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Të zgjedhësh



Kjo paraqitje e shkurtër e 
universitetit do të shërbejë si një 
hartë e përditësuar për të gjitha ata 
që duan t’i afrohen Universitetit të 
Palermos, një udhëzues thelbësor 
për të njohur një realitet universitar 
të orientuar gjithmonë e më shumë 
drejt rinovimit, kërkimit shkencor 
dhe marrëdhënieve ndërkombëtare

Fabrizio Micari
Rektor i Universitetit të Palermos



të dhëna
Disa

Universiteti i Palermos (UNIPA), themeluar në vitin 1806 
nga Ferdinanti III i Burbonëve, sot është struktura 
universitare më e madhe në Sicili dhe ndër më të mëdhatë 
në Itali. 

Palermo, kryeqyteti antik i Sicilisë, i famshëm për detin, i 
pasur me thesare e monumente  artistike dhe me një klimë 
të butë, favorizon një jetë të dendur kulturore dhe artistike.
Urë natyrore mes Europës dhe vendeve të Mesdheut, me 
një rrjet komunikacioni të zhvilluar detar, ajror dhe 
hekurudhor, Palermo krijon dhe nxit mundësi të mëdha 
zhvillimi për të rinjtë.



të dhëna
Disa

Tavani i pikturuar i pallatit Steri, selisë së rektoratit; pemët e 
rralla shekullore të Kopshtit Botanik, një nga kopshtet 
shkencore më të vjetra të Europës; statujat e elefantëve të 
periudhës së Paleolitit që ruhen në Muzeun Gemellaro, 
teleskopët mahnitës të ekspozuar në Muzeun e Observatorit 
Astronomik (Museo della Specola); këto janë vetëm disa nga 
thesaret e ARTIT, SHKENCËS dhe NATYRËS të Universitetit të 
Palermos.



të dhëna
Disa

Universiteti i Palermos numëron gjithsej 50.000 vetë, 
përfshirë këtu studentët, docentët dhe personelin 
administrativ. 
ÇDO VIT REGJISTROHEN MË SE 8.000 STUDENTË TË 
RINJ
dhe
1.900 në vitin e parë të Magjistrales



DIDAKTIKO-PROFESIONALOFERTA E FORMIMIT

1.521 docentë

5 Shkolla 
- Shkolla e Shkencave Juridike dhe ekonomiko-sociale
- Shkolla e Mjekësisë dhe Kirurgjisë
- Shkolla Politeknike
- Shkolla e Shkencave Humane dhe e Pasurisë Kulturore
- Shkolla e Shkencave Bazë dhe të Aplikuara

125 kurse diplomimi

Mundësi për t’u regjistruar dhe për të ndjekur lëndë të veçanta

Regjistrim me kredi

Lehtësi dhe kushte të favorshme për studentët me aftësi të kufizuara 



lauream
POST

8 mastera të nivelit të parë

17 mastera të nivelit të dytë

20 kurse doktorate

7 kurse perfeksionimi 

66 shkolla specializimi



20 biblioteka

244 vende me akses në internet

3.039 vende leximi

1.5 00.000 tituj (libra, revista, cd-rom, dvd, partitura 
muzikore, harta  gjeografike)

Bibliotekë digjitale

BIBLIOTEKAT



shkencor
Kërkimi

20 departamente kërkimore 

Titulli i HR Excellence in Research 
akorduar nga Komisioni Europian

38 Projekte kërkimore të financuara nga ente 
europiane, kombëtare dhe lokale ((PRIN, FIRB, SIR, PON, 

PAC, VII PQ, HORIZON)

116 Bursa studimi për doktorata 

362 bursa për projekte të veçanta kërkimi



ATEN quhet sistemi i laboratorëve të Universitetit.
Kjo është pika e referimit për të gjitha veprimtaritë e 
komunikimit teknologjik mes universiteteve dhe qendrave 
rajonale të kërkimit shkencor. 

Ofron shërbime dhe mjete që në disa raste janë të vetmet 
për gjithë Jugun e Italisë.

Nga inxhinieria te teknologjika mekanike, nga ndërtimi te 
kërkimet energjitike dhe mjedisore, nga arkitektura te 
ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore, ndërmarrjet 
e ndryshme bashkëpunojnë drejtpërdrejt me strukturat e 
posaçme kërkimore të Universitetit.

LABORATORËT



PATENTA dhe spin-off
INDUSTRIAL
LIAISON OFFICE,

Industrial Liaison O�ce mbron dhe promovon kërkimin 

shkencor të Universitetit, si edhe kujdeset për organizimin 

e stazheve dhe kurseve praktike. 

95 patenta të depozituara në pesë vjet

20 spin-o� (ndërmarrje që kanë marrë jetë falë ideve të 

hedhura prej departamenteve të Universitetit)

5901 marrëveshje bashkëpunimi me ndërmarrje dhe 

institucione

164 marrëveshje ndërkombëtare



ARCA
KONSORCIUMI

47 ndërmarrje të planifikuara, 22 nga të cilat kanë hyrë 
tashmë në treg, 
130 specialitete profesionale të përfshira, € 4,500,000 të 
ardhura vjetore.
Këto janë disa nga rezultatet e konsorciumit ARCA, i 
përbëhet nga partnerë publikë dhe privatë, që synon 
krijimin e ndërmarrjeve të reja dhe që shërben si urë 
lidhëse mes botës së kërkimit shkencor dhe punës 
prodhuese.



Eshtë një garë e promovuar nga Universiteti i Palermos me 
mbështetjen organizative të konsorciumit ARCA dhe të 
SINTESI, mes grupesh a ekipesh që përpunojnë e 
propozojnë ide të reja në fushën e ndërmarrjes ekonomike, 
bazuar mbi rezultatet e kërkimit shkencor.
Konkursi parasheh çmime në parà për idetë më të mira të 
shprehura në formën e një plani biznesi.
Objektivi është mbështetja e kërkimit dhe rinovimit 
teknologjik ne funksion të zhvillimit ekonomik të Sicilisë 
duke përhapur kulturën e ndërmarrjes ekonomike, 
sidomos në sektorët akademikë dhe profesionalë që 
tradicionalisht kanë qenë mënjanuar nga bota e 
ndërmarrjes ekonomike.

START CUP
KONKURSI



CALL CENTER: 091/238 86472 callcenter@unipa.it

CASA UNIPA E ERSU: Konvikte dhe mensa
www.ersupalermo.it - www.unipa.it/casaunipa

AMU: shërbim ambulator për studentët
www.portale.unipa.it/strutture/ambulatorio

COT: për të shoqëruar dhe mbështetur studentët gjatë studimeve përmes konsulencës 
vetjake në metodologjinë e studimit, ndihmës psikologjike dhe shërbimit job placement 
www.portale.unipa.it/strutture/cot

CUS: qendër sportive me pishinë, fusha volejbolli, basketbolli, futbolli, rugby, spinning, tennis.
www.cuspalermo.it

për studentët
SHERBIME



për studentët
SHERBIME

CLA: qendër gjuhësore për mësimin e gjuhëve 
të huaja
www.portale.unipa.it/amministrazione/area1/uoa02

Kor polifonik i formuar nga studentë, docentë dhe personel  
administrativ
www.unipa.it/coro

ITASTRA: Shkollë e gjuhës italiane për të huajt
www.itastra.unipa.it

WI-FI Free
Faqe web e posaçme

Pajisje teknike dhe ndihmë didaktike për studentët me aftësi të 
kufizuara; shërbim kujdesi dhe transporti

UNIPASTORE: merchandising 
zyrtar i Universitetit



BASHKEPUNIMI
NDERKOMBETAR 

Disa nga mundësitë që u ofrohen studentëve:

Bursa perfeksionimi jashtë shtetit
Diplomë e dyfishtë
Erasmus për studim, për placement, Mundus
Visiting Students Outgoing 
Visiting Students Incoming
Winter dhe summer school
Programe të administruara nga ente të tjera (Fulbright, Vulcanus 
in Japan etj.)
Ndihmë dhe informacion

dhe mundësitë e lëvizjes

në Itali dhe jashtë
 saj



NDERMARRJA 
SPITALORE 
UNIVERSITARE

“Policlinico Paolo Giaccone”

Palermo

Eshtë një spital universitar modern. 
Integron dhe bashkërendon ndihmën mjekësore me 
veprimtarinë didaktike dhe kërkimin shkencor me synimin e 
realizimit të standardeve të larta shëndetësore, si edhe për të 
rritur cilësinë e proceseve të formimit dhe për të thelluar 
njohjet në fushat e Biomjekësisë dhe të teknologjisë.
Kjo është një ndërmarrje e specializimit të lartë me rëndësi 
kombëtare.
Eshte e pajisur me një repart urgjence të përgjithshme dhe 
një repart urgjence gjinekologjie, ka më se 500 shtretër dhe 
11 departamente spitalore



dhe qyteti
UNIVERSITETI

Universiteti i Palermos është një vend studimi dhe 
kërkimi, por edhe vend promovimi dhe realizimi 
veprimtarish të organizuara në sinergji me institucionet 
administrative, kulturore dhe fetare. Falë një historie më 
se 200 vjeçare, Universiteti i Palermos vihet në qendër 
të dialogut dhe të ballafaqimit, duke u bërë njëherazi 
edhe hallkë lidhëse me territorin. Programimi i 
veprimtarive synon të nënvizojë vlerën përcaktuese të 
universitetit jo vetëm mbi ekonominë e qytetit, por 
edhe mbi shpirtin e tij multietnik dhe multikulturor.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
www.unipa.it
Rettorato
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Call center: (+39) 091 238 93555 

U�cio Relazioni con il Pubblico
Hotel de France - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Tel: (+39) 091 238 93666 Fax: (+39) 091 238 60771 - info@unipa.it
Centro Orientamento e Tutorato
Viale delle Scienze - Edi�cio 2 - 90128  Palermo
Call center: (+39) 091 238 65500
cot.unipa.it - orientamento@unipa.it
Studenti stranieri EU- Erasmus
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Tel: (+39) 091 238 93740
www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06/
relinter@unipa.it
Studenti stranieri Extra-EU
Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Tel: (+39) 091 238 93832
www.unipa.it/International-Students/
internationalstudents@unipa.it
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