
kompaninë tek të tjerët.
Mbi 36% e njohurive dhe aftësive të reja të për�tuara tek New 
Horizons aplikohen në punë brenda javës së parë.
Zhvillon mbi 3,000,000 ditë trajnimi në vit.
Sipas vlerësimeve të studentëve, New Horizons tejkalon 
vazhdimisht standardet e kompanive të trajnimit në IT me perfor-
mancën e instruktorëve, cilësinë e kurseve dhe ambientet 
teknologjike.

Prometric Testing Center

Prometric ofron rrjetin më të 
gjerë, profesional dhe të sigurt 
për testim në botë. Testet e tij 
realizohen në mbi 160 shtete 
me mbi 7500 lokacione në 
total.

APTC (Authorized Prometric Testing Center)
Qendrat realizojnë provime për certi�kim nga kompanitë lider në 
fushën e teknologjisë së informacionit si Microsoft, CompTia, 
Apple, HP, provimet për gjuhën angleze TOEFL etj. 

Mësimi i Integruar në New Horizons

Disa kurse ofrojnë trajnimin në klasë, ndërsa disa të tjerë ofrojnë 
vetëm mësimnxënien. New Horizons është e vetmja që ofron 
zgjidhje të plota të mësimnxënies së integruar, e cila në çdo kohë 
përfshin klasën, instruktorin trajnues, udhëheqësin dhe vendin e 
caktuar në rrjet. Mësimi i integruar në New Horizons siguron 
zgjidhjet më efektive të mësimnxënies së disponueshme në 
industri. Rezultati �nal i këtij procesi kompleton studentin në 
eksperiencën e tij dhe kthehet në një shpërblim të një investimi 
për të dhe për kompaninë. 

New Horizons Integrated Learning Manager konsiderohet 
teknologjia e cila mundëson zgjidhjet e mësimit të integruar. 
Pritshmëria e platformës bazuar në web mbështet dërgimin 
global, menaxhimin online dhe mësimnxënien e klasave nga çdo 
pikë aksesi. Kjo zgjidhje ofron ndjekjen e avancuar dhe 
raportimin e aftësive që lejojnë këto biznese dhe përcakton 
monitorimin e progresit të mësimit  e të aktiviteteve.
Integrated Learning Manager është një nga zgjidhjet e ndryshme 
të teknologjisë, e cila ndërkohë që pakësohet investimi i 
teknologjisë franchise, aftëson patentën tonë të sigurojë shërbi-
min botëror të klasave për klientët e saj. New Horizons, duke 
siguruar zgjedhjen e trajnimit industrial, adreson nevojat 
individuale të klientit dhe arrin dominimin  e tregut dhe suksesin 
afatgjatë.

Trajnimi në Teknologji Informacioni
Teknologjia në ditët e sotme është integruar në çdo aspekt të 
biznesit dhe është vitale në ndihmën që u jep organizatave për të 
arritur dhe mbajtur një avantazh konkurrues. Departamentet e IT 
duhet të përshtaten me strategjitë e biznesit dhe të transmetojnë 
vlera të qarta në zgjidhjen e problemeve të tyre. Ёshtë vendimta-
re që individët në rolet e specialistëve të IT të jenë të trajnuar në 
mënyrë të shkëlqyer dhe të aftësohen për të mbështetur qëllimet 
dhe objektivat e biznesit. New Horizons është projektuar për të 
qenë rrjeti më i madh i sigurisë për shumicën e programeve tona 
teknike të çerti�kuara, duke përfshirë:
 • Microsoft Certified Technical Education Centers
 • Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions
 • Security Certified Professional
 • CompTIA
 • Cisco
 • Convergence Technologies Professional
 • Citrix Authorized Learning Centers

Kurset që ofrohen:

Microsoft O�ce
Paketa Microsoft O�ce kontribuon në suksesin tuaj duke 
ndërtuar lidhjet mes njerëzve, informacionit dhe proceseve të 
biznesit. Microsoft O�ce ka evoluar nga një paketë e produkteve 
personale në një sistem më kompleks dhe më të integruar. 
Trajnimet që ofrojmë janë për programet:

   • Microsoft Access 
   • Microsoft Excel 
   • Microsoft FrontPage 
   • Microsoft Outlook 
   • Microsoft PowerPoint 
   • Microsoft Visio 
   • Microsoft Word

Programim
Në thelb, programimi  siguron aftësitë e nevojshme për t’i dhënë 
instruksione kompjuterit se si të kryejë një detyrë, të njohur 
ndryshe edhe si “kodim”. Këto kurse u mësojnë programuesve 
procesin e shkrimit, testimit dhe mirëmbajtjes së kodit të shkruar 
në gjuhët e programimit:

   • Gjuha programuese Java
   • Gjuha programuese C
   • Gjuha programuese C++
   • Gjuha programuese C#
   • Gjuha programuese Perl

Media & Graphic Design
Ne ofrojmë seri të plota të kurseve nga fusha e gra�kës, dizajnit 
dhe web-it. Këto kurse u drejtohen pozicioneve dhe/ose 
profesionistëve si graphic design, zhvillues web-i dhe artistëve 
gra�kë të të gjithë niveleve. Programet që ofrohen janë:
   • Acrobat  
   • Macromedia Flash  
   • Photoshop  
   • Dreamweaver
   • HTML
   • Illustrator  
   • InDesign  

Trajnimi në Gjuhën Angleze 
Industria e trajnimit të gjuhës angleze vlerësohet në treg me 
shumën prej 50 miliardë USD. Kompanitë, punonjësit me eksperi-
encë dhe ata që kërkojnë punë për herë të parë kuptojnë se duke 
vlerësuar vetëm aftësitë e tyre bazë nuk mund të sigurojnë një 
avantazh konkurrues në tregun e sotëm global.
Gjatë vitit akademik 2010-2011, BTTC hap programe të reja 
studimi për ngritjen e nivelit të përvetësimit të anglishtes në 
shkallë vendi. Synimi i këtyre programeve është:
• Përgatitja e studentëve për të dhënë  provime pasuniversitare të 
gjuhës angleze, të cilat të jenë të njohura dhe të lincensuara nga 
MASH.
• Përgatitja e studentëve në mbarë vendin për një nivel më të lartë të 
përvetësimit të gjuhës angleze.
• Familjarizimi i  studentëve të shkollave të larta dhe specialistëve të 
fushave të ndryshme  me terminologjinë dhe literaturën përkatëse 
në gjuhën angleze. 
• Ngulitja e shprehive praktike të komunikimit në anglisht për grupe 
dhe individë me profile të ndyshme.

Trajnimi në Biznes (New Horizons Business Skills)

Barleti Training and Testing Center organizon kurse intensive për 
t’i përgatitur studentët e ciklit të parë dhe të dytë si dhe ata 
pasuniversitarë  të marrin një çerti�katë ndërkombëtare për 
nivelin e njohjes së gjuhës angleze.
Nëpërmjet një seleksionimi të gjerë, kurset e New Horizons 
Business Skills, i sigurojnë kompanive dhe individëve, aftësi 
trajnuese, zgjedhje të çështjeve të ndryshme profesionale të 
zhvillimit të karrierës si: menaxhim, lidership, shitje dhe shërbime 
klientësh, �nanca e burime njerëzore. 
Trajnimi i Business Skills plotëson trajnimin e studentëve në 
teknologji po aq sa trajnimi i Gjuhës Angleze e së bashku japin 
zgjidhjen e mësimit të integruar.
Në një klimë konkurrence, aftësia e një organizate për 

organizimin të frytshëm të resurseve dhe aktiviteteve në linjë me 
objektivat strategjike, përbën diferencën midis suksesit dhe 
mbijetesës. Nëpërmjet operimit të saj, BTTC synon që të 
ndihmojë biznesin nëpërmjet trajnimeve që ofron në:
• Business Problem Solving Organizational Skills
• Advanced Interpersonal Communication
• Managerial Leadership
• Fundamentals of Customer Service
• Fundamentals of Selling
• Interviewing Skills
• Managing Business Risk
• Managing Performance

Universiteti Marin Barleti  është institucion i 
akredituar nga MASH dhe mbështetet në 
Kuadrin e Përbashkët Europian të Gjuhëve të 
Huaja (Common European Framework of 
Reference for Languages: learning, teaching, 
assessment).
Për të plotësuar nevojat konkrete të 
studentëve dhe të kandidatëve që punojnë në 

këto fusha, BTTC i organizon këto programe në kohën e tyre më 
të përshtatshme gjatë gjithë vitit: pasditeve, të shtunën paradite 
ose gjatë pushimeve verore.  “Infrastruktura” e anglishtes së 
studentëve dhe specialistëve pasuniveristarë, do të përditësohet 
në këto katër drejtime kryesore:

• Përgatitje për provimet ndërkombëtare TOEFL.
• Biznes & karrierë
• Komunikim & kulturë
• Programe sipas porosive të veçanta.
 

Pse BTTC?
Sot në botën konkurruese të tregut 
të punës, ju duhet të për�toni nga 
çdo avantazh që mund të  gjeni. Ju 
keni nevojë për aftësi teknike dhe 
profesionale, por edhe për t’i 
dëshmuar ato. Për këtë arsye 
shumë njerëz preferojnë të pajisen 
me një çerti�katë në mënyrë që të 
�llojnë një karrierë e cila mund të 

rritet me hapa të shpejtë, në fusha si: Teknologji Informacioni, 
Menaxhim Projektesh dhe Gjuhë Angleze.

BTTC ju pajis me aftësitë e nevojshme për të qenë konkurrues 
dhe të gatshëm për arritjen e suksesit. Programet e trajnimeve 
integrohen me rezultatet e aktivitetit kërkimor në fusha të 
ndryshme duke mundësuar kështu paraprirjen e ndryshimeve në 
çdo sektor si dhe për�timin e avantazheve konkurruese. 

Fleksibilitet në përmbushjen e nevojave: BTTC ju mundëson një 
format për ju më të leverdisshëm, nga trajnimet ditore e deri tek 
ato disa mujore. Procesi mund të zhvillohet si në ambientet e 
BTTC ashtu edhe pranë institucionit tuaj. Trajnimet u drejtohen 
menaxherëve, drejtuesve, asistentëve të projekteve, punonjësve 
në departamente të ndryshme, menaxherëve të rrjeteve, 
zhvilluesve të aplikacioneve, analistëve, specialistëve të 
burimeve njerëzore, punonjësve administrativë, sta�t të market-
ingut, etj.

Pse New Horizons?
Me 300 qendra të shpër-
ndara në 60 shtete  të 
ndryshme, New Horizons 
është kompania më e madhe 
e pavarur e edukimit IT në botë. Nga aplikimi bazë dhe mjetet 
produktive të desktopit, të cilat kompletojnë dhe integrojnë 
sistemet e biznesit, New Horizons paraqet një hapësirë të plotë të 
teknologjisë. Prej 25 vjetësh, New Horizons ofron zgjidhje të reja, 
të cilat kanë transformuar biznesin dha kanë zgjeruar ofertat, 
vendndodhjet, si dhe kanë përmbushur një numër të  konsider-
ueshem kërkesash të organizatave. Në të njëjtën kohë, New 
Horizons ka ndihmuar dhe stimuluar 25.000.000 studentë në 
arritjen e qëllimeve të tyre për sa i përket karrierës dhe punësimit.

Çfarë për�toni?
Studentët e New Horizons kanë një tregues performance në 
punë më të lartë krahasuar me studentët e tjerë.
Mbi 98% e klientëve të New Horizons e rekomandojnë 
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kompaninë tek të tjerët.
Mbi 36% e njohurive dhe aftësive të reja të për�tuara tek New 
Horizons aplikohen në punë brenda javës së parë.
Zhvillon mbi 3,000,000 ditë trajnimi në vit.
Sipas vlerësimeve të studentëve, New Horizons tejkalon 
vazhdimisht standardet e kompanive të trajnimit në IT me perfor-
mancën e instruktorëve, cilësinë e kurseve dhe ambientet 
teknologjike.

Prometric Testing Center

Prometric ofron rrjetin më të 
gjerë, profesional dhe të sigurt 
për testim në botë. Testet e tij 
realizohen në mbi 160 shtete 
me mbi 7500 lokacione në 
total.

APTC (Authorized Prometric Testing Center)
Qendrat realizojnë provime për certi�kim nga kompanitë lider në 
fushën e teknologjisë së informacionit si Microsoft, CompTia, 
Apple, HP, provimet për gjuhën angleze TOEFL etj. 

Mësimi i Integruar në New Horizons

Disa kurse ofrojnë trajnimin në klasë, ndërsa disa të tjerë ofrojnë 
vetëm mësimnxënien. New Horizons është e vetmja që ofron 
zgjidhje të plota të mësimnxënies së integruar, e cila në çdo kohë 
përfshin klasën, instruktorin trajnues, udhëheqësin dhe vendin e 
caktuar në rrjet. Mësimi i integruar në New Horizons siguron 
zgjidhjet më efektive të mësimnxënies së disponueshme në 
industri. Rezultati �nal i këtij procesi kompleton studentin në 
eksperiencën e tij dhe kthehet në një shpërblim të një investimi 
për të dhe për kompaninë. 

New Horizons Integrated Learning Manager konsiderohet 
teknologjia e cila mundëson zgjidhjet e mësimit të integruar. 
Pritshmëria e platformës bazuar në web mbështet dërgimin 
global, menaxhimin online dhe mësimnxënien e klasave nga çdo 
pikë aksesi. Kjo zgjidhje ofron ndjekjen e avancuar dhe 
raportimin e aftësive që lejojnë këto biznese dhe përcakton 
monitorimin e progresit të mësimit  e të aktiviteteve.
Integrated Learning Manager është një nga zgjidhjet e ndryshme 
të teknologjisë, e cila ndërkohë që pakësohet investimi i 
teknologjisë franchise, aftëson patentën tonë të sigurojë shërbi-
min botëror të klasave për klientët e saj. New Horizons, duke 
siguruar zgjedhjen e trajnimit industrial, adreson nevojat 
individuale të klientit dhe arrin dominimin  e tregut dhe suksesin 
afatgjatë.

Trajnimi në Teknologji Informacioni
Teknologjia në ditët e sotme është integruar në çdo aspekt të 
biznesit dhe është vitale në ndihmën që u jep organizatave për të 
arritur dhe mbajtur një avantazh konkurrues. Departamentet e IT 
duhet të përshtaten me strategjitë e biznesit dhe të transmetojnë 
vlera të qarta në zgjidhjen e problemeve të tyre. Ёshtë vendimta-
re që individët në rolet e specialistëve të IT të jenë të trajnuar në 
mënyrë të shkëlqyer dhe të aftësohen për të mbështetur qëllimet 
dhe objektivat e biznesit. New Horizons është projektuar për të 
qenë rrjeti më i madh i sigurisë për shumicën e programeve tona 
teknike të çerti�kuara, duke përfshirë:
 • Microsoft Certified Technical Education Centers
 • Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions
 • Security Certified Professional
 • CompTIA
 • Cisco
 • Convergence Technologies Professional
 • Citrix Authorized Learning Centers

Kurset që ofrohen:

Microsoft O�ce
Paketa Microsoft O�ce kontribuon në suksesin tuaj duke 
ndërtuar lidhjet mes njerëzve, informacionit dhe proceseve të 
biznesit. Microsoft O�ce ka evoluar nga një paketë e produkteve 
personale në një sistem më kompleks dhe më të integruar. 
Trajnimet që ofrojmë janë për programet:

   • Microsoft Access 
   • Microsoft Excel 
   • Microsoft FrontPage 
   • Microsoft Outlook 
   • Microsoft PowerPoint 
   • Microsoft Visio 
   • Microsoft Word

Programim
Në thelb, programimi  siguron aftësitë e nevojshme për t’i dhënë 
instruksione kompjuterit se si të kryejë një detyrë, të njohur 
ndryshe edhe si “kodim”. Këto kurse u mësojnë programuesve 
procesin e shkrimit, testimit dhe mirëmbajtjes së kodit të shkruar 
në gjuhët e programimit:

   • Gjuha programuese Java
   • Gjuha programuese C
   • Gjuha programuese C++
   • Gjuha programuese C#
   • Gjuha programuese Perl

Media & Graphic Design
Ne ofrojmë seri të plota të kurseve nga fusha e gra�kës, dizajnit 
dhe web-it. Këto kurse u drejtohen pozicioneve dhe/ose 
profesionistëve si graphic design, zhvillues web-i dhe artistëve 
gra�kë të të gjithë niveleve. Programet që ofrohen janë:
   • Acrobat  
   • Macromedia Flash  
   • Photoshop  
   • Dreamweaver
   • HTML
   • Illustrator  
   • InDesign  

Trajnimi në Gjuhën Angleze 
Industria e trajnimit të gjuhës angleze vlerësohet në treg me 
shumën prej 50 miliardë USD. Kompanitë, punonjësit me eksperi-
encë dhe ata që kërkojnë punë për herë të parë kuptojnë se duke 
vlerësuar vetëm aftësitë e tyre bazë nuk mund të sigurojnë një 
avantazh konkurrues në tregun e sotëm global.
Gjatë vitit akademik 2010-2011, BTTC hap programe të reja 
studimi për ngritjen e nivelit të përvetësimit të anglishtes në 
shkallë vendi. Synimi i këtyre programeve është:
• Përgatitja e studentëve për të dhënë  provime pasuniversitare të 
gjuhës angleze, të cilat të jenë të njohura dhe të lincensuara nga 
MASH.
• Përgatitja e studentëve në mbarë vendin për një nivel më të lartë të 
përvetësimit të gjuhës angleze.
• Familjarizimi i  studentëve të shkollave të larta dhe specialistëve të 
fushave të ndryshme  me terminologjinë dhe literaturën përkatëse 
në gjuhën angleze. 
• Ngulitja e shprehive praktike të komunikimit në anglisht për grupe 
dhe individë me profile të ndyshme.

Trajnimi në Biznes (New Horizons Business Skills)

Barleti Training and Testing Center organizon kurse intensive për 
t’i përgatitur studentët e ciklit të parë dhe të dytë si dhe ata 
pasuniversitarë  të marrin një çerti�katë ndërkombëtare për 
nivelin e njohjes së gjuhës angleze.
Nëpërmjet një seleksionimi të gjerë, kurset e New Horizons 
Business Skills, i sigurojnë kompanive dhe individëve, aftësi 
trajnuese, zgjedhje të çështjeve të ndryshme profesionale të 
zhvillimit të karrierës si: menaxhim, lidership, shitje dhe shërbime 
klientësh, �nanca e burime njerëzore. 
Trajnimi i Business Skills plotëson trajnimin e studentëve në 
teknologji po aq sa trajnimi i Gjuhës Angleze e së bashku japin 
zgjidhjen e mësimit të integruar.
Në një klimë konkurrence, aftësia e një organizate për 

organizimin të frytshëm të resurseve dhe aktiviteteve në linjë me 
objektivat strategjike, përbën diferencën midis suksesit dhe 
mbijetesës. Nëpërmjet operimit të saj, BTTC synon që të 
ndihmojë biznesin nëpërmjet trajnimeve që ofron në:
• Business Problem Solving Organizational Skills
• Advanced Interpersonal Communication
• Managerial Leadership
• Fundamentals of Customer Service
• Fundamentals of Selling
• Interviewing Skills
• Managing Business Risk
• Managing Performance

Universiteti Marin Barleti  është institucion i 
akredituar nga MASH dhe mbështetet në 
Kuadrin e Përbashkët Europian të Gjuhëve të 
Huaja (Common European Framework of 
Reference for Languages: learning, teaching, 
assessment).
Për të plotësuar nevojat konkrete të 
studentëve dhe të kandidatëve që punojnë në 

këto fusha, BTTC i organizon këto programe në kohën e tyre më 
të përshtatshme gjatë gjithë vitit: pasditeve, të shtunën paradite 
ose gjatë pushimeve verore.  “Infrastruktura” e anglishtes së 
studentëve dhe specialistëve pasuniveristarë, do të përditësohet 
në këto katër drejtime kryesore:

• Përgatitje për provimet ndërkombëtare TOEFL.
• Biznes & karrierë
• Komunikim & kulturë
• Programe sipas porosive të veçanta.
 

Pse BTTC?
Sot në botën konkurruese të tregut 
të punës, ju duhet të për�toni nga 
çdo avantazh që mund të  gjeni. Ju 
keni nevojë për aftësi teknike dhe 
profesionale, por edhe për t’i 
dëshmuar ato. Për këtë arsye 
shumë njerëz preferojnë të pajisen 
me një çerti�katë në mënyrë që të 
�llojnë një karrierë e cila mund të 

rritet me hapa të shpejtë, në fusha si: Teknologji Informacioni, 
Menaxhim Projektesh dhe Gjuhë Angleze.

BTTC ju pajis me aftësitë e nevojshme për të qenë konkurrues 
dhe të gatshëm për arritjen e suksesit. Programet e trajnimeve 
integrohen me rezultatet e aktivitetit kërkimor në fusha të 
ndryshme duke mundësuar kështu paraprirjen e ndryshimeve në 
çdo sektor si dhe për�timin e avantazheve konkurruese. 

Fleksibilitet në përmbushjen e nevojave: BTTC ju mundëson një 
format për ju më të leverdisshëm, nga trajnimet ditore e deri tek 
ato disa mujore. Procesi mund të zhvillohet si në ambientet e 
BTTC ashtu edhe pranë institucionit tuaj. Trajnimet u drejtohen 
menaxherëve, drejtuesve, asistentëve të projekteve, punonjësve 
në departamente të ndryshme, menaxherëve të rrjeteve, 
zhvilluesve të aplikacioneve, analistëve, specialistëve të 
burimeve njerëzore, punonjësve administrativë, sta�t të market-
ingut, etj.

Pse New Horizons?
Me 300 qendra të shpër-
ndara në 60 shtete  të 
ndryshme, New Horizons 
është kompania më e madhe 
e pavarur e edukimit IT në botë. Nga aplikimi bazë dhe mjetet 
produktive të desktopit, të cilat kompletojnë dhe integrojnë 
sistemet e biznesit, New Horizons paraqet një hapësirë të plotë të 
teknologjisë. Prej 25 vjetësh, New Horizons ofron zgjidhje të reja, 
të cilat kanë transformuar biznesin dha kanë zgjeruar ofertat, 
vendndodhjet, si dhe kanë përmbushur një numër të  konsider-
ueshem kërkesash të organizatave. Në të njëjtën kohë, New 
Horizons ka ndihmuar dhe stimuluar 25.000.000 studentë në 
arritjen e qëllimeve të tyre për sa i përket karrierës dhe punësimit.

Çfarë për�toni?
Studentët e New Horizons kanë një tregues performance në 
punë më të lartë krahasuar me studentët e tjerë.
Mbi 98% e klientëve të New Horizons e rekomandojnë 


