
 
 
 

  

pranë Universitetit Politeknik të Tiranës 
 
         FORMIM I CIKLIT TE DYTE 

NE PERPUTHJE ME PROCESIN E BOLONJES 
        NE FUSHEN E MENAXHIMIT TE 

NDERMARRJEVE 
 

UN deuxième cycle EN gestion des entreprises 
 
Konteksti 
Strategjia e privatizimit dhe e menaxhimit të 
suksesshëm të ndërmarrjeve prej kohësh 
tashmë ka nxjerrë në pah nevojën e kuadrove të 
zotë në këtë fushë. Instituti Francez i 
Administrimit (Institut Français de Gestion de 
Tirana) pranë Universitetit Politeknik të Tiranës 
(UPT), i krijuar nga bashkëpunimi i FNEGE 
(Fondation Nationale pour l’Enseignement de la 
Gestion des Entreprises), Ambasadës Franceze në 
Tiranë dhe Fondacionit SOROS për Shqipërine 
e ndërmarrë në vitin 1998 me UPT, e bëri këtë 
kërkese të kohës realitet institucional. 
Që prej 12 vjetësh IFG organizon formimin 
diplomues të ciklit të dytë (‘Master’) sipas 
Procesit të Bolojnës me një kohëzgjatje 12 
mujore me ose pa shkëputje nga puna në 
gjuhën franceze. 
 
Diploma 
Në fund të ciklit të plotë të formimit në fjalë, 
IAE  (Institut d’Administration des Entreprises de 
Bordeaux) lëshon diplomën «MASTER» të 
Universitetit IV të Bordosë « Montesquieu », e 
njohur nga Ministria Franceze e Arsimit të 
Lartë si Master kombëtar francez. 
 
Kandidatët 
Formimi në fjalë i drejtohet atyre personave që: 
♦ janë titullarë të një diplome universitare (pa 

dallim nga specialiteti), e cila tregon se 
titullari i saj ka grumbulluar së paku 240 
kredite të formimit universitar i 
barasvlefshëm me 4 vite formimi universitar; 

♦ njohin rrjedhshëm gjuhën franceze; 

♦ kanë dëshirë dhe motivim për të kryer 
studime të larta në fushën e menaxhimit të 
ndërmarrjeve. 

 
Aplikimi  
Kandidatët duhet të paraqesin në sekretarinë e 
IFG (Godina Qendrore e Universitetit 
Politeknik të Tiranës): 
♦ një kërkesë me shkrim; 
♦ një fotokopje të diplomës universitare; 
♦ një curriculum vitae. 
Kërkesa dhe curriculum vitae preferohen në 
gjuhën franceze. 
Kërkesat pranohen deri më 23.12.2016. 
 
Organizimi i studimeve 
Viti akademik ndahet në 2 semestra. Teknika e 
mësimdhënies dhe plani i studimeve janë 
tërësisht bashkëkohore dhe të miratuar nga 
Senati i Universitetit të Bordosë.  
Çdo modul finalizohet me një kontroll 
përmbledhës.  
Në përfundim të dy semestrave kryhet një stazh 
2-3 mujor pranë një ndërmarrjeje apo 
organizate, që përmbyllet me paraqitjen dhe 
mbrojtjen e një mikro-teze.   
 
Çdo informacion shtesë mund ta kërkoni në  
Institutin Francez të Administrimit 
pranë 
Universitetit Politeknik të Tiranës 
Godina Qendrore 
Sheshi ‘Nënë Tereza’, 1 – Tiranë 
Tel/fax : (04) 22 78 161 
E-Mail : axhuvani@yahoo.com   ose 

lindigjata@yahoo.co.uk  
         


