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Përshkrimi i programit

The renewable energies are important for environmental protection. In WB the contribution of water energy is relatively good.
The other renewable energies are up to now nearly not used. So improvement of higher education here is needed.
Renewable energy is highly important for the future economy in the partner countries in the Western Balkan region with
limited energy resources in a growing economy and with the related environmental problems. Thereby existing studies are
upgraded and new Master studies introduced, which are covering the whole field of renewable energy and management.

Thе study program in Еnergy Мanagement and Sustainability Development will be developed under special consideration of
the specific and combined aspects of energy, environment, economy and legislation. It will address the issue of developing
sustainable energy systems in a period of profound and rapid change of national and regional energy markets. The different
renewable energy systems such as water and tide, wind, solar energy, chemical energy, geothermal energy, biomass and
biogas will be integrated in several courses. Highly important is the integration of economy to analyse the affordability of the
different systems and the time scale for the realization of a special affordable energy system. Thereby the storage of energy
in a battery or as potential or chemical energy gets a new dimension.

Many renewable energy systems are not permanently available and depend on the climate conditions or the day and night
problems. Candidates with different background such as mechanical, electrical, civil, geological, environmental and IT
engineering, or economical and natural sciences may apply for this Master program.

The program will focus on the legislative and economic frameworks in partner countries and EU to promote energy efficiency
and renewable energy.

The wider objective is therefore the reform of the studies in the partner universities in the field of energy. The specific
programme objectives are the establishment of new M. Sc. studies on renewable energy and management.

The new M.Sc. studies are basis for the creation of a network of national and international universities and industry in
analogy to very effective solutions in Norway.

http://www.seeu.edu.mk


The program aim is to provide a solid background in the field of sustainable energy systems, both by illustrating the
framework and mechanisms, which govern energy systems and markets and by developing technical knowledge of the most
important energy efficient and renewable energy. 

Karriera

Rezultatet e të mësuarit
Njohuritë dhe të kuptuarit

Ability to develop and implement original and creative ideas to ensure qualitative Energy Management and
Sustainable Development;
Ability to apply  skills and knowledge and demonstration of specialized competencies in Energy System Analysis,
Renewable Energy Technology, Advanced Energy Technologies, Energy Management and Efficiency, etc ;
Having the knowledge and understanding of the areas environment engineering, electro-technical engineering,
mechanical engineering as well as computer science.
Has knowledge of one or more areas of the environment engineering industry that can qualifystudents as experts on
the application of knowledge in a given area;

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Ability to critically, independently and creatively solve problems in new and previosly never encountered
environments with no previous experience in industry;
Planning, management and evaluation of independent research in the field of energy technologies and their analyses,
and implementation of appropriate tools for testing, simulation and implementation;
Creativity and originality in the interpretation of the knowledge from science to solve problems related to the
objectives of the energy management and energy engineering area;

Aftësitë për të vlerësuar

Ability for creative integration and synthesis of knowledge from several areas in the environment engineering field, a
nd administration processes and systems using IT tools designed and created for a specific issue. Creating educati
onal processes using computer tools and techniques;
Ability to deal with complex situations associated with specific processes;
Ability to identify appropriate specialized instances and making sound judgments in situations of lack of complete inf
ormation or data based on personal, social and ethical principles and responsibilities associated with the application
 of knowledge and understanding;

Aftësitë e komunikimit

Ability to share findings and proposals with rational argument and reliance on them as a professional, and with unski
lled people clearly and unambiguously;
Taking responsibility considerable with shared outcomes; running and initiating activities.

Aftësitë e të mësuarit

Ability to identify individual needs and directions for individual and autonomous and its performance independently a
nd autonomously in the usual information and quality assurance field;
Ability to take responsibility for continued private study in specialized areas within the networked economy
Ability to take responsibility for further professional development and training.

Lista e lëndëve

Semestri 1

[6.0 SETK] Metodologjitë kërkimore shkencore
[6.0 SETK] Energjia dhe mjedisi jetësor
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 1
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë



[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 2

Semestri 2

[6.0 SETK] Teknologjitë e avancuara energjetike
[6.0 SETK] Efikasiteti energjetik dhe menaxhmenti
[6.0 SETK] Rrjetat Smart
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 4
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 3

Semestri 3

[10.0 SETK] Zhvillimi i qëndrueshëm
[10.0 SETK] Analiza e sistemeve enegjetike
[10.0 SETK] Teknologjia për energji të ripërtëritshme

Semestri 4

[30.0 SETK] Punimi i magjistraturës 

Description of courses

Lëndë obligative

Metodologjitë kërkimore shkencore

Energjia dhe mjedisi jetësor

Teknologjitë e avancuara energjetike

Efikasiteti energjetik dhe menaxhmenti

Rrjetat Smart

Zhvillimi i qëndrueshëm

Analiza e sistemeve enegjetike

Teknologjia për energji të ripërtëritshme

Punimi i magjistraturës 
Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën
më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët të fitojnë njohuritë e
nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u
mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal.
Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për
ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të
ndaluara me Statutin e UEJL-së.  



Lëndë zgjedhore

Filozofia e shkencave shoqërore
Kjo lëndë përfshin pajisjen e studentëve me informata që do t’u mundësojnë atyre përfitimin e diturive, shkathtësive
dhe kompetencave në shkencat shoqërore, përfshirë metodologjinë e punës (sqarim, teoretizim, testim), aplikim të
filozofisë (në veçanti individualizmi kundrejt kolektivizmit), natyra e racionalitetit, si dhe historia e teorive dhe
koncepteve. Ky modul ofron studim të avancuar të debateve aktuale lidhur me ontodologjinë, metodologjinë dhe
synimet e shkencave shoqërore. Lënda do të përqendrohet në çështjet qendrore të shkencave shoqërore: etno-
metodologjia, evolucioni, fenomenologjia, recionaliteti, relativizmi, metodat shkencore, interpretime tekstuale.
Rezultat e të mësuarit: * Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët do të jenë në gjendje: * Ta kuptojnë
qëllimin e shkencave shoqërore si dhe dallimin në mes të të sqaruarit dhe të kuptuarit të sjelljes njerëzore. * T’i
sqarojnë qasjet e ndryshme në shpjegimin e shkencave shoqërore në krahasim me shkencat shoqërore, specifikat e
të qenit qenie njerëzore dhe fenomenet sociale. * T’i kuptojnë strukturat sociale, praktikat, normat institucionet etj. si
dhe relacionet në mes individëve dhe strukturave më të gjera shoqërore. * Ta sqarojnë mbështetjen jo vetëm në fakte
për individët dhe gjendjet e tyre mentale, por gjithashtu edhe rastet në të cilat fenomenet shoqërore nuk mundet të
sqarohen përmes sjelljeve individuale.

Menaxhimi i projekteve
Me përfundimin e suksesshëm të lëndës, studentët do të jenë në gjendje: * Të planifikojnë aktivitetet e nevojshme
për zbatimin e projektit, të identifikojnë ndërvarësitë e tyre, kohëzgjatjen si dhe kostot e tyre; * Të përgatisin raportet
e nevojshme dhe të kryejnë të gjitha komunikimet e nevojshme ndërmjet projektit dhe klientit, si dhe në mes të
anëtarëve të ekipit dhe të aktorëve të tjerë; * Të strukturojnë projektin dhe aktivitetet e tij përbërëse; * Të përgatisin
një Gantt-tabelë dhe një plan të rrjetit për projektin dhe të identifikojnë kohën më të shkurtër të nevojshme për të
përfunduar projektin; * Të përdorin MS Project si një mjet në procesin e planifikimit, zbatimit dhe rishikimit të
projektit; * Të përcaktojnë projektin, të identifikojnë lëminë dhe objektivat e tij, si dhe të zhvillojnë specifikat e
projektit;

Tregu i punës
Qëllimi kryesor i lëndës "Tregu i punës" është t’i pajisë studentët e studimeve të ciklit të dytë me njohuritë bazë dhe
njohuritë e thelluara në fushën e teorisë të tregut të punës, pastaj me mekanizmin e funksionimit të tij në ekonominë e
tregut. Lënda "Tregu i punës" ka si mision t’u ofrojë dhe t’u mësojë studentëve kategoritë, ligjet dhe parimet kryesore
me të cilat funksionon tregu i punës. Lënda u bën një analizë të hollësishme mënyrës së sjelljes dhe rolit që luajnë
agjentët kryesorë të tregut të punës: individëve, firmave dhe qeverisë. Analiza mbështetet në dy kategoritë
themelore: të kërkesës për punë dhe të ofertës së punës, të cilat gjejnë aplikim pothuajse në të gjitha temat që
trajtohen në këtë lëndë. Njohuritë e përfituara nga studentët në këtë lëndë shërbejnë si bazë teorike themelore e
domosdoshme për të kuptuar e përvetësuar teoritë dhe politikat e ndryshme që aplikohen në tregun e punës. Lënda
synon që studentët të kuptojnë se si tregjet e punës shpërndajnë dhe përdorin në mënyrë efikase faktorin e rrallë të
prodhimit, punën. Leksionet përfshijnë njohuri të koncepteve të kërkesës për punë e të ofertës së punës dhe aplikimit
të tyre praktik; sjelljen e individëve në tregun e punës për të maksimizuar dobishmërinë e tyre; sjelljen e firmave në
tregun e punës që synojnë maksimizimin e fitimit; rolin e qeverisë në tregun e punës, strukturat e ndryshme të
tregjeve të punës: tregu i punës në konkurrencë të plotë, monopoli në tregun e punës, monopsoni në tregun e punës,
roli i sindikatave në tregun e punës, monopoli bilateral në tregun e punës. Leksionet dhe diskutimet në klasë
mbulojnë materiale të cilat mund të mos jenë në libër dhe disa aspekte të materialeve që përfshihen në librin bazë
nuk do të diskutohen në klasë, por i lihen studimit aktiv te studentit. Prandaj studenti, për të garantuar suksesin në
përvetësimin sa më të mirë të lëndës, duhet të jetë i pranishëm në leksion dhe seminar duke marrë pjesë në mënyrë
aktive në diskutimin e problemeve të ndryshme që lidhen me tregun e punës.

Retorika
Retorika, përgjatë historisë së vet prej mbi 2500 vjeçare, retorika shfrytëzohet për shënjimin e shumë gjërave, por
sot me retorikë kuptojmë artin e bindjes nëpërmjet të gjuhës. Retorika shënon mënyrën në të cilën një individ
ndërlidhet me një ide apo një ide me qëllim ta bindë tjetrin. Retorika karakterizohet me disa tipare kryesore dalluese.
E përkufizon qendrën nga e cila, kjo lëmi, zbulohet. Retorika më së pari i përkufizon situatat e caktuara tipike të të
folurit.

Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
Qëllimi i kësaj lënde është shqyrtimi i shumëgjuhësisë në shoqëritë multikulturore, si fenomen social. Ky fenomen
është masiv në mbarë botën. Gjatë ligjëratave në mënyrë më të thuktë do të shqyrtohen termat: monokulturalizëm,
shumëkulturalizëm, multikulturalizëm. Do të sqarohet nocioni nacionalizmi linguistik, ku do të theksohet se të paktën
ka dy forma të këtij nacionalizmi, ku njëra formë përplaset me tjetrën: për udhëheqësit e vendeve më të fuqishme



nacionalizmi ka domethënien e zgjerimit, kurse për pakicat ai merr formën e rezistencës dhe të luftës për afirmimin e
identitetit, përballë një presionit të tillë. Vend të shquar në program do të ketë edhe multikulturalizmi në arsim. Në
shkollë për multikulturalizmin angazhohen për programe mësimore që përfshijnë përmbajtje që u përkasin kulturave
të ndryshme.

Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
Qëllimi i kësaj lënde është: * T’ua tregojë studentëve elementet teknike, struktura e tekstit dhe dizajni i një punimi
shkencor. * T’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri më të thelluara dhe shkathtësi nga kapitujt e zgjedhur të
aplikacioneve TI që do t’u duhen për përpunimin e punimeve shkencore e profesionale. * Zbatimi praktik i këtyre
objektivave, gjatë përpunimit të punimit individual shkencor.

Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
Qëllimi i kësaj lënde është: - T’u tregohen studentëve elementet teknike nga lëmi i statistikës: organizimi, përpunimi,
krahasimi përmes analizave dhe publikimi i të dhënave. - T’u mundësojë studentëve të përfitojnë njohuri dhe
shkathtësi më të përparuara nga kapitujt e zgjedhur të avancuar të aplikacioneve për përpunimin statistikor të të
dhënave. - Zbatimi praktik i këtyre objektivave në përpunimin statistikor të të dhënave të marra nga pyetësorët,
kontributet, studimet shkencore dhe dokumentet tjera.

Komunikimi profesional
Lënda fokusohet në zhvillimin e atyre shkathtësive të komunikimit që janë thelbësore për funksionimin efektiv në
botën profesionale. Studentët do ta mësojnë procesin e analizimit të një shumëllojshmërie situatash të komunikimit
dhe t`u japin përgjigje adekuate po atyre. Ndër temat që do të përfshihen janë: komunikimi në organizata, komunikimi
ndërpersonal dhe grupor, prezantimet gojore, intervistat për punësim, letrat profesionale të biznesit, si dhe
shkathtësitë ndërpersonale, duke përfshirë dinamikën e grupit dhe punën ekipore.

Metodologjia e mësimdhënies
Qëllimi i lëndës është t’i njoftojë studentët me qasjet themelore dhe metodat e mësimdhënies. Pritet që studentët të
fitojnë njohuri dhe shkathtësi për përdorim të mjeteve për mësimdhënie aktive. Gjithashtu, lënda ofron qasje ndaj
zhvillimit, mësimdhënies dhe të nxënit si koncepte, si dhe ndaj normave themelore të cilat mësimdhënësve do t’u
mundësojnë të ligjërojnë mbi zhvillimin e mendimit. Përmes kësaj lënde, studentët do të përfitojnë bazë teorike dhe
strategji, me çka do të mund ta zhvillojnë të menduarit e tyre kritik, si dhe të menduarit kritik të studentëve.
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