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Me fillimin e vitit akademik 2011 – 2012 shkolla jonë është shndërruar nga “Akademi e 
Arteve” në “Universiteti i Arteve”. Personalisht ndjehem krenar që së bashku me kolegët 
pedagogë dhe të gjithë bashkëpunëtorët dhe sigurisht me ndihmën e studentëve, arritëm 
që shkollën tonë ta ngremë në një nivel më të lartë institucional, duke synuar në rritjen e 
standardeve të ofertave tona akademike. 

Kam dëshirë që të përshëndes të gjithë studentët e shkollës sonë dhe ti siguroj ata se në 
konsideratën time dhe të gjithë trupës pedagogjike, ata jenë pjesë e një familjeje të madhe, 
e cila u gjendet pranë hap pas hapi në rrugën e formimit dhe përmbushjes së tyre artistike. 

Njëkohësisht përgëzoj dhe gjej rastin të falenderoj për kontributin e vërtetë në zhvillimin e 
shkollës sonë, trupën pedagogjike, gjithë kolegët e bashkëpunëtorët të cilët i falenderoj për 
gjithçka bëjnë ditë pas dite për edukimin profesional të artistëve të rinj. 

Dua gjithashtu të kujtojë me plot krenari të gjithë personalitetet e shquara që kanë dalë nga 
shkolla jonë ndër vite, të cilët me frymëmarrjen e tyre artistike i kanë dhënë frymë ekzis-
tencës së kombit tonë, ndër ditë të vështira e të lumtura.

Ngritja në Universitet përkon me një ngjarje të rëndësishme për jetën e shkollës sonë, duke 
na risjellë në mendje ngjarje që vërtetë tashmë i përkasin historisë, por që janë ngurtësuar 
përjetësisht si pjesë e traditës dhe e trashëgimisë sonë artistike e profesionale. 45 vjet më 
parë nisi viti i parë akademik në Institutin e Lartë të Arteve, një shkollë arti e lindur nga 
bashkimi i Konservatorit Shtetëror të Tiranës, Shkollës së Teatrit dhe Shkollës së Arteve 
Pamore. 

Sot Universiteti i Arteve ka mbi 300 pedagogë,efektivë e të ftuar, mes të cilëve spikasin një 
numër i madh emrash të shquar personalitetesh të artit shqiptar. Ky fakt përbën një pikë të 
fortë të Universitetit të Arteve në sigurimin e një cilësie të lartë në formimin artistik e profe-
sional të studentëve. Në këtë këndvështrim synimi ynë kryesor është shtimi i përpjekjeve 
për ngritjen e nivelit të pedagogëve më të rinj si nga pikëpamja e mësimdhënies ashtu edhe 
nga pikëpamja shkencore. Qenia e Universitetit të Arteve ka vendosur përballë nesh sfida 
të mëdha për sa i takon fuqizimit të aspekteve shkencore të ofertës dhe veprimtarisë sonë 
akademike. 
Të gjithë ne duhet ta ndjejmë veten tashmë si pjesë e një organizmi të madh, që për nga 
vetë profili dhe natyra e shkollës ofron dinamizëm të garantuar. E si pjesë e këtij organizmi 
kemi detyrimin të kontribuojmë qoftë edhe me elementët më të thjeshtë në përmirësimin e 



aspekteve të ndryshme të tij. Rasti i 45 vjetorit të shkollës sonë shënon fillimin e një evo-
lucioni të rëndësishëm në konceptin dhe mentalitetin e edukimit artistik e shkencor. Ne të 
gjithë duhet të jemi pjesë e këtij evolucioni, sepse vetëm kështu, edhe si individë mund të 
arrijmë të zhvillohemi dhe të realizojmë sipërmarrje të suksesshme. 

Faleminderit !

Upon the beginning of the academic year 2011 – 2012, our school has been converted from 
the “Academy of Arts” into the “University of Arts”. Personally, I feel honored that together 
with the professors colleagues and all the collaborators and of course with the assistance 
and help of the student, we managed to raise our school at the highest institutional level, 
aiming at increasing and enhancing the standards of our academic offers.
I would like to greet all the students of our school and ensure them that in my consideration 
and in the consideration of the entire pedagogic team, they are part of a big family, which is 
close to them step by step in the way of their artistic formation and realization. 

At the same time, I congratulate and take the advantage to thank for the real contribution in 
the development of our school the pedagogic team, all the colleagues and the collaborators 
whom I thank for everything they do day after day for the professional education of the new 
artists.  

I would like to remember in full pride all the outstanding personalities that have come out of 
this school over the years, who with their artistic breathing and aspiration have given spirit 
to the existing of our nation, in its difficult and happy days. 

The rising to University coincides with a very important event for the life of our school, 
bringing to our mind events that now belong to the history, but which have been solidified 
eternally as part of our artistic and professional tradition and heritage. 45 years ago began 
the first academic year in the High Institute of Arts, an art school emerging from the merger 
of the State Conservator of Tirana, the School of Theater and the School of Visual Arts. 

Today the University of Arts has over 300 professors, effective and invited; among them out-
standing a great number of well known personalities of the Albanian art. This fact constitutes 
a strong point of the University of Arts for ensuring a high quality in the artistic and profes-
sional formation of the students, From this point of view, our main goal and objective is the 
addition of the efforts for increasing the level of the youngest professors from the teaching 
point of view and from the scientific point of view. Being the University of Arts has faced us 
with big challenges as it regards the strengthening of the scientific aspects of our academic 
offer and activity. 

All of us should feel now part of a big organization that due to the profile and the nature of 
the school offers a guaranteed dynamism. And, as part of this organization we have the 
obligation to contribute even through the simplest elements for the improvement and en-
hancement of the different aspects of it. The event of the 45 anniversary of our school marks 
the beginning of an important evolution in the concept and the mentality of the artistic and 
scientific education. We all should be part of this evolution, because only in this way, also as 
individuals we can manage to develop and realize successful enterprises. 

Thank you!

Prof. Petrit Malaj
Rektor/Rector

Universiteti i Arteve/ University of Arts





Universiteti i Arteve është institucioni i vetëm publik i arsimit të lartë me karakter 
artistik në Shqipëri, që ofron Diplomë Universitare Bachelor, Master në Arte, në 
Muzikë, Arte të Bukura dhe Artet Skenike, Master Profesional si dhe studime të ciklit 
të tretë “Doktoraturë”. 
I themeluar më 1966 si Instituti i Lartë i Arteve i cili bashkoi tre institucione artistike: 
Konservatorin Shtetëror të Tiranës, Shkollën e Arteve të Bukura dhe Shkollën e 
Lartë të Aktorëve “Aleksandër Moisiu”, më 1990, me ndryshimet në sistemin arsi-
mor, Instituti i Lartë i Arteve u ngrit në nivel Universiteti dhe u emërua “Akademia e 
Arteve” duke u shndërruar në Maj të vitit 2011 si “Universiteti i  Arteve”. 
Aktualisht Universiteti i Arteve ka tre fakultete:  
Fakultetin e Muzikës, 
Fakultetin e Arteve të Bukura  
Fakultetin e Artit Skenik
duke u bërë kështu institucioni unik në vend për përgatitjen e talenteve të reja në të 
gjitha fushat e artit dhe që ka marrë përsipër të sjellë prurjet më të mira, më kompeti-
tive e më origjinale për institucionet artistike të vendit si dhe për jetën shoqërore e 
artistike dhe produktin shpirtëtor shqiptar në të gjitha trevat shqipfolëse. 
Qëllimi kryesor i saj është të ofrojë arsimim të lartë profesional dhe veprimtari kri-
juese në fushën e artit dhe të kulturës, të thellojë kualifikimin profesional e shkencor 
të specialistit të lartë në fushën e artit e të kulturës, si dhe të kontribuojë në rritjen 
e standarteve të demokracisë e të qytetërimit . E gjithë rruga mbi 45 vjeçare e Uni-
versiteti të Arteve ka qënë një rrugë e shtimit sistematik të specialiteteve dhe vitet e 
fundit në implementimin e Kartës së Bolonjës.
Kontributi i pedagogëve dhe studentëve të këtij institucioni në vite ka bërë që jeta 
artistike të jetë ndikuar fuqimisht dhe pozitivisht prej krijimtarisë dhe interpretimit të 
tyre. Është e pamundur që të përmenden të gjithë emrat e shquar të ILA, AA, UA 
në vite, por personalitetet si Zadeja, Harapi, Ibrahimi, Antoniu, Madhi, Lara, Pa-
paristo, Stringa, Laro, Kristidhi, Shiroka, Shestani, Krantja, Spahivogli, Malo, Roshi, 
Frashëri, Prosi, Pelinku, Mani,  Furxhi, Oktrova, Ashiku, Plasari, Hasko, Flloko, 
Paskali, Paço, Shijaku, Rama, Jukniu, Buza, Dhrami, Dule,Leka, Oseku si dhe më 
të rinjtë të cilët sot marrin pjesë aktive në jetën artistike shqiptare ashtu edhe jashtë 
vendit, do të ishin pika të rëndësishme të ndalesës së kujtesës së të gjithëve për të 
kuptuar dhe pozicionuar sa më saktë rolin dhe vendin e ILA, Akademisë së Arteve 
sot Universiteti i Arteve, në jetën dhe prodhimtarinë shpirtërore shqiptare.
Aktualisht në auditorët e UART studiojnë 940 studentë, të cilët udhëhiqen nga një 
staf pedagogjik prej 408 asistentë, pedagoge, profesorë të asociuar dhe profesorë, 
prej të cileve 127 janë me kohë të plotë.



Trupa mësimdhënëse dhe bashkëpunëtorët e Fakulteteve janë emra të mirënjohur në 
fushat ku operojnë – muzikantë, piktorë, skulptorë, regjisorë teatri dhe filmi/televizioni, 
aktorë, skenografë dhe koreografë - me njohuri të gjera teorike dhe praktike. Artistët 
e përgatitur në këtë institucion përbëjnë një forcë gjeneruese në jetën kulturore Shq-
iptare.

Ambientet në UART 
Në institucionin më prestigjjoz ku zhvillohet dhe përparon në mënyrë shkencore edu-
kimi artistik i brezave, ambjentet e UART krijojnë një marrëdhënie interaktive, ku stu-
dentët kanë mundësinë të studiojnë në një mjedis të specializuar dhe të angazhohen 
në punë krijuese.                             

Kompleksi i Universitetit të Arteve 

Universiteti i Arteve ndodhet në zonën “Ansambël Monument Kulture”, e shpallur me 
V.K.M Nr 180 dat.13.04.2000. Zone urbane, studimi i së cilës daton në vitin 1943 me 
arkitekt projektues Dr Arch. Ivo. Lambertini dhe arkitekt konsulent Dr. Ing. Arch. Ferdi-
nando Poggi, aktualisht zonë qendrore qeveritare, universitare por edhe me ndërtesa 
të rëndësishme institucionale.

Kompleksi Urbanistik-Arkitektonik i Universitetit të Arteve përbëhet nga korpusi qen-
dror dhe nga ndërtesat 2-3 katëshe të ndërtuara rreth viteve 70-të.

Korpusi qendror me arkitekturë dhe konstruksion tip i vitit 1939-40 dhe autor ark 
G.BOSIO,
 përfaqëson në mënyrë dinjitoze një Institucion Social-Kulturoro-Arsimor si “Univer-
siteti i  Arteve”, i vetmi institucion i këtij lloji në vendin tonë.
Në përbërje të kësaj ndërtese është edhe “Salla e Madhe e Koncerteve” me kapacitet 
600 vende, më e mira e këtij lloji në vendin tonë duke plotësuar të gjitha standartet 
teknike,  arkitektonike dhe nga pikëpamja e akustikës. 

Ndërtesat e ndërtuara në vitet 60-70-të ndodhen në perëndim, jugperëndim, veri të 
territorit të Universitetit të Arteve.
Në këto ndërtesa zhvillojnë mësimin 

Në këto ndërtesa zhvillojnë mësimin: 
a) Fakulteti i Muzikës;
b) Fakultetit i Artit Skenik;
c) Fakulteti i Arteve të Bukura;



Të dhëna të përgjithëshme për sipërfaqen, ambjentet, auditorët, sallat etj. (viti 
2011)

Sipërfaqe e përgjithëshme e territorit: 13.870 m2
Sipërfaqe totale ndërtimi e përafërt: 15.450 m2 me një organizim dhe ndarje fizike të 
ambienteve si më poshtë:

- Numri i përgjithshem i auditorëve 6;
- Numri i përgjithshëm i klasave 87;
- ektoriume - 2  me kapacitet  220 dhe 100 studentë;
- Salla të tjera 12 ndër të cilat veçojme, salla baleti dhe koreografie me  sip 100 m², 
dhe 110 m², palestër sportive etj.;
- Laboratorë dhe ateljerë 12;
- Numri i përgjithshëm i ambienteve administrative - 22 zyra;
- Sipërfaqe të gjelbëruara;
- Parkim për 60 autovetura;
- Sistem ngrohje qendror, me kaldaja individuale dhe kondicionerë apo sistem as-
pirimi;
Në ndërtesat e Kompleksit ndodhen edhe:
-“Salla e Madhe e Koncerteve” në UA me kapacitet 600 vende;
-Salla “Black-Box” me kapacitet 220 vende; 
-“Galeria e Arteve të Bukura” sip. 244 m2;
-Salla “Çesk Zadeja” sip 200 m2;
-Anfiteatri veror me kapacitet 400 vende;
-Biblioteka Shkencore e Akademisë së Arteve me sip rreth 500 m2

Të Dhëna të Përgjithëshme për numrin e studentëve, pedagogëve dhe punon-
jësve të shërbimit.

Numri i përgjithshëm i studentëve  rreth 940.
- Fakulteti i Muzikës: 379 studentë ( njezet programe studimi)
- Fakulteti i Artit Skenik: 242 studentë ( pesë programe studimi)
- Fakulteti i Arteve të Bukura: 318 studentë (shtatë programe studimi)
- Numri i përgjithshem i punonjësve akademike: 127 me kohë të plotë dhe 281 të 
ftuar.
- Numri i punonjësve të shërbimit: 64



Ritmi i ndryshimeve të treguesve kryesorë:

         Viti             1985         1991                2011

       I        Numri i studentëve             332           377                  939
       II        Numri i punonjësve             135           194         191
       III        Sipërfaqe ndërtimi/m²      10250       14450     15450

Duke ju referuar treguesve të mësipërm, vihet re se numuri  i  studentëve është rritur 
me 2.8 herë ose nga 332 studentë në vitin 1985, sot studjojnë rreth 940 studente. 

Numri i të diplomuarve sipas fakulteteve që nga krijimi.

- FAB rreth 1200 të diplomuar
- FAS rreth 1500 të diplomuar
- FM  rreth 2350 të diplomuar

Punësimi i të diplomuarve dhe angazhimi i studentëve në aktivitete profesioniste. 
Mundësitë e punësimit në Shqipëri. Prezantimi dhe punësimi në nivel ndërkom-
bëtar

Përgatitja për tregun e punës është një nga prioritetet e Universitetit të Arteve. Është 
fakt që shumë nga studentët tanë futen në tregun e punës që gjatë kohës së stu-
dimeve duke u angazhuar si në aktivitete artistike kombëtare ashtu dhe në ato ra-
jonale dhe më tej edhe ndërkombëtare. 



Fakulteti i Muzikës

Të diplomuarit në FM punojnë sot në Teatrin e Operas dhe Baletit, Ansamblin Popul-
lor, Orkestren Simfonike te RTSH në Orkestren Frymore te Ushtrise, mësues në 
licetë artistikë në Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, Berat, Vlorë, Elbasan, Gjirokastër, 
Korçë, në shkollat e muzikës në Tiranë si dhe mësues të muzikës në të gjitha shkol-
lat e Shqipërisë, po ashtu edhe në orkestra të tjera si Cammerata e Tiranës, Filar-
monia e Akademisë së Arteve, Orkestra e Dhomës e Tiranës. Të diplomuarit pranë 
fakultetit të muzikës janë sot pjesë e orkestrave dhe grupeve të njohur pranë televiz-
ioneve në Shqipëri, mjaft të kujtojmë Top Show, E diela shqiptare, E Diell, Gjeniu i 
vogël, Maratona e kenges etj. Të diplomuarit në FM janë sot redaktorë muzike pranë 
radiove dhe televizioneve apo konsulentë muzikorë. Muzika Jazz, Rock, Festivalet 
e ndryshme të muzikës moderne kanë një angazhim të madh të studentëve dhe të 
të diplomuarve të FM-së. 
Janë të paktën 350 muzikantë shqiptarë (instrumentistë, këngëtarë, dirigjentë, dhe 
kompozitorë) të cilët falë nivelit të lartë profesional, punojnë në profesionin e tyre 
si pedagogë dhe interpretues në institucione artistike (shkolla, orkestra sinfonike, 
teatro operash) në Itali, Greqi, Francë, Gjermani, Kanada, Spanjë, Portugali, SHBA 
, Belgjikë, Slloveni, Austri, Çeki Argjentinë, Australi, Turqi Zelandë e Re dhe Japoni 
etj. Po ashtu janë me dhjetëra instrumentistët të cilët janë pjestarë të bandave fry-
more profesioniste dhe gjysmë-profesioniste nëpër botë. 
Gjithashtu, mjaft artistë shqiptarë që jetojnë në atdhe, janë përfshirë në kalendarët e 
disa prej aktiviteteve më prestigjozë që zhvillohen nëpër botë. 
Megjithë historinë e shkurtër të lëvrimit të muzikës klasike në Shqipëri,  kjo pjesë e 
jetës shqiptare mbetet një nga më avanguardet dhe më të azhornuarat, si rrjedhim 
edhe më e përgatitur përballë tregut muzikor europian dhe botëror. 
Solistë të shquar të diplomuar në shkollën tone, kanë dhënë gjithashtu një kontribut 
të rëndësishëm duke çuar në këtë mënyrë në vlerësimin gjithnjë e më pozitiv të 
shkollës shqiptare të artit në La Scala, Metropolitan, Convent Garden dhe në dhjetra 
institucione të artit e Festivale prestigjoze në mbarë botën. 



Fakulteti i Artit Skenik

Të diplomuarit në këtë fakultet janë sot aktorë, regjizorë e skenografë në Teatrin 
Kombëtar dhe në teatrot pranë bashkive të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë si në 
Fier, Shkodër, Durrës, Korçë, Elbasan, Vlorë etj. Shumë prej tyre janë sot regjizorë 
e skenografë pranë TVSH-së dhe televizioneve të shumta kombëtare dhe lokale 
në Shqipëri. Të shumtë janë aktorët dhe regjizorët të cilët organizojnë dhe marrrin 
pjesë në spektakle mjaft të njohur në Shqipëri si Portokalli, 2XL, telenovela, telefilma 
apo edhe filma artistikë. Një pjesë e tyre janë dublantë në filma të transmetuar nga 
televizionet shqiptare si dhe folës në televizione dhe radio kombëtare apo lokale. 
Skenografitë, si pjesë e rëndësishme e çdo eventi artistic, janë shpesh produkt i 
të diplomuarve të këtij fakulteti. Kooreografia është një degë e rëndësishme e këtij 
fakulteti të diplomuarit e të cilës do ti gjeni në Teatrin e Operas dhe Baletit apo 
Ansamblin Popullor, mësues në Shkollen e Baletit apo në shkolla private dhe kurse 
të dansit. Po ashtu koreografë në spektaklet periodike pranë TVSH-së dhe televizio-
neve të tjera si Top Channel, TVKlan, Vizion+ etj. si dhe në spektakle të ndryshme, 
në realizimin e videoklipeve apo ideimin dhe realizimin e reklamave në radio dhe 
televizion.  
Janë jo të paktë të diplomuarit pranë këtij fakulteti të cilët japin kontributin  dhe zh-
villojnë jetën e tyre artistike edhe jashtë Shqipërisë si koreografë, skenografë apo 
edhe aktorë e regjizorë duke shkuar madje deri në Hollywood. Gjithashtu, janë fitues 
çmimesh ndërkombëtarë me filma artistikë të metrazhit të shkurtër apo edhe do-
kumentarë, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e imazhit të 
vendit tonë. 



Fakulteti i Arteve të Bukura

Të diplomuarit pranë këtij fakulteti do ti gjeni në licetë artistikë si në Tiranë, Fier, 
Vlorë, Shkodër, Korçë etj., në Galerinë Kombëtare të Arteve por edhe në dhjetëra 
galeri në Tiranë dhe në rrethe. Një pjesë e tyre janë të angazhuar pranë  TVSH-së 
dhe televizioneve të tjera private në Shqipëri. Shumë prej tyre, krahas punës indi-
viduale krijuese, janë edhe mësues të vizatimit në të gjitha shkollat e vendit. Mjaft 
punë të tyre janë sot të ekspozuara në institucionet më të rëndësishme të shtetit 
shqiptar ashtu si dhe në institucione të rëndësishme private. Po ashtu janë me qin-
dra veprat e tyre në galeritë në Europë dhe në botë si dhe pjesë e koleksioneve 
private të mijëra individëve. Një pjesë tjetër e veprave të tyre kryesisht skulptura, ba-
zorelieve apo në formë instalacioni, gjenden në ambjentet publike, në parqe publike 
dhe private, në faqet e pallateve luksoze apo shatërvaneve në disa ndërtesa luksoze 
biznesi. Shumë të diplomuar pranë këtij fakulteti, japin një kontribut të rëndësishëm 
dhe punojnë në fushën e Fashion dhe Design si dhe në fushën e fotografisë. Mjaft 
postera apo koncepte të tjera, po ashtu, punime me të gjitha materjalet (mermer, 
granil, terra cotta, alabastër, dru etj. etj.) shumë të kërkuara tashmë nga tregu, janë 
produkt i tyre. Me rritjen e nivelit kulturor të qytetarëve, veprat artistike po bëhen 
gjithnjë e më shumë jo vetëm një modë por edhe nevojë në ambjentet ku jetojmë 
dhe punojmë duke krijuar në këtë mënyrë një treg më të gjerë për artistët e diplo-
muar në këtë fushë.
Janë të shumtë tashmë piktorët, skulptorët dhe artiste pamorë në përgjithësi që 
punojnë dhe jetojnë tashmë në të gjithë botën duke dhënë në këtë mënyre edhe 
një kontribut të rëndësishëm  për imazhin e vendit tonë. Mjaft të kujtojmë se janë 
me dhjetra galeri që mbajnë punët e artistëve tanë në Europë dhe më gjerë. Shumë 
aktivitete të rëndësishme në nivel botëror kanë pjesë të tyre piktorët dhe skulptorët 
tanë si Bienalja e Venecias etj.



Diploma e AA sot UART është njohur de facto në Europë dhe 
më gjerë që në vitet 90’ pas ardhjes së demokracisë. Është fakt 
që prezantimi dinjitoz i artistëve shqiptarë, ka ndihmuar thellë-
sisht në përmirësimin e imazhit të vendit tonë.

Trupa mësimdhënëse 

Trupa pedagogjike, profesorë me kohë të plotë apo të ftuar janë 
personalitetet më të shquara të fushës. Ata janë emra të mirën-
johur në fushat ku operojnë – muzikantë, piktorë, skulptorë, 
regjisorë teatri dhe filmi e televizioni, aktorë, skenografë dhe ko-
reografë - me njohuri të gjera teorike dhe praktike. Shumica prej 
tyre kanë marrë çmime artistike dhe tituj kombëtarë e ndërkom-
bëtarë për kontribute të veçanta dhe punë krijuese, me një ak-
tivitet të pasur dhe cilësor profesional në skenat shqiptare dhe 
botërore, të cilët vazhdojnë traditën duke ngritur edhe më lart 
nivelin profesional.

Aktiviteti artistik dhe shkencor

Jeta kulturore-artistike dhe shkencore si dhe aktivitete në Sallat 
dhe galerinë, amfiteatrin dhe ambjentet e tjera të Universitetit të 
Arteve dhe jasht tij. 

Jeta artistike, krijuese dhe shkencore brenda sallave dhe amb-
jenteve të UART-it, është mjaft e pasur. Janë me qindra eventet 
e këtij lloji si në aktivitetet periodike (stina koncertore, ekspozi-
tat etj.) ashtu  dhe në programe të mbështetura nga qeveria 
dhe institucione të tjera private dhe ndërkombëtare siç mund të 
përmendim Programin “Qyteti i Arteve”, workshopet, tavolinat e 
rrumbullakëta, master class-et, në bashkëpunim me artistë shq-
iptarë dhe të huaj etj. 
Janë me dhjetra iniciativat private nga menaxherë të artit por 
edhe nga vetë artistët të cilat angazhojnë studentët tanë që në 
bankat e shkollës. Orkestra, balete, opera, teatro, ekspozita të 
shoqëruara me tourne’ të shumtë brenda dhe jashtë shtetit janë 
veprimtari të shpeshta për studentët dhe pedagogët e UART. 
Aktiviteti shkencor pranë fakulteteve, ka pësuar një rritje të 
ndjeshme gjatë viteve të fundit sidomos në fushën e teknologjisë, 
kërkimit dhe eksperimentimit si në drejtim të metodologjisë 
së mësimdhënies ashtu dhe në drejtim të dokumentimit dhe 
produksionit artistik.

Marrëdhëniet e UART me shkollat homologe në botë dhe në 
hapsirën shqipfolëse si dhe anëtarësimi në organizma ndërkom-
bëtarë

Forcimi i lidhjeve institucionale me Organizma Ndërkombëtare 
të  Artit,  me Akademi dhe Universitete  të Artit në Europë, si 



edhe rritja e bashkëpunimit me  institucionet homologe në hap-
sirën  mbarëshqiptare, janë prioritet i stadit aktual të Univer-
sitetit të Arteve.
Lidhjet me këto institucione homologe në Evropë e më gjerë, 
antarësimi, bashkëpunimi, pjesëmarrja aktive në workshop-e 
ndërkombëtare dhe përfaqësimi  në aktivitete ndërkombëtare, 
kanë kontribuar në futjen dhe përdorimin e metodave të reja të 
mësimdhënies, në pasurimin dhe përmirësimin e programeve 
që ofron Universiteti i Arteve.

Universiteti i Arteve aktualisht është anëtar me të drejta të plota 
në:
AEC -  Organizata Europiane e Akademive të Muzikës
ECUME -  Échanges Culturels en Méditerranée
UNAI -  United Nations Academic Impact
UNSHP -  Rrjeti i Universiteteve Shqipfolëse

Në kuadër të këtyre anëtarësimeve, UART merr pjesë  në:
Kongresin e përvitshëm të AEC ku diskutohen problemet ko-
herente të arsimit të lartë në fushën e artit muzikor, merren in-
formacione dhe shembuj të praktikave më të mira, shkëmbim 
eksperience, etj.; 
Simpoziume të përvitshme,  takimi i Koordinatorëve të Marëd-
hënieve Ndërkombëtare- i programuar për tu njohur me projek-
tet–programet dhe reformat Europiane në fushën e artit;
Gjithashtu, si anëtar i ECUME , studentë e pedagogë të UART 
marrin pjesë në takimet e përvitshëm të Shkollave të Artit në  
rajonin e Mesdheut në të tre fushat: muzikë, art dramatik dhe 
arte pamore. 

Aktualisht UART ka marrëveshje bashkëpunimi me :
Universiteti i Tiranës ( Memorandum Bashkëpunimi),Universiteti 
i Prishtinës, Universiteti i Tetovës, Universiteti i Arteve Beograd, 
Universiteti Aristotel i Selanikut, Konservatorin Guido Cantelli 
të Novarës, Konservatori Jakobo Tomadini Udine;
si dhe
RadioTelevizioni Shqiptar, Teatri Kombëtar i Operas dhe Ba-
letit, Teatri Kombëtar, Teatri i Metropolit, Shkolla Kombëtare 
Artistike “ Jordan Misja”.

Në kuadër të këtyre marrëveshjeve dy-palëshe të UART  me  
Konservatorë Europianë të Muzikës dhe Universitete të Artit, 
ekziston tashmë një kalendar i përvitshëm i aktiviteteve dhe 
projekteve të përbashkëta si: ekspozita, koncerte apo perfor-
manca artistike, ku studentët e UART performojnë artin,  njohu-
ritë dhe talentin e tyre. Mund të veçojmë aktivitete të tilla si:
- Organizimi i Ekspozitave të përbashkëta me Akademi 



dhe Universitete të Arteve Pamore në vende të Europës 
Juglindore,SKOMRAHI;
-Takimi i Fakulteteve dhe Akademive të Artit Dramatik ,“ Ura me 
Tri Harqe”, aktivitet ku performojnë studentë të universiteteve 
shqipfolëse, pjesëmarrje në festivale dhe koncerte tëpërbash-
këta;
-Studentë të Fakultetit të Muzikës, në bashkëpunim me kon-
servatorë në Itali, interpretojnë në koncerte të ndryshme, në 
orkestra të përbashkëta.

Gjithashtu, marrëveshjet e bashkëpunimit të UART me institu-
cionet e artit brenda vendit, janë marrëveshje të cilat në për-
puthje me ndryshimet në  sistemin e arsimit të lartë u krijojnë stu-
dentëve kushte dhe hapësirat e duhura për praktikat mësimore 
sipas programeve të ciklit të parë dhe të dytë. 

Pranimet në Universitetin e Arteve

Pranimet në Universitetin e Arteve bëhen vetëm me anë të 
konkurimit, kriteret e të cilit kanë specifikën e tyre në lidhje me 
specialitetin dhe programin e studimit të kërkuar. 
Kriteret e pranimit pasqyrohen edhe në faqen e web-site-it të 
Universitetit të Arteve.
Çdo person që ka mbaruar maturën shtetërore ka të drejtë të 
konkurojë për të ndjekur studimet në UART. Studimet në UART 
mund t’i ndjekin edhe studentë të huaj bazuar në marrëvesh-
jet dypalëshe ose shumëpalëshe. Studime në UART mund të 
ndjekin gjithashtu edhe shtetas shqiptare e të huaj që kanë 
përfunduar studimet e larta (degë e dytë) kundrejt pagesës së 
tarifës së caktuar. Personat që kanë mbaruar një program stu-
dimi, kanë të drejtë të ndjekin një program të dytë studimi. Edhe 
në këtë rast ata duhet t’i nënshtrohen konkursit për të studiuar 
në programin e ri.

Studimet në Universitetin e Arteve

Në Universitetin e Arteve studimet universitare organizohen në 
sistemin me kohë të plotë, në tre cikle të njëpasnjëshme. Studi-
met në UART zhvillohen me bazë vitin akademik, i cili organizo-
het në semestra me leksione, seminare e laboratorë.

Programet e ciklit të parë synojnë të japin njohuri themelore mbi 
metoda dhe parime artistiko-shkencore në specialitete të ndry-
shme. Ky cikël përmban jo me pak se 180 kredite dhe zgjatja 
normale është tre vite në fund të të cilit fitohet diploma Bach-
elor.



Programet e ciklit të dyte synojnë të japin njohuri të thelluara 
mbi metoda dhe parime artistiko-shkencore, si dhe edukim për 
kërkim të pavarur artistiko-shkencor. Ky cikël përmban jo më 
pak se 120 kredite dhe zgjatja normale është dy vite në fund të 
të cilit fitohet Master në Arte (MAB) dhe  Master Shkencor.

UART ofron Master Profesional në disa programe studimi. Ky 
cikël përmban jo më pak se 60 kredite dhe zgjatja normale 
është një vit në fund të të cilit fitohet Master Profesional.

Programet e doktoraturës janë programe të studimeve të ciklit 
të tretë me karakter plotësisht akademik, që kanë në bazë kër-
kimin artistiko-shkencor dhe veprimtari krijuese të pavarura.

Pajisja me diplomë 

Universiteti i Arteve i pajis studentët që kanë përfunduar të 
gjitha detyrimet e një programi studimi me diplomën përkatëse, 
e cila është dokument zyrtar.
Diplomat për ciklin e parë dhe ciklin e dytë shoqërohen me 
suplementin e diplomës. Ky suplement hartohet në përputhje 
me kërkesat e hapësirës Evropiane të arsimit të lartë. Ai përsh-
kruan në veçanti natyrën, nivelin, përmbajtjen, rezultatet e stu-
dimeve që janë kryer dhe përfunduar me sukses nga mbajtësi 
i diplomës, etj.

Në Universitetin e Arteve me përfundimin e studimeve fitohet 
diplomë:
- “Bachelor” në 32 Programe Studimi; 
-“Master në Arte” (Master në Artet e Bukura MAB) në 27 Pro-
grame Studimi; 
-“Master Shkencor” në 1 Program Studimi; 
-“Master Profesional” në 4 Programe Studimi;

Këshilli Studentor

Këshillat Studentore në Universitetin e Arteve kanë si objektiv 
të tyre të promovojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe të koordi-
nojnë përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të Institucioneve 
të Arsimit të Lartë, në strukturat mësimore-kërkimore dhe ato të 
shërbimeve

Këshillat Studentore shprehin mendime dhe propozime për të 
gjitha problemet me interes të përgjithshëm të Institucioneve 
të Arsimit të Lartë, si për planet ashtu edhe per programet e 
studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të drejtën për 
të studiuar, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të 
ndryshme kulturore, artistike, sportive, etj



Fakulteti i 
Muzikës



Fakulteti i Muzikës u themelua në vitin 1962 në fillim si Konservatori Shtetëror i Ti-
ranës dhe me pas në vitin 1966 si pjesë e ILA-së më pas  AA-së që sot emërtohet 
Universiteti i Arteve.
Pedagogët e parë të këtij fakulteti vinin nga shkolla të njohura Europiane kryesisht të 
lindjes por edhe të perëndimit. Këta pedagogë të apasionuar, hodhën themelet e një 
shkolle që edhe sot vazhdon të japë rezultate të mahnitshme në fushën e edukimit 
muzikor. 
Pranë këtij fakulteti gjatë pothuaj 50 vjetëve të ekzistencës së tij, janë diplomuar më 
shumë se 2300 artistë muzikantë, shumica e të cilëve kanë punuar dhe vazhdojnë 
të punojnë në profesionin e tyre jo vetëm në Shqipëri por edhe jashtë shtetit sidomos 
pas viteve 90’ (Mbi 80% e të diplomuarve në këtë fakultet sidomos në Harqe, kanto, 
apo instrumenta fryme kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë sot në profesionin e 
tyre.) Është e vërtetë se pranë këtij fakulteti janë diplomuar disa nga emrat më të 
rëndësishëm të artit muzikor të cilët e zhvillojnë jetën e tyre artistiko-profesionale në 
institucionet artistike më prestigjoze të Europës dhe botës duke e bërë këtë fakultet, 
krahas me fakultetet e tjerë të UART, një nga më konkuruesit në tregun muzikor dhe 
artistik ndërkombëtar si dhe apsolutisht më rezultativi në Shqipëri. 

Fakulteti i Muzikës ka rreth 380 studentë, 260 pedagogë dhe ofron rreth 20 pro-
grame studimi dhe diploma Bachelor, Master në Arte (MAB), Master Shkencor dhe 
Master Profesional. 
Trupa pedagogjike pranë FM përbëhet nga 47 Prof. Prof. Asoc dhe Dr. ashtu si 
dhe 213 lektorë një pjesë e të cilëve me Diploma dhe Master të fituar në shkolla të 
njohura Europiane. 

Struktura e Fakultetit të Muzikës është e organizuar në dy departamente: 
1) Departamenti i Interpretimit (DI), me programet e studimit: Piano, Harqe, Instru-
mente frymore, Kanto dhe Piano. 
2) Departamenti Kompozicion-Dirigjim-Muzikologji-Pedagogji (KMD) me programet 
e studimit: Kompozicion, Dirigjim, Muzikologji dhe Pedagogji Muzikore.



Që prej vitit 2008 Fakulteti i Muzikës ka përshtatur strukturën e re universitare (sipas 
Kartës së Bolonjës) me tre cikle mësimore. FM në vite ka organizuar dhe studime 
pasuniversitare.
 FM ofron studime dhe diploma Bachelor në 20 programe studimi. Gjithashtu ofro-
hen sudime Master në Arte në 15 programe studimi, Master Shkencor në 1 program 
studimi si dhe  Master Profesional në 4 programe studimi si më poshtë:

Diplomë “Bachelor” në Programet e Studimit:

1) Piano;  12) Trombë;
2) Violinë;  13) Trombon;
3) Violë;  14) Bastub;
4) Violonçel; 15) Fizarmonikë;
5) Kontrabas; 16) Kanto;
6) Kitarë;  17) Kompozim;
7) Flaut;  18) Dirizhim;
8) Klarinetë; 19) Muzikologji;
9) Oboe;  20) Pedagogji muzikore;
10) Fagot;
11) Korno;

“Master në Arte” (Master në Artet e Bukura) në Programet e Studimit:

1) Pianist;    9) Oboist;
2) Violinist; 10) Fagotist;
3) Violist;  11) Kornist;
4) Violonçelist; 12) Trombist;
5) Kontrabasist; 13) Trombonist;
6) Këngëtar lirik; 14) Dirizhor;
7) Flautist;  15) Kompozitor; 
8) Klarinetist;



“ Master Profesional” në Programet e Studimit:
1) Kitarë;
2) Fizarmonikë;
3) Pedagogji muzikore;
4) Bastub;   

“Master Shkencor” në Programin e Studimit:
1) Muzikologji;

Fakulteti i Muzikës zhvillon një jetë artistike aktive, të programuar sipas një kalendari 
shtrirë në dy të stinë koncertore me pjesëmarrje të studentëve dhe pedagogëve. 
Koncertet mbahen në sallën e madhe të Universitetit të Arteve, Sallën “Çesk Zadeja, 
dhe në sallën Black-Box  thuajse në çdo javë të vitit akademik. Këtu përfshihen edhe 
koncertet me vepra të studentëve të klasës së kompozicionit, krahas formacioneve 
të ndryshme të muzikës së dhomës. Shumë studentë ftohen rregullisht në sezonet e 
institucioneve artistike qendrore si TKOB, AP, Orkestra e RTSH si solistë apo si pje-
starë të orkestrave, koreve apo formacioneve të tjera muzikore duke u bërë kështu 
një trampoline e rëndësishme për të ardhmen e tyre. 
   
Pranë FM-së funksionojnë: 
- dy orkestra sinfonike; 
- një orkestër frymore; 
- një Big Band;  
- dy orkestra harqesh; 
- 2 klasa opera; 
- kori;
- si dhe mbi 50 ansamble dhome, të cilët, krahas planit të detyruar mësimor, mbajnë 
koncerte të programuara brenda stinëve koncertore. 
Mjediset mësimore të FM janë të përqendruara në godinën kryesore të Akademisë 
së Arteve, ku ndodhet edhe zyra e Dekanit të FM dhe sekretaria e fakultetit si dhe 
në një godinë të pjesës së mbrapme të shkollës e pajisur gjithashtu me një numër 



studiosh idividuale si edhe me lektoriumin e Universitetit të Arteve. 
Krahas sallës së madhe të koncerteve në godinën qëndrore të FM gjendet Salla 
“Çesk Zadeja”, e cila shërben kryesisht si mjedis pune i orkestrave por edhe për 
mbajtjen e koncerteve të muzikës së dhomës dhe organizimin e seminareve, work-
shope-ve, etj. Një mjedis tjetër i rëndësishëm pune është edhe Fonoteka e cila 
ndodhet në godinën e pasme të Universitetit të Arteve, përbri Sallës së Bibliotekës. 

Mundësitë e punësimit:

Të diplomuarit në FM punojnë sot në Teatrin e Operas dhe Baletit, Ansamblin Popul-
lor, Orkestren Simfonike te RTSH në Orkestren Frymore te Ushtrise, mësues në 
licetë artistikë në Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, Berat, Vlorë, Elbasan, Gjirokastër, 
Korçë, në shkollat e muzikës në Tiranë si dhe mësues të muzikës në të gjitha shkol-
lat e Shqipërisë, po ashtu edhe në orkestra të tjera si Cammerata e Tiranës, Filar-
monia e Akademisë së Arteve, Orkestra e Dhomës e Tiranës. Të diplomuarit pranë 
fakultetit të muzikës janë sot pjesë e orkestrave dhe grupeve të njohur pranë televiz-
ioneve në Shqipëri, mjaft të kujtojmë Top Show, E diela shqiptare, E Diell, Gjeniu i 
vogël, Maratona e kenges etj. Të diplomuarit në FM janë sot redaktorë muzike pranë 
radiove dhe televizioneve apo konsulentë muzikorë. Muzika Jazz, Rock, Festivalet 
e ndryshme të muzikës moderne kanë një angazhim të madh të studentëve dhe të 
të diplomuarve të FM-së. 
  Janë të paktën 350 muzikantë shqiptarë (instrumentistë, këngëtarë, dirigjentë, dhe 
kompozitorë) të cilët falë nivelit të lartë profesional, punojnë në profesionin e tyre 
si pedagogë dhe interpretues në institucione artistike (shkolla, orkestra sinfonike, 
teatro operash) në Itali, Greqi, Francë, Gjermani, Kanada, Spanjë, Portugali, SHBA 
, Belgjikë, Slloveni, Austri, Çeki Argjentinë, Australi, Turqi Zelandë e Re dhe Japoni 
etj. Po ashtu janë me dhjetëra instrumentistët të cilët janë pjestarë të bandave fry-
more profesioniste dhe gjysmë-profesioniste nëpër botë. 
Gjithashtu, mjaft artistë shqiptarë që jetojnë në atdhe, janë përfshirë në kalendarët 
e disa prej aktiviteteve më prestigjozë që zhvillohen nëpër botë. 
Megjithë historinë e shkurtër të lëvrimit të muzikës klasike në Shqipëri,  kjo pjesë e 
jetës shqiptare mbetet një nga më avanguardet dhe më të azhornuarat, si rrjedhim 
edhe më e përgatitur përballë tregut muzikor europian dhe botëror. 
Solistë të shquar të diplomuar në shkollën tone, kanë dhënë gjithashtu një kontribut 
të rëndësishëm duke çuar në këtë mënyrë në vlerësimin gjithnjë e më pozitiv të 
shkollës shqiptare të artit në La Scala, Metropolitan, Convent Garden dhe në dhjetra 
institucione të artit e Festivale prestigjoze në mbarë botën.



Fakulteti 
i Arteve
të Bukura



Fakulteti i Arteve të Bukura në Tiranë u themelua në 1959 dhe që nga ajo kohë ky 
Institucion i është përkushtuar edukimit të artistëve profesionistë nga artistë profe-
sionistë dhe njohës të mirë të historisë dhe teorisë së artit.

Fakulteti ndodhet në Kompleksin e Godinave Universitare në Sheshin “Nënë Ter-
eza”, në Bulevardin kryesor të Tiranës. Brenda mjediseve të shkollës, stafi, stu-
diot dhe pajisjet e nevojshme janë të ndara në disa ambiente ose atelie, siç janë: 
Viti i Bazave të Përgjithshme, Grafikë Dizajn, Pikturë, Skulpturë, Pikturë e Aplikuar, 
Multi Media, Qeramikë, Tekstil dhe Modë, Fotografi, Video, Kompjuter. Këto atelie 
kanë një marrëdhënie konstruktive dhe interaktive. Studentët pranohen në atelienë 
e zgjedhur prej tyre në mënyrë që ata të kenë mundësinë të studiojnë në një mjedis 
të specializuar. Njëkohësisht mësimdhënia dhe procesi që ndiqet, krijojnë hapësirat 
për bashkëpunim me pedagogët, stafin, si dhe inkurajojnë punën në grup dhe bash-
këveprimin midis tyre.

Pranë këtij fakulteti gjatë më shumë se 50 vjetëve të ekzistencës së tij, janë diplo-
muar më shumë se 1200 artistë 
Fakulteti i Arteve të Bukura ka rreth 318 studentë, 46 pedagogë dhe ofron rreth 7 
programe studimi dhe diploma Bachelor dhe Master në Arte. 
Trupa pedagogjike pranë FM përbëhet nga 10 Prof., Prof. Asoc. Dhe Dr, ashtu si 
dhe 36 lektorë një pjesë e të cilëve me Diploma dhe Master të fituar në shkolla të 
njohura Europiane. 

Një pjesë shumë e rëndësishme e programit të shkollës dhe aktivitetit të saj, përveç 
studiove të artit, pajisjeve dhe laboratorëve, është Galeria e Fakultetit të Arteve 
Pamore (FAP). Në këtë Galeri ekspozohen jo vetëm punë të studentëve, por dhe të 
artistëve të tjerë
Libraria e Fakultetit është një vend i rëndësishëm ku studentët dhe stafi jo vetëm 
marrin informacion, por zhvillojnë dhe kërkime të lidhura me procesin mësimor. 



Këtë vit ne patëm numrin më të madh të studentëve të regjistruar, (281 studentë) që 
ka shënuar historiku shkollës sonë.
Që prej vitit 2008 Fakulteti i Arteve të Bukura ka përshtatur strukturën e re universi-
tare (sipas Kartës së Bolonjës) me dy cikle mësimore.
Fakulteti i Arteve të Bukura ofron studimet dhe diplomat “Bachelor” dhe “Master në 
Artet e Bukura” në 7 programe studimi si më poshtë:

Në Fakultetin e Arteve të Bukura:
- Pikturë Grafike                     (Bachelor + Master në Artet e Bukura)
- Pikturë Tekstili dhe Mode    (Bachelor + Master në Artet e Bukura)
- Pikturë Multimedia               (Bachelor + Master në Artet e Bukura)
- Pikturë Kavaleti                    (Bachelor + Master në Artet e Bukura)
- Pikturë Monumentale           (Bachelor + Master në Artet e Bukura)
- Skulpturë                              (Bachelor + Master në Artet e Bukura)
- Skulpturë Qeramike             (Bachelor + Master në Artet e Bukura)

Fakulteti i Arteve te Bukura kryen dhe inkurajon një proçes studimi, përgatitje dhe 
praktikimi të artit të mësimdhënies, i cili mund të karakterizohet si kërkues, eks-
perimentues, që nuk pranon atë që “aktualisht pritet prej tij”, duke qënë vazhdimisht 
pjesë aktive në diskutimet dhe zhvillimet e artit bashkëkohor, brenda dhe jashtë 
vendit.
Studentët e Fakultetit të Arteve të Bukura pranohen dhe ndjekin programin e shkollës 
në vitin e parë, jo të ndarë në specialitete, por në atë që quhet Viti i Bazave të 
Përgjithshme. Në këtë kurs, ku mësimdhënia në atelie orientohet në katër drejtime 
kryesore, studentët janë bashkë si në procesin praktik, ashtu dhe në studime të 
teorisë, historisë së artit, proçese teknike dhe workshop-e. Në këtë fazë ata njihen 
me konceptet kyçe të formimit artistik. 
Në fillim të vitit të dytë ata zgjedhin degën ku do të specializohen. Kjo ndodh gjatë 
javës së parë të vitit të dytë, ku nëpërmjet intervistave me drejtuesit e atelierëve dhe 



dosjeve të paraqitura, studentët shfaqin interesat dhe aftesitë e tyre. Në këtë fazë 
ose fazën e dytë, studentët zbulojnë dhe bëjnë zgjedhjen e tyre në drejtimin që do 
të ndjekin.
Faza e tretë ka të bëjë kryesisht me punë e studim të pavarur, për t’i mundësuar 
studentit një kontroll më të plotë në projektin e zgjedhur dhe procesin që kryen për 
realizimin e tij. Çdo specialitet përfaqëson jo vetëm një proçes të ndryshëm teknik, 
por gjithashtu të mësuarit së bashku me një grup artistësh.
Qëllimet kryesore të programeve tona te studimit janë: 
Të njohë, mbështesë dhe zhvillojë inteligjencën vizuale individuale të studentit. Të 
ndërtojë tek çdo student një mënyrë të të kuptuarit të arteve nëpërmjet informimit 
e qëndrimit kritik, e lidhur kjo me kontekstin e nevojave të tyre krijuese dhe intelek-
tuale. Të sigurojë, nëpërmjet punës praktike në studio dhe diskutimeve, burimet 
intelektuale dhe teknike që mundësojnë çdo student të përmbushë potencialin e tij 
krijues si një artist profesionist. Të sigurojë mësimdhënie cilësore dhe të promovojë 
një studim kritik; Si dhe të mundësojë debate të vazhdueshëm të cilët i shërbejnë 
studentëve për të dialoguar dhe artikuluar në mënyrë profesionale.
Diplomat e studentëve organizohen në formën e ekspozitave në Galerinë e Shkollës 
dhe në Galeri të tjera e hapësira publike në qytetin e Tiranës. Këto ekspozita fes-
tojnë arritjet më të mirat të studentëve gjatë  viteve të studimit

Mundësitë e punësimit:

Të diplomuarit pranë këtij fakulteti do ti gjeni në licetë artistikë si në Tiranë, Fier, 
Vlorë, Shkodër, Korçë etj., në Galerinë Kombëtare të Arteve por edhe në dhjetëra 
galeri në Tiranë dhe në rrethe. Një pjesë e tyre janë të angazhuar pranë  TVSH-së 
dhe televizioneve të tjera private në Shqipëri. Shumë prej tyre, krahas punës indi-
viduale krijuese, janë edhe mësues të vizatimit në të gjitha shkollat e vendit. Mjaft 
punë të tyre janë sot të ekspozuara në institucionet më të rëndësishme të shtetit 
shqiptar ashtu si dhe në institucione të rëndësishme private. Po ashtu janë me qin-
dra veprat e tyre në galeritë në Europë dhe në botë si dhe pjesë e koleksioneve 



private të mijëra individëve. Një pjesë tjetër e veprave të tyre kryesisht skulptura, ba-
zorelieve apo në formë instalacioni, gjenden në ambjentet publike, në parqe publike 
dhe private, në faqet e pallateve luksoze apo shatërvaneve në disa ndërtesa luksoze 
biznesi. Shumë të diplomuar pranë këtij fakulteti, japin një kontribut të rëndësishëm 
dhe punojnë në fushën e Fashion dhe Design si dhe në fushën e fotografisë. Mjaft 
postera apo koncepte të tjera, po ashtu, punime me të gjitha materjalet (mermer, 
granil, terra cotta, alabastër, dru etj. etj.) shumë të kërkuara tashmë nga tregu, janë 
produkt i tyre. Me rritjen e nivelit kulturor të qytetarëve, veprat artistike po bëhen 
gjithnjë e më shumë jo vetëm një modë por edhe nevojë në ambjentet ku jetojmë dhe 
punojmë duke krijuar në këtë mënyrë një treg më të gjerë për artistët e diplomuar në 
këtë fushë.
Janë të shumtë tashmë piktorët, skulptorët dhe artiste pamorë në përgjithësi që 
punojnë dhe jetojnë tashmë në të gjithë botën duke dhënë në këtë mënyre edhe 
një kontribut të rëndësishëm  për imazhin e vendit tonë. Mjaft të kujtojmë se janë 
me dhjetra galeri që mbajnë punët e artistëve tanë në Europë dhe më gjerë. Shumë 
aktivitete të rëndësishme në nivel botëror kanë pjesë të tyre piktorët dhe skulptorët 
tanë si Bienalja e Venecias etj.



Fakulteti 
i Artit 
Skenik



Fakulteti i Artit Skenik është pasardhës (vazhdues) i Shkollës së Lartë të Aktorëve 
“Aleksandër MOISIU”, themeluar më 1959 pranë Teatrit Kombëtar. Me themelimin 
e Institutit të Lartë të Arteve, më 1966 u përfshi si Departament i Dramës me synim 
specifik përgatitjen e aktorëve të ardhshëm. Në 1980, krijimi i Departamentit të Regji-
surës dhe Koreografise ishte një domosdoshmëri e kohës për shkak të intensifikimit 
të jetës teatrore në Shqipëri ku nevojiteshin jo vetëm aktorë, por edhe regjisorë e 
koreografe.
Rritja e numrit të studentëve dhe trupës mësimdhënëse, si dhe afirmimi në jetën 
artistike shqiptare i artisteve të përgatitur nga kjo shkollë, solli krijimin e një fakulteti 
të pavarur të Artit Skenik më 1990. 

Pranë këtij fakulteti gjatë më shumë se 50 vjetëve të ekzistencës së tij, janë diplo-
muar më shumë se 1500 artistë.

Disa prej artistëve më të shquar të diplomuar pranë këtij fakulteti janë emra të mëd-
henj të artit skenik shqiptar që kanë dhuruar emocione te veçanta për çdo shqiptar 
në hapsirën mbarëshqiptare dhe më tej.

Fakulteti i Artit Skenik ka rreth 242 studentë, 101 pedagogë efektivë e të ftuar, ofron  
5 programe studimi dhe diploma Bachelor dhe Master në Arte. 
Trupa pedagogjike pranë FM përbëhet nga 17 Prof., Prof. Asoc. dhe Dr, ashtu si dhe 
84 lektorë një pjesë e të cilëve me Diploma dhe Master të fituar në shkolla të njohura 
Europiane. 



Fakulteti i Artit Skenik aktualisht ka dy departamente:
- Departamenti i  Aktrimit me programet e studimit: Aktrim, Regji filmi e Televizioni. 
Departamenti i “Regji- Skenografi- Koreografi- Teori Arti”, me programet e studimit: 
Regji, Skenografi-Kostumografi, Koreografi.

Studimet në të gjithë specialitetet e këtij Fakulteti deri në vitin akademik 2008-2009 
kanë zgjatur 4 vite. Duke filluar nga viti akademik 2008-2009, ashtu si Fakultetet 
e tjera të Universitetit të Arteve, studentët e Fakultetit të Artit Skenik kanë filluar 
programet e studimit mbështetur në strukturën e re e cila është ndarë në dy cikle 
studimi, e më pas me studimet për Doktoraturë.

Fakulteti e Artit Skenik ofron studimet dhe diplomat “Bachelor” dhe “Master në Artet 
e Bukura” në 5 programe studimi si më poshtë:

Diplomë “Bachelor” në Programet e Studimit:

- Regji                                          
- Aktrim                                      
- Skenografi – Kostumografi   
- Koreografi                               
- Regji Filmi dhe Televizioni   



“Master në Artet e Bukura” në Programet e Studimit:

- Regji Teatri dhe Spektakli                                         
- Aktrim                                      
- Skenografi – Kostumografi   
- Koreografi                               
- Regji Filmi dhe Televizioni   

Brezi i ri i aktorëve, regjisorëve, koreografëve, skenografëve dhe regjisorëve të filmit 
të përgatitur në këtë Fakultet, përbëjnë një forcë gjeneruese në teatër, film dhe tele-
vizion. Kështu kontributi i Fakultetit të Artit Skenik në jetën kulturore shqiptare është 
evident dhe i mirë informuar.
Fakulteti i Artit Skenik vlerëson rolin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Këmbimi i 
eksperiencave me shkollat e tjera artistike në Ballkan, Europë e më gjerë si dhe 
pjesëmarrja në aktivitete dhe Workshop-e ndërkombëtare, kanë kontribuar në futjen 
dhe përdorimin e metodave të reja të mësimdhënies në fakultetin tone.

Mundësitë e punësimit:

Të diplomuarit në këtë fakultet janë sot aktorë, regjizorë e skenografë në Teatrin 
Kombëtar dhe në teatrot pranë bashkive të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë si në 
Fier, Shkodër, Durrës, Korçë, Elbasan, Vlorë etj. Shumë prej tyre janë sot regjizorë 
e skenografë pranë TVSH-së dhe televizioneve të shumta kombëtare dhe lokale 



në Shqipëri. Të shumtë janë aktorët dhe regjizorët të cilët organizojnë dhe mar-
rrin pjesë në spektakle mjaft të njohur në Shqipëri si Portokalli, 2XL, telenovela, 
telefilma apo edhe filma artistikë. Një pjesë e tyre janë dublantë në filma të trans-
metuar nga televizionet shqiptare si dhe folës në televizione dhe radio kombëtare 
apo lokale. Skenografitë, si pjesë e rëndësishme e çdo eventi artistic, janë shpesh 
produkt i të diplomuarve të këtij fakulteti. Kooreografia është një degë e rëndë-
sishme e këtij fakulteti të diplomuarit e të cilës do ti gjeni në Teatrin e Operas dhe 
Baletit apo Ansamblin Popullor, mësues në Shkollen e Baletit apo në shkolla private 
dhe kurse të dansit. Po ashtu koreografë në spektaklet periodike pranë TVSH-së 
dhe televizioneve të tjera si Top Channel, TVKlan, Vizion+ etj. si dhe në spektakle 
të ndryshme, në realizimin e videoklipeve apo ideimin dhe realizimin e reklamave 
në radio dhe televizion.  

Janë jo të paktë të diplomuarit pranë këtij fakulteti të cilët japin kontributin  dhe 
zhvillojnë jetën e tyre artistike edhe jashtë Shqipërisë si koreografë, skenografë 
apo edhe aktorë e regjizorë duke shkuar madje deri në Hollywood. Gjithashtu, janë 
fitues çmimesh ndërkombëtarë me filma artistikë të metrazhit të shkurtër apo edhe 
dokumentarë, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e imazhit 
të vendit tonë.



Biblioteka



Biblioteka e Universitetit të Arteve është biblioteka më e madhe dhe më e vjetra 
e artit në Shqipëri. Ajo është një bibliotekë Universitare, unike, dhe ndihmon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në formimin e artistëve të rinj. Misioni i saj është mbështetja 
e proçesit mësimor, edukativ dhe artistik, duke u shërbyer studentëve dhe peda-
gogëve të UA-së, ashtu si edhe kërkuesve e artistëve nga institucione të ndryshme 
të artit dhe shkollave artistike kudo që janë në Shqipëri. 
 Biblioteka është  krijuar në vitin 1966, vit në të cilin u krijua Instituti i Larte i Arteve, 
sot Universiteti i Arteve. Fondi fillestar i saj ishte ai i Bibliotekës së Konservatorit 
Shtetëror të Tiranës, Shkollës së Arteve të Bukura, dhe Shkollës së Lartë të Ak-
torëve “Aleksandër Moisiu” si dhe me donacione  nga  shoqata dhe dashamirës të 
artit. 

Në fondet e saj disponon materiale të shumëllojshme si libra, parte, dorëshkrime, 
dizertacione, diploma, periodike, referenca, materiale audiovizuale, literature elek-
tronike, etj. Fondi i Bibliotekës së UA-së përmban rreth 40,000 vëllime. Pjesa më e 
madhe e fondit është unikale
          
Koleksionit i bëhet përpunimi shkencor bibliografik konform standardeve ndërkom-
bëtare duke përdorur Rregullat Anglo - Amerikane të Katalogimit AACR2(Anglo-
American Cataloging Rules), Sistemi Dhjetor i Klasifikimit, UDC (Universal Decimal 
Classification), Rregullat Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik, ISBD (Interna-
tional Standard Bibliographic Description). Materialet e koleksioneve mund të kërko-
hen nëpërmjet skedarëve alfabetikë dhe sistematikë, bibliografive dhe listave bibli-
ografike  në formë elektronike të cilat  ju dërgohen edhe përdorueseve të bibliotekës 
nëpërmjet postës elektronike. 



Shërbimet që ofron Biblioteka e Arteve

Koleksionet e kësaj biblioteke  ofrohen  për  përdoruesit e saj nëpërmjet këtyre 
shërbimeve: 

•  Fondi i mbyllur
•  Salla me fonde të hapura
•  Salla multimediale
 
Fondi i mbyllur  ofron:

Koleksioni i muzikës: fondi referues, libra(teori muzike), partitura, parte instrumen-
tale,  parte orkestrale, periodikë, librete, opera, parte vokale.
Koleksioni i dramës: fondi referues, libra(teori drame), drama, përkthime, komedi, 
letërsi të huaj dhe shqipe, periodikë.
Koleksioni i artit figurativ: fondi referues, libra (teori arti figurativ), piktura, skulp-
tura, vizatimi, grafika, fotografi, qeramika, arkitekturë. 
Koleksione të rëndësishme janë edhe punimet teorike universitare dhe pasuniversi-
tare të studentëve dhe pedagogëve të Akademisë.
Një vend të rëndësishëm në fondin e saj zënë fondet speciale si dorëshkrime të 
kompozitoreve shqiptare; fotokopje të parteve  dhe  partiturave  të formacioneve 
orkestrale si dhe  përkthimet  dhe adaptimet. Ky  shërbim  tani kryehet me shpejtësi 
dhe cilësi.

Salla multimediale

Rrjeti kompjuterik me (serverin, administratorin dhe  workstation  për përdoruesit nga 
bëhet kërkimi në bazën e të dhënave),  kaseta, CD-Roms,  bobina, CD, pllaka gra-
mafoni, shirita,  kaseta. Për herë të parë  në bibliotekën tonë aplikohet një teknologji 
e re në menaxhimin e fondit audio, dixhitalizimi. Kjo qendër disponon pajisje server 



për ruajtjen dhe mundësinë e aksesit në bazën e të dhënave me specifikime: dual 
Xeon 3.02GHz, 2GB DDRam ECC, 100 Mbps Ethernet Interface, si dhe 4 PC për 
stacionin dëgjimor dhe pajisje të tjera si skaner (me aparatura DEK për audiokasete 
aparaturë Data për kasetë data, CD player, min CD player, pllak gramafoni, qendër 
zëri).
Eshtë krijuar një bazë të dhënash me muzikën klasike botërore, operat, muzike in-
strumentale. Janë dixhitalizuar rreth 30 vepra të kompozitorëve shqiptarë që janë 
të domosdoshme për procesin mësimor. Paketa software të përdorura janë softet 
Itunes 8 dhe Easy CD-DA extrador. Janë përdorur formatet AAC 160Kbps dhe Mp3 
192 kbps për arkivimin e materialeve dëgjuese. Së fundi është krijuar  380 GB mate-
rial audio. Ky arkiv ka këtë strukturë:

1. Stacioni i punës audio
2. Serveri
3. Stacioni dëgjimor

Salla me fond të hapur

Salla me fond të  hapur ofron për të gjithë studentët, pegadogët apo studiues të 
ndryshëm, artdashës literaturën e mëposhtme:

•  Literatura referenciale
•  Literatura e Artit figurativ
•  Literatura e Teorisë së muzikës
•  Periodiku  koherent
•  Literatura  e  Artit skenik 
•  Burimet  elektronike 

Salla ofon kushte komode, e pajisur me teknologjinë e re është në shërbim të  plotë të 
studentëve, pedagogëve, dhe studiuesve të artit nga ora 800-2000. Në kompjuterat 
e saj janë instaluar softe specifike në fushat e artit si Photoshop, Fotoplus,  Finali, 



Sibeljus, Coreli,  etj. Në këtë  mënyrë studentëve u ofrohen kushte për përgatitjen 
e detyrave të kursit. Kjo sallë ofron  kompjuter, shërbimin e printimit me ngjyra, dhe 
shërbimin e fotokopjes. Gjatë këtyre viteve akademike kjo sallë ka ofruar tek për-
doruesit e saj jo vetëm shpërndarjen e informacionit të shpejtë dhe me cilësi, por 
ka shërbyer dhe si pjesë e zhvillimit dhe përparimit të Akademisë dhe si një burim 
informacioni efektiv dhe praktik, duke plotësuar kërkesat bashkëkohore gjithnjë në 
rritje. Kontakti direkt me librin i ka krijuar përdoruesit  mundësinë të gjykojë  shumë 
më mirë  për atë që i nevojitet  sesa duke u informuar nëpërmjet skedarit. Ka ofruar 
shërbimin e burimeve elektronike duke siguruar pjesëmarrjen aktive të gjithë katego-
rive të përdoruesëve. Ka ngacmuar dhe krijuar  ide  të reja tek  artistet.

Projektet  në  zbatim

Biblioteka e Universitetit të Arteve do të fillojë zbatimin e projekteve mbi  Automa-
tizimin dhe Digjitimin e fondeve speciale  të saj, gjatë vitit Akademik 2011-2012. 
Projektet janë mbështetur nga Ministria e Arsimit në kuader të nismës  “Cilësi dhe 
Barazi në Arsim “.
Zbatimi i këtyre projekteve do te sjellë krijimin e arkives digjitale akademike dhe ad-
ministrative si dhe katalogun elektronik për këto  koleksione.
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Welcome to University of Arts

University of Arts is the only public art institution of higher education in Albania, which 
offers University degree in Music, Fine Arts and Scenic Arts

UA was founded in 1966, as “Higher Institute of Arts” which brought together three 
artistic institutions: the State Conservatory of Tirana, the School of Fine Arts and 
Higher School of Actors “Alexander Moisi”
During the changes in the education system in 1990  this Institute of Arts was raised 
at the level of University and  named the “Academy of Arts.” University of Arts was 
established on the basis of the Academy of Arts, by DCM no. 234, dated 23.03.2011.
while maintaining unchanged the structure of the Faculties, 
University of Arts consists on three faculties:

- Faculty of Music
- Faculty of Fine Arts
- Faculty of Scenic Arts

The mission of the University of the Arts  is to provide professional higher education 
and creative activities in the field of arts and culture, to intensify the professional and  
scientific qualifications  of culture and art specialist , as well as contributing to raising 
the standards of democracy and civilization. 
Admissions to the University of Arts, proceeds only through competition which has 
special criteria for every branch of study. Currently in its auditors study 947 students, 
who are led by a teaching staff of 386 assistants, pedagogues, associate professors 
and professors, of whom 127 are full time professor.

The teaching teams and associates of Faculties are well-known personalities as mu-
sicians, painters, sculptors, theater movie or television directors, actors, stage- de-
signers and choreographers - with extensive theoretical and practical knowledge. 
Most of them have received artistic awards for their special contributions and creative 
work.



The location of the University of Arts, such as studios, ateliers, lecture halls, Big 
Concert Hall, “Çesk Zadeja” Hall, Experimental Theatre “Black Box”, Gallery of the 
Faculty of Fine Arts and Library, create an interactive relationship, where students 
have the opportunity to study in a specialized environment and to be engaged in 
creative work.

Relationship with Schools and Universities of Art in Europe and beyond, being joined 
to the International Organization of Institutions of Art as well as active participation 
in activities of international workshops have contributed to the introduction and use 
of new methods of teaching.

 On of  the priorities of  our University is  the Strengthening of institutional relation-
ships with European Universities and Academies of Art 

Mailing address:
University of Arts
Boulevard , “ Dëshmoret e Kombit”, Square “Mother Teresa”,
Tirane, ALBANIA

Admissions in the University of Arts 
Any person who has completed and holds a Diploma of High school has the right to 
compete to follow the studies at the University of Arts. Studies at the University of 
Arts can be attended even by the foreign students based on bilateral or multilateral 
agreements. The Albanian and foreign nationals who have been graduated once 
has the right to follow studies at University of Arts   (as second university), against 
payment of prescribed fee.

University of Arts has the right to establish specific criteria of the competition for ad-
mission in each specialty. These criteria and rules are made public by the University 
of Arts at least one year before the next admissions, along with the necessary infor-
mation on the relevant Faculty and the programs it offers. Studies at the University 
of Arts are organized in semesters with 40 hours per week, where at least 20 hours 
are in auditorium (lessons, lectures, seminars labs and practice).

The admission criteria for the advanced studies   are specified according to the   
policy of each faculty. They are approved by the Senate of the University of Arts.



Those who have completed  the first program of studies are eligible to attend a 
second program. Even in this case they should be subject to auditions, exams or 
competitions. 

Studies at the University of Arts

The studies in this university  are organized in  full time and in three level The UA   
offers degrees  in  Bachelor, Professional Master, Master of Arts or Master of Sci-
ence, and Doctorate (3+2+3-5). 
First level program (Bachelor) aims to provide basic knowledge about methods and 
artistic and scientific principles in various specialties. The student in this level will 
receive  not less than 180 credits  in three years.

Second level program (Master in Arts and Master in Science) aims to provide pro-
found knowledge on methods  and artistic and scientific principles, as well as edu-
cation on the artistic-scientific independent research. The students in this level  will 
receive not less than 120 credits in two years.

On the studying of Professional Master the students will receive  not less than 60 
credits  in  one year. Bachelor Degree is requested to follow this master.
Their organization is based on the Decisions of the Council of Ministers (DCM) and 
the relevant instructions of the Ministry of Education and Science.

University of Arts offers integrated curriculums of both first and second level which 
performed at least 300 credits and the normal duration of which is not less than five 
yeas

Award of Diploma 

University of Arts offers degree or diploma to the students, who have completed all 
the obligations of a certain program 
Diploma for the first and second level as well as the Diploma “Master of second 
Level” are accompanied by the Diploma Supplement. This supplement is designed 
in accordance with the requirements of the European standard of higher education. 
It describes in particular the specialty, level, content, results of studies that have 
been passed through and successfully completed by   the graduates etc. 
The titles degree obtain in the  University of Arts :



In the Faculty of Music:

- Musicology 
- Composition
- Conducting 
- Piano 
- Violin
- Viola 
- Cello
- Tube
- Bass
- Flute
- Clarinet
- Oboe
- Horn
- Bassoon 
- Trumpet 
- Trombone
- Vocals
- Guitar
- Music Pedagogy
- Accordion

In the Faculty of Scenic Arts: 

- Theatre Direction
- Acting
- Choreography
- Stage & Costume Design
- Film and Television Direction 



In the Faculty of Fine Arts: 

- Graphic  
- Textile and Fashion Design 
- Multimedia 
- Paint 
- Monumental Paint 
- Sculpture
- Ceramic Sculpture

Student Council

The mission of the Student Council of the University of 
Arts  is to encourage the participation of students and 
coordinate their representation in the governing bod-
ies of institutions of higher education in the teaching-
research structures and those of services.  

Student Council express opinions and proposals on all 
issues of general interest to Institutions of University 
Education, as well as plans for programs of studies, 
policy for teaching activities, the right to study, quality of 
services, development of cultural, artistic, sports, activi-
ties etc. ... 

Activities

University of Arts in Tirana announce the program “City 
of Arts”
 These programs implies the enrichment of the artistic 
life in the country, competition in the artistic market as 
well as develop the ability of academic staff and of the 
students to present their best creative and interpretative 
achievement of the University of Arts.
 This program is possible due to the   persistent work of 
the Rector and academic staff of the University of Arts. 
It is supported and financed by the Albanian Govern-
ment, and exclusively with the direct concern of Prime 
Minister Mr. Sali Berisha. 



Rector

Petrit Malaj was born in Vlora on 12 December 1961. In 
1985, after completing the University studies and grad-
uation with the title “Actor” in Higher School of Actors 
“Alexander Moisi”(now the Faculty of Scenic Arts at the 
University of Arts, Tirana), right after was appointed lec-
turer in the Faculty, at the same time conducting post-
graduate qualifications. During the years 1995-2000 fol-
lows specializations and professional internships at the 
International School of Theatre “Jacques Lecoq” Paris 
(France), the School of Theatre Murcia (Spain), in the 
US State Department for Administration and Manage-
ment Theatre and of the Schools of Theater as well as 
the organization and functioning of schools and theater 
companies, etc..
In 2004, he was awarded the title “Professor”. 

Vice Rector

Organizes and supervises the work of creative teach-
ing, pursuing the development and implementation of 
plans and teaching programs in the faculties and depart-
ments, organizes and supervises the work for Teaching 
Teams Qualification of the University of Arts,   arrange 
calendar draft process of teaching plan in academic 
level and propose to the Rector for approval, controls 
the organization and conduct of  the competitions for 
students’admission in the University of Arts  

Chancellor is the authority responsible for daily admin-
istrative and financial institution management for the 
implementation of the budget, to monitor and control 
financial transactions and for law enforcement., Chan-
cellor directs, controls, supervises, manages and is re-
sponsible for all administrative, economic and financial 
activities of the University of Arts, with the exception of 
the exclusive competence of the Administration Coun-
cil.



Department of Economy follows the implementation of 
all financial procedures of planning and implementation 
of the budget of the University of Arts and other budgets 
(services, donations, projects, etc.), makes the mainte-
nance of relevant documents in close connection with 
public financial organizations, the Department of Econ-
omy at Ministry of Education and Science, the Statute of 
the University of Arts, the decisions of the Senate and 
Rector’s orders and instructions.
It covers all financial transactions relating to expenses 
for the operation of the University of Arts, payment of 
staff (in connection with the Chancellor, Department 
of Human Resources and Teaching), student scholar-
ships, the currency (in cooperation with the Department 
of Foreign Relations) , operating costs and investments, 
and makes closing of annual balance-sheet of the Uni-
versity of Arts .

Office of Human Resources and Information, under the 
direction of the Rector, initiates and prepares analytical 
and organizational structure of the University of Arts, 

Office of International Relations, under the direction of 
the Rector, covering all relations with academies, uni-
versities and foreign schools of art and implementation 
of agreements concluded with them. This branch covers 
activities in the frame of European, Balkan and further 
University Networks, the implementation of internation-
al projects in which the institution participates, follows 
the relationships with international organizations, car-
ries out and maintains membership with the respective 
coordinators informing the Rector and the faculties for 
possible activities and projects, collect and spread infor-
mation from Intercollegiate organizations like Elia, Aec, 
etc... 



Faculty of
Music



Faculty of Music

 Beginnings of the Faculty of Music (FM) date back on January 15, 1962, with the 
opening of the State Conservatory of Tirana.  The second important restructuring 
movement took place in 1989. According to the decision of the  Council of Ministers 
the three branches at HIA are transformed into faculties. As  a consequence the 
music branch was made the  Faculty of  Music.
Faculty of Music counts about 400 students, 200 teachers and offers about 20 grad-
uate programs and diplomas.
Structure of the Faculty of Music is organized into two departments:
1) Department of Music Performing (DMP), with programs of studies: Piano, Strings, 
Wind Instruments, Canto, Guitar, Accordion.
2) Department of Conducting-Composition-Musicology-Pedagogy (DCCM) with 
programs of studies: Composition, Conducting, Musicology and Music Pedagogy

Since 2008 Faculty of Music has adopted a new structure for university (accord-
ing to the Bologna Declaration) organized in three levels (3+2+3-5), Bachelor 180 
ECTS, and Master in Arts or Master in Science 120 ECTS. The Faculty of Music 
also offers the Professional Master  with 60 ECTS. 

Faculty of Music has an active artistic life organized in two seasons with the par-
ticipation of students and professors of the Music Faculty. Concerts are held in the 
Great Hall of the University of Arts, “Cesk Zadeja” Hall and “Black Box”, almost 
every week of the academic year. 
Besides various formations chamber music FM has two symphonic orchestras, one 
wind orchestra, Big Band and two string orchestras likewise, the opera and choral 
classes that along with the obligatory teaching plan hold concerts scheduled in con-
cert seasons. 



Faculty of Music’s studying environment is located in the main building of the Uni-
versity of Arts. There are a number of individual studios as well as the lecture hall 
of the University of Arts at the back part of the school. “Cesk Zadeja” hall (which 
serves mainly orchestras working environment but also for chamber music concerts 
and organizing seminars, workshops, etc..) is  part of the Faculty of Music, too. 
The studies in  FM are organized in  full time and in three level The UA   offers de-
grees  in  Bachelor, Professional Master, Master of Arts or Master of Science, and 
Doctorate (3+2+3-5). 
First level program (Bachelor) aims to provide basic knowledge about methods and 
artistic and scientific principles in various specialties. The student in this level will 
receive  not less than 180 credits  in three years.

Second level program (Master in Arts and Master in Science) aims to provide pro-
found knowledge on methods  and artistic and scientific principles, as well as edu-
cation on the artistic-scientific independent research. The students in this level  will 
receive not less than 120 credits in two years.

On the studying of Professional Master the students will receive  not less than 60 
credits  in  one year. Bachelor Degree is requested to follow this master.
Their organization is based on the Decisions of the Council of Ministers (DCM) and 
the relevant instructions of the Ministry of Education and Science.



Faculty 
of Visual
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Faculty of Fine  Arts

Faculty of Fine Art  in Tirana was founded in 1959 and since that time this institution 
is committed to education of professional artists in the fields of visual arts.  
This faculty is divided into  some ateliers such as: Year of General Basis, Graphics 
Design, Painting, Sculpture, Applied Painting, Multi Media, Ceramics, Textile and 
Fashion, Photography, Video, Computers. The work on this ateliers is based on  
constructive and interactive relationships. At the same time teaching and the pro-
cess that is followed, create spaces for cooperation with faculty, staff, and encour-
age teamwork and interaction between them.

Besides the arts studios, the equipment and laboratories the Gallery of the Faculty 
of Fine  Arts (FAP) is a very important part of the school’s program and activity . In 
this gallery get exposed not only the students work, but even that of  artists.

The Students of the Faculty of Fine Arts in Tirana are admitted and attend the 
school program in the first year, not divided into specialties, but in what we call the 
Year of General Basis. In this course, where teaching in atelier is to be oriented in 
four main directions, students are together as in the practical process and also in 
studies of theory, art history, technical processes and workshops. At this stage they 
become familiar with key concepts of artistic creation.



At the beginning of the second year they choose the branch to specialize. This oc-
curs during the first week of the second year, when through the interviews with the 
chief of the ateliers and files submitted; the students show their interests and skills. 
At this stage or second stage, students discover and make their choice in the direc-
tion that will follow.

The third phase deals mainly with work and independent study to allow the student 
a more comprehensive check on the project selected. Each specialty represents not 
only a different technical process, but also learning along with a group of artists .

Our studios are more than just “private territory”, they are a creative community in 
which artists in various stages of their careers learn and exchange experiences with 
each other.



Faculty of Scenic Arts

Faculty of Scenic Art is the successor  of the Higher School of Actors “Alexander 
Moisi”, established in 1959 at the National Theatre. The establishment of Higher 
Institute of Arts, in 1966  included it as a Department of Drama with the specific goal 
of preparation of future actors. In 1980, the creation of the Department of Theatre 
Direction and Choreography was an imperative of time due to the intensification of 
theatrical life in Albania.

The creation of an independent Faculty of Scenic Art in 1990 was due to  the In-
creasing number of the students, and the affirmation of the artists in Albanian artistic 
life graduated by this school.
The Faculty of Scenic Arts  offers  degrees on these  specialties: Acting, Theatre 
Direction, Stage & Costume Design, Choreography, Film & TV Direction.

Faculty of Scenic Arts currently has two departments:

Department of Acting, with Section of Acting, Voice Section, Section of teamoral 
Education, and Section Film & TV Direction.

Department of “Theatre Direction- Stage &Costume -Choreography-Arts Theory”, 
with the Section of Theatre Direction, the Section of Stage & Costume Design”, Sec-
tion of Choreography and the Section of Theory of Arts.



Studies in all specialties of this faculty until the academic year 2008-2009 have 
lasted 4 years. Methods of teaching Acting and Stage Direction are based on Stan-
islavsky system. In recent years students have been engaged in creative work, a 
methodology based on contemporary concepts of theatrical art.

Starting from the academic year 2008-2009, like the other Faculties of the University 
of Arts, the students of the Faculty of Scenic Arts began the programs of studies 
based in the new structure which is divided into two levels of study, and  in advance 
with Master studies, Doctoral studies..





Library



The Library of the University of Arts

The Library of the University of Arts is the largest and principal arts library in Al-
bania. Its mission is to support the teaching, art and education process by serving 
the university students, teachers, art researchers, artists of different art institutions 
and scholars all over the country. It holds various types of material in its collections 
(books, audiovisual, electronic resourses). Its stock consist of about 40,000 vol-
umes, many being unique or rare items.  Its main collections include: music. a sound 
archive, drama and. fine arts.The library has a staff of 7 people with considerable 
experience in the field of Art Librarianship. There are 1300 library members 
The collection is processed bibliographically and scientifically, in accordance to all 
the international standards using AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules), UDC 
(classification system), ISBD  (International Standard Bibliographic Description).
The main collections are:

- The music collection: reference collection, periodicals, librates, books (music the-
ory), scores and sheets: instrumental parts, orchestral parts, operas, vocal parts, 
piano etc, audiovisual materials: cassettes, CDs, bobbins, 
- The drama collection: reference collection, books (drama theory), dramas, transla-
tions, comedies, Albanian and foreign literature, periodicals. 
- The fine arts collections: reference collection, books (fine arts theory), paintings, 
sculptures, drawings, graphics, photos, ceramic, and architecture.  
- As important are the theoretical undergraduate and postgraduate studies of the 
students and professors of the Academy. 
- An important part of the stock is the manuscripts of the Albanian composers bought 
from the AAL. 
 



For  many years the library has been creating card catalogues manually but it has 
already obtained  an  ILS(Integarte library System). The Library seeks to develop its 
collections in support the teaching and research activities of the academy by making 
accessible the outputs of the University, alongisde content resources for undergrad-
uate, postgraduate and doctoral use. The LUA has  won  and implemented  many 
projects from foreign and albanian donation such as OSFA, , “Arsimi Foundation”, 
Emerson”Publishing House, Gete Institute, Swiss Foundation , World Bank, etc.
 The implementation of these projects brought  the new techonlogy of information in 
the library of this university like, Open stocks,  the  automation of  the library service 
and utilise information technology in cooperation with other units of the university 
library network in order to provide access to internal and external resources and to 
provide quality services to  users. The implementation  the first Institutional Reposi-
tories in  Albanian Universities in near future.  
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