
 
 

 
 

SYLLABUS	  	   CN	  408	  Metoda	  për	  Zgjidhjen	  e	  Problemeve	  Shkencore	  
Pedagogu:	   MSc.	  Roneda	  Muçaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  lex/1sem	  	  
Kredite:	  	   	   6	  
	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
	  
Objektivi	   i	   lëndës	   është	   të	   pajisë	   studentët	   me	   njohuri	   në	   lidhje	   me	   metodat	   për	   zgjidhjen	   e	   problemeve	   shkencore	   duke	  
përdorur	  paketën	  softuerike	  MATLAB.	  Ky	  kurs	  përfshinë	  njohuritë	  bazë	  të	  MATLAB-‐it,	  duke	  bërë	  të	  mundur	  përdorimin	  e	  tij	  në	  
mënyrën	  më	  efektive.	  	  
	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Hyrje	  në	  MATLAB,	  Variablat,	  Shprehjet	  	  
2. Karakteret	  dhe	  Kodimi	  
3. Vektorët,	  matricat	  
4. Hyrje	  në	  programim	  në	  MATLAB	  
5. Hyrje	  në	  skedarët,	  shkrimi,	  leximi.	  Funksionet	  me	  variabla	  lokale.	  
6. Shprehjet	  e	  selektimit,	  Ciklet	  
7. Programet	  në	  MATLAB	  	  
8. Veprimet	  me	  Stringje	  
9. Strukturat,	  Tabelat	  qelizore	  	  
10. Hyrjet	  dhe	  Daljet	  në	  skedare	  	  
11. Funksionet	  e	  Avancuara	  	  
12. Grafikët	  në	  MATLAB	  	  
13. Zgjidhja	  e	  Sistemeve	  lineare.	  Statistika,	  Kërkimi,	  Renditja	  
14. Matematika	  e	  avancuar.	  Polinomet.	  Nr.	  Kompleks,	  Integralet	  
15. Elementët	  Bazë	  të	  GUI	  	  

Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Ushtrime	  mbi	  variablat,	  shprehjet	  në	  MATLAB	  	  
2. Ushtrime	  mbi	  Karakteret	  dhe	  Kodimi	  
3. Ushtrime	  mbi	  Vektorët,	  matricat	  
4. Ushtrime	  mbi	  Hyrje	  në	  programim	  në	  MATLAB	  
5. Ushtrime	  mbi	  Hyrje	  në	  skedarët,	  shkrimi,	  leximi.	  Funksionet	  me	  variabla	  lokale.	  
6. Ushtrime	  mbi	  Shprehjet	  e	  selektimit,	  Ciklet	  
7. Ushtrime	  mbi	  Programet	  në	  MATLAB	  	  
8. Ushtrime	  mbi	  Veprimet	  me	  Stringje	  
9. Ushtrime	  mbi	  Strukturat,	  Tabelat	  qelizore	  	  
10. Ushtrime	  mbi	  Hyrjet	  dhe	  Daljet	  në	  skedare	  	  
11. Ushtrime	  mbi	  Funksionet	  e	  Avancuara	  	  
12. Ushtrime	  mbi	  Grafikët	  në	  MATLAB	  	  
13. Ushtrime	  mbi	  Zgjidhja	  e	  Sistemeve	  lineare.	  Statistika,	  Kërkimi,	  Renditja	  
14. Ushtrime	  mbi	  Matematika	  e	  avancuar.	  Polinomet.	  Nr.	  Kompleks,	  Integralet	  
15. Ushtrime	  mbi	  Elementët	  Bazë	  të	  GUI	  	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  detyrimet	  e	  tjera	  të	  lidhura	  me	  lëndën:	  praktika,	  detyra	  kursi	  etj:	  
1. Variablat,	  Shprehjet	  	  
2. Karakteret	  dhe	  Kodimi	  
3. Vektorët,	  matricat	  
4. Hyrje	  në	  programim	  në	  MATLAB	  
5. Hyrje	  në	  skedarët,	  shkrimi,	  leximi.	  Funksionet	  me	  variabla	  lokale.	  
6. Shprehjet	  e	  selektimit,	  Ciklet	  



 
 

 
 

7. Programet	  në	  MATLAB	  	  
8. Veprimet	  me	  Stringje	  
9. Strukturat,	  Tabelat	  qelizore	  	  
10. Hyrjet	  dhe	  Daljet	  në	  skedare	  	  
11. Funksionet	  e	  Avancuara	  	  
12. Grafikët	  në	  MATLAB	  	  
13. Zgjidhja	  e	  Sistemeve	  lineare.	  Statistika,	  Kërkimi,	  Renditja	  
14. Matematika	  e	  avancuar.	  Polinomet.	  Nr.	  Kompleks,	  Integralet	  
15. Elementët	  Bazë	  të	  GUI	  	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o 	  “MATLAB:	  A	  Practical	  Introduction	  to	  Programming	  and	  Problem	  Solving”.	  Stormy	  Attaway	  (Elsevier,	  2009,	  ISBN	  978-‐
0-‐75-‐068762-‐1).	  
“An	  Introduction	  to	  Programming	  and	  Numerical	  Methods	  in	  MATLAB”.	  S.R.	  Otto	  and	  J.P.	  Denier.	  (Springer	  –	  Verlag	  
London,	  ISBN-‐13	  978-‐185233-‐919-‐7)	  

o Matëriale	  në	  shqip.	  –	  Roneda	  Mucaj	  
	  
	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25%	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nese	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “CN	  408”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	  të	  pedagogut	  të	   lëndës	  nuk	   janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  t’ju	   luteshim	  të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “CN	  408	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  CN	  
408.	  Përpara	  se	  studentet	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  
të	  UV.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nërpërmjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  
mirë	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  kopjimi	  në	  provime,	  detyra,	  projekte.	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	   CN	  409	  Çështje	  Speciale	  në	  Shkenca	  Kompjutacionale	  
	  
Pedagogu:	   MSc.	  Roneda	  Muçaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  lex/1sem	  	  
Kredite:	  	   	   6	  
	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Objektivi	  i	  kësaj	  lënde	  është	  që	  të	  pajisë	  studentët	  me	  njohuri	  rreth	  çështjeve	  teorike	  dhe	  limiteve	  të	  shkencave	  kompjuterike.	  	  
Çështjet	   përfshijnë	   kompleksitetin	   kompjutacional,	   determinizmin,	   nondeterminizmin,	   P=NP?,	   gjuhet	   formale	   dhe	   arsyetimin	  
induktiv.	  Në	  fund	  të	  kursit	  studentët	  duhet	  të	  jenë	  në	  gjendje	  të	  njohin	  modelet	  formale	  të	  llogaritjes,	  të	  japin	  shembuj	  real	  të	  
gjuhëve	  të	  këtyre	  modeleve,	  të	  vërtetojnë	  pohime	  të	  modeleve	  formale,	  të	  aplikojnë	  koncepte	  të	  klasës	  NP.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Modelet	  kompjutacionale	  
2. Nondeterminizmi,	  Gjuhët	  jo	  të	  rregullta	  	  
3. Context-‐free	  Grammar	  	  
4. Automatat	  Pushdown	  	  
5. Gjuhët	  Non-‐context-‐free	  	  
6. Rekursiviteti	  
7. Makinat	  Turing	  	  
8. Gjuhët	  Decidable	  	  	  
9. Problemet	  Undecidable	  	  
10. Matja	  e	  Kompleksitetit	  
11. Problemet	  P,	  NP	  
12. Randomization	  
13. Llogaritja	  me	  probabilitet	  
14. Llogaritja	  Paralele	  
15. Quantum	  Computing	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Kontroll	  njohurish	  në	  Modelet	  kompjutacionale	  
2. Kontroll	  njohurish	  në	  Nondeterminizmi,	  Gjuhët	  jo	  të	  rregullta	  	  
3. Kontroll	  njohurish	  në	  Context-‐free	  Grammar	  	  
4. Kontroll	  njohurish	  në	  Automatat	  Pushdown	  	  
5. Kontroll	  njohurish	  në	  Gjuhët	  Non-‐context-‐free	  	  
6. Kontroll	  njohurish	  në	  Rekursiviteti	  
7. Kontroll	  njohurish	  në	  Makinat	  Turing	  	  
8. Kontroll	  njohurish	  në	  Gjuhët	  Decidable	  	  	  
9. Kontroll	  njohurish	  në	  Problemet	  Undecidable	  	  
10. Kontroll	  njohurish	  në	  Matja	  e	  Kompleksitetit	  
11. Kontroll	  njohurish	  në	  Problemet	  P,	  NP	  
12. Kontroll	  njohurish	  në	  Randomization	  
13. Kontroll	  njohurish	  në	  Llogaritja	  Probabilitike	  
14. Kontroll	  njohurish	  në	  Llogaritja	  Paralele	  
15. Kontroll	  njohurish	  në	  Quantum	  Computing	  

Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  detyrimet	  e	  tjera	  të	  lidhura	  me	  lëndën:	  praktika,	  detyra	  kursi	  etj:	  
1. Modelet	  kompjutacionale	  
2. Nondeterminizmi,	  Gjuhët	  jo	  të	  rregullta	  	  
3. Context-‐free	  Grammar	  	  
4. Automatat	  Pushdown	  	  
5. Gjuhët	  Non-‐context-‐free	  	  
6. Rekursiviteti	  



 
 

 
 

7. Makinat	  Turing	  	  
8. Gjuhët	  Decidable	  	  	  
9. Problemet	  Undecidable	  	  
10. Matja	  e	  Kompleksitetit	  
11. Problemet	  P,	  NP	  
12. Randomization	  
13. Llogaritja	  Probabilitike	  
14. Llogaritja	  Paralele	  
15. Quantum	  Computing	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o 	  “Introduction	  to	  the	  Theory	  of	  Computation”,	  3nd	  Edition	  -‐	  Michael	  Sipser,	  ISBN	  0-‐534-‐95097-‐3	  
o Mikhail	  J.	  Atallah	  and	  Mariana	  Blanton	  (Eds.),	  Algorithms	  and	  Theory	  of	  Computation	  Handbook:	  General	  Concepts	  

and	  Techniques,	  CRC	  Press,	  New	  York,	  2009	  (2nd	  Edition).	  
o Cikël	  leksionesh	  në	  shqip	  	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25%	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nese	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “CN	  409”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	  të	  pedagogut	  të	   lëndës	  nuk	   janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  t’ju	   luteshim	  të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “CN	  409	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  CN	  
409.	  Përpara	  se	  studentet	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  
të	  UV.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nërpërmjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  
mirë	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  kopjimi	  në	  provime,	  detyra,	  projekte.	  
	  
	  



SYLLABUS	  	  	   CN	  470	  Inteligjenca	  Artificiale	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Alketa	  Hyso	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  

Synojme	   qe	   studenti	   të	   njohë	   principet	   themelore	   të	   sistemeve	   inteligjente,	   të	   njohë	   terminologjinë,	   aplikacionet,	   dhe	  
metodologjitë	   e	   aplikuara	   në	   sistemet	   inteligjente,	   të	   projektojë	   programe	   agjentësh	   të	   tipeve	   të	   ndryshme,	   të	   	   njohë	  
teknikat	  e	  prezantimit	  të	  njohurive,	  arsyetimin	  dhe	  të	  zhvillojë	  disa	  algoritma	  learning	  në	  agjentët	  inteligjentë.	  

	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Hyrje	   në	   sistemet	   inteligjentë.	   Inteligjenca	   artificiale,	   bazat	   	   dhe	   historia	   e	   inteligjences	   artificiale.	   Agjentët	   dhe	  
vecoritë	  e	  tyre.	  Struktura	  dhe	  mjediset.	  

2. Zgjidhja	  e	  problemeve.	  Zgjidhja	  e	  problemeve	  nëpërmjet	  kërkimit.	  Strategjitë	  e	  kërkimit.	  Breadth-‐first	  search,	  Uniform	  
cost	  search,	  Depth-‐first	  search,	  Depth-‐limited	  search,	  Iterative	  deepening	  search,	  Bidirectional	  search.	  	  

3. Njohuritë	  dhe	  arsyetimi.	  Agjentët	  që	  arsyetojnë	  logjikisht.	  Logjika	  prepositional.	  Sintaksa,	  semantika,	  vlefshmeria	  dhe	  	  
nxjerrja	  e	  konkluzioneve,	  modelet.	  

4. Logjika	  First-‐Order.	  	  Sintaksa	  dhe	  semantika,	  termat,	  instruksionet	  atomike,	  komplekse,	  uniformiteti.	  	  
5. Prezantimi	   i	  ndryshimeve	  në	  mjedis,	  kalkulimi	   i	   situatës,	  gjurmët	  e	  vendodhjes,	  deduktimi	   i	  veçorive	   të	   fshehura	   të	  

botës,	  preferencat	  midis	  veprimeve.	  
6. Nxjerrja	   e	   konkluzioneve	   ne	   Logjiken	   First-‐Order.	   Rregullat	   e	   arsyetimit.	   Arsyetimi	   i	   përparmë	   dhe	   i	   prapmë.	  

Rezolucioni.	  
7. Të	   vepruarit	   në	   menyre	   logjike.	   Planifikimi.	   Nje	   agjent	   i	   thjeshtë	   planifikues.	   Prezantimet	   bazë	   për	   planifikim,	  

prezantimi	  për	  gjëndjet	  dhe	  qëllimet,	  për	  veprimet,	  hapsira	  e	  situatës	  dhe	  hapsira	  e	  planit,	  prezantimet	  për	  planet,	  
zgjidhjet.	  Inxhinieria	  e	  njohurive	  për	  planifikimin.	  

8. Planifikimi	  dhe	   	   veprimi.	  Planifikimi	   i	   kushtëzuar.	  Natyra	  e	  planeve	   te	  kushtëzuara.	   	  Një	  algoritëm	  për	  gjenerimin	  e	  
planeve.	  Riplanifikimi	  me	  monitorim	  gjatë	  ekzekutimit.	  	  

9. Njohuritë	  e	  paqarta	  dhe	  arsyetimi.	  Të	  vepruarit	  në	  paqartësi.	  Trajtimi	  i	  njohurive	  të	  paqarta.	  Paqartësia	  dhe	  vendimet	  
racionale.	  Bazat	  e	  probabilitetit.	  Probabiliteti	  i	  kushtëzuar.	  Rregulli	  i	  Bayes'	  dhe	  përdorimi	  i	  tij.	  Normalizimi.	  	  

10. Sisteme	   te	   arsyetimit	   probabilistik.	   Semantika	   e	   rrjetave	   te	   besimit.	   Nxjerrja	   e	   konkluzioneve	   ne	   rrjetat	   e	   besimit.	  
Inxhinieria	  e	  njohurive	  per	  arsyetimin	  e	  paqarte.	  	  

11. Paraqitja	  e	  paqartesise:	  bashkesite	  fuzzy	  dhe	  logjika	  fuzzy	  dhe	  sistemet	  eksperte	  fuzzy.	  	  
12. Të	  mësuarit.	  Të	  mësuarit	  nga	  vëzhgimet.	  Një	  model	  i	  përgjithshëm	  i	  një	  Learning	  Agents.	  Komponentët	  e	  elementit	  të	  

performancës.	  Të	  mësuarit	  induktiv.	  Pemët	  e	  vendimit.	  	  
13. Rrjetat	   Neurale.	   Neuroni	   si	   nje	   element	   kalkulues	   i	   thjeshtë.	   Perceptroni.	   Rrjetat	   neurale	   me	   shumë	   shtresa.	   Të	  

mësuarit	  në	  rrjetat	  neurale.	  
14. Kompjutacioni	  evolucionar.	  Hyrje	  në	  teorinë	  e	   	  evolucionit.	  Simulimi	   i	  evolucionit.	  Algoritmat	  gjenetikë.	  Programimi	  

gjenetik.	  
15. Komunikimi	  dhe	  perceptimi.	  	  

	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  ne	  seminare:	  

1. Përforcim	  njohurish	  në	  agjentët	  dhe	  vecoritë	  dhe	  mjediset	  e	  tyre.	  
2. Ushtrime	  mbi	  zgjidhjen	  e	  problemeve.	  Zgjidhja	  e	  problemeve	  nëpërmjet	  kërkimit.	  Strategjitë	  e	  kërkimit.	  Breadth-‐first	  

search,	   Uniform	   cost	   search,	   Depth-‐first	   search,	   Depth-‐limited	   search,	   Iterative	   deepening	   search,	   Bidirectional	  
search.	  	  

3. Ushtrime	  mbi	  njohuritë	  dhe	  arsyetimin.	  Logjika	  prepositional.	  	  
4. Ushtrime	  mbi	  logjikën	  First-‐Order.	  	  Sintaksa	  dhe	  semantika.	  Agjentët	  logjik	  për	  Wumpus	  World.	  	  
5. Raste	   studimi	   mbi	   kalkulimin	   e	   situatës,	   gjurmët	   e	   vendodhjes,	   deduktimin	   e	   veçorive	   të	   fshehura	   të	   botës,	  

preferencat	  midis	  veprimeve.	  
6. Ushtrime	  logjike.	  Rregullat	  e	  arsyetimit.	  Arsyetimi	  i	  përparmë	  dhe	  i	  prapmë.	  Rezolucioni.	  



7. Ushtrime	  dhe	  raste	  studimi	  mbi	  planifikimin,	  prezantimet	  për	  planet,	  zgjidhjet.	  	  
8. Raste	  studimi	  mbi	  planifikimin	  e	  kushtëzuar.	  Algoritmat	  për	  gjenerimin	  e	  planeve,	  riplanifikimi.	  	  	  
9. Ushtrime	  mbi	   arsyetimin	   në	   kushtet	   e	   paqartësisë.	   Probabiliteti	   i	   kushtëzuar.	   Rregulli	   i	   Bayes'	   dhe	   përdorimi	   i	   tij.	  

Normalizimi.	  	  
10. Ushtrime	  mbi	  	  rrjetat	  	  e	  besimit.	  Nxjerrja	  e	  konkluzioneve	  ne	  rrjetat	  e	  besimit.	  	  
11. Paraqitja	  e	  paqartesise:	  bashkesite	  fuzzy	  dhe	  logjika	  fuzzy	  dhe	  sistemet	  eksperte	  fuzzy.	  	  
12. Ushtrime	  mbi	  	  nxjerrjen	  e	  rregullave	  në	  pemët	  e	  vendimit.	  	  
13. Ushtrime	  mbi	  të	  mësuarit	  në	  rrjetat	  neurale.	  
14. Ushtrime	  mbi	  algoritmat	  gjenetikë	  dhe	  programimin	  gjenetik.	  
15. Diskutim	  mbi	  çështje	  të	  avancuara	  të	  inteligjencës	  artificial,	  aplikime	  të	  saj	  në	  ditët	  e	  sotme.	  

	  
Tema	  III	  :	  	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  detyrimet	  e	  tjera	  të	  lidhura	  me	  lëndën:	  punë	  laboratorike,	  praktika,	  detyra	  kursi	  etj:	  

Detyrë	  kursi:	  Projektimi,	  zhvillimi	  dhe	  	  implementimi	  i	  një	  sistemi	  të	  bazuar	  në	  agjentë.	  	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o 	  S.Russell,	  P.Norvig.	  	  Artificial	  Intelligence.	  A	  Modern	  Approach.	  Third	  edition	  ,	  2009	  	  
o Artificial	  Intelligence.	  A	  guide	  to	  intelligent	  systems.	  Michael	  Negnevitsky	  .	  First	  edition	  2002.	  Pearson	  Education	  	  
o Prezantime	  	  përgatitur	  nga	  A.Hyso	  

	  
FORMAT	  E	  VLERESIMIT	  TE	  STUDENTEVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vleresimi	  ne	  perqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  ne	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesshme,	  detyrës	  së	  kursit	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nese	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “CN	  470”	  në	  adresën	  
alketa.hyso@univlora.edu.al.	  Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  celular	  të	  pedagogut	  të	  lëndës	  nuk	  janë	  të	  përshtatshme:	  
do	  t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  Përpara	  se	  studentet	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  
gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  të	  UV.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  
së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  mire	  	  t’u	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  
cili	  ndëshkohet.	  
 

 

 



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   CS	  421	  	  Didaktika	  e	  Informatikes	  
	  
Pedagogu:	  	   Dezdemona	  Gjylapi	  
Semestri	  	  	   Pranvere	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Ky	  është	  një	  kurs	  i	  orientuar	  drejt	  formimit	  të	  studentit	  si	  pedagog	  të	  informatikës	  në	  shkollen	  9-‐vjecare	  dhe	  të	  mesme.	  

Realizimi	  cilësor	  i	  programit	  kërkon	  respektimin	  e	  parimeve	  themelore	  didaktike,	  përzgjedhjen	  nga	  mësuesi	  të	  metodave	  dhe	  

formave	  më	  të	  përshtatëshme	  të	  punës	  në	  orën	  e	  mësimit.	  Mësuesi	  duhet	  të	  përcaktojë	  me	  kujdes	  pragun	  ndërmjet	  materialit	  

teorik	  dhe	  veprimtarive	  praktike. 

	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Hyrje	  në	  didaktikën	  e	  informatikës	  
2. Filozofia	  e	  të	  mësuarit	  
3. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  7	  
4. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  7,	  trajtimi	  i	  temave	  sipas	  modele	  të	  ndryshem	  
5. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  se	  8	  
6. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  8,	  trajtimi	  i	  temave	  sipas	  modele	  të	  ndryshëm	  
7. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  9	  
8. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  9,	  trajtimi	  i	  temave	  sipas	  modele	  të	  ndryshëm	  
9. Pune	  e	  pavarur	  dhe	  vleresimi	  i	  metodologjive	  te	  ndryshme	  per	  ciklin	  9-‐vjecar	  
10. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  10	  
11. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  10	  
12. Metodologjia	  e	  mesimedhenies	  per	  grupmoshat	  e	  klases	  se	  12	  
13. Trajtimi	  i	  modeleve	  të	  mësimedhënies	  sipas	  standarteve	  të	  ndryshme	  Europiane	  dhe	  Amerikane	  
14. Përsëritje	  
15. Mbrojtja	  	  e	  Projekteve	  

	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  

1. Hyrje	  në	  didaktikën	  e	  informatikës	  
2. Filozofia	  e	  të	  mësuarit	  
3. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  7,	  trajtimi	  i	  temave	  sipas	  modele	  të	  ndryshem	  
4. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  8,	  trajtimi	  i	  temave	  sipas	  modele	  të	  ndryshëm	  
5. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  9	  
6. Pune	  e	  pavarur	  dhe	  vleresimi	  i	  metodologjive	  te	  ndryshme	  per	  ciklin	  9-‐vjecar	  
7. Metodologjia	  e	  mësimedhënies	  për	  grupmoshat	  e	  klasës	  së	  10	  
8. Metodologjia	  e	  mesimedhenies	  per	  grupmoshat	  e	  klases	  se	  12	  
9. Trajtimi	  i	  modeleve	  të	  mësimedhënies	  sipas	  standarteve	  të	  ndryshme	  Europiane	  dhe	  Amerikane	  
	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o Librat	  e	  mesuesit	  sipas	  cikleve	  perkatese	  (7,8,9,10,11)	  
o Innovating	   Pedagogy	   2012,	   Exploring	   new	   forms	   of	   teaching,	   learning	   and	   assessment,	   to	   guide	  

educators	  and	  policy	  

	  
	  
FORMAT	  E	  VLERESIMIT	  TE	  STUDENTEVE:	  	  
	  
	  
	  

Kontrolli	  	   Vleresimi	  ne	  perqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25	  %	  
Vleresimi	  vjetor	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	  
	  
	  



 
 

 
 

Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  cdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  të	  	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të\	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vleresohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lendes:	  	  
Lenda	   do	   te	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet.	  
	  
	  
	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	   ju	   keni	   ndonjë	   problem	   apo	   pyetje,	   ju	   lutem	   dërgoni	   e-‐mail	   ku	   të	   përshkruani	   problemin	   në	   lidhje	   me	   lëndën	   dhe	  
leksionet	  e	  saj.	  
	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet.	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   CS	  446	  Perdorimi	  I	  teknologjise	  ne	  mesimdhenie	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Eva	  Çipi	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   4	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   10	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Në	   këtë	   kurs	   synohet	   të	   jepen	   njohuri	  mbi	   teknologjitë	   e	   informacionit	   dhe	   të	   komunikimit	   në	  mësimdhënie	   në	  mënyrë	   që	  
studentët	  të	  fitojnë	  njohje	  dhe	  kompetena	  përdorimi	  të	  TIK	  në	  procesin	  mësomor	  për	  ta	  bërë	  atë	  sa	  më	  efektiv.	  Lënda	  do	  të	  
synojë	  në	  mënyrë	  specifike	  të	  aftësojë	  studentin	  	  që	  të	  integrojë	  mjetet	  kryesore	  që	  ofron	  TIK	  	  në	  orën	  e	  mësimit.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Koncepte	  të	  përgjithshme	  mbi	  teknologjinë	  e	  Informacionit	  dhe	  të	  komunikimit,	  	  
2. Kompjuteri	  dhe	  kerkimi	  i	  informacionit	  ne	  web,	  	  	  
3. Perpunuesit	  e	  tekstit,	  	  
4. Komunikimi	  dhe	  bashkepunimi	  ne	  rrjet,	  	  
5. Shkolla	  dhe	  TIK,	  	  
6. Imazhet	  tregojne	  me	  shume	  histori	  –figurat	  digitale,	  	  
7. Fletet	  elektronike,	  	  
8. Thuaje	  ne	  ekran	  prezantimet,	  	  
9. Publikimi	  ne	  rjet,	  Baze	  te	  dhenash,	  	  
10. Modelet	  dhe	  simulimet,	  	  
11. Impostimi	  I	  nje	  faqeje,	  	  
12. Eshte	  e	  lehte	  te	  mesosh	  me	  kompjuter,	  Kompjuteri	  thjeshton	  jeten?metoda	  pune	  dhe	  TIK,	  
13. 	  Burime	  per	  nxenes	  me	  aftesi	  te	  tjera.Mjetet	  ndihmëse	  për	  mbështetjen	  e	  aftësisë	  së	  kufizuar,	  	  
14. Aftësia	  e	  leximit	  dhe	  TIK,	  	  
15. TIK	  dhe	  lojerat	  kompjuterike,	  	  
16. Histori	  digitale,	  	  
17. E-‐safety	  	  
18. Organizimi	  dhe	  perpunimi	  I	  te	  dhenave,	  	  	  
19. Sistemet	  informative	  te	  komunikimit	  te	  informacionit	  ne	  rrjet	  
20. Etika	  e	  komunikimit	  dhe	  edukimi	  mediatik,	  	  
21. Strategjite	  e	  te	  mesuarit	  aktiv	  bazuar	  në	  TIK.	  

	  
Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  

1. Ushtrime	  mbi	  aftësimin	  në	  përdorimin	  e	  sistemit	  operativ	  Windows.	  	  
2. Ushtrime	  në	  Word	  mbi	  dokumentat	  në	  seri	  dhe	  ndërtimi	  i	  templateve	  
3. Ushtrime	  në	  komunikimin	  në	  rrjet	  me	  e	  mail	  dhe	  rrjeta	  sociale	  
4. Ushtrime	  për	  njohjen	  e	  platformës	  së	  fletëve	  elektronike	  
5. Ushtrime	  me	  llogaritjen	  me	  formula	  të	  cilësisë	  dhe	  kalueshmërisë	  
6. Ushtrime	  me	  platforma	  editimi	  të	  imazheve	  
7. Ushtrime	  në	  prezantimet	  në	  powerpoint.	  Futja	  e	  efekteve	  	  
8. Ushtrime	  për	  ndërtimin	  e	  faqeve	  personale	  në	  google	  sites.	  	  
9. Ushtrime	  me	  modelimin	  dhe	  ndërtimin	  e	  simulimeve	  në	  Kodulab	  nga	  Microsoft.	  	  
10. Ushtrime	  me	  ndërtimin	  e	  një	  baze	  të	  dhënash	  për	  njëmini	  projekt.	  	  
11. Ushtrime	  me	  organizimin	  e	  një	  gazete	  apo	  reviste	  në	  nivel	  klase	  ose	  shkolle,	  njohja	  me	  platformën	  Pagemaker	  
12. Ushttrime	  duke	  përtdorur	  webquest	  
13. Ushtrime	  mbi	  platforma	  për	  ndërtimin	  e	  hartave	  konceptuale	  
14. Ushtrime	  në	  platforma	  konvertimi	  text	  –voice	  
15. Ushtrime	  në	  web	  për	  kërkimin	  e	  burime	  me	  lojra	  kompjuterike	  pedagogjike	  

Tema	  që	  do	  të	  zhvillohet	  në	  detzra	  kursi	  	  
1. Organizimi	  i	  një	  ditari	  duke	  përdorur	  paketën	  Office	  	  
2. Ndërtimi	  i	  prezantimit	  në	  ppt	  për	  një	  miniprojekt	  shkollor	  
3. Ndërtimi	  i	  faqes	  web	  për	  klasën	  
4. Ndërtimi	  i	  një	  simulimi	  në	  Kodulab	  
5. Ndërtimi	  i	  një	  sistemi	  manaxhimi	  për	  një	  klase	  dhe	  gjenerimi	  i	  raporteve	  të	  ndryshme	  

Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  

o www.epict.org	  
o Teknologjia	  e	  informacionit	  dhe	  komunikimit	  në	  shkolla,	  E.Çipi,	  A.	  Hyso,	  E.Proko,	  D.	  Gjylapi	  



 
 

 
 

o www.ecdl.org	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  

Piket	  (%)	   MOSFREKUENTIM	  Seminare	  <	  75%	   <	  40	   40-‐50	   51-‐60	   61-‐70	   71-‐80	   81-‐90	   91-‐100	  
Nota	   M	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
	  
Komunikimi:	  	  
	  
Ushtrimet	   e	  detyrave	   të	   shtepisë,	   detyra	   e	   kursit	   dhe	   çdo	  njoftim	   tjeter	   do	   te	   jepet	   në	   klasë	  dhe/ose	  ne	   adresën	   zyrtare	   të	  
Universitetit	   “Ismail	   Qemali”	   te	   Vlores	   në	   internet:	   www.univlora.edu.al	   apo	   në	   adresën	   elektronike	   të	   pedagogut:	  
eva.cipi@univlora.edu.al	  
Studentët	   inkurajohen	  të	  punojnë	  edhe	  në	  grupe	  për	  ushtrimet	  e	  detyrave.	  Nuk	  lejohen	  kopjimet	  nga	  njeri-‐tjetri	  në	  provime,	  
për	   detyrat	   e	   kursit,	   të	   shtëpisë,	   etj.	   Thyerja	   e	   ketij	   rregulli	   do	   te	   shoqërohet	   me	   masa	   ndëshkimore	   që	   shkojnë	   deri	   në	  
përjashtim	  nga	  universiteti.	  Nuk	  lejohet	  perdorimi	  i	  telefonave	  celulare	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  auditor.	  
Studenti	  duhet	  të	  realizojë	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  relacionin	  e	  punëve	  laboratorike	  .	  
	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   CS	  461	  Didaktika e programacionit	  	   
	  
Pedagogu:	  	   Eljona	  Proko	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Njohja me konceptet bazë të programimit. Konceptet e dizenjimit të gjuhëve të programimit. Klasifikimi i gjuhëve: gjuhët 
llogjike, gjuhët funksionale, gjuhët e orientuara nga objekti, programimi paralel. Paraqitja e algoritmave. Prezantimi me 
konceptet bazë të gjuhës së orientuar nga objekti C++: variablat, operatorët, kushtet llogjike, ciklet, stringjet, skedarët, 
funksionet, kuptimi i objektit, klasat. 
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Origjina	  e	  gjuhëve	  të	  programimit.	  Abstraksionet.	  Paradigmat	  
2. Përkufizimi,përkthimi	  dhe	  e	  ardhmja	  e	  gjuhëve	  të	  programimit	  	  
3. Kriteret	  e	  Dizenjimit	  të	  Gjuhës	  	  
4. Programimi	  Funksional	  	  
5. Gjuha	  Scheme	  
6. Programimi	  Llogjik	  
7. Gjuha	  Prolog	  
8. Programimi	  i	  orientuar	  nga	  objekti	  
9. Gjuha	  Java	  
10. Sintaksa	  e	  gjuhëve	  të	  programimit	  
11. Programimi	  Paralel	  
12. Paraqitja	  e	  algoritmave	  
13. Gjuha	  C++:	  variablat,	  operatorët,	  kushtet	  llogjike	  
14. Gjuha	  C++:	  ciklet,	  stringjet,	  skedarët	  
15. Gjuha	  C++:	  kuptimi	  i	  objektit,	  klasat	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Përforcim	  njohurish	  
2. Përforcim	  njohurish	  
3. Përforcim	  njohurish	  
4. Gjuha	  Scheme,	  shembuj	  
5. Përforcim	  njohurish	  
6. Gjuha	  Prolog,	  shembuj	  
7. Përforcim	  njohurish	  
8. Gjuha	  Java,	  shembuj	  
9. Ushtrime,	  sintaksa	  
10. Ushtrime,	  algoritmat	  
11. Ushtrime	  Gjuha	  C++,	  variablat,	  operatorët,	  kushtet	  llogjike	  
12. Ushtrime	  Gjuha	  C++,	  ciklet,	  stringjet,	  skedarët	  
13. Ushtrime	  Gjuha	  C++,	  kuptimi	  i	  objektit,	  klasat	  
14. Përsëritje	  e	  njohurive	  	  
15. Mbrojtje	  e	  detyrës	  së	  kursit	  

Tema	  III	  :	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  detyrat	  e	  kursit:	  
1. Tema	  e	  detyrës	  së	  kursit	  do	  të	  jetë	  individuale	  përçdo	  student	  dhe	  duhet	  të	  përcaktohet	  në	  javën	  e	  10-‐të	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o   “Programming Languages “, Third edition, Kenneth C. Louden dhe Kenneth C.Lambert. 
o   “The C++ programming language”, Fourth edition, Bjarne Stroustrup	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	  
Vleresimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vleresimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  



 
 

 
 

Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lendës:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “CS	  461”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “CS	  461Urgjent”	  n.q.s	  problemi	   juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentet	   jane	  te	   lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	   lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  CS	  
461.	  Përpara	  se	  studentet	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  
të	  UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  
mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	   Çdo	   student	   e	   ka	   për	   detyrë	   të	   kontrollojë	   rregullisht	   e-‐mailin.	   Do	   te	   kete	   detyra	   dhe	   njoftime	   do	   të	   jepen	   vetëm	  
nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  
cili	  ndëshkohet.	  
	  
	  



EDU	  440	  	  	  BAZAT	  PEDAGOGJIKE	  TE	  EDUKIMIT	  -‐	  7	  KREDITE	  
	  
PROGRAMI	  I	  STUDIMIT:	   Master	  Profesional	  ne	  Mesuesi	  per	  Arsimin	  e	  Mesem	  	  ne	  	  Lenden	  Informatike	  
	  
NGARKESA:	   Semestri	  zgjat	   	   15	  jave	  
	   Leksione	  	  	   3	  ore/jave	   	  
	   Seminare	  	   	   3	  ore/jave	  
	   	  
	   	   	   	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Bazat	  e	  pedagogjisë	  dhe	  trajtimi	  bashkëkohor	  i	  koncepteve	  të	  reja	  pedagogjike.	  Metodat	  e	  reja	  teknologjike	  dhe	  roli	   i	  tyre	  në	  
pedagogjinë	  e	  sotme.	  Nëpërmjet	  punës	   individuale	  studimore	  do	  të	  sygjerojmë	  modele	  alternative	  në	   formë	  të	  punimeve	  të	  
shkruara	  (esse).	  	  Gjatë	  kursit	  do	  të	  shqyrtohen	  çështje	  të	  tilla	  si:	  faktorët	  që	  ndikojnë	  në	  procesin	  e	  mësimdhënies,	  klasifikimi	  i	  
modeleve	  sipas	  zhvillimit	  bihejviorist,	  kognitiv	  dhe	  socioal,	  konceptet	  e	  mësimdhënies	  për	  të	  kuptuarit,	  zhvillimi	  i	  shprehive	  të	  
të	  menduarit	  dhe	  shprehive	  të	  shoqërisë	  së	  dijes.	  Kursi	  është	  i	  destinuar	  për	  studimet	  pasuniversitare	  në	  Programin	  "Master	  
Profesional".	  Ky	  është	  një	  kurs	  i	  thelluar	  për	  teorinë	  dhe	  modelet	  e	  zhvillimit	  dhe	  të	  hartimit	  të	  kurrikulave,	  programeve	  lëndore	  
dhe	  planifikimit	  të	  mësimit.	  Programi	  përmban	  tema	  që	  trajtojnë	  çështje	  konceptuale,	  proçedura	  dhe	  modele	  për	  zhvillimin	  dhe	  
hartimin	  e	  kurrikulave	  shkollore,	  të	  programeve	  lëndore	  dhe	  të	  planit	  të	  mësimit.	  
	  
Përmbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I:	  	  	  	  	  	  Pedagogjia	  si	  shkencë.	  
KREU	  II:	  	  	  	  	  Mësuesi	  në	  shoqërinë	  e	  dijes	  dhe	  informacionit.	  
KREU	  III:	  	  	  	  Strategjitë	  e	  të	  pyeturit	  
KREU	  IV:	  	  	  	  Familjet	  e	  modeleve	  të	  mësimdhënies.	  
KREU	  V:	  	  	  	  	  Zhvillimi	  i	  shprehive	  të	  të	  menduarit.	  	  	  	  	  
KREU	  VI:	  	  	  	  Strategjitë	  e	  të	  mësuarit.	  	  
KREU	  VII:	  	  	  Të	  nxënët	  bashkëpunues.	  
KREU	  VIII:	  	  Stilet	  e	  të	  mësuarit.	  	  
KREU	  IX:	  	  	  	  Qasje	  teorike	  për	  programimin	  dhe	  planifikimin	  e	  mësimdhënies.	  
KREU	  X:	  	  	  	  	  Qasje	  praktike	  për	  programimin	  dhe	  planifikimin	  e	  mësimdhënies.	  
KREU	  XI:	  	  	  	  Çështje	  aktuale	  të	  programimit	  dhe	  të	  planifikimit	  të	  mësimdhënies.	  	  	  
KREU	  XII:	  	  	  Modulet	  e	  vlerësimit	  të	  kurrikulës.	  
	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  
o Modele	  të	  mësimdhënies,	  2011,	  Petrit	  Taraj	  &	  Arta	  Taraj	  
o Leksione	  të	  pedagogjisë,	  Petrit	  Taraj.	  
o Modelet	  e	  Mësimdhënies,	  New	  Jersey,	  1980,	  Bruce	  Joyse	  &	  Marsha	  Weil.	  
o Stategjitë	  e	  të	  mësuarit,	  Tiranë,	  1996,	  Harder,	  Orlich,	  Callahan	  Kravas,	  Kanchak,	  Pende-‐Grass	  Koegh.	  
o Të	  mësuarit	  me	  objektiva,	  Modeli	  A-‐	  94,	  Tiranë,	  1994,	  Petrit	  Muka.	  
o Mjeshtëritë	  e	  mësimdhënies,	  Tiranë,	  1996,	  Bardhyl	  Musai.	  
o Kurrikula:	  Bazat,	  parimet	  dhe	  problemet,Tiranë	  2003,	  Allan	  C.	  Orstein	  &	  Hunkins.P.	  Francis.	  
o Esse,	  Bardhyl	  Musai.	  
o Zhvillimi	   i	   shprehive	   të	   të	  menduarit	   në	   klasat	   6-‐12;	  Manual	   veprimtarish	  mësimore	   për	   inteligjencat	   e	   shumëfishta,	   CDE	  
(Qendra	  për	  Arsim	  Demokratik),	  Tiranë	  2005,	  Zwiers,	  J.	  

 



EDU	  441	  (T)	  BAZAT	  KULTURORE	  TE	  EDUKIMIT	  	  -‐	  3	  KREDITE	  
KURSI:	   Master	  Profesional	  ne	  Mesuesi	  per	  Arsimin	  e	  Mesem	  ne	  lenden	  Informatike	  
NGARKESA:	   Semestri	  zgjat	   	   15	  jave	  
	   Leksione	  	  	   1	  ore/jave	   	  
	   Seminare	  	   	   1	  ore/jave	  
	   Detyra	  Kursi	  	   	   	  

	   	  
	  
Synimet	  e	  programitAftësimi	  i	  studentit	  për	  të	  kuptuar	  se	  një	  qytetarë	  i	  mirë	  duhet	  të	  dijë:	  
-‐Të	  njohë	   të	  drejtat	  dhe	  përgjegjësitë	  që	  ka	  në	  një	  shoqëri	  demokratike.-‐Ta	  dallojë	  qartë	   indentitetet	   	  kombëtare,fetarë	  dhe	  
etnike	  si	  dhe	  diversitetin	  si	  nevojë	  e	  përbashkët.	  
-‐Të	  njohë	  qeverisjen	  qëndrore	  dhe	  lokale	  ,	  shërbimet	  që	  ato	  afrojnë.-‐Të	  njohë	  sitemin	  elektoral	  dhe	  rëndësine	  që	  ka	  vota	  e	  lirë.-‐
Të	  dijë	  rolin	  që	  ka	  komuniteti	  dhe	  lidhja	  e	  tij	  dhe	  me	  OJQ	  në	  shkallë	  kombëtare,	  rajonale	  e	  me	  gjerë.-‐T’u	  japë	  përparësi	  	  dhe	  të	  
ndërhyjë	  kur	  ka	  konflikte	  	  me	  arsyetime	  konkrete	  duke	  argumentuar	  dhe	  pasojat	  që	  vijnë	  nga	  to.-‐Të	  jetë	  i	  qartë	  për	  rolin	  që	  ka	  
pushteti	  mediatik,	  duke	  patur	  parasysh	  filtrin	  edukativ	  për	  	  problemet	  që	  shtrohen,	  si	  në	  nivel	  lokal,	  kombëtar	  e	  global.	  
-‐Të	  jetë	  aktiv	  dhe	  kontribues	  	  në	  debate	  për	  probleme	  që	  shqetësojnë	  	  grupin,	  komunitetin	  e	  me	  gjere.	  
-‐Të	  marrë	   pjese	   	   dhe	   te	   përdore	  me	   efikasitet	   imagjinaten	   e	   tij	   për	   të	   spieguar	   problemet	   që	   shqetësojnë	   grupin	   e	   tij	   dhe	  
universitetin.-‐Të	  jete	  reflekues	  ,	  i	  aftë	  për	  të	  menazhuar	  nje	  situatë	  komplekse	  pa	  mllefe.	  
-‐Studenti	   të	   kuptojë	   sfidat	   në	   një	   shoqëri	   globale	   ,	   roli	   i	   BE	   dhe	   i	   NATO-‐s-‐Të	   kuptojë	   se	   lufta	   kundër	   terrorizmit	   bëhet	   çdo	  
sekondë,	  orë	   ,	  ditë	   ,	  muaj	  e	  viti.-‐Studenti	  duhet	  të	   	  shprehin	  hapur	  mendimet	  dhe	  pikpamjet	  e	  tyre	   	  dhe	  të	  marrin	  pjese	  për	  
realizimin	  e	  tyre.-‐Shoqet	  e	  tij	  t’i	  konsiderojë	  si	  motrat	  e	  tij,	  duke	  i	  mbështetur	  e	  përkrahur	  pa	  rezerva.-‐Të	  njohin	  dy	  betimet	  e	  
mësuesit:	  R.Dottres(Europë)	  dhe	  E.Boyer-‐it(SH.B.A.).	  
Temat	  
I.Objekti	  i	  Teorisë.	  Thelbi,veçoritë,qëllimi	  i	  edukimit	  kulturor	  	  
II.:Koncepti	  mbi	  edukatën	  morale	  dhe	  edukimin	  	  
III:Mësimdhënia	  dhe	  mësuesi	  Kërkesat	  për	  nje	  arsim	  	  të	  Lartë	  bashkohor	  	  
IV:Identiteti	  kulturor	  e	  kombëtar	  shqiptar	  	  dhe	  globalizmi.	  
V:Kultura	  tradicionale	  në	  Shqipëri.Shqipëria	  Përmes	  Diversitetit..	  
VI.Demokracia	  	  shqiptare	  	  në	  vitet	  1992-‐2012.Reflektime	  për	  shtetin	  dhe	  demokracinë.	  	  
VII.Të	  drejtat	  e	  njeriut	  si	  temë	  e	  mësimdhënies	  në	  shkollë,integrimi	  	  në	  proçesin	  mësimore.	  
IX.Të	  Drejtat	  e	  Fëmijëve,konventa	  mbi	  të	  Drejtat	  e	  fëmijëve,Objektivat	  e	  mijëvjeçarit	  të	  Ri.	  X..Edukimi	  Evropian	  në	  shkollë	  ,	  refleksione,	  
vlerat	  evropiane.	  
XI.Misioni	  i	  Evropës	  në	  shekullin	  XXI.	  
	  XII.Globalizëm.Sfidat	  .Lëvizja	  Gylen”:	  një	  vizion	  i	  hapur	  për	  dialogun	  ndërfetar.	  
XIII.Qytetaria	  dhe	  sfidat	  e	  globalizmit	  sot.Dimensionet	  e	  shtetësisë.	  Përkufizimet.34-‐36	  
XIV.Barazi	  gjinore	  .Një	  vështrim	  historik	  	  .Trendet	  	  	  	  
XV.Edukimi	  për	  Paqe.	  Ç’është	  Paqja?Koncepti	  mbi	  paqen.Demokratizimi	  si	  strategji	  paqeje.	  
XVI.Ç’na	  duhet	  Shteti?(Demokracia-‐Debat)	  	  
	  
LITERATURA	  
-‐	  Standarte	  dhe	  udhëzime	  për	  sigurimin	  e	  cilësisë	  në	  hapësirën	  Europiane	  të	  Arsimit	  të	  Lartë,	  Botim	  i	  SOROS,	  Finlandë,2005	  
-‐	  Edukimi	  qytetar	  demokrat-‐	  M.	  Sinani,	  M.	  Dhamo,	  Tiranë	  2004.	  
-‐	  Qytetari	  në	  shkollë	  në	  shekullin	  XXI,	  Tiranë,	  2005.	  
-‐	  Kushtetuta	  klerikale	  e	  Kishës	  në	  Botën	  Moderne	  “GAUDIUM	  ET	  SPES”,	  shpallur	  nga	  Shenjtëria	  e	  Tij,	  Papa	  Pavli	  V,	  në	  7	  dhjetor	  
1965,	  nr.1.	  
-‐	  Jozef	  Racinger,	  “Il	  Nuovo	  popolo	  del	  Dio”,	  Biblioteka	  ‘Queriniana’,	  Breshia	  1971,	  fq.	  391-‐392.	  
-‐	  GAUDIUM	  ET	  SPES,	  nr.	  21	  ,	  26	  ,	  29	  ,	  41,	  59	  ,	  73	  ,	  76.	  
-‐.	  Gjeneza:	  1:27,	  shiko	  “GAUDIUM	  ET	  SPES”,	  Nr.12	  
-‐	   Achieng,	   Judith.	   1998.	   RIGHTS-‐UGANDA:	   Women	   benefit	   from	   new	   Land	   Legislation.	   available	   online	   at:	  
http://www.oneworld.org/ips2/sept98/17_03_045.html	  
-‐	   Amnesty	   Interational	   Australia.	   Defending	   women’s	   rights.	   Nigeria:	   Condemnation	   of	   the	   death	   penalty.	   Concerns	   on	   the	  
implementation	  of	  new	  Sharia-‐based	  penal	  codes.	  available	  online	  at:	  http://www.amnesty.org.au/women/action-‐ltter09.html	  
 



EDU	  460	  (T)	  KERKIMI	  SHKENCOR	  NE	  EDUKIM	  –	  7	  KREDITE	  
PROGRAMI	  I	  STUDIMIT:	   Master	  Profesional	  ne	  Mesuesi	  per	  Arsimin	  e	  Mesem	  	  ne	  	  Lenden	  Informatike	  
	  
NGARKESA:	   Semestri	  zgjat	   	   15	  jave	  
	   Leksione	  	  	   3	  ore/jave	   	  
	   Seminare	  	   	   3	  ore/jave	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
Qёllimi	  i	  kёtij	  kursi	  ёshtё	  tё	  sigurojё	  instruksionet	  bazё	  	  mbi	  dizenjimin	  dhe	  aplikimin	  e	  kerkimit	  shkencor	  ne	  fushen	  e	  edukimit.	  
Gjate	  kursit	  do	  te	  mbulohen	  ceshtje	   tё	   lidhura	  me	  teoritё,	  metodat	  dhe	  procedurat	  e	  nevojshme	  per	   realizimin	  e	  nje	  punimi	  
shkencor.	   Identifikimi	   dhe	   formulimi	   i	   problemeve	   te	   kerkimit	   ne	   fushen	   e	   edukimit,	   ngritja	   dhe	   testimi	   i	   hipotezave,	  
kampionimi,	  metodat	  dhe	  instrumentat	  e	  studimit,	  jane	  nder	  temat	  kryesore	  qe	  do	  te	  trajtohen	  ne	  klase.	  	  
Kursi	  ёshtё	  konceptuar	  mbi	  bazёn	  e	  leksioneve	  tё	  drejtuara	  nga	  instruktori,	  diskutimeve	  aktive	  mbi	  shembuj	  tё	  studimeve	  tё	  
sjella	  nё	  klasё	  nga	  instruktori	  apo	  probleme	  tё	  kёrkimit	  shkencor,	  realizimin	  e	  ushtrimeve	  apo	  diskutime	  mbi	  video	  qё	  do	  tё	  
shihen	  nё	  klasё	  tё	  cilat	  synojnё	  aplikimin	  e	  njohurive	  tё	  marra	  gjatё	  leksioneve,	  si	  dhe	  nxitjen	  e	  mendimit	  kritik	  tek	  studentёt.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  

1. Kёrkimi	  shkencor	  dhe	  roli	  i	  tij	  nё	  edukim	   	  
2. Metodologjia,	  njё	  hyrje	  koncize	  
3. Fillimi	  i	  kёrkimit-‐pёrcaktimi	  i	  problemit	  tё	  kёrkimit	  
4. Studimi	  i	  literaturёs,	  ndёrtimi	  i	  hipotezave	  
5. Variablat-‐identifikimi,	  emёrtimi,	  pёrkufizimi	  i	  tyre	  
6. Planifikimi	  i	  kёrkimit	  
7. Anketa	  dhe	  pyetёsori	  
8. Intervista	  	  
9. Vёzhgimi	  
10. Eksperimenti	  	  
11. Korrelacioni	  	  
12. Kampionimi	  	  
13. Opinioni	  publik	  dhe	  sondazhet	  
14. Studimi	  cilёsor	  knd	  studimit	  sasior	  
15. Studimi	  i	  rastit	  
16. Analiza	  dhe	  pёrpunimi	  i	  tё	  dhёnave	  
17. Shkrimi	  i	  raportit	  tё	  kёrkimit	  
18. Vlefshmёria	  dhe	  besueshmёria	  
19. Etika	  e	  kёrkimit	  shkencor	  
20. Shkrimi	  i	  referencave	  nё	  fund	  tё	  artikullit	  
21. Analizё	  artikujsh	  

Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  

• Prifti,	  A.	  	  (2008).	  Kerkimi	  shkencor	  dhe	  roli	  i	  tij	  ne	  edukim.	  Vlore:	  Triptik.	  
• Karaj,	  Th.,	  Rapti,	  E.	  (2001).	  Kerkimi	  shkencor	  ne	  shkencat	  e	  edukimit.	  Tirane:	  Fondacioni	  Soros.	  
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PSI	  450	  (T)	  BAZAT	  PSIKOLOGJIKE	  TE	  EDUKIMIT	  -‐	  7	  KREDITE	  
	  
PROGRAMI	  I	  STUDIMIT:	   Master	  Profesional	  ne	  Mesuesi	  per	  Arsimin	  e	  Mesem	  	  ne	  	  Lenden	  Informatike	  
	  
NGARKESA:	   Semestri	  zgjat	   	   15	  jave	  
	   Leksione	  	  	   3	  ore/jave	   	  
	   Seminare	  	   	   3	  ore/jave	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
Lenda”	  Bazat	  psikologjike	  te	  edukimit	  “,	  zhvillohet	  ne	  programet	  	  e	  studimeve	  Master	  shkencor	  ne	  Edukim	  	  	  dhe	  ne	  programin	  
master	  profesional	  ne	  mesimdhenien	  e	  ciklit	  fillor	  me	  drejtim	  minor	  parashkollor,dhe	  ne	  masterat	  profesionale	  te	  
mesimdhenies	  se:gjuheve	  te	  huaja,	  informatikes,	  matematike	  –fizikes,	  biologjise	  dhe	  kimise.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
Zhvillimi	  dhe	  te	  nxenet	  
Psikologji	  e	  zbatuar	  ne	  mesimdhenie	  
Mesimdhenia	  per	  te	  menduarit	  kritik	  
Rreth	  të	  menduarit	  kritik	  dhe	  zhvillimit	  të	  tij	  si	  proces	  dhe	  si	  lëndë	  
Procesi	  përmes	  të	  cilit	  arrihet	  te	  të	  menduarit	  kritik	  
Gjedhe	  mësimdhënieje	  përmes	  strukturës	  E.R.R	  
Teknika	  e	  pyetjeve	  dhe	  vlerësimi	  
Të	  shkruarit	  dhe	  të	  menduarit	  kritik	  
Teknika	  që	  zhvillojnë	  të	  menduarit	  kritik	  në	  procesin	  e	  të	  shkruarit	  
	  Teknika	  të	  tjera	  për	  zhvillimin	  e	  të	  menduarit	  kritik	  gjatë	  procesit	  të	  të	  lexuarit	  dhe	  te	  shkruarit	  
Organizuesit	  grafikë	  dhe	  zbatimi	  i	  tyre	  në	  procesin	  e	  zhvillimit	  të	  të	  menduarit	  kritik	  
Nga	  shkrimi	  i	  lirë	  tek	  eseja	  
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