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A tradition of excellence…
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Permbajtja:

Arsimi i mesem PRIVAT ne Tirane per vitin akademik 2011-2012

Perparesite e HFI-se…

Instituti “Harry Fultz”

Shkolla e mesme

Kolegji Komunitar

Punesimi i studenteve tane

Bashkepunime me biznese te ndryshme
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Numri i Shkollave, Nxënësve dhe
Mësuesve të arsimit te mesem
PRIVAT 

Ne Tirane ka 40 shkolla: 6 shkolla
profesionale dhe 34 gjimnaze te arsimit
privat. 

4131 nxenes me kohe te plote ne keto
40 shkolla

462 mesues ne gjimnazet e arsimit te 
mesem privat

TIRANE Nr 
total 

Nr i 
nxenesve

Nr i 
mesuesve

Nr total i 
shkollave te
mesme
Private 

40 4131 
nxenes

561 mesues

Shkolla te
mesme
profesionale
Private 

6 896 nxenes 99 mesues

Gjimnaze
Private

34 3203 
nxenes

462 mesues

Arsimi i mesem PRIVAT ne Tirane per vitin shkollor 2011-2012
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Nr  regjistrimeve te nxenesve krahasuar me shkollat e mesme
profesionale Private ne Tirane
Profilet e studimit qe japin perparesi per studimet e larta dhe
konkurencen ne tregun e punes (teknik)
Infrastruktura per nje zhvillimin cilesor te procesit mesimor- edukativ
,laboratorik ,praktikave profesionale dhe aktiviteteve ekstrakurrikulare
Kurrikulat me profesionale si nga ana teorike ashtu edhe praktike, ne 
perputhje me tekset bashkekohore te sistemit amerikan te edukimit
Pergatitje e nivelit te larte ne lendet shkencore baze, si ne nivelin e 
berthames ashtu edhe ne ate te avancuar: informatike/programim, 
matematike, fizike, kimi.

Perparesite e HFI-se…
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Niveli bashkekohor i zhvillimit te praktikave mesimore brenda dhe jashte
kampusit
Biblioteke e larmishme me libra shkollore, edukative, shkencore, historike, 
etj. 
Mesimdhenie cilesorei e Gjuhes Angleze, (ne vitet I, II, III mbyllet niveli
C1, C2 dhe ne vitin e IV, pergatiten per TOEFL, SAT dhe IELTS)
Staf mesimor I kualifikuar . 

Rezultatet e Matures Shteterore
Klubet me te mira ekstrakurrikulare
Aktivitetet te larmishme sportive

Perparesite e HFI-se…
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INSTITUTI “HARRY FULTZ”

HISTORIKU…
Shkolla Teknike e Tiranes (sot HFI) 

u themelua ne 1921 nga Kryqi i 
Kuq i te Rinjve Amerikane. Drejtor i 

pare i saj ishte Harry Fultz.

http://www.harryfultz.edu.al/kolegji/workshop.html
http://www.harryfultz.edu.al/shkolla/images/oborri4_madhe.jpg
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Historiku pas viteve 2000…

2000-U krijua Fondacioni Shqiptaro
– Amerikan “Harry Fultz” me qender
ne Tirane.

Fondacioni drejtohet nga Bordi i 
Drejtoreve I cili harton politikat e 
menaxhimit te Institutit “ Harry Fultz”

Sot Instituti “Harry Fultz” perbehet
nga:

1.Shkolla e mesme “Harry Fultz”
2.Kolegji i Komunitetit “ Harry Fultz”
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MISIONI:

Instituti “Harry Fultz”
ofron edukim cilësor dhe të qëndrueshëm me standarde ndërkombëtare, frymëzon

nxënësit dhe studentët në arritjen e objektivave akademike

dhe të karrierës, për t'u bërë qytetarë të ndërgjegjshëm, profesionistë të kualifikuar, 
të cilët kontribuojnë në përmirësimin e jetës së komunitetit, vendit dhe rajonit.

MISIONI:

Instituti “Harry Fultz”
ofron edukim cilësor dhe të qëndrueshëm me standarde ndërkombëtare, frymëzon

nxënësit dhe studentët në arritjen e objektivave akademike

dhe të karrierës, për t'u bërë qytetarë të ndërgjegjshëm, profesionistë të kualifikuar, 
të cilët kontribuojnë në përmirësimin e jetës së komunitetit, vendit dhe rajonit.

INSTITUTI “HARRY FULTZ”



Page 9

SHKOLLA E MESME 

FILOZOFIA

Shkolla e mesme “Harry Fultz” ka filozofi, zhvillim, perspektivë dhe vizion ndërkombëtar. E vetëdijshme për
unikalitetin e saj, ajo mundëson zhvillimin e standardeve të larta akademike, profesionale dhe principeve
të larta të karakterit. Shkolla jonë ka arritur një përparim të dukshëm në proçesin e edukimit duke inkurajuar:

•Zhvillimin e kompetencave në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë
•Shkrirjen e njohurive akademike me eksperiencën profesionale brenda klasës
•Zhvillim të gjerë kulturor dhe përgjegjësi shoqërore.

Bashkëveprimi i ngushtë mësues - prindër - nxënës ndihmon në përcaktimin e synimit, aftësive dhe
opsioneve për të ardhmen. Programet tona të modeluara sipas eksperiencës së përparuar evropiano -
amerikane u ofrojnë nxënësve mundësi për t’u thelluar në studime të mëtejshme.

FILOZOFIA

Shkolla e mesme “Harry Fultz” ka filozofi, zhvillim, perspektivë dhe vizion ndërkombëtar. E vetëdijshme për
unikalitetin e saj, ajo mundëson zhvillimin e standardeve të larta akademike, profesionale dhe principeve
të larta të karakterit. Shkolla jonë ka arritur një përparim të dukshëm në proçesin e edukimit duke inkurajuar:

•Zhvillimin e kompetencave në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë
•Shkrirjen e njohurive akademike me eksperiencën profesionale brenda klasës
•Zhvillim të gjerë kulturor dhe përgjegjësi shoqërore.

Bashkëveprimi i ngushtë mësues - prindër - nxënës ndihmon në përcaktimin e synimit, aftësive dhe
opsioneve për të ardhmen. Programet tona të modeluara sipas eksperiencës së përparuar evropiano -
amerikane u ofrojnë nxënësve mundësi për t’u thelluar në studime të mëtejshme.
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Struktura organizative…
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SHKOLLA E MESME 

DREJTIMET E STUDIMIT:

- TIK / ELEKTRONIKE
- BIZNES

- AUTO-MEKANIKE

DREJTIMET E STUDIMIT:

- TIK / ELEKTRONIKE
- BIZNES

- AUTO-MEKANIKE
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TIK / ELEKTRONIKE:

Programi i Elektronikës përgatit nxënësit në keto fusha:

• Teknologji Informacioni
• Telekomunikacion

• Rrjeta kompjuterike
• Programim

• Radiotelevizion

Programi i Elektronikës përgatit nxënësit në keto fusha:

• Teknologji Informacioni
• Telekomunikacion

• Rrjeta kompjuterike
• Programim

• Radiotelevizion
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Ky specialitet ofron njohuri në fushën e biznesit, 
në degët:

• Financë
• Manaxhim
• Marketing

• Access-Quick Books-Financa 5

Ky specialitet ofron njohuri në fushën e biznesit, 
në degët:

• Financë
• Manaxhim
• Marketing

• Access-Quick Books-Financa 5

BIZNES
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AUTO - MEKANIKE

Lëndët e specialitetit u japin njohuri nxënësve në:

Ndërtimin e Automjeteve, Funksionimin e 
mekanizmave dhe sistemeve të tij, Shërbimin
dhe riparimin e Automjeteve, Kontrollin dhe

Diagnostifikimin nëpërmjet sistemeve të
teknologjisë së informacionit dhe pajisjeve

automatike të automjeteve.

Lëndët e specialitetit u japin njohuri nxënësve në:

Ndërtimin e Automjeteve, Funksionimin e 
mekanizmave dhe sistemeve të tij, Shërbimin
dhe riparimin e Automjeteve, Kontrollin dhe

Diagnostifikimin nëpërmjet sistemeve të
teknologjisë së informacionit dhe pajisjeve

automatike të automjeteve.
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Klube shkencore:

- Departamenti i elektronikës : 

-Departamenti i shkencave

-Departamenti I Matematikes

Klube shkencore:

- Departamenti i elektronikës : 

-Departamenti i shkencave

-Departamenti I Matematikes

KLUBET E NXENESVE
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Klubi shkencor i Fizikës, Kimisë dhe Ekologjiku me temat:

“Arratisja në një univers paralel”, M. Dylgjeri
“Relativiteti special”, I. Hasani
“Transmetimi i sinjalit të moduluar në amplitudë nëpërmjet ekranit CRT” , L. Berdellima
“Teoria përfundimtare”, A. Kuqi
“Presioni atmosferik”, I. Fejzo
“Qendra e masës”, Eksperimente
“Studimi mbi vrimat e zeza”, A. Bardhaj, E. Dibra
“Studimi i gravitetit”, K. Kadzadej
“Studimi i yjeve me anë të spektrave atomike”
“Përgatitja e pijeve alkolike”
“Interpretimi në rrugë kompjuterike i një reaksioni kimik”
“Ndotja e mjedisit – Toka”, ide për zgjidhjen e problemeve, punë e pavarur e nxënësve
“Ndotja e mjedisit – Uji”, ide dhe veprimtari për trajtimin e problemit të ujit”

K   K      KLUBET SHKENCORE 
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Klubi shkencor i Elektronikës me prezantimet më të spikatura të punuara
nga nxenesit:

Modem Fax A. Shehu, N. Karriqi (V5)
Format e instruksionit A. Leka, Gj. Shehaj (III4)
Application display              A. Kuqi (II5)
VF firewall bypass                    L. Berdellima (III5)
Amplifikatoret e kitarave I. Kotoni,  J. Shkembi (III4)
Sistemet kabllore nenujore E. Haxhiraj, K. Buraj (V6)
Programim orari mësimor i një shkolle L. Berdellima (III5)
Sistemet GSM A. Dushi (V3)

TIK
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KLUBET E NXENESVE

• Klubi ekologjik

• Klubi i letërsisë

• Klubi i dramës (E RE)

• Klubi i biznesit

• Klubet e debatit

• Klubi ekologjik

• Klubi i letërsisë

• Klubi i dramës (E RE)

• Klubi i biznesit

• Klubet e debatit



Page 19

KESHILLIM KARRIERE

Orientimi drejt karrieres
fokusohet në matjen
e 3 tipareve kryesore:

- Personalitetin e nxënësit
- Fushën e interesave
- Inteligjencën e studentit

...të ndërthurura me 
këshillime personale/ 
individuale, kërkime online, 
kontakte me universitetet
përkatëse, marrjen e duhur
të informacionit në lidhje me 
tarifat, pagesat, lëndët e 
programeve mësimore, 
testimet etj. 
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Panairi “Horizonte Punësimi dhe
Formimi”
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Laboremus ishte edhe këtë vit forumi që përcolli zërin e nxënësve nëpërmjet
shumëllojshmërisë së përmbatjes, gazeta u bë një udhëzuese e gjallë, e paçmueshme për
çështjet e shkollës. Ajo nëpërmjet numrave të saj shtjellon përvojën akademike dhe
pedagogjike të shkollës, trajton çështje të ndryshme që u interesojnë nxënësve, informon, 
argëton…

Gazeta Laboremus
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Ndihmoni ata që nuk janë si ju”
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D                         Sport
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Kolegji Komunitar “Harry Fultz”…

MISIONI: 

Të pergatise te rinjte dhe te rriturit ne programe te
ndryshme teknike – profesionale që mbulojnë

nevojat bashkëkohore të komunitetit.

www.harryfultz.edu.al

http://www.harryfultz.edu.al/
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Ne ofrojme…

Mësimdhënie profesionale

Kapital të shkëlqyer njerëzor

Krijueshmëri

Diversitet

Punë në grup

Integritet

Performancë të shkëlqyer

Administrim efektiv

Bashkepunime me partnere te 
ndryshem

• Me te miret ne fushen e Teknologjise se 
Informacionit dhe Teknikave te aplikuara…

• Programet me te frekuentuara: ”Network 
Administration”, ”Servis automobilash”, 
Graphic & design, Cisco/CCNA, Teknik
kompjuteri.

• Studentet e kolegjit arrijne te gjejne veten ne 
tregun e punes.
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Departamenti i Teknologjise se Informacionit dhe teknikave te aplikuara…

Kolegji Komunitar “Harry Fultz” eshte linder ne fushen e Teknologjise se Informacionit. Cdo vit vjen me programe te reja…Kolegji Komunitar “Harry Fultz” eshte linder ne fushen e Teknologjise se Informacionit. Cdo vit vjen me programe te reja…

TEKNOLOGJI INFORMACIONI…

CISCO / CCNA
3 muaj

CISCO / CCNA
3 muaj

COMPUTER TECHNICIAN
3 muaj

COMPUTER TECHNICIAN
3 muaj
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Laboratore “NETWORK ADMINISTRATION”
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ARTE DIXHITALE…

Audio Technician
3 muaj

Audio Technician
3 muaj

Departamenti i Teknologjise se Informacionit dhe teknikave te aplikuara…

ART OF INTERIOR 
& EXTERIOR  DESIGN

3 muaj

ART OF INTERIOR 
& EXTERIOR  DESIGN

3 muaj
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Laboratore: GRAPHIC & DESIGN
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TEKNIKA TE APLIKUARA…

Departamenti i Teknologjise se Informacionit dhe teknikave te aplikuara…

BAZAT 
E 

AUTOMOBILAVE
3 muaj

BAZAT 
E 

AUTOMOBILAVE
3 muaj

ELEKTROAUTO
3 muaj

ELEKTROAUTO
3 muaj XHENERIK

3 muaj

XHENERIK
3 muaj MOTORIST

3 muaj

MOTORIST
3 muaj

HVAC 
(Ngrohje, Ventilim, 

Ajer i kondicionuar) – 3 muaj

HVAC 
(Ngrohje, Ventilim, 

Ajer i kondicionuar) – 3 muaj

SPECIALIST ELEKTRIK
3 muaj

SPECIALIST ELEKTRIK
3 muaj

AUTOSHKOLLEAUTOSHKOLLE
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Laboratore: TEKNIKA TE APLIKUARA
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KURSE INXHINIERIKE (40 ore mesimore)…

AUTOCAD 2D
AUTOCAD 3D

AUTOCAD MAP
AUTOCAD SPECIALIST

AUTOCAD ELECTRICAL 

AUTOCAD 2D
AUTOCAD 3D

AUTOCAD MAP
AUTOCAD SPECIALIST

AUTOCAD ELECTRICAL 

Departamenti i Teknologjise se Informacionit dhe teknikave te aplikuara…

Prurja e kerkesave per trajnime profesionale ne fushen inxhinierike eshte gjithnje e ne rritje…Prurja e kerkesave per trajnime profesionale ne fushen inxhinierike eshte gjithnje e ne rritje…

SAP 2000
ETABS

IN ROADS 

SAP 2000
ETABS

IN ROADS 

WATERCAD
WINROADS

CDS WIN

WATERCAD
WINROADS

CDS WIN

ROBOT MILLENIUM 
GIS 

3DS MAX 

ROBOT MILLENIUM 
GIS 

3DS MAX 
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Laboratore: Kurse INXHINIERIKE
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C++ PROGRAMMING
JAVA PROGRAMMING

VISUAL BASIC PROGRAMMING

C++ PROGRAMMING
JAVA PROGRAMMING

VISUAL BASIC PROGRAMMING

GJUHE PROGRAMIMI (40 ore mesimore)…

Departamenti i Teknologjise se Informacionit dhe teknikave te aplikuara…

WEB PAGE PROGRAMMING 
PLC I/O PROGRAMMING

LAB VIEW

WEB PAGE PROGRAMMING 
PLC I/O PROGRAMMING

LAB VIEW



Page 35

Laboratore: Kurse PROGRAMIMI 
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Departamenti i Teknologjise se Informacionit dhe teknikave te aplikuara…

KURSE BIZNESI (40 ore mesimore)…

KONTABILITET ALFA
FINANCA 5

EXCEL & ACCESS ADVANCED
EXCEL for business 

KONTABILITET ALFA
FINANCA 5

EXCEL & ACCESS ADVANCED
EXCEL for business 

MANAXHIM BIZNESI
MANAXHIM PROJEKTI

PLAN BIZNESI
MICROSOFT OFFICE 2007

MANAXHIM BIZNESI
MANAXHIM PROJEKTI

PLAN BIZNESI
MICROSOFT OFFICE 2007
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Laboratore: Kurse BIZNESI 
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Departamenti i Gjuheve te Huaja…

PER FEMIJE…
BLOCKBUSTER
PER FEMIJE…
BLOCKBUSTER

GJUHE ANGLEZE (te gjitha nivelet)…

NEW INSIDE OUT:

Beginner, Elementary, Pre-intermediate, 
Intermediate, Upper-intermediate, Advanced

NEW INSIDE OUT:

Beginner, Elementary, Pre-intermediate, 
Intermediate, Upper-intermediate, Advanced

PER ADOLESHENTE…
STRAIGHT FORWARD

PER ADOLESHENTE…
STRAIGHT FORWARD

PER TE RRITUR…
NEW INSIDE OUT

PER TE RRITUR…
NEW INSIDE OUT

PER PROFESIONISTE…
TECHNICAL ENGLISH
BUSINESS ENGLISH
PUBLIC CPEAKING

PROFESSIONAL WRITING

PER PROFESIONISTE…
TECHNICAL ENGLISH
BUSINESS ENGLISH
PUBLIC CPEAKING

PROFESSIONAL WRITING
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KURSE PERGATITORE PER TESTIMET…

TOEFL ibtTOEFL ibt

Kolegji Komunitar “Harry Fultz”

I licensuar ne Shkurt 2006 

si qender testimi nga ETS, 

per testin e detyrueshem TOEFL ibt…

Kolegji Komunitar “Harry Fultz”

I licensuar ne Shkurt 2006 

si qender testimi nga ETS, 

per testin e detyrueshem TOEFL ibt…

Departamenti i Gjuheve te Huaja…

GMAT GMAT 

SAT 1 & SAT 2SAT 1 & SAT 2

CELI & DELECELI & DELE
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Departamenti i Gjuheve te Huaja…

Gjuhe te tjera te Huaja…

- Gjuhe Gjermane
- Gjuhe Frenge
- Gjuhe Italiane

- Gjuhe Spanjolle
- Gjuhe Shqipe (per te huajt)

Gjuhe te tjera te Huaja…

- Gjuhe Gjermane
- Gjuhe Frenge
- Gjuhe Italiane

- Gjuhe Spanjolle
- Gjuhe Shqipe (per te huajt)

Te gjitha nivelet e gjuheve te huaja, zgjasin nga 3 muaj. 

Mesimi zhvillohet 3 here ne jave, nga 1 ore e 30 minuta…

Te gjitha nivelet e gjuheve te huaja, zgjasin nga 3 muaj. 

Mesimi zhvillohet 3 here ne jave, nga 1 ore e 30 minuta…
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Laboratore: GJUHE TE HUAJA
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Ku punesohen studentet tane…

Televizione, Studio Grafike, Shtypshkronja, Administratore Rrjetesh,
Institucione bankare, Servise të ndryshme automobilash, etj.

Në përfundim të programit “Grafikë & Dizenjim”
Te punesuar ne televizionet Scan, Vizion + dhe Albanian Screen
Te punesuar ne studio grafike

Në përfundim të programit “Administrim Rrjetesh Kompjuterike”
Te punësuar në “Primo Al” dhe MC Network
Te punësuar në “Plus Communication”

Në përfundim të programit “Servis Automobilash”
Te punësuar në Bushi Service
Te punesuar ne Kadiu Service
Te punesuar ne Mercedez Benz Service.
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BASHKEPUNIM me Bizneset…

Kurse te kontraktuara:

Banka e Shqiperise
Gjykata e Larte
Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Patundshme

ANTA – Agjencia Nderkombetare e Trafikut Ajror
Primo 
Vodafone AL 
SAM (custom clothing company)  
GRID shpk

NETWORK 
ADMINISTRATION, 

GRAPHIC & DESIGN

programs & courses…

NETWORK 
ADMINISTRATION, 

GRAPHIC & DESIGN

programs & courses…
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Programet me te suksesshme brenda vitit…

2011-2012 - Arritje dhe realizime ne programet afatgjate, konkretisht:

5 programe (6 muaj) Network Administration, 
5 programe (6 muaj) Servis automobilash, 
4 programe (3 muaj) Cisco/CCNA, 
3 programe (9 muaj) Graphic and design
2 programe (3 muaj) Teknik kompjuteri, 
3 programe (3 muaj) HVAC
1 program (4 muaj) Specialist elekrik

NETWORK ADMINISTRATION - Eshte programi me i ndjekur dhe me i frekuentuar nga studentet e 
kolegjit. Prurja vjen jo vetem nga studentet e Tiranes, por edhe nga qytetet e Shqiperise dhe nga Kosova.

NETWORK ADMINISTRATION - Eshte programi me i ndjekur dhe me i frekuentuar nga studentet e 
kolegjit. Prurja vjen jo vetem nga studentet e Tiranes, por edhe nga qytetet e Shqiperise dhe nga Kosova.
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CERTIFIKIME…
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INSTITUTI “HARRY FULTZ”

Per me shume informacion…

www.harryfultz.edu.al
Rr. Mine Peza, Tirane

Tel: 0355 2228746

Cel: 0355 682060128

http://www.harryfultz.edu.al/
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FALEMINDERIT 
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