Akomodimi
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
300 - 600 euro në muaj. Zakonisht studentët e vitit të parë zgjedhin llojet e akomodimit nga agjensitë partenere të universitetit dhe më vonë gjejnë vetë akomodimin e dëshiruar.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Taksat në euro:
Programe bachelor :

8 375 / vit

Programe master:

16 100- 19 300 / programi

MBA

18 950 - 20 500 / programi

Akomodim

300 - 600 / muaj

Shpenzime jetese

800- 1 000 /muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Tilburg University
Tilburg,
Hollandë

Eindhoven 30 min.

Po

Informacione të përgjithshme

Po

Po

Tilburg University është themeluar në vitin 1927. Ai është një universitet i bazuar në kërkimet shkencore dhe në vite eksperience dhe tradita, duke i inkurajuar dhe përgatitur studentët me kërkesat
profesionale të botës moderne. Universiteti është i njohur për arsimin e tij me cilësi të lartë, orientimin social dhe ndjenjën e fortë të jetuarit në kampus dhe në komunitet. 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.
Tilburg University ofron nje numër të madh të programeve bachelor dhe master në gjuhën angleze
në fushat e: Ekonomisë dhe Menaxhimit, Ligjit dhe Administratës Publike, Shkencave Sociale , Kulturës & Filozofisë, Teologjisë. Stafi i kualifikuar i universitetit siguron cilësi të lartë në arsimim. Ai
nxit lidhjen dhe bashkëpunimin ndërdisiplinor midis njerëzve dhe ekipeve dhe promovon cilësinë e
lidershipit brenda një organizate efektive.Universiteti Tilburg operon me një orientim ndërkombëtar
akademik. Ai ka partneritet me më shumë se 100 universitete në vende të ndryshme të botës , disa
prej të cilave janë Universiteti Cornell, Universiteti i Barcelonës, Universiteti i Glasgow, National University of Singapore etj. Tilburg University është renditur në 50 universitetet më të mira në botë dhe
vend të parë në Hollandë për degën e Economics & Econometrics, për vitin 2018, (QS World University Rankings by subject, 2018).

Programet kryesore
Programe Bachelor
BSc Econometrics and Operations Research
BSc Economics
LLB Global Law
BSc International Business Administration
Liberal Arts and Sciences
BSc Psychology
BA Online Culture: Art, Media and Society
BSc Global Management of Social Issues
BSc Cognitive Science and Artificial Intelligence
Joint BSc in Data Science
BSc Human Resource Studies: People Manage
ment
BA Theology
BSc Public Governance: Public Administration, Economics and Law
BSc International Sociology

Programe Master
Accountancy: CFA track
Applied Social Psychology (Double degree)
Business Analytics and Operations Research
Business Communication and Digital Media
Christianity and Society
Cognitive Science and Artificial Intelligence
Communication and Cognition
Communication and Information Sciences

Cross-Cultural Economic Psychology (Double degree)
Data Science and Entrepreneurship
Data Science and Society
Econometrics and Mathematical Economics
Economic Psychology
Economics
Finance
Health Humanities
Information Management
Information Technology for Enterprise Management (ITEM)
International Business Tax Economics
International Management
LLM International Business Law
LLM International Law and Global Governance
Management of Cultural Diversity
Marketing Analytics
Marketing Management
MSc Public Governance
New Media Desing
Philosophy
Research Master in Business
Research Master in Economics
Research Master in Language and Communication
Research Master in Philosophy
Supply Chain Management

studentë:
14 269 studentë në total
30 % studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
Studime universitare- 3 vjet
Studime masteri- 1-2 vit
Fillimi i vitit akademik:
Shtator
Afati i aplikimeve:
*programe bachelor- 1 Maj
*programe masteri- 1 Maj

Kriteret për pranim
Programe Bachelor:
> Academic IELTS: minimum 6.0
> TOEFL Internet-based: minimum 80
Programe Master:
> Academic IELTS: minimum 6.5
> TOEFL Internet-based: minimum 90

Bursa
Universiteti ofron bursa të pjesshme në bazë merite
deri në 4000 eur. për disa nga degët që ofrohen në
programet bachelor.
Universiteti gjithashtu ofron bursa per studentet ne
programet Master in Research . Me vleren e burses
qe do te perfitojne , keta studente do te paguajne
tarifen e shkolles vetem 2083 eur.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro
Programe bachelor
BA in Global Law
Programe master (MSc)
Akomodimi, ushqimi, librat,
sigurimet

8 700 / vit
14 600 / vit
11 100-14 600/ vit
10 000 / vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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VIA University College
Herning, Horsens,
Aarhus
Danimarkë

Copenhagen - 3 orë
Hamburg - 4 orë

Po

Jo

Informacione të përgjithshme
Studentë:
2 500 studentë të huaj
18 500 studentë në total

Po

VIA University College është themeluar në vitin 2008 si rezultat shkrirjes së disa institucioneve të
arsimit të lartë. Sot, VIA është një nga gjashtë kolegjet universitare të vendit, që mbulon Rajonin
Qendror të Danimarkës. VIA University College, e vendosur në rajonin qendror të Danimarkës dhe
edukon inxhinierë, designer, mësues, specialistë të arsimit, dhe infermierë. Universiteti ofron më
shumë se 40 programe në tetë fushata në të gjithë rajonin. Programet, kurset dhe kërkimet shkencore fokusohen në praktikën profesionale në fusha të tilla si kujdesi shëndetësor, mësimi, edukimi
social, teknologjia, biznesi dhe design.
Departamentet e arsimit arsimit pasuniversitar të VIA kanë më shumë se 20,000 pjesëmarrës vjetorë
në programet e diplomimit, specializimeve dhe programet master. Programet e VIA kombinojnë
mësimdhënien me bazë kërkimore me trajnime praktike në kompanitë publike dhe private. VIA ka
tetë kampusë në Rajonin Qendror të Danimarkës dhe ka kampusin kryesor në Aarhus.
VIA University College është një institucion i arsimit të lartë i njohur publikisht dhe i financuar nga
shteti, i suportuar nga Ministria daneze e Arsimit të Lartë dhe Shkencës.

Kohëzgjatja e studimeve:
3.5-4.5 vite bachelor
2 vjet specializimi
Viti akademik: 2 semestre
Fillimi i vitit akademik: Gusht, Shtator ,Shkurt
Afati i aplikimeve:
15 Mars

Kriteret për pranim
Programet e specializimit:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80+ pikë/ IELTS 6,5 pikë o
Programe bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80+ pikë/ IELTS 6,5 pikë ose një test në
zyrat e Integralit.
> Për studimet Bachelor Global Business Engineering : TOEFL iBT 100/ IELTS 7.0 A
> Dosje me punime për të gjithë specializimet në
fushat e modës.

Bursa
Universiteti ofron bursa merite duke filluar nga 25%
deri në 50 % për vitin e parë të studimeve.

Programet kryesore
Programe Bachelor
Architectural Technology & Construction Mgmt.
Character Animation
Civil Engineering
Computer Graphic Arts
Global Business Engineering
Global Nutrition & Health
Graphic Storytelling
Materials Science & Product Design
Mechanical Engineering
Software Engineering
Supply Engineering
Value Chain Management

Akomodimi
Programe Master
Psychomotor Therapy

Specializimet - 2 vjet

Kolegji ka nje rezidencë të re e cila është e vendosur
pranë ndërtesës ku zhvillohet studimi. Rezidenca 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.

Design, Technology & Business
Construction Technology
Marketing Management

TOP-UP për programet Bachelor
Design & Business
International Sales & Marketing Management

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

Stazh pune si nxënës
Stazhi është i detyrueshëm për programet universitare dhe zgjat 5 muaj. Kolegji punon me kompani lidere të cilat mundësojnë stazhin. Zakonisht stazhi nuk paguhet megjithëse disa studentë marrin
një bonus për performancë të mirë.

Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro
Programe bachelor
Programet e specializimeve
Tarifë Aplikimi
Akomodimi në rezidencë

12 000 - 15 000/ vit
18 650 / programi
100 / aplikimi
250-390 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021

56

Jönköping University

Informacione të përgjithshme
Studentë:
1300 studentë të huaj
10000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve:
Bachelor: 3 vjet
Master: 1-2 vjet

Jönköping,
Suedi

Jönköping - 15 min.

Po

Po

Po

Afati e aplikimeve:
2 Maj

I themeluar ne vitin 1994 Jonkoping University eshte universiteti I pare ne vendet Skandinave qe
ka filluar te ofroje programe ne gjuhen angleze.Per momentin ne universitet studiojne 12600 studente ,2300 nga keto te huaj dhe 30% e mesuesve vijne nga jashte. Universiteti Jönköping është
një universitet i ri me orientim profesional, i karakterizuar nga një shkallë e lartë internacionalizimi,
një frymë sipërmarrëse dhe një bashkëpunim te gjerë me shoqërinë përreth. Kampusi ka një mjedis
vërtet ndërkombëtar dhe akademik me studentë dhe staf nga të gjitha pjesët e botës.Brenda arsimit ashtu edhe hulumtimit, Universiteti Jönköping ka një bashkëpunim të ngushtë me biznesin dhe
shoqërinë.Universiteti fokusohet dhe orientohet ne fushen e studimeve sipermarrese dhe te biznesit. Universiteti ofron 80 programe dhe specializime në nivelin Bachelor dhe Master dhe studentë
përgatitës për të punuar në një kontekst ndërkombëtar.Jonkoping eshte partner me firma te vogla
Suedeze dhe firma te medha si IKEA,Volvo,Scania,Tertra Pack,Ericsson etj ku studentet kane mundesine te aplikojne ne praktike ato qe kane mesuar ne teori.Universiteti ze vendin e dyte ne Suedi per
formimin e studenteve.

Programet kryesore
Programe Master
International Logistics and Supply Chain Management
International Marketing
Strategic Entrepreneurship
Global Management
International Financial Analysis
Digital Business
Economic Analysis
Engineering Management
Information Architecture and Innovation
User Experience Design
Production Development and Management
Product Development and Materials Engineering
Industrial Design
AI Engineering
Sustainable Building Information Management
Materials and Manufacturing (web-based)
Sustainable Communication
Interventions in Childhood
EDUCARE The Swedish Preschool Model
Occupational Therapy (web-based)

Fillimi i vitit akademik:
19 Gusht

Kriteret për pranim
Programe bachelor/master:

> Diplomë e shkollës së mesme/diplomë bachelor
> TOEFL IBT 90 / IELTS – 6.5

Programe Bachelor:
International Management
Marketing Management
Sustainable Enterprise Development
International Economics
New Media Design
Sustainable Supply Chain Management
Prosthetics and Orthotics

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në SEK
Akomodimi
Universiteti mundëson asistencë për gjetjen e akomodimit.

Bachelor/Master
Shpenzimet jetësore
Akomodimi duke filluar nga:

100,000 - 160 000 / vit
5 000 muaj
3 300-4 750 / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Swiss Education Group
Zvicër
Për tre dekada me radhë Swiss Education Group është një nga grupet më të mëdha të arsimimit 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 bashkua 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 nevojat 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 praktikë 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.

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. Kualifikimi i atyre që diplomohen nga
këto Kolegje është i njohur 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
BA in Hospitality Business Management

Diploma Master
MA in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry
IHTTI (themeluar në 1984) është i vendosur në
zemër të Neuchatel. Instituti është i njohur ndërkombtarisht për programe, të cilat kombinojnë
edukimin praktik, menaxhimin dhe dizenjimin e
hoteleve si dhe mbështet qasjet individuale të çdo
studenti. Kjo është e mundur për faktin se shkolla ka vetëm 200 studentë, të cilët përzgjedhen me
shumë kujdes. Diploma Bachelor of Arts lëshohet
në partneritet me University of Derby në Britaninë
e Madhe.

Programet kryesore (në Anglisht)

Programet kryesore (në Anglisht)

Diploma Bachelor

Diploma Bachelor
Bachelor of Arts (Honours)in International
pitality & Design Management

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 kombinojnë më të mirën e traditës Zvicerane me praktikat e menaxhimit Amerikan. HIM bashkëpunon me
American Northwood University për BAA Degree
në Hospitality Management.

Hos-

Diploma Master
Master of International Business in Hotel and Design Management

Bachelor of Business Administration (with Specialization) in Hospitality Management

Diploma Master
Master of International Business in Hospitality
Management (with Specialization)
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Gjuha e mësimit
Anglisht
Kampuse universiteti
Montreux, Neuchatel, Le Bouveret, Bing, Lucern, Caux,
Leysin
Aeroporti më i afërt:
Gjenevë, Zyrih

Informacione të përgjithshme
Numri i studentëve: 6000
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 – 1-2 vite
Viti akademik: 3 semestre
Datat e fillimit: prill
Afatet e aplikimit: 3 muaj para fillimit të semestrit

Kritetet për aplikim:
Për programet bachelor :
> Diplomë diplomë e shkollës së mesme
> Duke filluar nga TOEFL 61 iBT/IELTS 5. 5 ( në varësi të
programit)
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 frymëzohet nga tradita më e mirë Zviceriane në menxhimin e hoteleve. Studentët e diplomuar në Bachelor ose Master pajisen me dy diploma – Zviceriane dhe Britanike nga universiteti
elitar për turizëm në Britaninë 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
Gjeneva ose Zyrih. Orët mësimore zhvillohen në
dy ndërtesa të cilat në të shkuarën janë përdorur si
hotele: – Mont Blanc Palace dhe Belvedere.

Programet kryesore (në Anglisht)
Diploma Bachelor
Bachelor in Hospitality and/or Events Management
(Honours)

Diploma Master
MIB - Master of International Business in Hotel,
Resort and Spa Management
Master of Arts in International Hotel Business
Management / Master of International Business in
Hotel Management
Master of International Business in Hotel & Resort
Management
Master of Science in International Hospitality Management

Culinary Institute në Zvicër është i vendosur midis vijave kufitare të traditave Evropiane
të kulinarisë, përfshirë këtu ato Franceze dhe
Italiane. Mësimdhënia, e cila kombinon klasat
praktike dhe ato teorike, është e organizuar 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.

Për programet Master :
>Diplomë bachelor
> TOEFL 80 iBT/IELTS 6. 0 -

Programet kryesore (në Anglisht)
Programe Bachelor
Bachelor of Arts in Culinary Arts

Kurse Profesionale:
Swiss Grand Diploma in Culinary Arts
Swiss Grand Diploma in Pastry & Chocolat

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në Franga Zvicerane
Programet Bachelor (përfshijnë
tarifat shkollore, akomodimin
dhe vaktet)

35 500 – 67 800/ vit

Programet Master (përfshijnë
tarifat shkollore, akomodimin
dhe vaktet)

35 700 – 72 950/ vit

Tarifë shtesë për dhoma teke

Nga 2350/semester

Tarifë shtesë për dhoma dyshe
luksoze

Nga 1900/semester

Depozita
Para xhepi
Kosto shtesë (siguracioni, ekskursionet, uniforma e shkollës,
librat)
Kosto shtesë (siguracioni, ekskursionet, uniforma e shkollës,
librat)

1500
Min. 200/month
Nga 2150 për semestrin
e pare
Nga 1500 për çdo semester në vazhdim
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Vrije Universiteit Brussel

Informacione te pergjithshme:
Studentet:
Studente ne total 14 000
Studente te huaj 3000
Kohezgjatja e studimeve:
Programet Bachelor: 1-2 години
Programet master: 1 година

Bruksel,
Belgjike

Bruksel

Po

Po

Po

Viti akademik
2 semestre: shtator/shkurt
Fillimi i vitit shkollor:
Shator
Afati i aplikimeve:Bachelor dhe Master – 1 Qershor

Vrije University Brussel është një universitet ndërkombëtar që ndodhet në zemër të Europës, në
Bruksel, dhe ka një histori të pasur që e ka zanafillën në vitin 1834. Nëpërmjet programeve studimore dhe kërkimore të standarteve më të larta bashkëkohore, VUB-i ka si qëllim të kontribuojë
në mënyrë aktive dhe të përkushtuar për një shoqëri më të zhvilluar në të ardhmen. VUB kombinon studime fituese të çmimeve dhe programe studimore të akredituara të mësuara në anglisht
(Bachelors, Master dhe PhD) me ndikim të lartë në inovacionin social, ekonomik dhe kulturor.
Kampuset kanë gjithçka që ju nevojitet studentëve: një bibliotekë e gjerë, laboratorë moderne,
një qendër karriere, ambiente sportive, kujdes mjekësor, shkolla gjuhësore, restorante studentore dhe një qendër kulturore. Studentët gjithashtu mund të përfitojnë nga shërbimet e Qendrës
së Karrierës Universitare, e cila u siguron atyre ndihmë aktive për të gjetur një stazh ose një vend
pune. Duke pasur parasysh vendndodhjen e universitetit në qytet, i cili strehon selinë e Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian, Këshillit Evropian dhe NATO, të diplomuarve u jepet perspektiva e zhvillimit në qendër të politikës dhe biznesit ndërkombëtar..

Kriteret per pranim
Programe masteri
> Diploma e arsimit të lartë / prejardhja akademike
> TOEFL iBT min 80 / IELTS min 6.5 / CAE B
Programe të tjera
> kurse verore në anglisht

Programet kryesore:
Programet Bachelor:
 ocial Sciences
S
Business Economics

Programe Master:
 pplied Science and Engineering: Applied ComA
puter Science
Applied Science and Engineering: Computer Science
Architectural Engineering
Chemical and Materials Engineering
Chemistry
Civil Engineering
Educational Sciences
Electromechanical Engineering
Electrical Engineering
Linguistics and Literary Studies
Biology
Biomolecular Sciences
Molecular Biology
Photonics Science and Engineering
Physics and Astrophysics
Biomedical Engineering
Water Resources Engineering

 hysical Land Resources
P
Geography
Marine and Lacustrine Science and Management
Urban Studies
Business Engineering: Business and Technology
Management
International Business
Communication Studies
International and European Law*
Political Science: European and International Governance*
Digital Communication Leadership
Biomedical Engineering

Programe te certifikuara:
China Business Development
International Trade and Investment – NEW
Economic Diplomacy – NEW
European Policy Making
Football Business

Akomodimi
Universitetiit Brussel i Vrije ka partneritet me agjensi që ofrojnë bujtina ose strehim në afërsi të
ndërtesave të Universitetit.

Informacion per kandidatet:
Integral Educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvillimin e
aplikimit deri ne momentin e nisjes..

Tarifat ne Euro:
Programet Bachelor:
Programet Master:

3800 / vit
3850-4690 /vit.
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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.

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
studentët 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 Administrim
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 programi MBA në Piza i cili fillon në janar, kohëzgjatja e tij
është 1 vit). Studentët ndërkombëtarë mund të aplikojnë paraprakisht për të gjitha programet që mësohen
në gjuhën angleze nga fillimi i janarit deri në fund të
majit (disa programe mund të variojnë).
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Ca foscari University of Venice
Venecje,
Itali

Venecje Marco Pollo

Jo

Po

Po

hemeluar më 1868 si “Scuola Superiore di Commercio” (Shkolla e Avancuar për Tregti), Ca ‘Foscari ishte institucioni i parë italian që merrej me arsim të përparuar në Biznes dhe Ekonomi. Kampusi kryesor ndodhet në pallatin e madh gotik “volta de canal” (në kthesën e Kanalit të Madh), në
zemër të Venecias. Si një nga institucionet lider ne përsosmërine akademike, Ca ‘Foscari përpiqet
të tërheqë studiues të talentuar në të gjithë botën, duke ofruar një kurrikul të dalluar. Misioni I universitetit është:
Promovimi I risive shkencore duke ndërmarrë hulumtime të larta të cilësisë, duke adresuar pyetje
globale dhe duke dhënë ndikim të pranuar në disiplina të ndryshme;
Krijimi i një komuniteti te larmishëm dhe ndërkombëtar me studiues dhe studentë në zemër të një
prej vendeve më mahnitëse në botë;
Të veprojë si një institucion i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm, duke përfituar nga kultura dhe përsosmëria akademike për të promovuar inovacionin qytetar dhe rritjen ekonomike.

Informacione të përgjithshme
Studentët:
20,000 në total
1.500 studentë ndërkombëtarë
Kohëzgjatja e studimeve:
Programet e licencës: 3 vjet
Programet e masterit: 2 vjet
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator / Janar
Afati i aplikimit:
Janar /Maj

Kriteret për pranim
Programet e licencës:
> Diploma e Bachelor / lista e notave për
klasat 9-11, nëse nuk keni mbaruar ende
studimet
> Niveli anglez B1 / B2
> Testi i pranimit sipas deges
Programet e masterit:
> Diplomë Bachelor / lista e notave
nëse nuk keni mbaruar ende studimet
> Niveli i anglishtes B2
> Testi i pranimit sipas deges

Akomodimi
Programet kryesore ne gjuhen angleze (lista nuk eshte e plote)
Programet bachelor
Economics and Business
International Trade
Business Administration and
Management
Digital Management
Philosophy, International Studies
and Economics
Computer Science
Environmental Sciences
Sustainable Chemistry and
Technology
Conservation and Restoration
Technologies
Conservation of Cultural Heritage
and Performing Arts Mgmt.

History
Literature
Society Sciences and Social
Service

Programet master
Accounting and Finance
Economics and Finance
Economics and Management of
Arts and Cultural Activities
Business Administration
Enviromental Science
Chemical Sciences for Conservation
and Restoration

1) Më poshtë mund të gjeni emrat e konvikteve
të cilët kanë qenë partnerë me Universitetin Ca`Foscari:
Domus Civica, Collegio Santa Caterina, Collegio Universitario dei Gesuiti di Venezia, Collegegio Universitario
San Pietro, Casa Studentesca Domus Giustinian,
Casa Fentesca Mos Fosca, Casa Studentesca San
Michele Casa Studentesca We_Crociferi, CCH Redentore,
Instituti Don Orione Bern;
2) Ashtu si Office Zyra e Strehimit Foscari mund t’u ofrojë studentëve një listë të apartamenteve private me qira
në ndajnë me studentë të tjerë, nga Venecia, Mestre dhe
Lido, për periudha të shkurtra ose të gjata

Bursa
Kolegji Ndërkombëtar Ca Foscari zgjedh një numër studentësh italianë dhe internacionale çdo vit
për regjistrim në vitin e parë në nivelin bachelor dhe master: pranimi bazohet në një numër të kritereve të përzgjedhjes. Përveç akomodimit të subvencionuar nga institucioni, ajo
jep bursa të plota dhe të pjesshme sipas meritave.

Informacione te tjera
Që nga viti 2014, Ca`Foscari është renditur nga Ministria Italiane e Arsimit si një nga 5 kryesuesit
Universitetet italiane në Itali dhe renditet ndërkombëtarisht nga QS dhe THE.

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në Euro
Programet Bachelor
Programet e masterit
Akomodim

1900
2100
200- 400
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John Cabot University

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

Rome,
Itali

Rome - 30 min.

Jo

Po

Po

Në Universitetin John Cabot, Roma është kampusi juaj. JCU kombinon cilësitë më të mira të një kolegji amerikan të arteve liberale me historinë dhe trashëgiminë kulturore të Qytetit të Përjetshëm.
Me fakultetin e saj të klasit botëror dhe studentët që përshëndesin nga mbi 70 vende, JCU ofron
trembëdhjetë programe të gradës, si dhe studion mundësi të huaja në kontekstin e një mjedisi
ndërkombëtar.Deri rreth vitit 1991 ai njihej si John Cabot International College.John Cabot University eshte nje universitet amerikan ne Rome dhe pergatit student vendas dhe te huaj. Arsimimi ne
te eshte sipas standarteve amerikane,duke pasur mundesin e perfitimit te nje diplome nga University of Wales. Sipas Cool Colleges 101, Universiteti „ndjek sistemin amerikan të arsimit me një karakter të veçantë evropian.” Universiteti ka tre kampuse në lagjen Trastevere të Romës qendrore të
quajtur Frank J. Guarini Campus, Camp Tiber, dhe Campus Caroline Critelli Guarini në brigjet e lumit
Tiber. Të tre vendet janë rreth pesë minuta nga njëri-tjetri dhe afër të dy Vatikanit dhe Forumit Romak

Afati i aplikimeve :
Për semestrin e vjeshtës- 1 Korrik
Për semestrin e pranverës- 15 Nëntor
Për semestrat e verës 15 prill dhe 15 Maj
Afati i fundit për aplikimin e bursës - Prill

Kriteret për pranim
> Diplomë e shkollës së mesme (mesatarja mbi 7. 5);
> TOEFL iBT mbi 85 pikë
> IELTS 6,5

Programet kryesore
Programe Bachelor (major)
Art History
Business Administration
Classical Studies
Communications
Economics and Finance
English Literature
History
Humanistic Studies
International Affairs
International Business
Italian Studies
Marketing
Political Science

Specializime dytësore:
Art History
Business Administration
Classical Studies
Communications
Creative Writing
Economics
English Literature
Entrepreneurship
History
Humanistic Studies
International Affairs
Italian Studies
Marketing
Philosophy
Political Science
Psychology

Programe të tjera
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.

Bursa
Presidential Scholarships
Presidential Scholarship eshte nje burse me vlere deri ne €7000 në vit dhe bazohet në rezultatet.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro
Tarifë regjistrimi
Depozitë taksa e shkollimit
(zbritet nga pagesa e fundit)
Tarifë shkollimi

50
500
9 450/semester

Depozitë në rast dëmi

100

Akomodim në kampus

4000 - 5 100 / semestër

Ushqim
English Language - ENLUS

450 / 60 vakte
3 000 - 3 500 / semestër
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Istituto Europeo di Design

Informacione të përgjithshme
Studente:
1600 studentë të huaj
70000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
3-4 vite. Programet bachelor
1 vit Programet master
1 vit specializim

Itali, Spanj,
Brazil

Milano, Rome,
Barcelona San Paulo

Po

Po

Po

Instituto Europeo di Design (IED) është një nga shkollat më të mira të Design në Itali. Prej 15 vitesh,
shkolla është e organizuar në katër disiplina: Design, Fashion, Visual Communication,Managment.
Fakultetet përbëhen nga ekspertë dhe profesionistë të kompanive të mirënjohura që operojnë në
këto fusha. Shkolla ka partneritet me më shumë se 200 kompani, të cilat ofrojnë programe trajnimi
për studentet e vetë. Sot, IED ka një rrjet ndërkombëtar vazhdimisht në zgjerim që ofron diploma
bachelor dhe organizon kurse trevjeçare, programe masteri, zhvillim të vazhdueshëm profesional
dhe kurse të avancuara trajnimi. Shkolla ka kampuse në nëntë qytete – Milano, Torino, Venedik, Cagliari, Firence, Romë, Barcelonë, Madrid dhe Sao Paulo. Si një shkollë ndërkombëtare, Istituto Europeo di Design mirëpret studentë me kombësi dhe kultura të ndryshme në të gjitha kampuset e
saj. Ne të studiojnë rreth 2000 studentë nga 100 vende të ndryshme të botës.

Programe 1 vjeçare në anglisht
Programet janë të dizajnuara për studentë ose të rinj që nuk kanë përvojë të mëparshme në fushën
e modës dhe dizajnit. Kurset fillojnë në janar.

Programet e gjuhës angleze (lista nuk është e plotë)
Program bachelor
Interior Design
Product Design
Fashion Design
Fashion Stylist
Jewelry Design
Fashion Marketing and Communication
Graphic Design
Photography
Transportation Design

Programet semestrale
Italian Contemporary Design and Trends
Interior and Spatial Design
Fashion Design - Building Collection
Fashion Design - Creative Collections
Fashion Jewelry
Fashion Communication
Fashion Marketing
Fashion New Media
Fashion Styling

viti akademik: 2 semestra:
Fillimi i vitit shkollor:
Tetor- në gjuhën spanjolle dhe angleze
Shtator – në gjuhën italiane
Janar-për kurset 1 vjeçare
Afati i aplikimeve:
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

Kriteret për pranim:
Programet bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 90 / IELTS 6. 5 / CAE C
> Portofol ( sipas deges)
Programet master
> Diplomë e nivelit të parë (bachelor)
> TOEFL iBT 100 / IELTS 7. 0 / CAE C

Programet master
Brand Management and Communication
Interior Design
Fashion Design
Fashion Communication and Styling
Fashion Marketing
Arts Management
Luxury Marketing Management
Transportation Design
Business Administration for Arts and Cultural
Events
Interior Space Design Methodology
Graphic Design
Brand Management and Communication
Fashion Business
Design Management
Professional Photography
Fashion Management
Animation Design
Interior Design and Luxury Living
Curatorial Practice
Jewelry design
Digital Fabrication and Media

Informacion për kandidatët:
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në Euro (vit):
Tarifa e regjistrimit 2500 (e pagueshme çdo vit)
Programet 3 vjeçare - Gjuhë Angleze

8 800 - 17 000

3-4 vjet. program - italisht / spanjish

11 500 - 15 000

Programet master

15 900 - 18 900

Kurse një vjeçare (anglisht)

Programet në italisht - për një listë të detajuar ju lutemi kontaktoni Integral.
64

Akomodimi dhe shpenzime

6 600 - 12 000
1500 - 2000 / muaj
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Informacione te pergjithshme:
Kohezgjatja e studimeve:
Programet Bachelor : 3 vjet
Programet Master: 1-2 vite
Viti akademik:
2 semestra
Fillimi i vitit shkollor:
Tetor - Bachelor

Milan, Rome,
Ital

Milan, Rome

Po

Po

Po

Janar - Master
Afati i aplikimeve:
Programet Bachelor - 30 Qershor

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, është një akademi e njohur dhe ndërkombëtare e artit dhe
dizajnit. E themeluar në vitin 1980, NABA është akademia më e madhe private e artit në Itali. Ajo ofron programe të nivelit bachelor dhe master në italisht dhe anglisht që janë të akredituar nga Ministria Italiane e Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit (MIUR).
Si student në NABA, ju do të zhvilloni zanatin tuaj ndërsa përgatiteni për botën e punës. NABA ka
kaluar dekada duke kultivuar marrëdhënie me kompani dhe studiot prestigjioze të projektimit.Ky
theksim në praktikë, i ekuilibruar me ligjëratat për artin dhe teorinë e dizajnit, është ajo që e bën
metodologjinë akademike të NABA kaq të suksesshme dhe unike. Brenda një viti të diplomimit,
89% e të diplomuarve gjejnë punë.
Kampusi i Milanos, i vendosur në zonën e bukur dhe historike të Navigli, përbëhet nga 13 ndërtesa moderne të përhapura në 17,000 metra katrorë. Laboratorët e projektimit, mjetet kryesore dhe
klasat e shkollave azhornohen vazhdimisht në mënyrë që puna juaj të jetë sa më e freskët dhe e
rëndësishme. Me 4000 studentë nga 70 vende në kampus, NABA është një mjedis vërtet multikulturor.

Programet e masterit - ndryshojnë sipas programit

Kriteret per pranim:
Programi Bachelor :
> Diploma e arsimit të mesëm
> Certifikatë në italisht - B1
> IELTS 5.0 / TOEFL 70 / Cambridge FCE C
> Kalimi i testit të hyrjes + intervistë
Programi Master:
> Diploma e arsimit të lartë
> Certifikatë në italisht
> Kalimi i testit të hyrjes

Bursa
NABA - Ulja e tarifës së shkollimit ndryshon në varësi
të të ardhurave familjare.

Programet kryesore:
MILAN CAMPUS programet bachelor
Set Design
Digital Design
Fashion Design
Graphic Design & Art Direction
Painting and Visual Arts
New technologies for Applied arts
Media Design & Multimedia Arts

MILAN CAMPUS Programet master
Fashion and Textile Design
Interior Design
Product Design
Communication Design
Contemporary Arts Markets
Visual Arts & Curatorial Studies
Photography & Visual Design

Creative Advertising
Interior and Living Design
Urban Vision and Architectural Design
Visual Brand Design
Luxury Brand Management

ROME CAMPUS Programet bachelor :
Fashion design
Graphic design & art decoration
Media design & multimedia arts
Painting and visual arts

Informacion per kandidatet:

Programet themelore në italisht në NABA
Programet Bachelor
Design
Digital Production
Theatre Design
Graphic Design & Art Direction
Fashion Design
Painting and Visual Arts
Media Design and Multimedia Arts

Programet Master (2vjecare)
Interior Design
Product Design
Fashion and Textile Design
Communication Design
Visual Arts ad Curatorial Studies
Master in Photography and Visual Design (1 vit)
Master in Contemporary Art Markets ( 1 vit)

Integral Educational Programs do te merret me
dorezimin e dokumentave dhe me zhvillimin e
aplikimit deri ne momentin e nisjes..

Tarifat ne Euro:
Programet Bachelor në
Anglisht ose italisht
Programet master:.

8130 - 16 500/ vit
16 500/vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano, Rome,
Brescia, Italia

Milano, Rome,
Brescia
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Università Cattolica del Sacro Cuore është një universitet privat i kërkimit shkencor i themeluar në
vitin 1921. Cattolica, me pesë kampuset e saj të lidhur, është universiteti më i madh privat në Evropë dhe Universiteti më i madh Katolik në botë. Kampusi kryesor i tij është i vendosur në Milano të
Italisë, me kampe satelitore në Brescia, Piacenza, Cremona dhe Romë duke operuar ne rang kombetar. UCSC I është dhënë pesë yje nga QS Stars, një sistem global vlerësimi i universiteteve, në
fushat e mëposhtme: punësueshmëri, mësimdhënie, lehtësira dhe angazhim. Renditjet e Universitetit Botëror QS 2017 sipas temave renditën Fakultetin e Drejtësisë në vendin e 80-të.Universiteti
është i organizuar në 12 fakultete dhe 7 shkolla pasuniversitare.Universiteti pervecse perbehet nga
nje komunitet I gjalleruar,eshte edhe nje qender kerkimore ku nxenesit nxiten ne nje pjesemarrje te
vazhdueshme dhe intensive ne jeten akademike duke perfituar nga mundesite e shumta per rritje
qe ofron institucioni cdo dite.Me diplomat e tij universitare ,nivel te pare dhe te dyte masteri,doktoratura si dhe programe te tjera pasuniversitare,universiteti Cattolica del Sacro Cuore I jep te rinjve
mundesi te vazhdueshme per te bashkevepruar me dijetare te shquar dhe te plotesojne ne menyre
sa me efektive angazhimin e tyre ndaj studimeve duke mundesuar nje pasurim thelbesor me mbarevajtjen e tyre profesionale dhe morale.

Programet kryesore
Programe Bachelor në Italisht
Economia (Economics)
Economia e giurisprudenza (Economics and Law)
Giurisprudenza (Law)
Lettere e filosofia (Humanities)
Psicologia (Psychology)
Scienze agrarie, alimentari e ambientali (Agricultural, Food and Environmental Science)
Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (Banking, finance and insurance sciences)
Scienze della formazione (Education)
Scienze linguistiche e letterature straniere (Modern
language and literature)
Scienze politiche e sociali (Political and social sciences)
Scienze matematiche, fisiche e naturali (Mathematics, Physics and Natural Sciences)
Medicina e chirurgia (Medicine and Surgery)

Programe Bachelor në Anglisht

Economics and Management
International Relations and Global Affairs
Food Production Management
Medicine and Surgery

Programe Master në Italisht
Actuarial Sciences for insurance
Agricultural and Food Economics

Banking and Finance
Data Analytics for Business and Economics
Economics
Global Business Management
Healthcare Management
Innovation and Technology Management
Management
Methods and Topics in Arts Management

Informacione të përgjithshme
Studentë:
rreth 40 000 studentë nga vende të ndryshme
3000 studentë ndërkombëtar
Kohëzgjatja e studimeve
Programet Bachelor: 3-4 vite
Programe Master: 1-2 vite
Stuktura e vitit akademik:
3 semestra, Vjeshtë, Pranverë, Verë.
Pranimi i studentëve të rinj
Shtator, Shkurt
Afati i aplikimeve :
Medicine - 1 shkurt
Programe te tjera - Maj

Kriteret për pranim
Programe bachelor
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL 80/ IELTS 6.0/CEL B2
Kurset pas universitare
> Diploma Universitare
> TOEFL 83 - 85 pike/ IELTS 6. 0 - 6.5
në varësi të degës që zgjedh

Akomodimi
Me vendndodhje në qëndër të Milanos, kampusi I UCSC
është fare pranë monumenteve historike e kulturore
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 zonave
përreth shkollës.

Bursa:
Universita Cattolica del Sacro Cuore ofron bursa për
studentët Shqiptarë deri në 3 000 Euro te kostos së
studimit. Këto bursa përcaktohen në baze te rezultateve
akademike.

Programe Master në Italisht
Economia (Economics)
Economia e giurisprudenza(Economics and Law)
Giurisprudenza (Law)
Lettere e filosofia (Humanities)
Psicologia (Psychology)
Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (Banking, finance and insurance sciences)
Scienze della formazione (Education)
Scienze linguistiche e letterature straniere (Modern
language and literature)
Scienze politiche e sociali (Political and social sciences)
Scienze agrarie, alimentari e ambientali (Agricultural, Food and Environmental Sciences)
Scienze matematiche, fisiche e naturali (Mathematics, Physics and Natural Sciences)

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro:
Programe Bachelor
Medicine
Programe Master

8040 / vit
15 600 / vit
8540 / vit

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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EU Business School
Zvicer, Spanje,
Gjermani

Zvicer, Spanje,
Gjermani

Po

Informacione të përgjithshme
Studentë: 6000
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite- programe bachelor
1 vit- MBA

Po

Jo

EU Business School, themeluar më 1973, është një shkollë private ndërkombëtare biznesi, trefish e akredituar me kampuse të shumta. Universiteti ka një rrjet global, me kampuset kryesore në Gjenevë dhe në
Montreux në Zvicër; Barcelonë në Spanjë; dhe Munich në Gjermani. Ky rrjet u mundëson studenteve të
transferojnë studimet e tyre në një nga kampuset e tjera. Studentët mund të marrin pjesë në shkëmbimet
intercampus brenda EU-së, si edhe me institucionet partnere në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar, Kanada,
Lindjen e Mesme, Azi. Universiteti ofron programe studime bachelor dhe master në fushën e biznesit, në
gjuhën angleze. Këto programe i japin mundësinë studentëve të eksplorojnë botën e biznesit ndërkombëtar, përmes një kurrikule të larmishme.

EU ka një komunitet studentor multikulturor prej më shumë se 100 nacionalitete dhe një rrjet të gjerë të diplomuarve prej 27,000 studentësh. Sistemi akademik është fleksibël dhe modern në të gjitha fushat e tij, ku nxënësit
zhvillojnë dhe përsosin aftësitë personale dhe profesionale, fitojnë njohuri dhe përvoja të vlefshme. Mësuesit sigurojnë realizimin e një edukimi të vërtetë të një niveli të lartë pasi lëndët studimore kërkojnë një përqëndrim të
madh. Mësimdhënia organizohet në klasa të vogla, nëpërmjet të cilave universiteti promovon të mësuarit personal
dhe bashkëpunues. Studentët gjithashtu kanë mundësinë të komunikojnë me udhëheqësit e bizneseve ndërkombëtare përmes seminareve dhe konferencave që universiteti zhvillon, si edhe vizitave të tyre në kampus.
Universiteti ofron diploma te dyfishta , diplomën e vetë dhe diploma të njohura shtetërore përmes partnerëve akademik të akredituar, si University of Derby dhe University of Roehampton në UK dhe Universiteti Católica de Murcia (UCAM) në Spanjë.

Programet kryesore
Programe Bachelor:
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 Managemnt
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

Viti universitar
Programe bachelor: 2 semestra
Programe masteri: 3 semestra
Fillimi i vitit akademik:
Tetor – Shkurt (programe bachelor)
Shtator, Janar, Mars (programe masteri)
Afati i aplikimeve:
Minimumi 3 muaj përpara fillimit të vitit akademik

Kriteret për pranim
Programe bachelor:
> Dëftesë pjekurie
> TOEFL iBT 80 pikë / IELTS 6,0 pikë
Programe master:
> Diplomë bachelor
> Toefl iBT 89+ pikë/ IELTS 6,5 pikë
> GMAT ( i rekomandueshëm)
> 2-3 vite eksperiencë profesionale

Bursa
Universiteti ofron një bursë që mbulon 20 % të
taksës së shkollimit. Kërkesa: mesatare mbi 9.0, TOEFL iBT min. 90 pikë. Gjithashtu duhet edhe një ese
sipas një teme të caktuar nga universiteti.
Universiteti ofron 3 bursa deri në 30% të tarifës
së shkollimit për studimet bachelor dhe master. Të
gjitha bursat jepen në bazë të meritës.

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)

Praktika
EU Business School ofron praktika në kompani të ndryshme, pjesë e programit të studimit. Kombinimi 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.

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro
Programe bachelor
Spanjë dhe Gjermani
Zvicër

€ 6,850/semester
CHF 13,800/semester

Programe masteri
Spanjë dhe Gjermani

€ 6800-7000/semester

MBA
Zvicër

€ 6950-7500/semester
CHF 9600 /semestër

MBA

CHF 14 600 /semestër

Akomodim:
Zvicër

625 - 1100 CHF / muaj

Spanjë dhe Gjermani

350 - 900 € / muaj

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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American College of Thessaloniki
Selanik,
Greqi

Selanik – 20 min.
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ACT, stadi i tretë i Kolegjit Anatolia, është i akredituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga NEASC
(Shoqata e Shkollave dhe Kolegjeve në New England) përmes Komisionit të saj për Institucionet e Arsimit të Lartë. Përveç se ACT ka akreditim të plotë nga NEASC, programet e diplomimit të ofruara prej
ACT janë gjithashtu të vlerësuara nga Open University në Mbretërinë e Bashkuar. ACT gjithashtu ka fituar nga qeveria greke licensën për të funksionuar si Institucion Privat i Arsimit të Lartë (“Kolegj”).
Kurrikula gjithëpërfshirëse e ACT ofron studimet Bachelor në Biznes me 4 drejtime, Shkenca Kompjuterike, Informatikë Biznesi, Marëdhënie Ndërkombëtare, dhe Anglisht me 2 drejtime, një Master
Shkencash (MS) në Manaxhim Hoteleri dhe Turizëm, dhe një Master në Administrim Biznesi (MBA)
me 4 drejtime.
Programet ndërkulturore që ACT organizon në bashkëpunim me institucionet e njohura arsimore në
US & EU gjithashtu u ofrojnë studentëve mundësinë të ndjekin studime në disiplina të ndryshme shtesë që përfshijnë Administrim Sportesh, Hoteleri & Turizëm, Shkenca Politike, Inxinieri, etj
ACT gjithashtu ofron një program të gjerë të ndihmës financiare bazuar në meritë- nevojë.
Përse duhet të zgjidhni ACT :
- Programe studimi sfiduese dhe me cilësi të lartë, me stilin dhe përmbajtjen e një Universiteti të
vërtetë Amerikan.
-Ambiente të nivelit botëror në një kampus kolegji prej më tepër sesa 18,000 Ha; biblioteka Bissel
është ndër bibliotekat më të sofistikuara private të këtij lloji në Europën Juglindore dhe Qendra e Teknologjisë Stavros S. Niarchos u jep studentëve qasje në aparaturat më të fundit të teknologjisë së
informacionit.
-Një mjedis i larmishëm multikulturor, që i ndihmon studentët të zhvillojnë aftësi shumë të mira
ndërpersonale. Iniciativa “Learning in ACTion”, pra “Të mësosh duke vepruar”, është qasja aktive e
ACT të të mësuarit akademik. ;angazhimi i studentëve dhe pedagogëve, si dhe ndërlidhja e punës
kërkimore akademike me aktivitete brenda dhe jashtë kampusit, duke përfshirë sipërmarrjen, organizata dhe komunitetin e gjerë, për të pasuruar eksperiencën e të mësuarit dhe për tu zhvilluar studentëve aftësi për të zgjidhur probleme të jetës reale.
- Pedagogë me experiencë dhe kualifikim të lartë nga Universitetet më të mirë në U.S dhe Greqi, me
eksperiencë pune të konsiderueshme në fushat e tyre respektive.
-Programi i vetëm në Greqi i mbështetur në mbi 130 vjet eksperiencë dhe i garantuar nga emri i Kolegjeve Anatolia.

Accounting
Business Administration
Economics
Finance
Management
Marketing
International Relations
English

Kriteret për pranim :
Programe bachelor/master :
>TOEFL iBT 69+ pikë/IELTS 6. 5 pikë
MBA
> TOEFL iBT 69+ pikë/ IELTS 6. 5 pikë ose test në
zyrat Integral

Bursa
Programe Bachelor
ACT u ofron ndihmë financiare një numri të konsiderueshëm studentësh në çdo fillim viti shkollor. ACT
gjithashtu ofron një program të gjerë të ndihmës
financiare bazuar në meritë- nevojë. Për më shumë
informacion rreth bursave kontaktoni Integral.

Akomodimi
Universiteti ofron akomodimin në konvikt. Studentët
në vitin e parë të studimit mund të akomodohen në
kampus për vetëm 100 EUR në muaj.

Informacion për kandidatët

Programet kryesore
Programe Baschelor (Majors):

Informacione të përgjithshme
Studentë
1300 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
4 vjet studime universitare
1 vit MBA
Viti akademik:
3 simestre- shtator/mars
Fillimi i vitit akademik:
Shtator
Afati i aplikimeve: qershor

Psychology
Computer Science and Mathematics Courses
Business Computing

Programe Master:
MBA- Master of Business Administration
MS in Hospitality and Tourism Management

Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në euro:
Programe bachelor
Programe master
МВА

8550 / vit
7100 / vit
10560 / program

Tarifë regjistrimi

50 / vetëm një herë

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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American University in Bulgaria

Informacione të përgjithshme
Studentë:
550 studentë të huaj
1000 studentë në total prej 40 vende
Studentë në programet pasuniversitare:
Executive MBA - 23 gjithsej

Blagoevgrad, Sofia
Bullgari

Sofia - 90 min

Jo

Po

Po

Vitet e shkollës janë koha më e bukur në jetë. Se ku zgjedhim ti kalojmë këto vite, varet nga ne. Universiteti Amerikan i Bullgarisë ju siguron një eksperiencë të paharrueshme. Krahas një karriere të
suksesshme 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 akredituar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europës.
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. M
 ë 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:

l Numri 1 “Business Administration” dhe “Journalism and Mass Communications.”
l  Pagat dhe të ardhurat më të larta nga të diplomuarit në “Economy”, “Journalism and Mass Communications” dhe
“Political Science and International Relations. “

Programet kryesore
Programe bachelor
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)
Psychology (Secondary Major)*

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 aplikimeve:
Bachelor: 1 Qeshor- programe universitare që fillojnë
në Shtator
1 Nëntor - programe universitare që fillojnë në Janar
Executive MBA: 1 Nëntor

Kriteret për pranim:
Programet bachelor:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80/ IELTS 6.5 / ESOL Cambridge / CPE≥
C ose CAE ≥ B
> Portfolio
> Intervistë
Programe master (Executive MBA):
> Diplomë e nivelit bachelor ose master
> Minimumi 2 vjet eksperiencë pune
> TOEFL IBT 80 pikë / IELTS 6.5 pikë /CPE - C

Programe master
Executive MBA

Programe të tjera
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:
> Anthropology
> Computer Science
> Economics
> Entrepreneurship
> European Studies
> Film Studies
> Fine Arts
> Journalism and Mass Communication
> Information Systems
> Integrated Marketing Communication

> History
> Literature
> Mathematics
> Philosophy and Religion
> Political Science and International
> Psychology
> Philosophy and Religion
> Public Policy
> Southeast European Studies

Informacion për kandidatët
Integral Educational Programs do të merret me
dorëzimin e dokumentave dhe me zhvillimin e aplikimit
deri në momentin e nisjes.

Tarifat në USD
Programet bachelor
Akomodimi duke filluar nga
Tarifa e aktiviteteve
Executive MBA
Taksë aplikimi Executive MBA

$ 12 300/ vit
$1 440 / vit
$580 / vit
22 500 Euro / total
35 Euro

Taksat janë të vlefshme deri në momentin e publikimit: Janar 2021
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