
 

 

 

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” 

 

NJOFTIM 

PËR FILLIMIN E VITIT AKADEMIK 2020-2021 DHE MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË MËSIMIT 

NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” 

Të dashur studentë, duke ju uruar një fillim të mbarë të vitit akademik, ju njoftojmë se: 

➢ Viti akademik për studentët e programeve të studimit profesionale dy-vjeçare, si dhe programeve të 

studimit Bachelor do të fillojë në datën 2 nëntor 2020 sipas orareve të publikuara nga njësitë 

përkatëse në http://www.unkorce.edu.al/orari-mesimor . 
 

➢ Viti akademik për studentët e vitit të dytë të programeve të studimit të ciklit të dytë MASTER do të 

fillojë në datën 9 nëntor 2020. 

 

➢ Mësimi për të gjitha ciklet e studimit do të zhvillohet ONLINE nëpërmjet platformës MICROSOFT 

TEAMS të paketës MICROSOFT OFFICE 365.  

(UDHËZUES PËR STAFIN AKADEMIK / UDHËZUES PËR STUDENTËT) 

 

➢ Studentët e programeve të studimit të viteve të para të programeve të studimit profesionale dy-vjeçare 

dhe programeve të studimit bachelor, do të njoftohen brenda ditës së hënë, 2 nëntor 2020 për datën 

se kur do të paraqiten në sekretaritë e fakulteteve përkatëse, për të tërhequr kredencialet 

(e.mbiemër@unkorce.edu.al / fjalëkalimin) për t’u loguar në paketën MICROSOFT OFFICE 365. 

 

➢ Studentët e viteve të dyta dhe të treta bachelor, të viteve të dyta të programeve profesionale 2-vjeçare 

dhe viteve të dyta të programeve të ciklit të dytë mund të logohen në paketën MICROSOFT OFFICE 

365 nëpërmjet kredencialeve të aktivizuara në përfundim të vitit akademik 2019-2020. 

Nëse nuk jeni në dijeni të tyre mund të merrni kredencialet tuaja duke kontaktuar (duke dërguar e-mail 

emër, mbiemër, programi i studimit) në adresat sipas tabelës bashkëngjitur njoftimit. 

 

➢ Studentët e programeve të studimit të viteve të para të programeve të studimit TË CIKLIT TË DYTË 

MASTER do të njoftohen për sa më sipër në përfundim të procedurave të regjistrimit. 

 

 

SUKSESE NË RRUGËN TUAJ TË DIJES ! 

  

http://www.unkorce.edu.al/orari-mesimor
https://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/Training%20in%20Microsoft%20Teams%20365.pdf
https://youtu.be/9hyK_TyrpkU
mailto:e.mbiemër@unkorce.edu.al


ADRESAT E KONTAKTIT PËR MARRJEN E KREDENCIALEVE PËR ÇDO PROGRAM STUDIMI 

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE 

 PROGRAMI I STUDIMIT Adresa/t e kontaktit 

1.  Program profesional 2- vjeçar "Shërbim Social" 

sonilatanco@yahoo.com  2.  "Bachelor" në "Filozofi-Sociologji"  

3.  "Bachelor" në "Administrim dhe Politika Sociale" 

4.  "Bachelor" në "Teknologji Informacioni" enxh.mazelli@live.com  

5.  "Bachelor" në "Matematikë-Informatikë" 
bstergu@yahoo.com 

6.  "Bachelor" në "Matematikë-Fizikë" 

7.  "Bachelor" në "Infermier i përgjithshëm" 
mozaoranlli@yahoo.com 

8.  "Bachelor" në "Mami" 

9.  "Bachelor" në "Biologji- Kimi" virxhiniatrasha@yahoo.com  

10.  "Master  i Shkencave" në "Filozofi Sociale" 
sonilatanco@yahoo.com  

11.  "Master Profesional" në "Mësues në Shkenca Sociale" 

12.  "Master Profesional" në "Mësues në Matematikë dhe Informatikë-Fizikë" bstergu@yahoo.com 

13.  Master Profesional në "Mësues në Biologji dhe Kimi" virxhiniatrasha@yahoo.com  

 

FAKULTETI I EKONOMISË 

 PROGRAMI I STUDIMIT Adresa/t e kontaktit 

1.  Program profesional 2- vjeçar "Asistent Menaxher" 

qka@unkorce.edu.al   

 

2.   "Bachelor" në "Biznes dhe Tregti" 

3.   "Bachelor" në "Informatikë Biznesi" 

4.   "Bachelor" në "Ekonomiks" 

5.  "Bachelor" në "Financë - Kontabilitet" 

6.  "Bachelor" në "Menaxhim" 

7.   "Bachelor" në "Administrim Biznesi në Turizëm" 

8.  "Bachelor" në "Administrim Biznesi në Marketing" 

9.  "Master i Shkencave" në "Financë" 

 

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË 

 PROGRAMI I STUDIMIT Adresa/t e kontaktit 

1.  Program profesional 2- vjeçar  

"Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv"  

ekapurani@unkorce.edu.al  

 

2.  Program profesional 2- vjeçar  

"Edukim  për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme"  

3.  "Bachelor" në "Histori-Gjeografi" 

4.  "Bachelor" në "Mësuesi për Arsimin Fillor " 

5.  "Bachelor" në "Mësuesi për Arsimin Parashkollor" 

6.  "Bachelor" në  "Gjuhë Angleze" 

7.  "Bachelor" në "Gjuhë dhe Kulturë Frënge" 

8.  "Bachelor" në "Gjuhë- Letërsi" 

9.  “Bachelor” në “Edukim Fizik dhe Sporte” 

10.  "Master Profesional" në "Mësues për Arsimin Fillor" 

11.  "Master profesional" në "Mësuesi në Histori dhe Gjeografi" 

12.  "Master profesional" në "Mësues i Gjuhës Angleze" 

13.  “Master profesional” në "Mësues  për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi " 

14.  "Master i Shkencave" në "Kulturë, Media dhe Editim" 

 
FAKULTETI I BUJQËSISË 

 PROGRAMI I STUDIMIT Adresa/t e kontaktit 

1.  Program profesional 2- vjeçar "Menaxhim Biznesi Bujqësor" 

info@unkorce.edu.al  

 

2.  Program profesional 2- vjeçar  

"Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" 

3.  Program profesional 2- vjeçar "Menaxhim Veterinar" 

4.  Bachelor në "Agroushqim" 

5.  Bachelor në "Agrobiznes" 

6.  Bachelor në "Inxhinieri Agronomike"" 

7.  Bachelor në "Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë" 
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