UNIVERSITETI I ARTEVE
FAKULTETI I ARTEVE TË BUKURA
TIRANË - SHQIPËRI

Fakulteti i Arteve të Bukura (FAB) në Universitetin e Arteve
është institucioni më i rëndësishëm i formimit të artistëve
profesionistë dhe pedagogjisë artistike në Shqipëri.
I themeluar në vitin 1959, me një traditë akademike gati
60-vjeçare, FAB është i vetmi institucion i arsimit të lartë
publik në fushën e arteve pamore.
Mësimdhënia në këtë Fakultet drejtohet nga një staf i
specializuar akademik dhe garanton një nivel të lartë në
përgatitjen e studentëve nëpërmjet kërkimit artistik dhe
shkencor.
Trupa pedagogjike përbëhet nga personalitete të
shquara të arteve, të teorisë dhe të pedagogjisë së artit.
Fakulteti i Arteve të Bukura, përmes metodave
bashkëkohore të mësimdhënies, edukon artistë dhe
specialistë të fushave përkatëse, të aftë për tregun e
punës si brenda dhe jashtë vendit.
FAB është i hapur ndaj dialogut dhe komunikimit
intelektual dhe në rezonancë me zhvillimet e artit dhe
pedagogjisë bashkëkohore.

STRUKTURA FAB
Programet e studimeve të ofruara në FAB,
organizohen në përshtatje me kartën e
Bolonjës.
Momentalisht FAB ofron në dy cikle studimi
Bachelor - Master i Arteve dhe Mësuesi.
Studimet organizohen me nga dy semetra
për secilin vit akademik dhe me kohë të
plotë.
Kurrikula mësimore ofrohet në orë
krijuese profesionale, në leksione, në
seminare, në orë laboratorike, në paktikë
profesionale artistike dhe në praktikë për
mësimdhënie.
Programet e ciklit të parë Bachelor synojnë
të ofrojnë njohuri bazë mbi metodat
dhe parimet artistike-profesionale për
secilin program studimi të ofruar. Ky cikël
studimesh zgjat jo më pak se 3 viteve
akademike me 180 kredite dhe në fund
lëshohet diploma Bachelor (BA).
Programet e ciklit të dytë synojnë të
ofrojnë japin njohuri të thelluara në
përshtatje me programin e studimit
që ndjek studenti, mbi orientime të
specializuara si dhe edukim për kërkim të
pavarur artistiko-shkencor, duke përfshirë
edhe lëndët e pedagogji-mësuesisë.
Ky cikël studimesh zgjat jo më pak se 2
vite akademike me 120 kredite, dhe në
përfundim të studimeve lëshohet merret
diploma “Master i Arteve” (MA). Diplomat
e të dy cikleve të studimit shoqërohen me
suplementin e diplomës.

FAB ndahet në tre departamente:
Departamenti i Arteve të Aplikuara:
Grafikë
Tekstil dhe Modë
Multimedia
Departamenti i Pikturës:
Pikturë Kavaleti
Pikturë Monumentale
Departamenti i Skulpturës:
Skulpturë
Skulpturë Qeramikë

Fakulteti i Arteve të Bukura ofron studimet dhe diplomat “Bachelor” dhe “Master”
në 7 programe studimi.
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Pikturë Grafikë dhe Mësuesi
Pikturë Tekstili & Modë dhe Mësuesi
Pikturë Multimedia dhe Mësuesi
Pikturë Kavaleti dhe Mësuesi
Pikturë Monumentale dhe Mësuesi
Skulpturë dhe Mësuesi
Skulpturë Qeramikë dhe Mësuesi

Në proces miratimi janë dy programe studimi:
• Master i Arteve në programin e studimit Fotografi dhe Mësuesi
• Master i Shkencave në programin e studimit Histori Arti dhe Mësuesi
Programet e studimit në të dy ciklet e ofruara nga FAB përçojnë nga njohuritë bazë dhe deri tek njohuritë e
thelluara mbi Teoritë e Artit dhe Pedagogjisë. Lëndët teorike formuese si: Historia e Artit Shqiptar, Histori e Artit
Botëror, Estetikë, Perspektivë, Anatomi Artistike, Njohuri Arkitekture, Psikologji Arti dhe Gjuhë të huaja plotësojnë
fushën intelektuale dhe pedagogjike të studentëve në FAB.

INFRASTRUKTURA
Fakulteti i Arteve të Bukura (FAB) ndodhet
në korpusin qendror të Universitetit
të Arteve, që gjendet në Kompleksin e
Godinave Universitare në Sheshin “Nënë
Tereza”, Tiranë.
Brenda hapësirave të këtij Fakulteti,
stafi, studiot dhe pajisjet specifike janë
të ndara në atelierë dhe laboratorë. Salla
e pedagogëve ka të përfshirë edhe një
bibliotekë për studentët e cila ndihmon
procesin mësimor, si dhe ka mbulim interneti
me linjë të dedikuar dhe Wi-Fi. Dy lektoriume
janë të pajisur me audio dhe video.

GALERIA FAB
Galeria FAB është krijuar si hapësira
pamore më e rëndësishme e artit në
Tiranë me fokus në artin bashkëkohor.
Aty ekspozohen vepra të artistëve
shqiptarë dhe të huaj, ku dialogu dhe
informimi mbi artin bashkëkohor përbëjnë
aspektin thelbësor të funksionimit të
kësaj hapësire.

FAB ka akses për zhvillim veprimtarish
mësimore dhe kulturore në të gjitha
ambientet
e
tjera
që
i
përkasin
Universitetit të Arteve, si: Salla e madhe
qendrore, Salla “Black Box”, Lektoriumi
Rrethor, Amfiteatri etj.

Një rëndësi e veçantë i kushtohet
promovimit të studentëve, punës krijuese
që bëhet në fakultet dhe ekspozitave
të përbashkëta me shkollat partnere;
leksioneve të hapura dhe workshop-eve
në funksion të edukimit teorik dhe artistik.

Po ashtu, hapësira në shërbim të
studentëve janë edhe kopshtet dhe
mjediset sportive me salla të mbyllura,
ku zhvillohen aktivitete sportive të
shumëllojshme.

Një vlerë e shtuar e kësaj galerie janë
edhe ekspozitat e stafit akademik të cilat
u krijojnë mundësinë studentëve për një
debat të hapur artsitiko-shkencor

BIBLIOTEKA
Biblioteka e Universitetit të Arteve është
biblioteka më e madhe dhe më e vjetër e
artit në Shqipëri. Ajo është një bibliotekë
universitare që ndihmon në mënyrë të
drejtpërdrejtë në formimin e artistëve të rinj.
Katalogu online është një shërbim
bashkëkohor
nëpërmjet
aplikimit
të
sistemeve me bazë “kod në burim të
hapur”, katalog i cili mund të aksesohet
kudo nëpërmjet faqes zyrtare online të
Universitetit të Arteve. Gjithashtu, është
krijuar Arkiva Digjitale Institucionale, ku
ruhen në format elektronik koleksionet
speciale që disponon Biblioteka.
www.uart.edu.al/biblioteka

ARKIVA ARTISTIKE FAB
Arkiva Artistike FAB përmban ndër
koleksionet më të rëndësishme të artit
shqiptar të shek. XX-XXI. Mbledhja e
këtij fondi ka nisur që në fillimet e punës
studimore në Institutin e Lartë të Arteve
(sot UART). Veprat e këtij fondi janë
unikale dhe i përkasin gjinive të ndryshme
artistike, si në pikturë, në grafikë, në
skulpturë, në tekstil, në media të përziera
etj. Kjo arkivë universitare, me vepra të
artistëve dhe pedagogëve më të mirë
të artit shqiptar përgjatë periudhës së
tyre studentore, ruan sot një vlerë të
paçmueshme historike, didaktike dhe
nostalgjike.
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• TEATRI I GJELBËRIMIT
• NËNTOR XVIIII
• NATURA MORTA / GAZMEND LEKA
• DIFFERENT / ARBEN GOLEMI
• UDHËTIM NË VERI-LINDJE
• TREGIME / PETAR POPÇEV
• TOKË 1-TIRANA / PEDAGOG FAB
• TOKË 2-BERAT / PEDAGOG FAB
• FRACTURED BODY / NEW YORK ARTIST
• PRURJE 2D & 3D / FATMIR MIZIRI
• EDHE ZOTAT VDESIN / ILIR KASO
• ATJE KU KAM QENË, ATJE KU DUA TË JEM / JORGJI GJIKOPULLI
• OSBE 2017 / KONKURS STUDENT FAB

2017

/

2018

• EXHIBITION NR:9 / ARBEN BAJO
• TASO / GAZMEND LEKA
• FLOWER POWER / ARDIAN ISUFI
• NJË JETË ME GRAFIKËN / PANDI MELE
• LARG DHE AFËR / ARTISTË TË LUGINËS SË PRESHEVËS
• PSALM / EGLA MEMA
• CENTAUR / VIKTOR FERRAJ
• TR PR VR / MIKEL TEMO
• INFORMAL 018 / VLADIMIR LLAKAJ
• TRANSPARENT TRAVEL / DY GULIVERËT
• VITRUVIAN / KRESHNIK XHIKU
• FESTIVALI NDËRKOMBËTAR I AKUARELIT
• SPACE 4 / NEW YORK - TIRANA ARTIST
• OSBE 2018 / KONKURS STUDENT FAB
• FIDEM / GREG RAMA
• LUTJA / GAZMEND LEKA
• FIGURA NJERZORE / GRUPI “NËNTORI”
• PROÇES / PEDAGOG FAB
• SOLO SHOW / KIÇO KRISIKO

MICHAEL KUNZE

BERND BORCHARDT “OSBE”

FATOS LUBONJA

EFFI & AMIR

BLACK BOX
TAKIM ME STUDENTËT

DR. AN PAENHUYSEN

PROF. ASC. ALEXIS ZOTO

ANRI SALA

DY GULIVERËT

FLUTURA PREKA & BESNIK HAXHILLARI

PRANIMET NË
UNIVERSITETIN E ARTEVE
[FAB]
Pranimet në Universitetin e Arteve bëhen
nëpërmjet konkurimit.
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 marrëveshjet
dypalëshe ose shumëpalëshe.

ERASMUS +

MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE
Universiteti i Arteve është partner i Konsorciumit CARTES në Spanjë, i cili bashkon 20
institucione që i përkushtohen mësimdhënies artistike në gjithë territorin (kombëtar
dhe ndërkombëtar) si dhe i programit ERASMUS+ (2018-1-ES01-KA107-049790), duke
përfshirë shkolla arti dhe fakultete të arteve të bukura, që ndërmarrin shkëmbime me
studentë dhe pedagogë me vende si Spanja, Italia, Gjermania, Greqia, Zvicra, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës etj.
Aktualisht Fakulteti i Arteve të Bukura i ofron studentëve më të mirë studime semestrale
në shkollat Spanjolle, Gjermane dhe specializime / trajnime për pedagogët me kohë të
plotë.
Universiteti i Arteve është anëtar me të drejta të plota në:
ECUME – Échanges Culturels en Méditerranée
UNAI – United Nations Academic Impact
UNSHP – Rrjeti i Universiteteve Shqipfolëse
Në kuadër të këtyre anëtarësimeve, edhe Fakulteti i Arteve të Bukura është pjesëtar
aktiv në shkëmbimet e përvojave dhe praktikave më të mira, simpoziume të përvitshme,
projektit europian të artit (IPA) apo takimeve të përvitshme të shkollave të artit në rajonin
e Mesdheut dhe atë Ballkanik të projektit TRANSFORM me fokus në artet pamore.
Universiteti i Arteve ka marrëveshje bashkëpunimi me:
Universitetin e Tiranës (Memorandum Bashkëpunimi)
Universitetin e Prishtinës
Universitetin e Tetovës
Universitetin e Arteve të Beogradit
Universitetin “Aristotel” të Selanikut
Institutin e Artit të Sienës
Universitetin “Loyola” të New Orleans.

TË DIPLOMUARIT [ALUMNI]
Të diplomuarit pranë Fakultetit të Arteve
të Bukura janë artistë profesionistë në
fusha të ndryshme:
në sistemin arsimor si pedagogë, si
punonjës shkencorë në institucione
artistike, nëpër televizone dhe media
të ndryshme, në aktivitete dhe biznese
private, si studio dizajni, atelie mode,
studio audiovizuale, studio fotografike etj.

ALUMNI

STRUKTURA
MËSIMORE

FAB - STAF
AKADEMIK

Viti i bazave të përgjithshme është vit
i detyrueshëm për studentët që sapo
hyjnë në Fakultetin e Arteve të Bukura,
duke pasuruar njohuritë e tyre fillestare
dhe zhvilluar kreativitetin artistik.
Ky program zhvillohet në katër lëndë:
• Pikturë dhe Teori Ngjyre
• Kompozim dhe Teori Fushe
• Skulpturë dhe Teori e Vëllimit në
Hapësirë
• Nudo

VITI I BAZAVE TË PËRGJITHSHME
TEORIA E NGJYRËS

VËLLIMI NË HAPËSIRË

KOMPOZIMI DHE TEORIA
E FUSHËS

NUDO

Nëpërmjet “Teorisë së
Ngjyrës” studenti duhet
të njohë dhe të asimilojë
bazën e gramatikës dhe
të sintaksës së ngjyrës.
Ky proces trajton shumë
nga problemet e ngjyrës
që pozohen para njeriut
dhe pikturës si në planin
praktik e ngushtësisht
profesional dhe në atë
metodik e intelektual.
Nëpërmjet njohurive
që merr, i krijohet
mundësia studentit
të mos ta konceptojë
ngjyrën si një realitet
tërësisht individual,
por si një unitet të
pakontestueshëm, që
lind nga eksperienca
pedagogjike dhe
“zbulimet” artistike, dy
tendenca themelore në
formimin e personalitetit.
Duke marrë këto njohuri,
studenti, ekuilibrin
objektiv të ngjyrës e
modelon me koshiencë
në një ekuilibër subjektiv
dhe hedh hapin e parë në
projektimin e vet dhe të
laboratorit të tij krijues.

Qëllimi i këtij kursi është
t’i familjarizojë studentët
me marrëdhënien
estetike të vëllimit dhe
hapësirës në konceptin
3-dimensional. Ky
program ka objektiv
themelor që të zhvillojë
dhe të rrisë kapacitetin
e komunikimit të
studentit nëpërmjet
gjuhës artistike (imazhit).
Ky program realizohet
nëpërmjet ushtrimeve,
detyrave, projekteve
dhe bisedave teorike.
Bisedat teorike kanë për
qëllim që studentët të
përvetësojnë konceptet
bazë të kompozimit
(elementët e tij, gjuhën
vizuale).

Lënda zhvillohet në vitin
e parë dhe merr përsipër
të ofrojë njohuritë
fillestare mbi mundësitë
që ofron kompozimi në
procesin krijues (detyra,
projekte).
Me anë të leksioneve dhe
shembujve nga historia
e artit bashkëkohor, i
prezantohen studentit
mundësitë dhe cilesitë
që mbart lënda, si: masa,
hapësira, figuracioni,
ritmi, dimensioni.
Qëllimi ynë është që të
vendoset një proces
komunikimi krijues me
studentët, ku lënda
shtjellohet hap pas hapi
dhe mbështetet mbi
propozimet e projektet
që ata sjellin. Gjithashtu,
lënda synon të nxisë
qëndrimet personale mbi
etikën dhe estetikën ndaj
kompozimit në siperfaqet
e sheshta dhe mbi rolin
e imazhit dhe figurës në
procesin krijues.

Programi i Nudos
zhvillohet çdo ditë
të javës dhe është i
detyruar për të gjithë
studentët e kursit të
parë. Qëllimi kryesor
i tij është kontakti i
studentit me natyrën,
figurën e njeriut, njohjen
dhe interpretimin mbi
të. Programi synon
të aftësojë studentët
me mjetet shprehëse,
gjuhën plastike dhe
veçanërisht të nxisë
qëndrime individuale
dhe bashkëkohore të
shprehjes në raportin që
vendoset midis modelit,
studentit e mjeshtërisë.

GRAFIKË
Programi i Atelierit të Grafikës zhvillon
Grafikën e Lirë dhe Dizajn Grafik.
Ky program realizohet në nivelin Bachelor
dhe synon ta njohë studentin me
përbërësit bazë të grafikës (të lirë dhe
industriale), si në aspektin teorik ashtu
edhe në atë tekniko-praktik, nëpërmjet
edukimit të studentëve me mjetet
shprehëse të grafikës dhe respektimit të
individualitetit të tyre.
Programi i nivelit Master është i orientuar
në thellimin e studimeve mbi specialitete
të caktuara të artit grafik, duke i dhënë
mundësinë studentit të aplikojë dhe njohë
teknika të specializuara, që i shërbejnë
në formimin profesional për çështje dhe
interesa të qarta në lidhje me punësimin.

Shumë nga pjesët e programit zhvillojnë
kuptimin e biznesit, njohuritë dhe
aftësitë profesionale, kualifikimin didaktik
dhe pedagogjik, duke nxitur kështu
komunikimin në grup. Pjesë praktike
të programit arrijnë edhe kontaktin me
punëdhënësit e ardhshëm.
LËNDËT në Bachelor:
GRAFIKË / TEKNIKAT E GRAFIKËS
/ PIKTURË / VIZATIM / NJOHURI NË
PROGRAME KOMPJUTERIKE
LËNDËT në Master:
GRAFIKË / DIZAJN GRAFIK / TEKNIKAT
E GRAFIKËS / NJOHURI NË ANIMACION /
NJOHURI NË PROGRAME KOMPJUTERIKE

TEKSTIL DHE MODË
Misioni i këtij atelieri është të ndërtojë te
studentët një formacion artistik, i cili më
pas do t’u sigurojë atyre aftësitë për të
ecur në rrugën e artit dhe të komunikimit
pamor. Baza e atelierit është kreativiteti
dhe mbështetja e ideve të reja.
Në Ciklin e Parë të Studimeve (Bachelor),
nëpërmjet
mësimdhënies,
konceptuar
si një proces komunikimi krijues midis
pedagogëve
e
studentëve,
krijohet
mundësia për të njohur e studiuar historinë
e zhvillimin e artit të tekstilit, historinë
dhe zhvillimin e veshjes, historinë dhe
mundësitë e krijimit dhe aplikimit të dizajnit
të veshjes (fashion design).
Respektimi dhe njohja e individualitetit
dhe prirjeve të studentëve hap rrugën
për ndërtimin e programeve specifike me
ta. Procesi artistik dhe dizajni krijues nuk
janë qëllim në vetvete. Krijuesi (studenti)
aftësohet të analizojë të gjithë parametrat
e një problemi të dhënë në fushat ku
specializohet, të propozojë zgjidhje dhe
të jetë i përgatitur për tregun e punës.

Në Ciklin e Dytë të Studimeve (Master)
synohen studime të thelluara nëpërmjet
ngritjes së një projekti specifik të
fushës. Programi ofron rrugë e shtigje
të specializuara për të thelluar dijet
ekzistuese, si dhe për të dhënë përvojën
e nevojshme se si funksionohet në
industrinë e tekstilit dhe modës.
LËNDËT në Bachelor:
TEKSTIL / MODË / TEKNIKA DHE
TEKNOLOGJI SPECIALITETI / NJOHURI
MBI FIBRAT / TEKNIKA TË PRERJES
DHE QEPJES / CAD-CAM KOMPJUTER /
HISTORIA E MODËS DHE TEKSTILIT
LËNDËT në Master:
TEKSTIL / MODE / TEKNIKA E
TEKNOLOGJI SPECIALITETI / TEKNIKA
TË PRERJES DHE QEPJES

MULTIMEDIA
Në këtë atelier, idetë dhe koncepti janë
dy operatorët kryesorë që vënë në lëvizje
formën e të arsyetuarit.
Ajo që ne ofrojmë është interpretimi i
fenomeneve që na rrethojnë. Mundësitë
ku ne kanalizojmë shprehjen janë
mediume të ndryshme, që nga konteksti
i vetë idesë si një realitet i pavarur e deri
në kanalizime të tjera të hapura në bazë
eksperimentesh, si: pikturë, fotografi,
video, instalacion, performancë etj.
Në Ciklin e Parë (Bachelor) synohet, që
studenti të zotërojë dijet dhe gjuhët e reja
të lëndës, gjithnjë me prirjen drejt artit
bashkëkohor. Kështu ai/ajo merr bazat për
një komunikim sa më të qenësishëm me
realitetin që e rrethon.
Programi dy-vjeçar i nivelit Master është
orientuar drejt studimeve të specializuara,
duke i dhënë mundësinë

studentit të

zotërojë një informacion të plotë dhe të
avancuar të karakterit poetiko-ekspresiv
dhe tekniko-operativ në rritje për sa i
takon shprehive dhe zhvillimeve kulturore.
E gjithë kjo, për të kryer me sukses figurën
profesionale të studentëve, gjë që do t’u
shërbejë si nga pikëpamja artistike ashtu
edhe nga ajo e punësimit.

LËNDËT në Bachelor:
MULTIMEDIA / KAMERA / TEKNIKAT
E HAPËSIRËS / FJALA DHE IMAZHI /
MONTAZH-VIDEO
LËNDËT në Master:
MULTIMEDIA / MONTAZH-VIDEO /
TEKNOLOGJI SPECIALITETI

PIKTURË KAVALETI
Në programin e Pikturës, për Ciklin e Parë
të Studimeve BA, objektiv kryesor është
formimi i kompetencave artistike dhe
profesionale të kualifikuara të studentit,
që merr në konsideratë pluralizmin e
gjuhës dhe përtëritjen e teknikave dhe
respekton e nxit kërkimin e tij vetjak.
Vëmendje i kushtohet sa teknikave
tradicionale aq edhe gjuhëve të reja të
shprehjes artistike.
Puna në atelier bazohet kryesisht në
realizimin e projekteve, të cilat bëhen
shkak për të dalë në analiza, diskutime
dhe trajtime teorike më të përgjithshme.
Cikli formues dy-vjeçar MA, konsiderohet
i dobishëm për të thelluar njohuritë e
fituara në Ciklin e Parë BA dhe për të
ndërtuar një marrëdhënie të drejtë e
logjike mes disiplinave të ndryshme të
artit, me synimin për të përvetësuar
lidhjen mes traditave gjuhësore dhe atyre
më të reja.
Toleranca
krijuese
është
kusht
i
domosdoshëm për krijimin e një procesi
interaktiv, në shërbim të krijimit të një
atmosfere sa më të shëndetshme
artistike.

Në përfundim të këtij programi dy-vjeçar,
studenti mbron diplomën me një projekt
konkret në një nga teknikat e trajtuara
prej tij gjatë dy viteve, e përzgjedhur nga
pedagogët në procesin e punës, duke
patur parasysh prirjen individuale të secilit.
Të diplomuarit e këtij programi mund të
zhvillojnë aktivitet profesional në fronte
të ndryshme, si në krijimtarinë e lirë, ashtu
edhe në fusha të ndryshme estetike dhe
artistike të komunikimit pamor.
LËNDËT në Bachelor:
PIKTURË KAVALETI / PIKTURË / VIZATIM
(STUDIM NGA NATYRA) / TEKNIKA DHE
TEKNOLOGJIA E PIKTURËS / IMAZHI
DIXHITAL
LËNDËT në Master:
PIKTURË / TEKNOLOGJI / IMAZHI
DIXHITAL / FOTOGRAFI

PIKTURË MONUMENTALE
Programi i atelierit të Pikturës Monumentale
zhvillohet në dy drejtime bazë, Pikturë
Murale dhe Pikturë në Transparencë.
Ky program në nivelin Bachelor ofron
njohuri mbi procese artistike, që kanë
të bëjnë me integrimin e veprës së artit
në arkitekturë, në mjedise të jashtme
dhe të brendshme. Po ashtu, konsiston
në zhvillimin e proceseve krijuese të
studentit, duke e pasuruar gjuhën
pamore me mjete e teknika alternative e
bashkëkohore të shprehjes artistike.
Programi i nivelit Master është i orientuar
në thellimin e studimeve të edukimit
artistik, me nivel më të lartë profesional,
ku përparësi mbetet kreativiteti i orientuar
drejt fenomeneve, risive apo prurjeve
artistike bashkëkohore.
Programi zhvillon potenciale profesionale
duke evidentuar specifikat individuale të
studentëve.

Piktura Monumentale bashkëshoqëron
zhvillimet socio-ekonomike e urbane
në sintezë me arkitekturën, ku larmia e
teknikave të aplikimit të këtij arti integrohet
si një proces pamor unik e me impakt të
spikatur publik.
Këto njohuri e bëjnë studentin të angazhuar
në sfida e veprimtari konkrete si dhe të aftë
e të aksesueshëm në tregun e punës.
LËNDËT në Bachelor:
PIKTURË MONUMENTALE /
TEKNOLOGJI SPECIALITETI / NJOHURI
ARKITEKTURE / VIZATIM TEKNIK /
PIKTURË / VIZATIM
LËNDËT në Master:
PIKTURË MURALE / PIKTURË
TRANSPARENTE / TEKNOLOGJI /
NJOHURI ARKITEKTURE

SKULPTURË
Misioni i këtij programi studimi është që të
formojë studentë me dije akademike dhe
artistike në lidhje me skulpturën, vëllimin
dhe marrëdhënien e veprës artistike me
hapësirën ku do të ekspozohet. Ky proces
aftësimi arrihet nëpërmjet ushtrimeve,
detyrave dhe projekteve, që realizohen
në mënyrë individuale nga studentët nën
drejtimin e stafit akademik. Ushtrimet dhe
detyrat kanë për qëllim të rrisin aftësinë
analizuese dhe interpretuese të studentit
në marrëdhënie me figurën njerëzore dhe
subjekte të tjera. Projektet kanë si qëllim
rritjen e kapacitetit krijues dhe punës së
pavaruar të studentit.
Në Ciklin e Parë të Studimit (Bachelor) i
jepet një rëndësi më e madhe rritjes së
kapacitetit analizues dhe interpretues
të studentit nëpërmjet ushtrimeve dhe
detyrave studimore. Studentët njihen
me gurët, mermerët, hekurin, drurin e
materiale të tjera, teknikat e punimit të
tyre si dhe mjetet më efikase që ofron
teknologjia e kohës.

Në Ciklin e Dytë të Studimit (Master)
i jepet një rëndësi parësore rritjes së
kapacitetit krijues, punës së pavarur
dhe debatit të hapur të studentëve;
perfeksionohet raporti aktiv dhe krijues
i tij, i lidhur ngushtë me eksperimentimin
dhe specifikat e materialeve.
Njohja dhe përpunimi i materialeve e më
pas eksperimentimi me ta, realizohet në
laboratorin e skulpturës dhe është pjesë
e rëndësishme e procesit të punës së
atelierit të skulpturës në të dy ciklet e
studimit.
LËNDËT në Bachelor:
SKULPTURË / MODELIM PLASTIK /
VIZATIM / TEKNIKA SPECIALITETI
LËNDËT në Master:
SKULPTURË / KOMPOZIM / PLASTIKA DHE
MEDIUMI / VIZATIM / TEKNIKA SPECIALITETI

QERAMIKË
Atelieri i Skulpturës Qeramikë ka për
mision formimin e artistëve qeramistë në
dy drejtime kryesore: Qeramikë Artistike
dhe Qeramikë Industriale (dizajan). Synimi
kryesor është krijimi i koncepteve të
drejta te studentët për shprehjet plastike
në rrafsh/hapësirë nëpërmjet aftësimit të
tyre profesional për realizime të pavarura
dhe me individualitet krijues.
Procesi në Ciklin e Parë të studimit
(Bachelor),
shoqërohet
me
studime
plastike dhe projekte, të cilat i orientojnë
studentët drejt zhvillimeve bashkëkohore.
Laboratori është vendi ku ekzekutohet
dhe eksperimentohet teknikisht pjesa
më e madhe e projekteve të qeramikës
artistike dhe industriale. Në laborator
studenti
merr
njohuritë
bazë
mbi
materialet, procesin tekniko-teknologjik

dhe praktikon punën me allçi, baltë,
glazurë, pjekjen, veçoritë dhe mënyrat e
përdorimit të materialeve të ndryshme.
Në Ciklin e Dytë (Master) studentët
orientohen në bazë të prirjeve individuale
dhe hapësirave të tregut të punës në
zhvillime të veçanta të qeramikës artistike
apo industriale.
LËNDËT në Bachelor:
QERAMIKË / MODELIM PLASTIK /
VIZATIM / TEKNIKË SPECIALITETI
LËNDËTnë Master:
KOMPOZIM (QERAMIKË) / MODELIM
PLASTIK / VIZATIMI / TEKNIKA
SPECIALITETI

FOTOGRAFI

KOMPJUTER

Programi i fotografisë është një kurs
intensiv studimi që synon të nxjerrë në
pah aktivitetin kreativ nëpërmjet kërkimeve
dhe eksperimentimeve vetjake. Ky program
synon ta përcaktojë fotografinë si një
medium teknik, konceptual dhe estetik, si
dhe të shpjegojë ndryshimin që ka pësuar që
prej fillesave të saj. Programi bën të mundur
që studentët të realizojnë potencialin e tyre
kreativ dhe u jep mundësinë për një karrierë
të mëvonshme në fotografinë profesionale.
Duke mbajtur në konsideratë faktin se
fotografia i ka rezervuar vetvetes një
pozicon të privilegjuar në tregun e punës
dhe duke ditur se fotografia është si një
hallkë ndihmuese për shumë fusha të tjera,
programi synon t’i pajisë studentët me
aftësinë per t’u ndjerë artisitikisht dhe
teknikisht të aftë për të përballuar sfidat
e tyre profesionale. Qëllimi përfundimtar i
programit të fotografisë është që studentët
të jenë të aftë të përkthejnë njohuritë
teknike dhe artistike të përfituara në një
gjuhë të komunikimit pamor me atë çka i
rrethon.

Ky program është hartuar në një mënyrë
të tillë, që t’u përcjellë studentëve të
menduarit konceptual në lidhje me aftësi
dizajnuese, të tilla si: tipografia, ekspozimet
grafike 3D, hapësirat e animacionit, videos,
instalacionit, ilustrimet etj.

Gjithashtu
studentët
aftësohen
të
praktikojnë
fotografinë
komerciale,
si
fotografia e shtypit, editoriali i revistës,
fotografia e koorporatës, fotografia e modës,
fotografia e reklamës, fotografia e produktit,
fotografia në shërbim të dizajnit etj.

Duke aplikuar në kompjuter dhe programet
kompjuterike të avancuar, mund të punohet
mbi teknikat e imazheve dhe prodhimeve
dixhitale. Ajo ç’ka shihet më e rëndësishme
është përdorimi i aftësive individuale të
studentit si një produkt i rëndësishëm në
fushën konceptuale e komerciale. Këta
studentë do të jenë aktivë në komunikimin
me studio dizajni, reklamash, marketingu
dhe botimi.
Studentët që do të ndjekin leksionet e
domosdoshme kompjuterike në Fakultetin
e Arteve të Bukura do të komunikojnë
duke përdorur një mori idesh, imazhesh
dhe mediash, në mënyrë të tillë që të
arrihet bashkërendimi midis një klienti
dhe një audience. Këtu do të mësohet se
si të shfaqet në një mënyrë artistike tipi
dhe imazhi që krijon interes, që percjell
informacion,
që
ngjall
kënaqësi
ose
tregëtohet. Aftësimi kompjuterik është ai
profesion i cili planifikon, ekzekuton, zbaton
dhe konkretizon veçorinë e komunikimit
pamor, duke iu referuar nevojave të
audiencës në kontekstin e një komunikimi.

FAB - STAF DREJTUES
Prof. Asoc. Ardian ISUFI
Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
Email: ardianisufiart@gmail.com
Prof. Asoc. Edmond GJIKOPULLI
Përgjegjës i Departamentit të Pikturës
Email: egjikopulli@hotmail.com
Prof. Asoc. Genc MULLIQI
Përgjegjës i Departamentit të Skulpturës
Email: gencm99@yahoo.com
Prof. Asoc. Albes FUSHA
Përgjegjës i Departamentit të Arteve të
Aplikuara
Email: albesfusha@gmail.com
Petraq PAPA
Zv. Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
Email: petraq.papa@gmail.com
KONTAKT
Sekretaria
Kristina ZHAMO
K/Sekretare e Fakultetit të Arteve të Bukura
Email: kristin_zh@yahoo.com
Alkida BOSHNJAKU
Sekretare (Specialiste) për Kurrikulën dhe
Informimin e Studentëve
Email: alkida_boshnjaku@yahoo.com
Tel: +355 4 2 247 597
Adresa postare:
Universiteti i Arteve
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
Sheshi “Nënë Tereza”,
Tiranë, ALBANIA
Email: sekretaria.fab@uart.edu.al
www.uart.edu.al
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