


FAKULTETI I ARKITEKTURËS

Programet studimore të Fakultetit të 
Arkitektures janë të bazuara në bash-
këpunimet me Universitetet të cilat 
kanë të arritura dhe traditë të gjatë për 
këto nivele të studimeve dhe pro-
grameve studimore, dhe gjithsesi janë 
të bazuara dhe të akredituara në siste
min e Bolonjës. 

Si bazë për krahasueshmëri të Pro-
gramit të Arkitekturës është marrë krye-
sisht Universiteti i Teknologjisë në 
Vjenë, Fakulteti i Arkitekturës dhe Plani-
fikimit Hapësiror (TU Wien).

Përveç kësaj, Fakulteti i Arkitekturës ka 
koordinim dhe bashkëpunim me Uni-
versitetet në rajon dhe ato ndërkom-
bëtare, sikur janë: 

Universiteti Politeknik i Tiranës, 
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanis-
tikës, Tiranë, Shqipëri; University of Lju-
bljana, Fakulteti i Arkitekturës, Lublanë, 
Slloveni; Ss. Cyril and Methodius Uni-
versity in Skopje, Fakulteti i Arkitek-
turës, Shkup, Maqedonia e Veriut; 
Leipzig University of Applied Sciences, 
Fakulteti i Arkitekturës dhe shkencave 
sociale, Leipzig, Gjermani; Fakulteti i 
Ndërtimtarisë, Liege, Belgjikë; Po-
litecnico di Milano, Itali; Fakulteti i Inx-
hinierisë së Ndërtimit Maribor, Slloveni; 
Universiy of Applied Sciences in Anhalt, 
Fakulteti i Arkitekturës, Dessau, Gjer-
mani; University of Applied Sciences 
and Arts, Fakulteti i Arkitekturës, Dort-
mund, Gjermani; Universitety of Saraje-
vo, Fakulteti i Arkitekturës, Sarajevë, 
BIH; University of Zagreb, Fakulteti i 
Arkitekturës, Zagreb, Kroaci; Universi
teti POLIS, Tiranë, Shqipëri etj.

Fakulteti i Arkitekturës (FA) si njësi aka-
demike e Universitetit të Prishtinës 
është institucion publik i arsimit të lartë, 
i cili organizon dhe zhvillon studimet 
universitare, punën e lartë shkencore 
dhe profesionale. Roli kryesor i një 
njësie akademike moderne për shoqëri 
demokratikedemokratike është që të siguroj ngritje 
arsimore profesionale duke i përcjellur 
zhvillimet bashkëkohore shkencore në 
fushat përkatëse të studimeve. Misioni i 
FA-së është të krijoj kuadro profesio-
nale për tregun e punës për fushat e 
arkitekturës.

Mësimdhënia dhe kërkimet, paraqesin 
veprimtarinë kryesore të kësaj njësie 
akademike. Veprimtarinë e një njësie 
akademike e karakterizon bashkëvep-
rimi ndërmjet veprimtarisë mësim-
dhënëse dhe asaj kërkimore-shken-
core. Kjo, për faktin se, për arritjen e re
zultateve të dëshiruara në studime, më-
simdhënia duhet të jetë e pa ndarë nga 
puna kërkimore.

Fakulteti i Arkitekturës si tërësi ka De-
partamentin e Arkitekturës dhe Depar-
tamentin e Efiçiencës së Energjisë, dhe 
mbulon tri programe studimore të 
veçanta të cilat numërohen si në vijim:

- Programi Bachelor i shkencave në 
Arkitekturë, BSc (180 ECTS);
-   Programi Master i shkencave në 
Arkitekturë me specializime, MSc (120 
ECTS); 
- Programi Efiçiencë e Energjisë, 
Master Profesional (60 ECTS) dhe
-Programi-Programi Master i Shkencave në 
Arkitekturë, i integruar me BSc (300 
ECTS).
** Punimet/ vizuelizimet janë të editueshme në secilin vit akademik, në vazhdim janë nga viti akademik 2020/ 2021.

Punuar nga: Edmond Drenogllava







Programi i studimit
Bachelor i shkencave në Arkitekturë, BSc (180ECTS)

Punoi: Donart Morina

Punoi: Endrit Mecini

Punoi: Gentrit R. HotiPunoi: Erëza Kastrsati



Programi i studimit  
Bachelor i shkencave në Arkitekturë, BSc (180 ECTS)

Punuar nga: Adonis Morina, Ahmet Elezaj, Aida Aliu, Arbnor Troni

Punuar nga: Kosovare Hulaj, Selim Selimi, Valesa Jahmurataj



NIVELI MASTERProgrami studimor - Master i shkencave në Arkitekturë me 
specializime, MSc (120 ECTS)

parashtruarparashtruar si nevojë edhe rritja e 
mundësisë për formësimin e profilit të 
arkitektit specialist në program studimor 
Master i Shkencës në Arkitekturë, 
nëpërmjet specializimeve përkatëse në 
urbanizëm dhe planifikim hapësinor, 
projektim, trashëgimi kulturore, te-
knologjiknologji të aplikuar në arkitekturë, si 
dhe të përgjithshmëm me theks në qën-
drueshmërinë arkitektonike dhe urban-
istike.

StudimetStudimet e Arkitekurës në Fakultetin e 
Arkitekturës kanë sfond dhe vazhdimë-
si koherente në UP-së, për 40 vite me 
rradhë. Zhvillimi i programeve studi-
more në FA-së ka ndjekur përherë aktu-
alitetin e zhvillimit të praktikave arkitek-
tonike në nivel rajonal dhe ndërkom
bëtarKrahas rritjes së kërkesës dhe 
ofertës së tregut për mobilitetitin dhe 
avancimin e profilit të arkitektit, është 

Punuan:
Kosovare Hulaj 
Selim Selimi
Valesa Jahmurataj





Programi studimor 
Master i shkencave në Arkitekturë me specializime, MSc (120 ECTS)

Specializimi Projektim 

Së këndejmi, Specializimi i Projektimit 
synon që të promovojë agjendën bash-
këkohore globale të arkitekturës bashkë 
me objektivat e projektimit të qën-
drueshëm, në funksion të identifikimit dhe 
zgjidhjes së varieteteve, sfidave, prob-
lematikave dhe prioriteteve në arkitekturë. 
Projektimi në fushën e arkitekturës i para-
shtruar sipas këtij konceptimi ndërlidhet 
me agjendën kombëtare të kulturës, 
shkencës dhe arsimit në Kosovë. Në këtë 
kuadër, specializimi i projektimit në suaza 
të studimeve të arkitekturës avancohet 
me synimin që të  adresojë mungesën e 
profilit të arkitektit specialist në fushën e 
projektimit arkitektonik.  

Punuar nga: Lira Avdiu, Lea Hoxha, Salmir Mujanovic

Punuar nga: Kosovare Hulaj, Lea Hoxha

RëndësiaRëndësia e fushës së projektimit arkitek-
tonik ka qenë dhe është duke shënuar 
rritje vazhdimisht në botë krahas koncep-
timit bashkëkohor mbi zhvillimin e qën-
drueshëm të vendbanimeve. Sfidat e 
mileniumit të ri në këtë fushë janë të ndër-
lidhura edhe në korelacion me problemet 
evidente të stilit të ri të jetesës, si në 
Kosovë ashtu edhe në botë, duke përf-
shirë këtu ndërlidhjen simbiotike të avan-
cimit të teknologjisë, ndërveprimit midis 
përdoruesve dhe ndërtesës, si dhe qasjes 
bashkëkohore në prodhimin arkitektonik. 



Programi studimor: 
Master i shkencave në Arkitekturë me specializime, MSc (120 ECTS) 

Specializimi Trashëgimi Kulturore

Rëndësia e fushës së trashëgimisë kul-
turore dhe mbrojtjes së saj është duke 
shënuar rritje të ndjeshme në studimet 
e arkitekturës në botë krahas koncepti-
mit bashkëkohor mbi zhvillimin e qën-
drueshëm. 

Sfidat e shekullit XXI në këtë fushë janë 
të ndërlidhura me problemet e shprehu-
ra të humbjes apo devastimit të kulturës 
materiale që vjen si pasojë e urban-
izmimit të shpejtuar në suaza globale, 
konflikteve dhe luftërave, si dhe mung-
esës së ndjeshmërisë për ruajtjen e 
vlerave kulturore. 

Trashëgimia kulturore përbën një nga 
priorietet kryesore të Qeverisë së 
Kosovës dhe si i tillë ky prioritet është 
në pajtim me trendet globale dhe agjen-
dat e UNESCO-s dhe të institucioneve 
tjera relevante të kulturës, shkencës 
dhe arsimit. 

Në këtë kuadër, Specializimi për 
Trashëgimi Kulturore në suaza të studi-
meve të arkitekturës bëhet prioritet për 
shoqërinë kosovare, andaj propozohet 
me synimin që të adresojë mungesën e 
kuadrit profesional të arkitektëve kon-
servatorë-restauratorë.

Ky adresim vjen si përgjiigje e kërkesës 
së kahmotshme të drejtuar në adresën 
e Fakultetit të Arkitekturës nga ana e 
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve të Kosovës, si dhe insti-
tucioneve dhe organizatave vendore 
dhe ndërkombëtare të trashëgimisë kul-
turore. Krijimi profilit të arkitektit special-
ist në fushën e trashëgimisë kulturore 
do të mundësojë zbatimin adekuat dhe 
të qëndrueshëm të legjislacionit, strate-
gjive dhe programeve nacionale të 
trashëgimisë kulturore.   

Punoi: Donart Morina

Punoi: Rina MaliqiPunoi: Dea Berisha

Punoi: Marigona Dërguti

Punuan: Edmond Drenogllava
Erona Bexheti
Fortesa Baraliu
Manjolla Stublla

Punuan: Anita Shatri
Diellza Kastrati
Drenusha Morina
Tringa Krasniqi



Programi studimor  
Master i shkencave në Arkitekturë me specializime, MSc (120 ECTS)

Specializimi Urbanizëm dhe Planikifim Hapësinor 

Në këtë kontekst, Specializimi i arkitek-
tëve në fushën e Urbanizmit dhe Planifi-
kimit Hapësinor mbetet prioritet për 
shoqërinë kosovare dhe prandaj propozo-
het me synimin që të adresojë mungesën 
e kuadrit profesional të 
arkitektëve/urbanistëve/planerëve. Ky ad
resim vjen si përgjiigje e vazhdueshme 
drejtuar në adresen e Fakultetit të Arkitek-
turës nga ana e Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, si dhe institucione-
ve dhe organizatave vendore dhe 
ndërkombëtare që adresojnë çështjet 
urbane dhe promovojnë qëllimet e zhvil
limit të qëndrueshëm. Krijimi i profilit të 
arkitektit specialist në fushën e urbanizmit 
dhe planifikimit hapësinor së këndejmi do 
të mundësojë kuadro të reja në adresimin, 
hartimin dhe zbatimin adekuat dhe të qën-
drueshëm të legjislacionit, strategjive dhe 
planeve urbane/hapësinore.

Studimet urbane dhe hapësinore për-
bëjnë një nga shtyllat e rëndësishme të 
studimeve të arkitekturës dhe të kontek-
stit zhvillimor të vendbanimeve. Kjo fushë 
është duke fituar rëndësi gjithnjë e më 
evidente krahas rritjes progresive urbane 
në nivel global dhe konceptimit bashkëko
hor mbi zhvillimin e qëndrueshëm Urban 
dhe Hapësinor të vendbanimeve. Në këtë 
vazhdë të zhvillimit të avancuar të studi-
meve, Specializimi për Urbanizëm dhe Pl-
anifikim Hapësinor synon që të avancojë 
hulumtimet në hap me dinamikat dhe 
trendet  aktuale të zhvillimeve urbane dhe 
shoqërore, si dhe qasjet e reja në raport 
me këto zhvillime. Kjo, si një mundësi e re 
për të profilizuar kuadrot në aspektin e 
hartimit të politikave zhvillimore dhe plani-
fikimit, zhvillimit urban, si dhe procesit të 
dizajnimit me pjesëmarrje të hapësirave 
urbane/lagjeve/ hapësirave publike. 

Punuar nga: Aldona Blakaj, Ardit Abazaj, Bardha Oshlani, Erjon Buleshkaj, Rina Muqaj, Selim Selimi.




