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Hyrja

Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës është universitet publik dhe i 

njohur ne shkallë kombëtare, i cili u ofron studentëve një arsim 

perofesional me cilësi të lartë dhe kosto te ulët përmes kombinimesh te 

shumëllojshme të studimeve vetijake, mësimdhenies profesionale dhe 

përvojës kulturore dhe sociale. I njohur si një nga universitet kryesore 

te Shqipërise universiteti i Vlorës u ofron 9.000 studentëve te tij për të 

marrë pjesë drejtpërdrejt në projekte kërkimore të drejtuara nga 

profesorë ekspert, të cilët sjellin njohuritë më të freskëta nga terreni 

drejt e ne klasë. Në të gjitha aktivitet e tij universiteti I Vlorës synon të 

jetë shembull drejtimi në arsim.Duke pasur në qëndër një program të 

forte shkencash dhe inxhinijerie, universiteti eshte I organizuar ne: 

Fakultetin e Ekonomisë, Fakultetin e Shkencave Teknike ,Fakultetin e 

Shkencave Humane si dhe Fakultetin e shëndetit Publik.Universiteti 

ruan karakteristika të theksuara të mësimdhënies cilësore akademike, 

duke krijuar një ambjent dinamik me në qëndër studentin, si dhe 

duke integruar studimin e lirë professional të studentit me 

përkushtimin e antareve të stafit akademik.Vlora vet ofron një 

experiencë të veçantë jo vetëm në studimet universitare, por ajo 

karakterizohet edhe nga programe të forta pasuniversitare dhe me 

arritje te dukshme në punën kërkimore. I lokalizuar në gjirin e Vlorës 

universiteti mund të arrihet lehtë nga miliona njerez qe vijnë çdo vit 

për të vizituar qytetin tonë. Marrdhëniet e univeristetit të Vlorës me 

komunitetet e qytetit e pasuron mjaft jetën studentore. 
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Informacjon i pergjithshem per  

Universitetin “Ismail Qemali” Vlore 

 

Vlora ka njё traditё shumё tё mirё nё drejtim 
tё arsimit. Shkolla “Tregёtare”e krijuar qё nё 
1919 ka qenё njё nga shkollat mё tё mira 
dhe mё tё njohura nё Shqipёri pёr nivelin e 
saj shkencor . Gjatё periudhёs 1970-1980 
nё Vlorё ka funksionuar Filiali i Fakultetit 
Ekonomik kryesisht pёr pёrgatitjen e 
kuadrove qё do t'u shёrbenin nevojave tё 
ndёrmarrjeve tё ndryshme qё operonin nё 
qytet nё degёt e Ekonomisё , Planifikimit 
dhe Financёs, me njё staf akademik tё 
pёrgatitur profesionalisht. Ekzistenca e 
kёsaj shkolle ishte nё atё periudhё 
ndihmёse e madhe pёr ekonominё e rrethit 
duke pasur parasysh qё mbi 90% e 
punonjёsve ishin pa arsim tё lartё ndёrkohё 
qё kishin pёrvojё pune. 
 
Mjaft nga studentёt e asaj periudhe morёn 
nё dorё drejtimin e shumicёs sё 
ndёrmarrjeve shtetёrore . Nё kuadrin e 
traditёs arsimore tё kёtij qyeteti vlen tё 
pёrmendet Shkolla e Lartё e Marinёs dhe 
Aviacionit tё cilat kanё pasur si prioritet 
pёrgatitjen e kuadrove tё aftё nё fushat e 
tyre. 
Njё nga pikat kulmore tё historisё mё tё re 
tё Vlorёs 2600 vjecare ёshtё hapja e 
Universitetit “Ismail Qemali”. 
 
Idetё e para tё ketij tempulli tё dijes e kanё 
zanafillёn e vet tek rilindasit  tanё tё 
mёdhenj, tё cilёt nё pikёpamjet e tyre pёr 
zhvillimin e arsimit nё Shqipёri parashikuan 
nevojen e ndricimit tё mendjes sё njerёzve 
dhe ndёrgjegjes sё tyre kombetare me anёn 
e arsimit . 
 
“Nё  ka gjё pёr tё cilёn shqiptarёt duhet te 
kujdesen mё tepёr, ajo pa dyshim ёshtё 
dituria “-thotё Sami Frashёri. 

Me V.K.M nr 105 dt. 28.02 1994, 
Universiteti mё i ri i Shqipёrisё , Universitei 
“Ismail Qemali” hapi dyert e tij mё 10 Tetor 
1994 pёr 162 studentёt e parё tё 
shpёrndarё nё tre fakultete: Fakulteti i 
Tregetisё me degёt Biznes dhe Turizёm, 
Fakulteti i Marinёs me degen Inxhinjeri 
Navale dhe Fakulteti i Infermierisё me 
degёn Infermieri.  
 
Për organizimin e gjithë punës përgatitore të 
ngritjes së Univeristetit u ngrit nje grup pune 
i krijuar nga Dr. Sezai Bazaj i cili me hapjen 
e Universitetit u emerua dhe Rektor i ketij 
institucioni. Universiteti filloi punë në dy 
godina që u rikonstruktuan (sot godina e 
Rektoratit dhe e Fakultetit te Mesuesise dhe 
Departamenti Infermierisë) me 162 student 
në të katër degët e tij dhe 10 pedagog 
efektive. Në fillimit e tij emertimi i 
Universitetit ishte “Universiteti Teknologjik 
Ismail Qemali Vlorë”. Nga viti në vit 
universiteti filloi të rritet si në numrin e 
degëve të reja ashtu edhe atë të studenteve 
dhe pedagogeve efektive. 
 
· Në vitin akademik 1995-1996 u hap 
dega e Gjuhes Angleze me 20 student dhe 
4 pedagog efektiv. 
· Në 1998 u hapen deget e 
Matematikë-Fizikës, dega e Ciklit te UlëtÂ  
si dhe dega e Navigacionit. 
· Në vitin 2002 u hap dega e Gjuhes 
Italiane me 45 studente dhe 5 pedagoge 
efektiv, si dhe dega e Ciklit te Ulët 
Parashkollor. 
Në vitin 2003 u hap dega e Juridikut e 
atashuar pranë fakultetit te Tregëtisë si dhe 
Dega e Teknologjisë së Informacionit e 
atashuar  prane Fakultetit te Detarisë. 
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Po në vitin 2003 ne bashkpunim me 
ambasaden Zviceriane dhe shoqaten 
“ASED” te Zvicres u hap kursi i parë për 
“Mesues dhe edukator të specializuar” të 
cilët do të shërbenin kryesisht  
në institucione me fëmijë antikapatë. 
Në vitin 2005 u hap dhe dega e Gjuhë-
Letërsisë Shqipe me 240 student. Krahas 
këtyre në vitinÂ  2004-2005 u hap dhe 
sistemi i studimit me kohë të pjesshme 
(part-time) në degët Biznes, Turizem, 
Matematikë-Fizikë, Gjuhë-Letërsi, Cikël i 
Ulët, Cikël i Ulët Parashkollor. 
Në vitin akademik 2007-2008 Universiteti 
“Ismail Qemali” numëron 14 degë me mbi 
10000 student në të dy sistemet e studimit 
me 105 pedagog efektiv dhe mbi 400 
pedagog te jashtëm, deri tani jane 
diplomuar mbi 4000 diplomant. 
 
Në vitin 1998 Rektor u emerua Dr. Bilal 
Shkurtaj (sot Prof.Dr), i cili u zgjodh nga 
senati ne dy mandate, deri në zgjedhjet e 
vitit 2008 ku Rektor u zgjodh Prof. Tanush 
Shaska, i cili u largua në vitin 2010. 
Menjëherë pas largimit të këtij Rektori në 
Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës u 
organizuan zgjedhjet të cilat nxorrën fitues 
me një shumicë të cilësuar votash Rektorin 
e ri Prof. Dr. Albert Qarri, i cili vazhdon në 
këtë detyrë edhe sot. Gjatë periudhes 14 
vjecare të egzistences së vet Universiteti 
“Ismail Qemali” i Vlorës në menyrë të 
vazhdueshme ka bërë përpjekje serioze për 
ngritjen e nivelit të mësimdhënies dhe 
veprimtarisë kërkimore shkencore. 
 
Për realizimin e këtyre objektivave është 
synuar në disa drejtime. 
 
1. Në kualifikimin e vazhdueshem të 
pedagogeve të rinj efektiv dhe të jashtëm. 
Universiteti e filloi punën me vetëm dy 
doktor shkencash ndërsa sot janë 3 
profesor doktor, 6 profesor të asociuar dhe 
mjaft doktor shkencash. Pothuajse të gjithë 
pedagogët efektiv kanë fituar master të 
nivelit të dytë ose janë duke e përfunduar 
atë. 
2. Lidhja me universitetet e vendeve të 
tjera ka qenë një nga pikësynimet kryesore 

për shkëmbimin e përvojave dhe 
modernizimin e tij. Kështu që në vitin e parë 
e në vazhdim është rritur numri i 
Universiteteve me të cilat Fakultetet e 
veçantë apo gjithë Universiteti ka krijuar 
lidhje të vazhdueshme ku pedagogët e tij 
kanë kryer kualifikime afatgjata ose 
afatmesme dhe afatshkurtra. Të tillë mund 
te përmendim Universitetin e Barit dhe 
Leces, Kozences Itali, Universitetin e 
Janines (Greqi), Universitetin e Nebraskës 
dhe Kolegjin San Hills ne SHBA, Universiteti 
Kokoolas në Finlande etj. 
3. Ngritja dhe fuqizimi i bazës 
laboratorike ka qenë një domosdoshmeri e 
vazhdueshme për përsosjen e nivelit të 
mësimdhënies. Universiteti filloi punën me 
një kabinet modest të Fizikës dhe disa 
kabinete të Infermjerisë të trasheguar nga 
shkolla e mesme, inagurimi e gjeti 
Universitetin me vetëm një kompjuter. Gjatë 
viteve nga të gjithë departamentet është 
synuar fuqizimi i bazës materiale dhe sot 
mund të permendim se kemi ngritur një sërë 
laboratoresh  dhe kabinetesh mësimore ku 
mund të permendim 5 kabinete Informatike, 
Kabinetine Gjuheve te Huaja,  Laboratorin e 
Fizikës, Kimisë, Biologjisë, tre kabinete të 
Infermieristikës, kabinetin e Navigacionit etj. 
Sot numërohen 150 kompjutera në gjithë 
departamentet si dhe nje teknikë e pasur 
audio-vizive për transmetimin e njohurive. 
4. Pjesëmarrja në mjaft projekte 
shkencore nga Universitetet e vendeve 
fqinje, pjesëmarrja në mjaft simpoziume e 
konferenca shkencore brenda dhe jasht 
vendit ka ndikuar ndjeshëm në kualifikimin e 
pedagogeve tanë, por edhe në rritjen e 
kredibilitetit të Universitetit tonë jasht vendit. 
5. Përfshirja e Universitetit tonë në 
zbatimin e Deklaratës së Bolonjës si dhe 
përsosja e strukturave të tij në të ardhmen 
do të krijonte mundësi që Universiteti “Ismail 
Qemali” të jetë një ndër më të kërkuarit nga 
studentët shqiptar pse jo edhe nga të 
jashtëm. Kjo është ambicja e gjithë stafit 
akademik, i cili në moshë mesatare mjaft të 
re, me kerkesat e  
larta për kualifikim dhe me një organizim 
bashkëkohore të gjithë veprimtarisë 
garantojnë arritjen e këtij qëlli
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Statuti 

Miratuar me Vendim nr.31, date 22.07.2013 të Senatit Akademik të Universitetit “Ismail 

Qemali” Vlorë 

 
Kreu I : Dispozita të përgjithshme 

Neni 1: Pozita juridike 
Neni 2: Baza ligjore 
Neni 3: Roli dhe Misioni 
Neni 4: Qëllimet 
Neni 5: Parimet organizative 
Neni 6: Programimi i veprimtarisë 
 

Kreu II : Organizimi i brendshem i 
Universitetit “Ismail Qemali” Vlore 

Neni 7: Njësitë përbërëse dhe 
struktura 
Neni 8 : Fakultetet 
Neni 9 : Departamentet 
Neni 10 : Organizimi i administrates 
 

Kreu III : Organet dhe autoritetet 
drejtuese në universitet 

Neni 11 : Senati akademik 
Neni 12 : Këshilli i administrimit 
Neni 13 : Këshilli i etikës 
Neni 14 : Këshilli i profesoreve 
Neni 15 : Këshilli i fakultetit 
Neni 16 : Rektorati 
Neni 17 : Rektori 
Neni 18 : Zëvendësrektorët 
Neni 19 : Kancelari 
Neni 20 : Dekani 
Neni 21 : Zëvendesdekani 
Neni 22 : Përgjegjësi i departamentit 
 

Kreu IV : Organizimi i studimeve 
Neni 23 : Studimet universitare 
Neni 24 : Ciklet dhe titujt e 
studimeve universitare 
Neni 25 : Pranimi në ciklet e 
studimeve 
Neni 26 : Sekretaria mesimore dhe 
regjistri themeltar 
Neni 27 : Viti akademik dhe 
organizimi i mësimdhënies 
Neni 28 : Transferimet e studimeve 

Neni 29 : Transferimi për në 
institucione të tjera të arsimit të lartë 
Neni 30 : Transferimi nga 
institucione të tjera të arsimit të lartë 
dhe brenda vetë universitetit 
Neni 31 : Ndjekja e një programi të 
dytë studimi 
Neni 32 : Njohja dhe ekuivalentimi i 
diplomave dhe i periudhave të 
studimeve 
Neni 33 : Viti akademik sabatik 
Neni 34 : Vlerësimi 
Neni 35 : Detyrimet dhe të drejtat e 
studentëve 
Neni 36 : Karta e Studentit 
Neni 37 : Organizimet studentore 
 

Kreu V : Personeli i universitetit dhe 
punësimi 

Neni 38 : Struktura dhe organika 
Neni 39 : Personeli i universitetit 
Neni 40 : Punësimi i personelit me 
kohë të plotë 
Neni 41 : Kërkesat për punësim 
Neni 42 : Norma mësimore dhe 
mbingarkesa 
Neni 43 : Procedura e konkurimit 
Neni 44 : Komisioni i vlerësimit 
Neni 45 : Koha e provës 
Neni 46 : Kontrata e punës 
Neni 47 : Personeli akademik i ftuar 
Neni 48 : Personeli akademik me 
kontratë 
Neni 49 : Mbarimi i marrëdhënieve 
të punës 
Neni 50 : Masat Disiplinore 
Neni 51 : Konflikti i interesave 
Neni 52 : Kontrolli i cilësisë së 
mësimdhënies 
Neni 53 : Kërkimi shkencor 
Neni 54 : Financimi i kërkimit 
shkencor 
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Neni 55 : Kërkimi shkencor me ose 
për të tretët 
 

Kreu VI : Autonomia financiare 
Neni 56 : Autonomia financiare 
Neni 57 : Hartimi i buxhetit 
Neni 58 : Burimet e financimit 
Neni 59 : Kontrolli dhe auditimi 
 

Kreu VII : Dispozita kalimtare dhe të 
fundit 

Neni 60 : Vula zyrtare dhe stema 
Neni 61 : Miratimi i rregulloreve 
Neni 62 : Hyrja në fuqi 
 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Pozita juridike 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë është 
institucion publik i Arsimit të Lartë, me 
karakter mësimor e shkencor. Ai është 
krijuar me vendimin e këshillit të Ministrave 
Nr. 105, dt. 28.02.1994, bazuar në nenin 57, 
pika 7 të Kushtetutës së Republikës se 
Shqipërisë. 
2. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë është 
person juridik me seli në godinën qëndrore 
të Rektoratit, me vendndodhje në Lagjen 
"Pavarsia", Rruga "Skelë"Vlorë, Albania. 
3. Rektori është autoriteti që vepron në 
emër të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë, 
Brenda kufijve të të drejtave që i njeh ligji nr. 
9741, datë 21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë 
në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, 
ky Statut, Rregullorja dhe akte të tjera 
ligjore e nënligjore. 
4. Stema dhe vula e Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë është sipas anekseve 
bashkëlidhur këtij statuti. 
 

Neni 2 
Baza ligjore 

 
1. Statuti i Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë 
është hartuar, bazuar në Ligjin Nr. 9741, 
datë 21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, si 

dhe në gjithë legjislacionin tjetër në fuqi. Ai 
e shtrin veprimin e vet mbi të gjitha njësitë 
përbërëse organizative të këtij universiteti. 
 

Neni 3 
Roli dhe misioni 

 
1. Përcaktimi i rolit dhe misionit të 
universitetit është si më poshtë. Në të 
theksohen katër përbërësit thelbësorë për 
drejtimin e universitetit: 
a. mësimdhënie bashkëkohore sipas të 
gjitha standarteve ndërkombëtare; 
b. punë kërkimore bazë dhe e aplikuar, si 
dhe punë akademike të cilësisë së lartë; 
c. shërbime të efektshme dhe ndikuese në 
publik dhe në komunitet; 
d. programe gjithëpërfshirëse aktivitetesh 
për zhvillimin e studentëve. 
2. Si institucion i arsimit të lartë i mbështetur 
nga shteti, Universiteti "Ismail Qemali" i 
Vlorës ka një mision të dyfishtë: 
a. Ofron programe studimi në mjaft fusha te 
cilat kulminojnë në diploma universitare 
të ciklit të parë "Bachelor", të ciklit të dytë 
"Master i Shkencave" dhe "Master 
Profesional" si dhe programe të vecanta të 
ciklit të tretë të studimeve të doktoratës së 
bashku me programe të tjera kualifikimesh 
profesionale; 
b. Çon përpara njohurinë dhe shkencën 
përmes punës kërkimore, punës akademike 
dhe aktivitetit kreativ. 
3. Në të gjitha aktivitetet e tij, Universiteti 
synon të jetë shembull drejtimi në arsim. 
 

Neni 4 
Qëllimet 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë, është 
një bashkësi që ka për detyrë parësore 
kërkimin, studimin dhe formimin shkencor të 
studentëve të Universitetit"Ismail Qemali" 
Vlorë. 
2. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ushtron 
funksionet themelore të kërkimit shkencor 
dhe të didaktikës, për çdo tip formimi të 
nivelit të lartë, përfshirë orientimin, formimin 
e përhershëm dhe përditësimin kulturor e 
profesional, veprimtaritë bazë apo 
plotësuese për to, si dhe kërkimin e 
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aplikuarpër problemet, me interes publik 
apo privat. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
ndërmerr çdo inisiativë derisa e drejta e 
studimit të thelluar të studentit të jetë 
përmbushur në të tre nivelet, si dhe u 
garanton atyre realizimin e objektivave 
kulturore dhe profesionale. 
4. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë u 
garanton punonjësve akademikë mundësi të 
barabarta për të përfituar nga financimet për 
kërkimin shkencor. 
5. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
promovon dhe nxit dimensionin 
ndërkombëtar të studimeve, të të mësuarit 
dhe të kërkimit shkencor. Universiteti "Ismail 
Qemali" Vlorë konsideron si një nga detyrat 
e tij themelore edhe zhvillimin e 
shkëmbimeve ndërkombëtare të 
pedagogëve dhe të studentëve, si dhe 
pranimin e formimin e studentëve të huaj. 
6. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ndjek 
qëllimet e tij në përputhje të plotë me 
dinjitetin human, në pluralizmin e ideve dhe 
në transparencën e proçedurave. I garanton 
çdo pedagogu autonominë e kërkimit dhe 
larmine e mësimdhënies, sipas dispozitave 
të këtij Statuti, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, me të drejtën e 
studimit dhe pozitën juridike përkatëse. 
7. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë lëshon 
diploma apo jep tituj akademik në përputhje 
me nivelin e kualifikimit dhe te aktivitetit 
kerkimor-shkencor. Gjithashtu ka te drejten 
te japi certifikata apo tituj për kurse trajnimi, 
studime kualifikimi (Life Long Learning) apo 
kurse ad-hoc, sipas nevojave të shoqërisë, 
pasi me pare te jene miratuar nga instancat 
perkatese. 
8. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
promovon aktivitete shkencore, organizon 
dhe përmbush shërbime kulturore dhe 
formuese në territorin e qarkut të Vlorës, në 
të gjithë vendin, si dhe jashtë tij. 
9. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
organizon brenda tij vlerësimin e arritjes së 
qëllimeve të tij institucionale. 
10. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
vendos dhe favorizon drejtimin didaktik të 
studentëve sipas nevojave formuese të tyre. 

11. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë është 
institucion i depolitizuar, laik dhe respekton 
shprehjen e lirë të ideve sipas Kushtetutës 
së Republikës së Shqipërisë. 

 
Neni 5 

Parimet organizative 
 

1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ka 
zotësi të plotë për të vepruar si subjekt i së 
drejtës publike dhe private, për të 
përmbushur qëllimet e tij, si dhe në ushtrim 
të kompetencave përkatëse, me përjashtim 
të atyre që nuk sjellin asnjë përfitim për 
qëllimet e universitetit. 
2. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
favorizon e garanton, diskutimin dhe 
shkëmbimin e mendimit të lirë për 
problemet që lidhen me përmbushjen e 
qëllimeve të universitetit. Gjithashtu 
garanton publikimin e propozimevetë akteve 
që shqyrtojnë organet e tij, me përjashtim të 
atyre propozimeve që kanë karakter 
thelbësisht privat apo personal. Publikimi 
kryhet me anë të shpalljes apo shpërndarjes 
së projekteve, si dhe me njoftimin e 
mëpastajm të akteve të miratuara nga 
organet kolegjiale përkatëse. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
favorizon pjesmarrjen në votime dhe 
fshehtësinë e votës, në zgjedhjen e 
organeve të tij. 
4. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
vlerëson mënyrën e përdorimit të buxhetit të 
shpenzuar nga njësitë e tij në përmbushjen 
e detyrave përkatëse, me qëllim 
ekonomizimin dhe efikasitetin e drejtimit të 
universitetit dhe përpunon e shpall 
indikatorët për të verifikuar objektivat e 
vendosura, rezultatet e arritura dhe kostot 
përkatëse. 
5. Bilancet e Universitetit dhe të njësive të 
tij, që kanë autonomi të brendshme 
financiare bëhen publike 30 ditë pas 
aprovimit nga organi përkatës. 
6. Universiteti vendos lirisht për të kërkuar 
konsulencën e Avokaturës së Shtetit apo të 
avokatëve profesionistë të lirë, të 
rregjistruar në Dhomën Kombëtare të 
Avokatëve. 
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Neni 6 
Programimi i veprimtarisë 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë e 
zhvillon veprimtarinë e tij institucionale në 
mënyrë të pavarur në sistemin universitar 
ndërkombëtar, me partnerë me të cilët 
bashkëpunon dhe vetërregullon 
marrëdhëniet me qëllim përmbushjen e 
objektivave të tij. 
2. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë në 
përputhje me objektivat e tij, të politikës 
kulturore, të kërkimit, të mësimdhënies dhe 
në respektimin e lirisë të secilit, harton 
programe dhe projekte specifike sipas 
nevojave të fushave të ndryshme. Konkuron 
ne projekte kombëtare e ndërkombëtare te 
fushave te ndryshme dhe vecanerisht 
projektet me impakt për financimin e 
kërkimit shkencor, teknologjik dhe kulturor 
dhe financimin e tyre. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë në 
mbështetje të veprimtarisë së tij, të aktivitetit 
dhe kërkimit shkencor, të promovimit të 
vlerave, publikon periodikisht revista 
shkencore, proceeding të konferencave dhe 
aktiviteteve shkencore si dhe botime të 
ndryshme. 
 

KREU II 
ORGANIZIMI I BRENDSHËM I 

UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORE 
 

Neni 7 
Njësitë përbërëse dhe struktura 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë 
përbëhet nga njësitë kryesore (fakultetet), 
njësitë bazë (departamentet), Qëndra 
Kërkimore-Shkencore, Shkolla e Masterit 
dhe Doktoratures, laboratoret, bibliotekat, 
qendrat dhe njësitë e tjera ndihmëse dhe 
administrative. Struktura organizative e 
miratohet me vendim të Këshillit të 
Administrimit me propozim të Rektoratit. 
2. Organigrama percakton qartesisht 
strukturen e universitetit. Detyrat dhe 
veprimtaria e seciles njesi, secilit drejtues, 
personelit akademik, secilës zyre apo 
punonjesi administrative dhe mbeshtetes 
përcaktohet në rregulloret perkatese te 

institucionit dhe ne ate administrates se 
universitetit me përjashtim të atyre 
punonjësve që i kanë të përcaktuara në 
akte të tjera, veç sa parashikohet nga ligji 
dhe në këtë statut. 

Neni 8 
Fakultetet 

 
1. Fakultetet si njësi kryesore përbëhen nga 
njësitë me emërtimet përkatëse, të cilat 
përcaktohen në rregulloren e universitetit që 
miratohet në zbatim të këtij statuti. Fusha 
specifike e secilës njësi bazë përcaktohet 
në rregulloren e fakultetit. 
2. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ka këto 
njësi kryesore përbërëse: 
a. Fakultetin e Ekonomisë 
b. Fakultetin e Shkencave Teknike 
c. Fakultetin e Shkencave Humane 
d. Fakultetin e Shëndetit Publik 
3. Secila nga këto njësi ka strukturën e saj, 
si dhe ka autonomi normuese, vetveprimi 
dhe financiare, sipas përcaktimeve në këtë 
statut dhe në rregulloren e universitetit. 
4. Strukturat e reja të universitetit krijohen 
vetëm me vendim të Senatit Akademik dhe 
miratim të organit shtetëror kompetent. 
Ndryshimi i këtyre strukturave duhet të 
pasqyrohet menjëherë në statut. 
 

Neni 9 
Departamentet 

 
1. Departamenti është njësia bazë 
mësimore-shkencore. Objekti i 
mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të 
departamentit përfshin disa disiplina të një 
shkence. Propozimi për hapjen dhe mbylljen 
e tyre bëhet me propozim të Këshillit të 
Fakultetit dhe miratim të Senatit Akademik. 
Departamentet duhet të ketë në përbërje të 
tij të paktën 7 anëtarë efektivë si personel 
akademik, ndër të cilët të paktën 3 duhet të 
jenë me grada dhe tituj. Në rast se këto 
kritere nuk plotësohen, u lihet një afat 5-
vjeçar. 
2. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ka këto 
njësi bazë përbërëse: 
a. Departamenti i Biznesit 
b. Departamenti i Ekonomiksit 
c. Departamenti i Financës 
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d. Departamenti i Matematikës 
e. Departamenti i Fizikës 
f. Departamenti i Kimisë 
g. Departamenti i Biologjisë 
h. Departamenti i Shkencave Kompjuterike 
i. Departamenti i Inxhinierisë Mekanike dhe 
Navale 
j. Departamenti i Inxhinierisë Elektrike 
k. Departamenti i Shkencave Detare 
l. Departamenti i Edukimit 
m. Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe 
Letërsisë 
n. Departamenti i Gjuhëve të Huaja 
o. Departamenti i Drejtësisë 
p. Departamenti i Infermierisë 
q. Departamenti i Shendetit Publik 
r. Departamenti i Kujdesit për Nënën dhe 
Fëmijën 
3. Veprimtaria, fusha e kërkimit shkencor, 
disiplinat mësimore dhe struktura 
organizative e secilit departament bazohet 
në ligj, Statutin dhe Rregulloren e 
universitetit. 
 

Neni 10 
Organizimi i administrates 

 
1. Administrata sipas natyrës dhe 
funksioneve organizohet në departamente, 
degë dhe sektorë. Krijimi i degevë, 
departamenteve dhe sektorëve propozohet 
nga Rektorati dhe miratohet nga Këshilli i 
Administrimit. 
2. Struktura e organizimit të administratës 
dhe numri i punonjësve miratohen nga 
rektori. 
3. Administrata e Universitetit “Ismail 
Qemali” Vlore eshte e organizuar si me 
poshte: 
a. Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve 
• Sektori i Marrëdhenieve me Studentët dhe 
Statistikës 
• Zyra Akademike 
• Zyra e Regjistrimit 
b. Sektori i Burimeve Njerëzore 
• Protokoll Arkiva 
• Specialiste pranë rektorit 
• Sherbimi i Informacionit 
c. Drejtoria e Komunikimit 
• Zyra e Publikimeve dhe Botimeve 
Universitare 

• Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë 
• Zyra e Marketingut 
• Zyra e Marrëdhënieve me Publikun 
• Qëndra e Edukimit fizik dhe Projekteve 
Sportive 
d. Dega e Financës dhe Buxhetit 
e. Sektori i Shërbimeve, Blerjeve dhe 
Mirëmbajtjes 
f. Dega Juridike 
g. Drejtoria e Projekteve, Investimeve dhe 
Aktiviteteve Shkencore 
h. Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë 
i. Njësia e Vlerësimit të Brendshëm të 
Cilësisë dhe Akreditimit 
j. Qëndra e Këshillimit të Karrierës, Alumnit 
dhe Transparencës Administrative 
k. Sektori i Bibliotekave 
l. Njësi të tjera: 
• Qëndra Kërkimore Shkencore 
• Shkolla e Masterit dhe Doktoratures 
• Qëndra Life Long Learning 
 

KREU III 
ORGANET DHE AUTORITETET 
DREJTUESE NË UNIVERSITET 

 
Neni 11 

Senati Akademik 
 
1. Senati Akademik i Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë është organ vendimmarrës 
kolegjial, i zgjedhur nga universiteti. Ai 
vendos për planifikimet strategjike dhe 
problemet më të rëndësishme të institucionit 
në fushën e mësimit, të kërkimit shkencor 
dhe të organizimit administrativ e financiar. 
Senati akademik, përveç kompetencave të 
parashikuara në nenin 14, të ligjit nr. 9741, 
datë 21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, 
ushtron edhe këto kompetenca: 
a. Përcakton drejtimin akademik të 
universitetit dhe strategjinë afatgjatë të 
zhvillimit. 
b. I propozon Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës hapjen, mbylljen, ndryshimin dhe 
emërtimin e njësive kryesore dhe 
programeve të studimit. Pasojat ekonomike 
përballohen nga universiteti deri në 
akordimin e buxhetit përkatës. 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
11 

c. Miraton propozimet e këshillave të njësive 
kryesore për kuotat e pranimeve për çdo 
program studimi ne universitet, tarifat e 
regjistrimit dhe i percjelle këto propozime në 
MASH. 
d. Përcakton kritere të veçanta në 
përzgjedhjen e kandidatëve për t'u pranuar 
student në ciklin e parë, sipas propozimeve 
të këshillave të fakulteteve; 
e. Përcakton kriteret e pranimit për 
kandidatë në ciklin e dytë dhe të tretë të 
studimeve, sipas propozimeve të këshillave 
të fakulteteve, si dhe kuotat përkatëse ia 
propozon Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 
f. Miraton anëtarësimin e institucionit në 
organizata kombëtare e ndërkombëtare 
arsimore e shkencore, lidhjet e binjakëzimit 
me universitete e shkolla të tjera të larta të 
vendit e të huaja, si dhe marrëveshjet e 
bashkëpunimit me organizma joqeveritare, 
donatorë vendas e të huaj që mund të 
ndihmojnë në zhvillimin e universitetit si dhe 
çdo marrëveshje që Rektori nënshkruan në 
emër të universitetit. 
g. Miraton paraprakisht rregulloren e 
brendshme për administrimin, financat dhe 
kontabilitetin. 
h. Përcakton kriteret e shpërblimit për 
personelin akademik dhe administrativ ose 
të një pjese të tij, që është shquar në 
realizimin e një detyre të caktuar të një 
rëndësie të veçantë 
i. Shfuqizon, kryesisht apo me kërkesë të të 
interesuarit, vendimet e këshillit të fakultetit, 
kur bien ndesh strategjinë e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlore dhe me të gjithë aktet 
ligjore dhe nënligjore. 
j. Miraton krijimin e qendrave apo kurseve të 
posacme, si dhe projekte të tjera shërbimi 
që ofrohen nga fakultetet, bazuar në 
propozimin e këshillit të fakultetit 
përkatës. 
k. Miraton kriteret e përgjithshme për 
përzgjedhjen e personelit akademik të ri 
efektiv, te ftuar, me kontratë me kohë të 
plotë apo të pjesshme. 
l. Përzgjedh anëtarët e Këshillit të Etikës 
pas propozimit të rektorit. 
2. Senati Akademik përbëhet nga anëtarë të 
personelit akademik me kohë të plotë, 

personelit jo akademik me kohë të plotë dhe 
studentë me kohë të plotë, të cilët zgjidhen 
drejtëpërdrejtë nga grupet përkatëse të 
anëtarëve të institucionit. 
a. Anëtarët e Senatit Akademik, 
përfaqësues të personelit akademik, 
zgjidhen me shumicë votash nga fakultetet 
përkatëse. Çdo fakultet ka të paktën dy 
përfaqësues minimalisht me gradën 
shkencore “Doktor”. 
b. Anëtarët e Senatit Akademik, 
përfaqësues të administratës dhe të 
studentëve zgjidhen përkatësisht nga 
administrata dhe studentët sipas një 
procedure të përcaktuar në Rregulloren e 
Zgjedhjeve. Përfaqësimi i studentëve duhet 
të jetë në çdo rast 15% e anëtarëve ndërsa i 
personelit administrativ jo më pak se 5 %. 
c. Anëtarësia në Senatin Akademik është e 
papajtueshme me detyrën e anëtarit të 
Këshillit të Administrimit. 
d. Rektori i universitetit është Kryetar i 
Senatit Akademik. 
3. Mandati i anëtarit të Senatit akademik 
mbaron kur: 
a. Përfundon afati i mandatit. 
b. Jep dorëheqjen ose del në pension. 
c. Largohet nga Universiteti "Ismail Qemali" 
Vlorë ose humbet statusin e anëtarit me 
kohë të plotë, nga grupet përkatëse të 
anëtarëve të institucionit 
d. Vdes, bëhet i pamundur nga ana fizike 
apo mendore të ushtrojë funksionin. 
e. Kur nuk merr pjesë për 3 herë rradhazi, 
pa shkaqe të arsyeshme në mbledhjet e 
Senatit Akademik. 
f. Kur shkel rregullat e etikës së jetës 
akademike, të statutit dhe rregullores, prish 
apo demton imazhin publik të institucionit, 
nuk respekton hierarkinë universitare. 
g. Kur merret masa disiplinore e largimit nga 
puna. 
h. Kur dënohet me vendim gjyqësor të 
formës së prerë. 
4. Vendi i mbetur vakant plotësohet sipas 
renditjes në listën përkatëse të kandidatëve 
gjatë votimit për anëtar të Senatit Akademik. 
Kur nuk ka tillë, Rektori thërret zgjedhjet për 
anëtar të zgjedhur të tij. 
5. Senati Akademik mblidhet në seanca të 
zakonshme të paktën dy herë në tre muaj. 
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Rendi i ditës propozohet nga Kryetari i 
Senatit Akademik dhe miratohet në çdo rast 
nga Senati Akademik. 
a. Senati Akademik mund të mblidhet edhe 
në seanca të jashtëzakonshme me një 
rend të caktuar me nismën e Rektorit ose 
me kërkesë me shkrim nga 50 % e 
anëtarëve. 
b. Mbledhja e Senatit Akademik zhvillohet 
kur janë të pranishëm më shumë se gjysma 
e anëtarëve të Senatit Akademik dhe 
drejtohet nga Kryetari i Senatit Akademik. 
Në raste të veçanta Kryetari i delegon të 
drejtën e drejtimit të mbledhjes së 
zakonshme Nënkryetarit. 
c. Vendimet merren me shumicën e thjeshtë 
të votave (mbi 50%) të anëtarëve të 
Senatit Akademik të pranishëm në 
mbledhje. 
d. Për çdo rast Senati Akademik vendos 
nëse votimi do të jetë i fshehtë apo i hapur. 
Mënyra e votimit të fshehtë mund të 
aplikohet në rastin e votimeve nominale dhe 
sa herë që kërkohet nga kryetari ose nga 
1/2 e anëtarëve të Senatit Akademik të 
pranishëm në mbledhje. 
e. Çdo anëtar e ushtron vetë të drejtën e 
votës, dhe nuk ka të drejtë ta delegojë atë. 
f. Seancat e Senatit Akademik nuk janë 
publike, por në to mund të ftohen persona të 
jashtëm për konsultim me kërkesën e 
kryetarit. Procesverbalet e seancave të 
Senatit Akademik bëhen publike vetëm me 
vendim të Senatit Akademik. Vendimet 
e Senatit Akademik janë të detyrueshme 
për të gjitha strukturat e Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë. 
g. Senati Akademik shprehet me vendime 
dhe për raste specifike me deklarata. 
6. Senati Akademik me propozim të 
Kryetarit zgjedh nënkryetarin dhe sekretarin, 
si dhe miraton rregulloren e tij të brendshme 
me shumicë votash. Rektori, nënkryetari 
dhe sekretari përbëjnë Kryesinë e Senatit 
Akademik. Kryesia e Senatit Akademik 
kujdeset për krijimin e infrastrukturës së 
domosdoshme për mbarëvajtjen dhe 
funksionimin normal të veprimtarisë së 
Senatit Akademik. 
7. Përbërja dhe funksionimi i Senatit 
Akademik duhet të jetë në përputhje me 

ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për Arsimin 
e Lartë në Republikëne Shqipërisë", i 
ndryshuar. 
 

Neni 12 
Këshilli i Administrimit 

 
1. Këshilli i Administrimit është organ 
kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe 
kontrollon veprimtarinë e universitetit që ka 
të bëjë me menaxhimin administrativ, 
financiar, ekonomik dhe të pronave të tij. 
Këshilli i administrimit, përveç 
kompetencave që parashikohen në nenin 
16, të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për 
arsimin e lartë në Republikëne Shqipërisë", 
i ndryshuar, ushtron edhe këto kompetenca: 
a. Miraton propozimet e rektoratit per tarifa 
te ndryshme dhe ia përcjell për miratim 
të mëtejshëm Senatit Akademik. 
b. Miraton masen e honorareve per 
personelin akademik te ftuar dhe me 
kontrate, vendas dhe te huaj te angazhuar 
ne mesimdhenie dhe ja percjell per miratim 
te metejshem rektoratit. 
c. Miraton shpërblimin e komisioneve të 
krijuara nga Senati Akademik dhe Rektorati 
me propozimin e këtyre të fundit. 
d. Informon Senatin Akademik dhe Rektorin 
për situatën financiare dhe projektet 
përkatëse për të gjithë Universitetin. 
2. Këshilli i Adminitrimit përbëhet nga: 
a. Një përfaqësues i personelit akademik 
me kohe të plotë për çdo njësi kryesore. 
a. Një anëtar përfaqësues i zgjedhur nga 
Keshilli i Studentëve. 
b. Një më pak se gjysma e anëtarëve të 
KADM-it, janë përfaqësues të cilët 
emërohen dhe shkarkohen nga Ministri i 
Arsimit dhe Shkencës. 
3. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
zgjidhen nga njësitë përkatëse me votim të 
fshehtë në përputhje me rregulloren e 
zgjedhjeve. Anëtarësia në Këshillin e 
Administimit është e papajtueshme me 
detyrën e anëtarit të Senatit Akademik, të 
zëvendësrektorit, dekanit, zëvendësdekanit. 
4. Mandati i anëtarit të Këshillit të 
administrimit mbaron kur: 
a. Përfundon afati i mandatit. 
b. Jep dorëheqjen ose del në pension. 
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c. Largohet nga Universiteti "Ismail Qemali" 
Vlorë ose humbet statusin e anëtarit me 
kohë të plotë, nga grupet përkatëse të 
anëtarëve të institucionit, për ata që janë të 
zgjedhur sipas pikës 4, shkronjat "a"dhe "c", 
të nenit 16, të ligjit nr. 9741, date 
21.05.2007 "Për arsimin e lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar. 
d. vdes, bëhet i pamundur nga ana fizike 
apo mendore të ushtrojë funksionin. 
e. Kur nuk merr pjesë, për 3 herë rradhazi, 
pa shkaqe të arsyeshme, në mbledhjet e 
këshillit të administrimit. 
f. Për ata që janë të emëruar sipas pikës 5, 
të nenit 16, të ligjit nr. 9741,datë 21. 5. 
2007 "Për arsimin e lartë në Republikën e 
Shqipërisë", kur lirohen me akt të 
Ministrit dhe në këtë rast Ministri detyrohet 
të njoftojë Rektorin 15 ditë përpara se 
emërimi i ri të hyjë në fuqi. 
g. Kur shkel rregullat e etikës së jetës 
akademike, të statutit dhe rregullores, prish 
apo demton imazhin publik të institucionit, 
nuk respekton hierarkinë universitare. 
h. Kur merret masa disiplinore e largimit nga 
puna. 
i. Kur dënohet me vendim gjyqësor të 
formës së prerë. 
5. Përveç rasteve të përgjithshme sipas ligjit 
e këtij Statuti, mandati i anëtarit të zgjedhur, 
mbaron me rivotim të kërkuar nga KADM-i, 
kur në ushtrimin e funksionit të anëtarit, 
shkel rëndë ose në mënyrë të përsëritur 
rregullat e brendshme të këshillit ose pa 
shkak e në mënyrë të përsëritur nuk ka 
realizuar detyrat e ngarkuara nga KADM-i. 
6. Vendi i mbetur vakant plotësohet sipas 
renditjes në listën përkatëse të kandidatëve 
gjatë votimit për anëtar të KADM-it. Kur nuk 
ka tillë, Rektori thërret zgjedhjet për anëtar 
të zgjedhur të tij. 
7. Anëtarët e KADM-it të emëruar nga 
Ministri i Arsimit dhe Shkencës, shkarkohen 
prej tij. 
8. Këshilli i Administrimit mblidhet në 
seanca të zakonshme të paktën dy herë në 
tre muaj. 
Në mbledhjen e tij të parë Këshilli i 
Administrimit zgjedh kryetarin e tij dhe 
vendos mënyrën e organizimit. Këshilli i 
Administrimit mund të mblidhet edhe në 

seanca të jashtëzakonshme kur kjo 
kërkohet nga 1/2 e anëtarëve të tij. Rendi i 
ditës, pjesmarrja, shumica për marrjen e 
vendimeve dhe çështjet e tjera të lidhura me 
to, parashikohen në rregulloren e 
universitetit dhe në rregulloren e brendshme 
të Këshillit të Administrimit. 
9. Këshilli i Administrimit shprehet me 
vendime dhe paraqet relacione për raste 
specifike. 
 

Neni 13 
Këshilli i Etikës 

 
1. Këshilli i Etikës është organ kolegjial i cili 
diskuton probleme të etikës së jetës 
akademike dhe i paraqet propozime Rektorit 
për këto çështje. 
2. Anëtarët e këshillit të etikës përzgjidhen 
nga Senati akademik, pas paraqitjes nga 
Rektori të propozimeve të këshillava të 
fakulteteve. Këshilli i etikës përbëhet nga 5 
anëtarë të cilët zgjedhin kryetarin me votim 
të fshehtë. Në çdo rast 2/3 e anëtarëve të 
Senatit Akademik mund të kërkojë 
votëbesimin për çdo anëtar të Këshillit të 
Etikës. 
3. Këshilli i Etikës i propozon Senatit 
Akademik Kodin e Etikës së universitetit. 
4. Mënyra e shqyrtimit të ankesave, 
vendimet, sanksionet përkatëse dhe 
ekzekutimi i këtyre vendimeve, 
parashikohen në rregulloren e universitetit. 
5. Këshilli i etikës ka të drejtë t'i propozojë 
Rektorit masa konkrete mbi punonjësit e 
universitetit të cilët thyejnë normat e etikës 
që pasqyrohen në kodin e etikës. 
 

Neni 14 
Këshilli i Profesorëve 

 
1. Këshilli i Profesorëve ne Universitetin 
"Ismail Qemali" Vlore ngrihet në nivel 
institucioni nëse njësitë kryesore nuk 
përmbushin numrin e nevojshëm të 
profesorëve me kohë të plotë. Këshilli i 
Profesorëve organizon dhe drejton studimet 
e doktoratës dhe kualifikimin shkencor 
pedagogjik pas doktoratës. 
2. Këshilli i Profesorëve përbëhet nga të 
gjithë profesorët, me kohë të plotë, të 
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universitetit. Numri minimal i anëtarëve të 
KP-së duhet të jetë shtatë veta, nga të cilët, 
së paku, pesë janë “Profesorë”. Një ose dy 
anëtarë të KP-së janë "Profesor i Asociuar", 
të punësuar me kohë te plotë, në 
Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, që janë 
në prag të promovimit për titullin "Profesor". 
Në rast se numri i profesorëve të 
universitetit është më i vogël se pesë, për të 
arritur këtë numër në KP mund të thirren 
profesorë nga universitete të tjera brenda 
ose jashtë vendit. Propozimi për kandidatët 
që ftohen të bëhen anëtarë të KP, bëhet 
nga Rektorati dhe miratohet nga Rektori i 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. 
3. Kompetencat e Këshillit të Profesorëve 
përcaktohen në rregulloren "Pёr organizimin 
dhe funksionimin e Kёshillit tё Profesorёve 
dhe proҫedurat e promovimit nё 
Universitetin 'Ismail Qemali' Vlorё". 
 

Neni 15 
Këshilli i Fakultetit 

 
1. Këshilli i Fakultetit është organ kolegjial 
vendimmarrës, që programon, përcakton, 
në bazë të propozimeve të departamenteve, 
përdorimin e burimeve njerëzore dhe 
materiale në dispozicion të fakultetit. Ai 
propozon programe të reja studimi ose 
kërkimi shkencor, për hapjen, ndryshimin 
ose mbylljen e departamenteve ose njësive 
të tjera, merr vendime për problemet 
financiare të fakultetit, në përputhje me 
autoritetin që i është deleguar atij, shqyrton 
dhe miraton raportin vjetor të dekanit për 
veprimatrinë mësimore dhe kërkimin 
shkencor. 
2. Këshilli i Fakultetit është një organ i 
zgjedhur, i cili vendos për problemet më të 
rëndësishme në fushën e mësimit, kërkimit 
shkencor dhe shërbimeve dhe i propozon 
Senatit Akademik planin strategjik te 
zhvillimit të fakultetit dhe mbikqyr zbatimin e 
tij. Këshilli i Fakultetit shqyrton dhe miraton 
në një mbledhje të hapur për personelin 
akademik, administrativ dhe për studentët, 
raportin vjetor të dekanit për veprimtarinë 
mësimore, kërkimore dhe financiare të 
fakultetit. 

3. Këshilli i Fakultetit përbëhet prej 
përfaqësuesve të personelit akademik me 
kohë të plotë, personelit joakademik me 
kohë të plotë dhe të studentëve me kohë të 
plotë, të zgjedhur nga departamentet dhe 
njësitë e tjera strukturore të fakultetit. 
Përbërja e Këshilli të Fakultetit, përfaqësitë 
e kategorive të ndryshme dhe mënyra e 
zgjedhjes përcaktohen në rregulloren e 
zgjedhjeve dhe në dispozitat e veçanta për 
zgjedhjet në universitet. Përfaqësimi i 
studentëve bëhet sipas rregullores së 
zgjedhjeve. 
4. Mandati i Këshillit të Fakultetit është 4-
vjeçar. Mandati i anëtarit të këshillit dhe 
përfundimi i tij është i njëjtë sipas rasteve të 
parashikuara për mandatin e anëtarit të 
Senatit Akademik në këtë Statut. Këshilli i 
Fakultetit kryen veprimtarinë e tij në 
përputhje me rregulloret e brendshme 
përkatëse ku përcaktohen mënyrat e 
mbledhjes, votimi e gjithçka tjetër që ka të 
bëjë me to. 
5. Këshilli i Fakultetit, përveç 
kompetencave, që parashikohen në nenin 
18, të ligjit nr. 9741, datë 21. 5. 2007 "Për 
arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë", 
të ndryshuar, ushtron edhe këto 
kompetenca: 
a. Miraton rregulloren e fakultetit 
b. Propozon, për miratim në Senat, 
strukturën dhe numrin e punonjësve në 
fakultet. 
c. Miraton në parim marrëveshjet që synon 
të lidhë fakulteti i tyre me të tretë, 
përpara se të nënshkruhen nga dekani te 
cilat me tej duhet të marrin edhe 
nënshkrimin e rektorit, i cili përfaqëson 
universitetin në marrëdhënie me të tretët. 
d. Shpall projektet fituese, për t'u financuar 
nga fondet për kërkim shkencor nga buxheti 
i fakultetit, si dhe bursat për studime apo 
kërkime shkencore, që administrohen nga 
vetë fakulteti. 
e. Propozon listën e periodikëve shkencorë 
ku do të pajtohet fakulteti, si dhe titujt e 
librave që do të blihen për bibliotekën e 
fakultetit. 
f. Miraton mënyrën e përdorimit të 
dhurimeve që janë kryer në favor të një 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
15 

departamenti, duke marrë parasysh 
propozimin e departamentit përfitues. 
g. Ushtron edhe kompetenca të tjera që 
përcaktohen në rregulloren e universitetit 
apo të fakultetit, bazuar në specifikën e 
secilit fakultet. 
6. Këshilli i Fakultetit shprehet me vendime. 
 

Neni 16 
Rektorati 

 
1. Rektorati është organ kolegjial ekzekutiv 
dhe përbëhet nga: 
a. Rektori 
b. Zëvendësrektorët 
c. Dekanët 
d. Kancelari 
2. Rektorati, përveç misionit, të drejtave dhe 
detyrave, që përcaktohen në nenin 15, të 
ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për Arsimin 
e Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, ushtron edhe këto kompetenca: 
a. Ofron infrastrukturën e nevojshme dhe 
shërbimin administrativ për mbarëvajtjen e 
funksionimit të organeve drejtuese të 
universitetit. 
b. Ushtron kontrolle tematike, të 
organizuara dhe të njoftuara me parë, në 
njësitë e universitetit për përmbushjen e 
qëllimeve të tij, si dhe për zbatimin e akteve 
të organeve të universitetit. 
c. Jep opinionin e tij kur kjo kërkohet nga 
rektori, për çështje të ndryshme të 
universitetit, sipas kompetencave që ligji i 
njeh rektorit. 
3. Administrata e rektoratit dhe universitetit 
organizohet dhe funksionon në perputhje 
me detyrat dhe objektivat e përcaktuara në 
ligjin për arsimin e lartë. 
 

Neni 17 
Rektori 

 
1. Rektori është autoriteti drejtues i 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlore 
2. Rektori zgjidhet me votim të fshehtë nga i 
gjithë personeli akademik, personeli 
joakademik dhe studentët e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlore dhe emërohet me 
dekret te Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë. 

3. Rektori, përveç kompetencave që ushtron 
si drejtues i Rektoratit, siç përcaktohet në 
nenin 15, të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 
"Për Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", ushtron edhe këto 
kompetenca: 
a. Drejton dhe përfaqëson Universitetin 
"Ismail Qemali" Vlorë. 
b. Siguron zbatimin e vendimeve, masave 
dhe kërkesave të Senatit Akademik dhe 
Këshillit të Administrimit. 
c. Paraqet propozimet për aktet që janë në 
kompetencë për t'u shqyrtuar nga Senati 
akademik, Këshilli i Administrimit apo 
Këshilli i Etikës; 
d. Kryeson mbledhjet e Senatit Akademik 
dhe përfaqëson Universitetin "Ismail 
Qemali" Vlorë në marrëdhënie me organet e 
institucionet shtetëror dhe të tretët. 
e. I kërkon informacion Këshillit të 
Administrimit për çështje të kompetencës së 
tij. 
f. Shfuqizon, kryesisht apo me kërkesë të të 
interesuarit, aktet e të gjithë autoriteteve 
drejtuese të intitucionit kur bien ndesh me 
legjislacionin në fuqi, me Kodin e Punës në 
RSH, me këtë Statut dhe Rregulloren e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. 
g. Miraton emërimet, caktimet apo 
komandimet e dekanit për përgjegjësin e një 
njësie bazë në të cilën nuk janë zhvilluar 
zgjedhje për këtë autoritet drejtues. 
h. Miraton në perputhje me strukturën e 
miratuar nga Këshilli i Administrimit 
shpërndarjen e detajuar nominale të 
punonjësve për administratën dhe njësitë 
përbërëse të Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. 
i. Urdhëron angazhimin e personelit të 
administratës dhe njësive përbërëse të 
universitetit në detyra të tjera të 
përkohshme në raste të zevendesimit të 
personelit të larguar nga puna, të atyre me 
paaftesi të përkohshme në pune, leje lindje, 
apo raste të ngjashme si dhe lëvizje të tjera 
brenda administratës dhe njësive bazë dhe 
kryesore. 
j. Nënshkruan kontratat e punës për të 
gjithë personelin në Universitetin"Ismail 
Qemali" Vlorë. 
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k. Nënshkruan kontratat kolektive të punës 
me organizatat sindikale. 
l. Nënshkruan diplomat e ciklit të parë, të 
dytë dhe të tretë, pa të drejtë për ta 
deleguar nënshkrimin. 
m. Zgjidh çështjet e kompetencës mes 
organeve dhe drejtuesve të njësive, përveç 
atyre mes Senatit Akademik dhe Këshillit të 
Administrimit. 
n. Zgjidh mosmarrëveshjet në fushën 
akademike midis dy dekanëve dhe midis 
dekanit dhe përgjegjësit të departamentit. 
o. Organizon ose ushtron kontrolle në 
fakultete, për cilësinë dhe çdo aspekt të 
proçecit të mësimdhënies, administrimin e 
buxhetit, kërkimin shkencor, si dhe çdo 
çështje tjetër që kanë në kompetencë këto 
të fundit, kur ky kontroll nuk është në 
kompetencë të organeve kolegjiale. 
p. Ngre komisione e grupe pune për 
çështje, studime dhe veprimtari të veçanta. 
q. Është autoriteti i vetëm kontraktues për 
Universitetin "Ismail Qemali"Vlorë, me 
përjashtim të rasteve kur me rregulloret 
përkatëse kjo kompetencë u është lënë 
dekanëve të fakulteteve apo kancelarit me 
autorizim. 
r. Marrëdhëniet e Rektorit me organet e 
tjera, mënyra dhe kushtet e ushtrimit të 
kompetencave të tij parashikohen në 
rregulloren e Universitetin"Ismail Qemali" 
Vlorë. 
s. Përcakton fushën e veprimit të 
zëvendësrektorëve dhe bën ndryshimin e 
tyre kur e gjen të nevojshme për nevoja të 
institucionit në rastet dhe mënyrën e 
parashikuar në kete statut dhe rregulloren e 
universitetit. 
4. Mandati i Rektorit mbaron kur: 
a. Përfundon afati i mandatit. 
b. Jep dorëheqjen ose del në pension. 
c. Vdes, bëhet i pamundur nga ana fizike 
apo mendore të ushtrojë funksionin. 
d. Kur shkarkohet nga Presidenti i 
Republikës si në rastin e parashikuar në 
pikën 3, të nenit 64, të ligjit nr. 9741, datë 
21. 5. 2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë". 
e. Kur dënohet me vendim gjyqësor të 
formës së prerë. 

5. Rekrori në ushtrim të kompetencave të tij, 
shprehet me vendime, urdhra dhe 
udhëzime. 
 

Neni 18 
Zëvendësrektorët 

 
1. Zevendesrektori është një nga autoritetet 
e tjera të Universitetit" Ismail Qemali" Vlore. 
Zëvendësrektori emërohet dhe shkarkohet 
nga rektori pas miratimit të kandidaturës së 
propozuar prej tij në Senatin Akademik. 
2. Kriteret për tu emëruar zëvendësrektor 
dhe detyrat: 
a. Zëvendësrektori duhet të ketë të paktën 
titullin "Profesor i Asociuar", nëse nuk ka 
kandidatë që plotësojnë këtë kriter, atëherë 
mund të perzgjidhet edhe me gradën 
"Doktor i Shkencave" vetëm për një 
periudhë njëvjecare. 
b. Zëvendësrektori kryen detyrat e 
përcaktuara në statut dhe rregullore, si edhe 
të gjitha kompetencat e deleguara nga 
Rektorit. 
c. Në rastin kur ka më shumë se një 
zëvendësrektor fusha e kompetencës e 
secilit përcaktohet në rregullore. 
d. Marrëdhëniet e zëvendësrektorit me 
autoritetet drejtuese dhe organet e tjera në 
Universitet përcaktohen në rregulloren e 
universitetit. 
e. Përcjell urdhërat e Rektorit tek dekanet 
dhe kontrollon ecurinë e punës në njësitë 
kryesore. 
3. Zëvendësrektori largohet nga detyra kur: 
a. Përfundon afati i mandatit. 
b. Jep dorëheqjen ose del ne pension. 
c. Kur largohet me propozim të rektorit dhe 
miratohet në Senatin Akademik. 
d. Vdes, bëhet i pamundur nga ana fizike 
apo mendore të ushtrojë funksionin. 
e. Përfundon afati njëvjecar pas miratimit, 
për rastet kur ai është Dr. i Shkencave 
dhe është emëruar sipas pikes 2.a të këtij 
neni. 
f. Kur largohet nga Universiteti "Ismail 
Qemali" Vlore ose humbet statusin e 
anëtarit akademik me kohë të plotë. 
g. Kur konkludohet paaftësi për kryerjen e 
detyrave. 
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h. Kur shkel rregullat e etikës së jetës 
akademike, të statutit dhe rregullores, prish 
apo demton imazhin publik të institucionit, 
nuk respekton hierarkinë universitare. 
i. Kur merret masa disiplinore e largimit nga 
puna. 
j. Kur dënohet me vendim gjyqësor të 
formës së prerë. 
 

Neni 19 
Kançelari 

 
1. Kançelari i universitetit është një nga 
autoritetet e tjera të universitetit, përgjegjës 
për drejtimin e përditshëm, administrativ 
dhe financiar të institucionit, për zbatimin e 
buxhetit, për mbikqyrjen dhe kontrollin e 
veprimeve financiare si dhe zbatimin e 
ligjshmërisë në universitet. 
2. Kandidatura për kançelar përzgjidhet 
nëpërmjet konkursit të hapur nga Këshilli i 
Administrimit sipas dispozitave ligjore ne 
fuqi. Rektori ia paraqet kandidaturën e 
përzgjedhur Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës për miratim. Kançelari emërohet 
nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. 
Kançelari duhet të ketë formim të lartë 
ekonomik apo juridik dhe së paku 5 vjet 
përvojë pune. 
3. Kançelari i universitetit përgjigjet përpara 
Senatit Akademik, Këshillit të Administrimit, 
institucioneve qëndrore dhe organeve 
shtetërore të kontrollit, për zbatimin e 
akteve ligjore dhe nënligjore në fushën 
ekonomiko-financiare. 
4. Kançelari përveç kompetencave siç 
përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore 
ushtron dhe këto kompetenca: 
a. Përgjigjet për veprimtarinë ekonomike 
dhe financiare të universitetit, me përjashtim 
të kompetencave ekskluzive të Këshillit të 
Administrimit. 
b. Eshtë titullar i entit prokurues. 
c. I paraqet aktet me natyrë ekonomike dhe 
financiare për miratim në Këshillin e 
Administrimit dhe për mendim paraprak në 
Senatin akademik, kur është e nevojshme. 
d. Propozon studimet për zhvillimin 
perspektiv të universitetit. 
e. Përfaqëson Universitetin e Vlorës si firmë 
e parë e deleguar nga Rektori në 

marrëdhënie financiare me Bankën e Shtetit 
Shqiptar dhe në marrëdhëniet kontraktore 
me të tretët, brenda përshkrimit të tij të 
punës. 
5. Kançelari nuk mund te ushtroje asnje 
funksion tjeter akademik apo administrativ. 
6. Kançelari shkarkohet nga ministri i 
Arsimit dhe Shkences me iniciativen e vet, 
me propozimin e KADM-it ose te Rektorit. 
7. Marrëdhëniet e kançelarit me autoritetet 
dhe organet e tjera drejtuese në Rektorat të 
Universitetit, si dhe detyra të tjera që mund 
t'i delegohen, përcaktohen në rregulloren e 
Universitetit. 
 

Neni 20 
Dekani 

 
1. Dekani është autoriteti drejtues i 
fakultetit. Ai zgjidhet me votim të fshehtë 
nga i gjithë personeli akademik, personeli 
joakademik dhe studentët e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlore dhe emërohet nga 
Rektori. 
2. Dekani i fakultetit, veç pozitës juridike që 
përcaktohet për të, në paragrafin e dytë, të 
nenit 20, të ligjit nr. 9741, datë 21.5.2007 
"Për arsimin e lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar, ushtron edhe këto 
kompetenca: 
a. Për çdo vendimmarrje të Këshillit të 
Fakultetit përgatit propozimin përkatës. 
b. Përgjigjet para këshillit të fakultetit për 
mbarëvajtjen e proçesit të mësimdhënies 
dhe të kërkimit shkencor në fakultet; 
c. Pergjigjet ne rektorat per gjithë ecurinë e 
punës në fakultet dhe siguron zbatimin e 
vendimeve dhe urdhërave të Rektorit ose 
zëvendësrektorit. 
3. Detyra dhe komptenca të tjera të dekanit 
përcaktohen në rregulloren e universitetit. 
4. Mandati i dekanit te fakultetit mbaron kur: 
a. Përfundon afati i mandatit. 
b. Jep dorëheqjen ose del ne pension. 
c. Vdes, bëhet i pamundur nga ana fizike 
apo mendore të ushtrojë funksionin. 
d. Kur pezullohet nga Rektori sipas nenit 64, 
pikës 4 e ligjit nr. 9741,datë 21. 05. 2007 
"Për arsimin e lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar dhe shkarkohet 
nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. 
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e. Kur shkel rregullat e etikës së jetës 
akademike, të statutit dhe rregullores, prish 
apo demton imazhin publik të institucionit, 
nuk respekton hierarkinë universitare dhe 
pezullohet nga Rektori si në piken 4.d të 
këtij neni. 
f. Kur largohet nga Universiteti "Ismail 
Qemali" Vlore ose humbet statusin e 
anëtarit akademik me kohë të plotë. 
g. Kur merret masa disiplinore e largimit nga 
puna. 
h. Kur dënohet me vendim gjyqësor të 
formës së prerë. 
5. Në ushtrim të kompetencave të tij, 
shprehet me vendime, urdhra dhe 
udhëzime. 
 

Neni 21 
Zëvendësdekani 

 
1. Zëvendësdekani, emërohet siç 
përcaktohet në pikën 5, të nenit 22, të ligjit 
nr.9741, date 21.05.2007 "Për arsimin e 
lartë në Republikën e Shqipërisë" dhe duhet 
të plotësojë këto kritere: 
a. të jetë lektor i një lënde dhe në 
marrëdhënie pune me afat të pacaktuar në 
atë fakultet; 
b. nëse nuk ka me tituj dhe grada, të ketë 
kryer, të paktën studimet universitare të 
nivelit "Master". 
2. Zëvendësdekani ka pozitën juridike, siç 
përcaktohet në nenin 34, të Kodit të 
Proçedurave Administrative. Fusha e 
kompetencës e secilit zëvendësdekan, aty 
ku janë emëruar më shumë se një, 
përcaktohet me urdhër të dekanit. 
 

Neni 22 
Përgjegjësi i departamentit 

 
1. Përgjegjësi i departamentit është 
autoriteti më i lartë për departamentin. Ai 
zgjidhet me votim të fshehtë nga i gjithë 
personeli akademik respektiv, sipas 
procedurave dhe kritereve akademike të 
përcaktuara në Rregulloren e Zgjedhjeve 
dhe emërohet nga dekani. 
2. Kompetencat e përgjegjësit të 
departamentit janë si më poshtë: 
a. Ndjek zbatimin e programeve mësimore; 

b. Evidenton aktivitetin shkencor të secilit 
anëtar të departamentit. Dokumentacioni 
përkatës vihet në dispozicion të 
departamentit; 
c. I propozon dekanit masat për shkeljet 
eventuale të disiplinës në punë; 
d. Harton dhe i paraqet këshillit të fakultetit 
për miratim programet mësimore; 
e. I propozon këshillit të fakultetit 
organizimin e grupeve mësimore dhe 
kërkimore; 
f. Organizon përzgjedhjen me konkurim dhe 
i propozon dekanit emërimin e titullarëve të 
grupeve mësimore e kërkimore; 
g. Funksionet më të hollësishme të 
përgjegjësit të departamentit, trajtohen në 
rregulloren e fakultetit ose njësisë kryesore. 
3. Përgjegjësi i departamentit largohet nga 
detyra: 
a. Përfundon afati i mandatit. 
b. Jep dorëheqjen ose del ne pension 
c. Vdes, bëhet i pamundur nga ana fizike 
apo mendore të ushtrojë funksionin. 
d. Kur pezullohet nga dekani sipas nenit 64, 
pikës 5 e ligjit nr. 9741,datë 21. 05. 2007 
"Për arsimin e lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar dhe shkarkohet 
nga Rektori. 
e. Kur shkel rregullat e etikës së jetës 
akademike, të statutit dhe rregullores, prish 
apo demton imazhin publik të institucionit, 
nuk respekton hierarkinë universitare dhe 
pezullohet nga dekani si në piken 3.d të këtij 
neni. 
f. Kur largohet nga Universiteti "Ismail 
Qemali" Vlore ose humbet statusin e 
anëtarit akademik me kohë të plotë. 
g. Kur merret masa disiplinore e largimit nga 
puna. 
h. Kur dënohet me vendim gjyqësor të 
formës së prerë. 
4. Deri në zgjedhjen dhe emërimin e 
përgjegjësit të ri, funksionet dhe 
kompetencat e tij me urdhër të dekanit dhe 
me miratim te rektorit i caktohen njërit nga 
anëtarëve të departamentit. 
5. Pozita juridike e përgjegjësit të 
departamentit, marrëdhëniet e tij me 
pedagogët e departamentit, me organet e 
tjera në fakultet, si dhe me të tretët, 
përcaktohen në rregulloren e institucionit. 
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KREU IV 
ORGANIZIMI I STUDIMEVE 

 
Neni 23 

Studimet universitare 
 

1. Në Universitetin e Vlorës studimet ndiqen 
në këto forma studimi: 
a. studime me kohë të plotë; 
b. studime me kohë të pjesshme; 
2. Programet e studimeve propozohen nga 
departamentet e fakulteteve dhe Këshilli i 
Fakultetit dhe i paraqiten për miratim Senatit 
Akademik. Ministri i Arsimit dhe Shkencës 
miraton hapjen e programeve të studimit. 
Universiteti "Ismail Qemali" i Vlorës shpall 
publikisht programet e studimeve që ofron, 
para fillimit të aplikimeve për pranime në të. 
 

Neni 24 
Ciklet dhe titujt e studimeve universitare 
 
1. Programet e studimeve në Universitetin 
“Ismail Qemali” Vlorë organizohen në tre 
cikle të njëpasnjëshme: 
a. cikli i parë, 
b. cikli i dytë, 
c. cikli i tretë. 
2. Programet e studimeve të ciklit të parë 
synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e 
parime shkencore të përgjithshme dhe 
aftësi specifike në një varietet të gjerë 
profesionesh e specialitetesh, realizohen 
me 180 kredite europiane (ECTS) (më tej: 
kredite) dhe kohëzgjatja normale e tyre 
është 3 vite akademike ndërsa në sistemin 
me kohë të pjesshme është jo më pak se 
katër vite akademikë. Në përfundim të 
programeve të studimeve të ciklit të parë 
lëshohet diplomë universitare "Bachelor"në 
fushën e arsimimit të kryer. 
3. Në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë, 
programet e studimeve të ciklit të parë 
konceptohen në radhë të parë nga 
departamentet e fakulteteve duke 
respektuar dhe kërkesat e dispozitave 
ligjore dhe nënligjore. Departamentet 
hartojnë programe studimore për çdo lëndë 
që përfshihet në sferën e departamentit. 
Projekt-programet e përgatitura nga 

departamentet duhet të respektojnë 
standartet e kërkuara. 
4. Propozimet e departamenteve, 
shqyrtohen dhe marrin një miratim paraprak 
në Këshillin e Fakultetit. Këshilli i Fakultetit 
shqyrton në veçanti justifikimin e 
departamenteve për numrin e krediteve të 
propozuara përçdo lëndë. Këshilli i 
Fakultetit mund të rikthejë propozimin për 
përpunim të mëtejshëm në departamente. 
Orientimet e Këshillit të Fakultetit në këtë 
rast janë të detyrueshme për 
departamentin. Në përfundim të proçesit të 
shqyrtimit të programeve brenda fakultetit, 
Këshilli i Fakultetit, përmes Dekanit, ia 
dërgon programin për miratim Senatit 
Akademik. Senati Akademik mund ta kthejë 
programin e propozuar pranë fakultetit 
propozues për rishikim të mëtejshëm. 
Orientimet e Senatit Akademik janë të 
detyrueshme për fakultetin në këtë rast. 
5. Kanë të drejtë për t‟u pranuar në 
programet e studimeve të ciklit të parë të 
Universitetit ”Ismail Qemali” Vlorë, 
kandidatet qe plotesojne kriteret e 
mëposhtme: 
a. shtetasit shqiptarë që kanë përfunduar 
me sukses maturën shtetërore; 
b. studentët shqiptarë që kanë një diplomë 
të shkollës së mesme ekuivalente të një 
vendi të huaj, që kanë dhënë provimet me 
zgjedhje; 
c. shtetasit e huaj në kushtet dhe mënyrat e 
parashikuara nga marrëveshjet dypalëshe 
ose shumëpalëshe. 
6. Brenda muajit janar të çdo viti, krahas 
propozimit të justifikuar për kuotat e 
pranimit, secili Fakultet përgatit edhe 
propozimin për kritere të veçanta për 
përzgjedhjen e kandidatëve për t‟u pranuar 
në ciklin e parë të studimeve. Këto kritere 
bëhen publikisht të njohura nga UV-ja, të 
paktën një vit para fillimit të pranimeve tё 
rradhës në institucion, së bashku me 
informacionin e nevojshëm mbi fakultetin 
përkatës dhe programet që ofron. 
7. Programet e studimeve të ciklit të dytë 
japin njohuri të thelluara, teorike dhe 
praktike, si dhe trajnim për kërkim të 
pavarur në një fushëbrenda një specialiteti. 
Ato janë programe të studimeve "Master i 
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Shkencave" ose "Master i Arteve të Bukura" 
dhe "Master Profesional". 
8. Rregulla dhe specifika të këtyre 
programeve janë: 
a. Programet e studimeve "Master i 
shkencave" ose "Master i artevetë bukura" 
realizohen me 120 kredite, ku përfshihen 
30-40 kreditepër projektin kërkimor dhe 
tezën dhe kohëzgjatja normale etyre është 
2 vite akademike. Studentët e këtij programi 
studimi duhet të japin në përfundim edhe 
provimin e gjuhës angleze, mbi bazën e 
testeve të njohura ndërkombëtare për 
nivelin e miratuar nga Senati Akademik. Në 
përfundim të programeve të studimeve të 
ciklit të dytë lëshohet diplomë universitare 
"Master i shkencave"ose "Master i arteve të 
bukura" në fushën e arsimimit të kryer. 
b. Programet e studimeve "Master 
profesional" ofrojnë arsimim dhe trajnim të 
mirëfilltë professional dhe realizohen me 60-
90 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre 
është 1,5 (një vit e gjashtë muaj) vit 
akademik. Studentët e këtij program studimi 
duhet të japin në përfundim edhe provimin e 
gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të 
njohura ndërkombëtare për nivelin e 
miratuar nga Senati Akademik. Në 
përfundim të këtyre programeve të 
studimeve lëshohet diplomë universitare 
"Master profesional" në fushën e arsimimit e 
të trajnimit profesional të kryer. 
c. Ne Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë 
kandidatë që kanë fituar diplomë "Master 
profesional" mund të pranohen në studimet 
e ciklit të dytë për diplomën universitare 
"Master i shkencave" ose "Master i arteve të 
bukura", vetëm nëse plotësojnë kriteret e 
vendosura për këto raste. 
9. Kanë të drejtë të aplikojnë për t'u 
regjistruar në ciklin e dytë të studimeve 
individë që: 
a. Kanë përfunduar një program studimi të 
ciklit të parë dhe të zotërojnë një diplomë 
te ketij cikli ose diplomë tjetër studimi të 
fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente 
me të. 
b. Kane rezultate të mira në studimet e ciklit 
të parë 

c. Plotësojnë standardet akademike të 
kritereve specifike të pranimit per cdo 
program. 
10. Kriteret specifike e pranimit per cdo 
program studimi te ciklit te dyte e pranimit 
përcaktohen në Rregulloret e Fakulteteve. 
11. Programet e ciklit të tretë janë studime 
të doktoratës dhe janë programe studimi me 
karakter plotësisht akademik, që kanë në 
bazë kërkimin shkencor dhe veprimtari 
krijuese të pavarura. 
12. Në studimet e doktoratës pranohen 
kandidatë që kanë fituar diplomë 
universitare "Master i shkencave"ose 
"Master i arteve të bukura" apo diploma 
ekuivalente me to dhe zgjasin të paktën 3 
vite dhe përfshijnë edhe 60 kredite për 
studime të organizuara teorike. 
13. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë, në 
bazë të rezultateve të arritura në studimet e 
organizuara teorike, vendos kritere 
klasifikimi për kandidatët që kanë të drejtë 
të zhvillojnë projektin kërkimor dhe të 
përgatisin tezën e doktorates dhe përcakton 
standarde e kritere kualifikuese për njohjen 
e gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të 
njohura ndërkombëtare, si dhe metoda për 
vlerësimin e nivelit teorik tëpërgjithshëm të 
kandidatëve. Kandidatët, që nuk arrijnë të 
përmbushin kriteret e vendosura, nuk 
klasifikohen për të vazhduar më tej studimet 
e doktoratës dhe pajisen me një dëshmi, në 
të cilën jepen modulet e zhvilluara së 
bashku me kreditet e grumbulluara dhe 
vlerësimin e tyre. 
14. Organizimi dhe funksionimi i 
programeve të studimeve të doktoratës, 
përcaktohet me rregullore të veçantë të 
Universitetit "Ismail Qemali" të Vlorës. 
15. Në përfundim të programeve të 
studimeve të doktoratës lëshohet diploma 
për gradën shkencore "Doktor"(Dr). 
16. Kriteret bazë të përzgjedhjes së 
kandidatëve në studimet e ciklit të tretë 
janë: 
a. Të zotërojë diplomë të ciklit të dytë të 
studimeve "Master i Shkencave", ose cdo 
diplomë tjetër të vlerësuar të barazvlefshme 
me të, në fushën e programit të doktoratës 
apo në një fushë të përafërt të përcaktuar 
më parë në rregulloren e programit përkatës 
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të doktoratës". Diplomat e fituara jashtë 
vendit duhet të njohura dhe të njëhsuara 
nga organet kompetente. 
b. Të ketë notë mesatare të paktën 8 (tetë) 
në cdo diplomë që zotëron (kjo është e 
domosdoshme dhe për diplomat e 
universiteteve të huaja për të cilat është 
bërë njehsimi i saj dhe i rezultateve të 
edukimit). Këshilli i Profesorëve ka të 
drejtën të vendosi kritere të tjera të 
mesatares (ose më të ulët ose më të lartë) 
në varësi të programit të doktoratës duke 
konsideruar prioritarë kandidatët që janë 
anëtare të personelit akademik të 
institucionit 
c. të ketë dëshmi zotërimi të njërës prej 
gjuhëve të huaja anglisht, frëngjisht, italisht 
ose gjermanisht lëshuar nga Fakulteti i 
Gjuhëve të Huaja ne Universitetin e Tiranës, 
apo të ketë dëshmi të gjuhëve të huaja të 
mësipërme mbi bazën e testeve të njohura 
ndërkombëtare; 
d. Të zbatojë standardet shkencore dhe 
etike. 
e. Kriteret e tjera specifike siç janë të 
përcaktuara në programet e studimit të 
doktoratës të miratuara nga Agjencia e 
Akreditimit të MASH, apo të miratuara nga 
Këshilli i Profesorëve. 
 

Neni 25 
Pranimi në ciklet e studimeve 

 
1. Çdo shtetas shqiptar që ka përfunduar 
me sukses Maturën Shtetërore, ka të drejtë 
të kandidojë për t'u pranuar në ciklin e parë 
të studimeve në Universitetin "Ismail 
Qemali" të Vlorës. 
2. Ciklin e parë të studimeve në 
Universitetin "Ismail Qemali" të Vlorës mund 
ta ndjekin edhe studentë të huaj kundrejt 
pagimit të tarifës së caktuar. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" i Vlorës ka të 
drejtë të përcaktojë kritere të veçanta për 
përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët kanë 
mbaruar Maturën Shtetërore, për t'u 
pranuar në ciklin e parë të studimeve. Këto 
kritere bëhen publikisht të njohura nga 
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë të paktën 
një vit para fillimit të pranimeve të radhës në 
institucion, së bashku me informacionine 

nevojshëm mbi fakultetin përkatës dhe 
programet që ofron. 
4. Kriteret të tjera dhe standardet 
akademike të përzgjedhjes së kandidatëve 
për t'u pranuar në programet e ciklit të dytë 
dhe të ciklit të tretë të studimeve 
përcaktohen në rregulloret e fakulteteve. 
 

Neni 26 
Sekretaria mësimore dhe regjistri 

themeltar 
 
1. Sekretaritë mësimore të fakulteteve dhe 
departamenteve duhet të mbajnë regjistër 
bazë të studentëve me të dhënat personale 
të tyre, vlerësimet e marra gjatë ndjekjes së 
programit të studimit, të dhëna mbi 
diplomën ose diplomat e marra bashkë me 
suplementin e diplomës etj., të formatuara 
këto sipas standardeve shtetërore. 
2. Regjistri i studentëve plotësohet në formë 
të shkruar dhe elektronike dhe mbahet në 
ruajtje të përhershme. Sekretaria mësimore 
e çdo fakulteti apo departamenti përpilon, 
administron dhe është përgjegjëse për 
mirëmbajtjen e regjistrit themeltar (bazë) të 
shkruar me dorë dhe me kompjuter. 
Regjistri themeltar pl otësohet me shkrim, 
pa korrigjime dhe nuk ndryshohet për asnjë 
arsye. 
3. Në sekretarinë mësimore depozitohen të 
firmosura nga anëtarët e personelit 
akademik ne kohen e duhur lista e 
studenteve te regjistruar ne kursin perkates 
e ndare ne leksione dhe seminare me 
informacionin per mungesat si dhe proces-
verbalet e vleresimeve ne provimet e 
pjesshme dhe perfundimtare te kurseve dhe 
cdo informacion tjeter qe kerkohet per te 
konfirmuar realizimin e procesit te 
mesimdhenies, i firmosur ky i fundit nga 
pergjegjesi i departamentit dhe dekani i 
fakultetit. 
4. Çdo studenti me regjistrimin fillestar në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë, i jepet 
një numër unik matrikullimi që e shoqëron 
deri në marrjen e diplomës ose çertifikatës, 
duke respektuar edhe udhëzimet e Ministrit 
të Arsimit dhe Shkencës. 
 

Neni 27 
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Viti akademik dhe organizimi i 
mësimdhënies 

 
1. Studimet në Universitetin "Ismail Qemali" 
të Vlorës zhvillohen me bazë vitin akademik 
i cili organizohet në tre semestra: 
a. Semestri i Vjeshtës, 
b. Semestri i Pranverës, 
c. Simestri i Verës. 
3. Semestri i Verës organizohet për t'u 
krijuar mundësi studentëve të rijapin 
provimet e cdo lënde në të cilat rezultojnë 
ngelës. Regjistrimi i studentëve në kurset 
semestrit të verës bëhet vëtem nëpërmjet 
Sistemit të Manaxhimit të Informacionit 
Univlora. Cdo student mund të regjistrohet 
në kurset e lëndëve në të cilat rezulton 
ngelës, por numri i krediteve që mund të 
marre është i kufizuar dhe në total nuk 
duhet te jete me shume se 40 (dyzet). Keto 
kurse zgjatin të paktën tre javë dhe 
organizohen në formën konsultimeve ose 
leksioneve të permbledhura të 
mirëpërcaktuara në syllabus. 
4. Për kurset e Semestrit të Verës mund të 
aplikohen tarifa mbi bazë të numrit të 
krediteve të regjistruara, pasi këto tarifa 
janë aprovuar më parë. Çdo fakultet dhe 
departament jo me vonë se dy javë para 
fillimit të semestrit të verës, duhet të shpallë 
orarin e kurseve të këtij semestri. Orët 
mesimore të realizuara në këtë semestër 
nga cdo pedagog përllogariten si pjesë e 
ngarkesës mësimore vjetore. 
5. Fillimi i vitit akademik shpallet nga Ministri 
i Arsimit dhe Shkencës. 
6. Organizimi i vitit akademik, datat fillimit të 
semestrave dhe sezoni i provimeve, 
shpallen nga rektori në fillim të vitit 
akademik. 
 

Neni 28 
Transferimet e studimeve 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ofron 
mundësi për transferime të studentëve në 
vite të ndërmjetme midis programeve të të 
njëjtit cikël, brenda vetë institucionit apo 
institucioneve të ndryshme të arsimit të 
lartë, si dhe për transferime nga programet 
e mëparshme në programe të studimeve të 

ciklit të parë, si dhe transferime nga një 
formë studimi në një formë tjetër. Këto 
transferime bëhen mbi bazën e kërkesës së 
studentit duke respektuar procedurat, 
kushtet dhe kriteret e vendosura. Të gjitha 
trasferimet miratohen nga rektori. 
2. Për procedurat e ripranimeve, 
transferimeve dhe regjistrimeve në 
programe të dyta studimi, me vendim te 
rektoratit ngrihet komisioni përkates i 
përhershem në nivel institucioni. Në çdo 
departament, me urdhër të dekanit ngrihen 
komsionet e ekuivalentimit dhe vleresimit te 
cilat miratohen prej tij. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ka të 
drejtë t'i mohojë të drejtën për transferim 
çdo studenti mbi kritere akademike. 
Proçedurat transferuese përfundojnë 
përpara fillimit të vitit akademik. 
4. Të drejtën për transferime studimesh e 
kanë studentët që kanë siguruar të paktën 
30 kredite. 
5. Të gjitha llojet e trasferimeve bëhen mbi 
bazën e kërkesës së studentit duke 
plotësuar një formular tip. Ky formular 
publikohet në faqen zyrtare të universitetit 
së bashku me informacionin e nevojshëm. 
Kërkesat për trasferime pranohen dhe 
administrohen në Zyrën e Marrëdhënieve 
me Studentet gjatë gjithë vitit akademik deri 
në 10 Shtator të çdo viti, përveç rasteve kur 
parashikohet ndryshe nga aktet e tjera 
nenligjore. Më tej, këto kerkesa I përcillen 
Zyrës Akademike. 
 

Neni 29 
Transferimi për në institucione të tjera të 

arsimit të lartë 
 
1. Kërkesat e studentëve të Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë të cilët duan të 
tranferohen në universitete të tjera të vendit, 
në të njëjtën program dhe sistem, nëpermjet 
zyrës akademike i përcillet rektoratit jo më 
vonë se data 15 Shtator e çdo viti. 
Propozimet u përcillen universiteteve 
përkatëse shoqëruar me dokumentacionet e 
nevojshëm për vlerësim. 
2. Pas përgjigjes së pranimit nga universiteti 
pritës, përcillet dokumentacioni i plotë I 
studentit që përmban: detyrimet e shlyera 
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me notat përkatëse, dëftesa e shkollës së 
mesme, dokumentacioni i bursës, etj. 
Studenti i transferuar humb statusin e 
studentit të Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. 
3. Vendimi i transferimit i percillet nga 
rektorati zyrës akademike, zyrës së 
regjistrimit, sekretarive mesimore dhe 
Drejtorisë së IT-së per kryerjen e gjithë 
veprimeve proceduriale të mëtejshme. 
 

Neni 30 
Transferimi nga institucionet e tjera të 

arsimit të lartë dhe brenda vetë 
universitetit 

 
1. Kerkesat dhe dokumentacionin e 
studentëve që duan të transferohen në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë, zyra 
akademike ua percjelle fakulteteve 
perkatese jo me vone se data 15 Shtator e 
cdo viti. Komisioni i ekuivalentimit, i ngritur 
pranë çdo departamenti, mbi bazën e 
dokumentacionit që dërgon universiteti 
përkatës, përcakton detyrimet që do të ketë 
studenti, nëse pranohet në atë program 
studimi, sipas planit mësimor në fuqi si dhe 
njohjen e shlyerjes së lëndëve me 
ekuivalencë. 
2. Komisioni i ekuivalentimit dhe vlerësimit 
brenda 3 ditëve i përcjellë dekanit të 
fakultetit listën e studentëve të propozuar që 
plotesojnë kriteret e trasferimit. Dekani i 
përcjell këtë listë zyrës akademike dhe për 
dijeni rektorit. 
3. Zyra akademike administron gjithë 
propozimet e njësive kryesore dhe i 
përcjellë ato brenda datës 20 Shtator prane 
komisionit perkates te ripranimeve, 
trasferimeve dhe regjistrimeve në programe 
të dyta studimi, i cili pas shqyrtimit i dërgon 
propozimet rektorit. 
4. Vendimin për pranimin e studentëve të 
propozuar për transferim e merr rektori duke 
patur parasysh mundësitë e kapacitetin e 
programit dhe ciklit të studimit sipas kuotave 
të përcaktuara në vendimin e Këshillit të 
Ministrave si dhe rezultatin e ekuivalentimit. 
5. Studentët që kanë kryer një pjesë të 
studimeve në institucione të huaja të arsimit 
të lartë, mund të transferohen në 

Universitetin "Ismail Qemali" Vlore, bazuar 
në kërkesën e tyre dhe dokumentacionin që 
paraqesin. Pasi bëhet verifikimi për 
saktësinë e dokumentacionit, komisioni i 
ekuvalentimit përcakton detyrimet, nëse 
studenti pranohet. Procedurat e mëtejshme 
janë të njëjta si në rastin e studentëve që 
kërkojnë transferim nga universitetet brenda 
vendit. 
6. Vendimi i transferimit i përcillet nga 
rektorati Zyres Akademike, Zyrës së 
Regjistrimit, sekretarive mësimore dhe 
Drejtorisë së IT-së për kryerjen e gjithë 
veprimeve proceduriale të mëtejshme. 
7. Transferimet e studentëve brenda vetë 
institucionit mund të bëhen vetëm për 
programe të përafërta studimi. Për këto 
transferime ndiqet e njëjta procedurë si në 
rastin e studentëve që kërkojnë transferim 
nga universitetet brenda vendit, duke patur 
parasysh mundësitë dhe kapacitetin e 
programit dhe ciklit të studimit sipas kuotave 
të përcaktuara në vendimin e Këshillit të 
Ministrave si dhe rezultatin e ekuivalentimit. 
8. Të gjitha transferimet bëhen sipas akteve 
ligjore dhe nenligjore të miratuara nga 
MASH. 
 

Neni 31 
Ndjekja e një programi të dytë studimi. 

 
1. Personat që kanë përfunduar një 
program studimi, kanë të drejtë të ndjekin 
një program të dytë studimi. Në këtë rast si 
rregull përzgjidhen kandidatët, të cilët kanë 
mesatare më të lartë. Kandidatët që 
pranohen në një program të dytë studimi 
përballojnë koston e plotë të studimeve. 
Nga ky rregull përjashtohen studentët e 
shkëlqyer sipas kritereve dhe procedurave 
që parashikon ligji nr. 9741, datë 
21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe 
aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 
2. Kuotat e pranimit dhe tarifa e shkollimit 
për programet e dyta të studimit 
përcaktohen me vendim të Keshillit te 
Ministrave. Kritere specifike për t'u pranuar 
në një program të dytë studimi përcaktohen 
në rregulloret e fakulteteve. 
 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
24 

Neni 32 
Njohja dhe ekuivalentimi i diplomave dhe 

i periudhave të studimeve 
 
1. Universiteti "Ismail Qemali" i Vlorës mund 
të bëjë ekuivalentim të pjesëve ose 
programesh të plota studimi ose diploma të 
marra në institucione të tjera të vendit ose 
të huaja. Ekuivalentimi realizohet nga një 
komision ad-hoc i ngritur ne njesine 
përkatëse. Ky komision shqyrton rastet kur 
studenti kandidon për transferim programi 
studimi në vite të ndërmjetme, kur pranohet 
në program të dytë studimi ose kur i 
kërkohet nga MASh-i në kuadër të 
procedurave të njohjes se diplomave të 
huaja. 
2. Proçedurat dhe kërkesat për ekuivalentim 
përcaktohen në Rregulloren e Universitetit. 
 

Neni 33 
Viti akademik sabatik 

 
1. Personeli akademik me tituj i Universitetit 
"Ismail Qemali"Vlorë ka të drejtë që çdo 7 
vjet, për periudha kohe deri në një vit, të 
punojë përpërparimin e tij akademik, pas 
miratimit të këshillit të Fakultetit të 
njësisëkryesore. Autoritetet drejtuese në 
universitet nuk kanë të drejtë për vit sabatik 
gjatë kohës së ushtrimit të mandatit si 
drejtues, i zgjedhur apo i emëruar. Gjatë 
kësaj periudhe, personelit akademik nuk i 
ngarkohet detyrë mësimdhënieje. Personeli 
akademik mund të ndjekë gjatë këtij vitie 
dhe kurse specializimi deri tremujore jashtë 
institucionit. 
2. Midis të interesuarit dhe Rektorit të 
Universiteti "Ismail Qemali"Vlorë 
nënshkruhet një kontratë e posaçme. 
 

Neni 34 
Vlerësimi 

 
1. Në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë 
shkalla e përvetësimit të programit mësimor 
vlerësohet me sistemin prej dhjetë notash 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Nota më e ulët për 
kalim është 5(pesë). Në listën e notave që 
shoqërojnë diplomën pasqyrohen vetëm 

notat përfundimtare kaluese ≥ 5 të çdo 
lënde. 
2. Mesatarja e studentit llogaritet si 
mesatare e ponderuar. Shuma e produkteve 
të notave përfundimtare me kreditet 
përkatëse të lëndës pjestohet me totalin e 
kredive. Universiteti "Ismail Qemali" 
akordon për studentët në perfudim të 
studimeve titujt e nderit në tre nivele në 
bazë të mesatares së përgjithshme të 
notave si më poshtë: 
a. 8.00-8.89, cum laude 
b. 8.90-9.39, magna cum laude 
c. 9.40-10.00, summa cum laude 
Këta tituj lëshohen së bashku me diplomën 
universitare të fituar nga studenti. 
3. Një student me mesatare 10 (dhjetë) 
dekorohet nga Senati Akademik me 
"Medalje të Artë". 
4. Lëshimi i një diplome me tituj nderi nga 
universiteti do të bazohet vetëm në kredite 
te Universitetit "Ismail Qemali" të Vlorës ose 
studenti duhet të ketë fituar të paktën 110 
kredite në Universitetin "Ismail Qemali" e 
Vlorës në mënyrë që të jetë i zgjedhshëm 
për të tillë tituj nderi. Dorëzimi i diplomave 
bëhet me ceremoni të përgjithshme për të 
gjithë fakultetet në shkallë universiteti dhe 
dorëzimi i diplomave bëhet personalisht nga 
Rektori, në prani të përfaqesuesve të 
Senatit Akademik, të profesoratit, 
administratës e studentëve. 
 

Neni 35 
Detyrimet dhe të drejtat e studentëve 

 
1. Një person fiton statusin e studentit me 
regjistrimin në Universitetin “Ismail Qemali” 
Vlorë dhe e humbet me marrjen e diplomës 
ose çertifikatës përkatëse si edhe në raste 
të ndryshme të çregjistrimit të tij. 
2. Studentët janë të detyruar: 
a. Të zbatojnë rregullat e hartuara ne statut 
dhe rregullore; 
b. Të ndjekin kurset e plota të leksioneve, 
seminareve, laboratoreve, praktikave 
mësimore, etj sipas syllabus-it të 
pedagogut; 
c. T'u kushtojnë vëmendjen e duhur 
studimeve dhe të marrin pjesë në tëgjitha 
veprimtaritë akademike; 
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d. Të paguajnë tarifat e shkollimeve dhe të 
shërbimeve që u ofrojnë institucioni brenda 
afateve; 
e. Të respektojnë kodin e etikës, dhe 
rregulloren e univerisitetit; 
f. Të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj të 
drejtave të personelit dhe të studentëve të 
tjerë. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" i Vlorës nuk 
mban përgjegjësi për pasojat që mund të 
rrjedhin nga mosnjohja e tyre. Për çdo 
shkelje nga ana e studenteve në rregulloren 
e institucionit përcaktohen masat disiplinore. 
4. Studentët kanë këto të drejta: 
1. Të përfaqësohen në Këshillat e 
Fakulteteve, në Këshillin e Administrimit dhe 
në Senatin Akademik; 
2. Të përfitojnë bursë studimi kur plotësojnë 
kushtet e përcaktuara nga Këshilli I 
Ministrave si dhe shpërblime të veçanta që 
administrohen nga universiteti; 
3. Të shprehin opinionin e tyre për cilësinë e 
mësimdhënies dhe punën e personelit 
akademik të institucionit; 
4. Të ndjekin një degë të dytë studimesh kur 
plotësojnë kushtet akademike; 
5. Të rregjistrohen për çdo lëndë që ju 
ofrohet në universitet duke respektuar 
procedurat e përcaktuara në rregullore; 
6. Të përdorin mjedise në biblioteka, salla 
kompjuterash dhe shërbime të tjera që 
ofrohen për studentët nga institucioni; 
7. Të organizohen në shoqata studentore 
jopolitike duke ju përmbajtur përcaktimeve 
të akteve ligjore e nënligjore përkatëse; 
 

Neni 36 
Karta e studentit 

 
1. Studentët e Universitetit pajisen me 
kartën e studentit, e cila është dokument 
unik. Me anë të saj studentët përfitojnë 
shërbime me çmime të reduktuara. Ministria 
e Arsimit dhe Shkencës përcakton kriteret 
dhe procedurat për përgatitjen dhe lëshimin 
e kartës së studentit. 
2. Përfitimet e studentëve nga përdorimi i 
kartës së studentit përballohen nga fondet e 
parashikuara në Buxhetin e Shtetit për 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 

3. Kategoritë e shërbimeve që ofrojnë entet 
shtetërore bëhen me vendim të Këshillit të 
Ministrave dhe me marrëveshje me 
organizma që kanë objekt të tyre interesat 
studentorë e me persona juridikë privatë që 
ofrojnë shërbime të ndryshme. 
 
Neni 37 
Organizimet studentore 
 
1. Këshillat e studentëve janë organizime të 
pavarura të studentëve në universitet, të 
cilat nuk zhvillojnë veprimtari politike dhe 
ekonomike. Këta këshilla promovojnë 
pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinojnë 
përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të 
universitetit, në strukturat mësimore-
kërkimore dhe të shërbimeve. 
2. Këshillat e studentëve zgjidhen çdo vit 
nga votat e studentëve në semestrin e dytë 
të çdo viti akademik dhe mbështeten në 
legjislacionin në fuqi. Këshillat e studentëve 
organizohen në nivel fakulteti (këshilli i 
studentëve të fakultetit), në nivel universiteti 
(Këshilli I studentëve të UV) dhe në nivel 
kombëtar (Këshilli Kombëtar i Studentëve). 
3. Këshillat e studentëve nuk mund të 
organizohen me struktura të tjera politike e 
jopolitike, jashtë institucioneve përkatëse të 
arsimit të lartë. 
4. Modalitetet dhe procedurat për krijimin, 
organizimin dhe funksionimin e tyre 
përcaktohen në statutin dhe rregulloren e 
tyre, në përputhje me Ligjin për Arsimin e 
Lartë, Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlore dhe Rregulloren. 
5. Këshillat e studentëve shprehin mendime 
dhe propozime për të gjitha problemet me 
interes të përgjithshëm të universitetit si për 
planet dhe programet e studimeve, 
rregulloret për veprimtaritë mësimore, të 
drejtën për të studiuar, cilësinë e 
shërbimeve, përcaktimin e tarifave të 
shkollimit dhe kontributeve të tjera 
financiare për studentët, bilancet vjetore 
paraprake të shpenzimeve ose ndarjen e 
burimeve financiare, zhvillimin e 
veprimtarive të ndryshme kulturore, 
artistike, sportive etj. 
 

KREU V 
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PERSONELI I UNIVERSITETIT DHE 
PUNËSIMI 

 
Neni 38 

Struktura dhe Organika 
 

Struktura dhe organika e personelit të 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë 
propozohet nga rektorati dhe miratohet nga 
Këshilli i Administrimit. Struktura duhet të 
përmbajë numrin e punonjësve të 
Rektoratit, administratës dhe çdo njësie 
përbërëse të universitetit. 
 

Neni 39 
Personeli i universitetit 

 
1. Personeli i Universitetit "Ismail Qemali" të 
Vlorës përbëhet nga: 
a. Personeli akademik në përbërje të të cilit 
janë: 
• Profesorët 
• Docentët 
• Lektorët 
b. Personeli ndihmës mësimor shkencor në 
përbërje të të cilit janë: 
• Laborantët me arsim të lartë 
• Laborantët me arsim të mesëm 
c. Personeli administrativ. Pjesë e personelit 
administrativ janë të gjithë punonjësit të cilët 
janë pjesë e administratës dhe kryejnë 
detyra që shërbejnë në realizimin e misionit 
të arsimit të lartë pranë Universitetit "Ismail 
Qemali" të Vlorës. 
2. Personeli akademik, personeli ndihmës 
mësimor-shkencor dhe personeli 
administrative fillojnë e përfundojnë 
marrëdhëniet e punës në mënyrën e 
përcaktuar në Kodin e Punës, ligjin Nr. 
9741, datë 21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë 
në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar 
dhe kriteret e posaçme të parashikuara në 
këtë Statut e Rregulloren e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë. Personeli akademik 
si dhe specialistë të tjerë të jashtëm, lidhin e 
përfundojnë marrëdhëniet me marrëveshje 
të veçanta që i nënshtrohen legjislacionit 
juridikocivil së drejtës ndërkombëtare në 
mënyrën e format e parashikuara në 
Rregulloren e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. 

3. Personeli akademik me titull "Profesor" 
mund të shkëputet përkohësisht nga 
institucioni I arsimit të lartë, me të drejtë 
rikthimi, për një periudhë maksimale prej 5 
vjetësh, të rinovueshme, për t'u angazhuar 
në detyra të rëndësishme shtetërore dhe 
politike. Këtu përfshihen edhe pozicionet 
drejtuese të agjencive të rëndësishme të 
sistemit të arsimit dhe shkencës. Për 
periudhën e shkëputjes, ky personel 
akademik mund të zëvendësohet nga 
personel akademik me kontratë të 
përkohshme ose nga personel akademik i 
ftuar. 
 

Neni 40 
Punësimi i personelit me kohë të plotë 

 
1. Punësimi në Universitetin "Ismail Qemali" 
të Vlorës bëhet në mbështëtje të 
legjislacionit të punës në Republikën e 
Shqipërisë, të ligjit nr 9741 dt 21.05.2007 
"Per Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar, dhe të këtij statuti. 
Ky punësim realizohet nëpërmjet 
proçedurës së konkurimit të hapur duke 
garantuar një proçes transparent, të 
paanshem dhe objektiv. 
2. Rregullat, kriteret dhe proçedurat e 
punësimit, të drejtat dhe detyrat e personelit 
përcaktohen në rregulloren e universitetit. 
 

Neni 41 
Kërkesat për Punësim 

 
1. Personat kandidatë për punësim të të tre 
niveleve, duhet të plotësojnë këto kërkesa 
të përgjithshme: 
a. të zotërojnë aftësitë e nevojshme 
profesionale për vendin e punës për të cilin 
konkurojnë 
b. të kenë aftësinë e punës në grup dhe të 
komunikimit profesional me kolegët dhe 
studentët 
c. të mos jenë dënuar me vendim të formës 
së prerë 
d. të mos jetë marrë më parë ndaj tyre 
masa disiplinore e largimit nga puna apo 
zgjidhjes së kontratës nga Universiteti 
"Ismail Qemali" Vlore. 
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e. të mos kenë vepruar ose propoganduar 
në veprim të prishjes së imazhit të 
universitetit dhe autoriteteve drejtuese, ne 
median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale 
etj. 
2. Komisionet ad-hoc të vlerësimit 
kontrollojnë me rigorozitet plotësimin e 
këtyre kërkesave më pare se të filloj 
procedura e vlerësimit duke eliminuar 
kandidatet që nuk i plotesojnë. Kërkesa të 
tjera të veçanta vendosen në njoftimin e 
konkurimit për vendin e lirë të punës 
mbështëtur në pozicionin dhe përshkrimin e 
punës. Këto kërkesa i propozohen 
paraprakisht rektorit nga njësitë përkatëse 
që kërkojnë plotësimin e vendit vakant. 
 

Neni 42 
Norma mësimore dhe mbingarkesa 

 
Norma mësimore për personelin akademik 
përcaktohet me Udhëzim të Ministrit të 
Arsimit dhe të Shkencës. Personelit 
akademik i njihet e drejta e pagesës së 
orëve të realizuara mbi normën, sipas 
akteve ligjore e nënligjore në fuqi. Elemente 
të normës së pedagogut janë mësimdhenia, 
kërkimi shkencor, dhe veprimtaria në 
mbështëtje të institucionit. 

 
Neni 43 

Proçedura e Konkurimit 
 
Proçedura e konkurimit fillon me publikimin 
e vendit të lirë të punës. Publikimi i vendit të 
lirë të punës dhe njoftimi për konkurim 
bëhet nga Rektori konform procedurave 
standarte për këto raste dhe njëkohësisht 
publikohet në faqen zyrtare te internetit apo 
në stendat e njoftimeve në ambientet e 
Universitetit. Njoftimi duhet të përmbajë: 
pozicionin, përshkrimin e vendit të punës, 
kërkesat e përgjithshme dhe të vecanta, 
listën e dokumenteve që duhet të paraqesin 
kandidatët, afatin brenda të cilit do të kryhen 
aplikimet për vendin vakant, vendin e 
dorëzimit të dokumentacionit dhe menyrën 
e dorëzimit të tij (personalisht, me postë apo 
elektronike). Pas paraqitjes së 
dokumentacionit nga aplikantët, për vendin 
vakant dhe dokumentimit të këtij 

dokumentacioni nga struktura përkatëse e 
rektoratit, fillon procesi I vlerësimit nga 
komisionet përkatëse, në përfundim të të 
cilit i paraqesin Rektorit rezultatet e 
konkurimit dhe i bën ato publike. 
 

Neni 44 
Komisioni i vlerësimit 

 
1. Komisioni i vlerësimit të kandidaturave 
për personel akademik zgjidhet me votim 
nga departamenti përkatës dhe përbëhet 
nga tre anetarë të departamentit, një anëtar 
nga një departament tjetër dhe përgjegjësi i 
departamentit i cili është njekohësisht dhe 
kryetar I komisionit. Ky komision pasi 
miratohet nga dekani i fakultetit perkates, 
bën vlerësimin e gjithë kanditaturave të 
paraqitura mbi bazën e dosjeve dhe 
intervistës. Vlerësimi bëhet me pikë dhe 
ndiqet proceduara konform e përcaktuar në 
rregulloren e universitetit dhe udhëzimin 
përkatës. Komisionet ad-hoc plotësojnë 
pasqyrën përmbledhëse të rezultateve të 
konkurimit në të dy fazat dhe së bashku me 
gjithë dokumentacionin përkates ia përcjellin 
dekanit të fakultetit. Më tej dekani i fakultetit, 
përcjellë dosjet përkatëse dhe klasifikimin 
tek rektori brenda një periudhe një javove. 
Rektori vendos përfundimisht mbi 
kandidaturat e paraqitura. 
2. Komisioni i vlerësimit të kandidaturave 
për personel administrativ propozohet nga 
kancelari dhe miratohet nga rektori. Ky 
komision bën vlerësimin e gjithë 
kanditaturave të paraqitura mbi bazën e 
dosjeve dhe intervistës. Vlerësimi bëhet me 
pikë dhe ndiqet proceduara konform e 
përcaktuar në rregulloren e universitetit dhe 
udhëzimin përkatës. Komisioni ad-hoc 
plotëson pasqyrën përmbledhëse të 
rezultateve të konkurimit në të dy fazat dhe 
së bashku me gjithë dokumentacionin 
përkates ia përcjellin kancelarit te 
institucionit. Më tej kancelari i institucionit 
përcjellë dosjet përkatëse dhe klasifikimin 
tek rektori brenda një periudhe një javove. 
Rektori vendos përfundimisht mbi 
kandidaturat e paraqitura. 
 

Neni 45 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
28 

Koha e proves 
 

I punësuari rishtaz në Universitetin "Ismail 
Qemali" të Vlorës i nënshtrohet një periudhe 
prove (jo domosdoshmërisht) e cila nuk 
mund të jetë më shumë se sa 1 vit 
akademik. Në mbarim të kësaj periudhe 
vendoset nëse marredhenia e punës do të 
vazhdoje apo do të ndërpritet. Në rast të 
ndërprerjes së marrdhenies së punës, të 
punësuarit duhet t'i bëhen të ditura arsyet 
që çojnë në marrjen e një vendimi të tillë. 
 

Neni 46 
Kontrata e punës 

 
1. Kontratat e punës, për personelin e 
Universitetit "Ismail Qemali" të Vlorës 
nënshkruhen nga Rektori. Rektori për disa 
kategori të caktuara punësh mund t'i 
delegojë këtë të drejtë një personi tjetër të 
autorizuar prej tij me akt përkatës. 
2. Kontrata e punës nder te tjera duhet të 
përmbajë: 
a. identitetin e palëve 
b. vendin e punës 
c. përshkrimin e punës që do të kryejë 
individi 
d. datën e fillimit 
e. kohëzgjatjen e marrëdhenies së punës 
f. kohëzgjatjen e kohës së punës dhe të 
pushimit 
g. detyrat, të drejtat dhe detyrimet e palëve 
h. normën mësimore (për personelin 
përkatës) e të tjerë element që 
konsiderohen të rëndësishëm 
3. Kontrata e punës nënshkruhet jo më 
vonë së 30 ditë nga dita e emerimit në 
punë. Si rregull, personeli akademik i 
përzgjedhur pas konkurimit merret në punë 
fillimisht me kontratë një vjeçare. Kjo 
kontratë me afat njëvjeçar mund të 
përsëritet edhe për një vit. Pas përfundimit 
të këtij afati dhe në rast se plotësohen 
kushtet e vëna në kontratë, Rektori vendos 
nëse mund të lidh kontratë me kohëzgjatje 
të pacaktuar. Bazuar në vlerësimin e 
performancës për kandidatët që kanë 
eksperiencë në punë në profesion jo më 
pak se 5 vjet, kontrata e punës mund të 
lidhet me kohëzgjatje të pacaktuar. Për 

personelin akademik me grada shkencore, 
kontrata e punës mund të lidhet me 
kohëzgjatje të pacaktuar. Për personelin 
akademik me titullin "Profesor", kontrata e 
punës lidhet me kohëzgjatje të pacaktuar. 
 

Neni 47 
Personeli akademik i ftuar 

 
1. Personeli akademik i ftuar thirret për 
nevoja të mësimdhënies dhe kërkimit 
shkencor në Universitetin “Ismail Qemali” 
Vlorë. Personel akademik të ftuar dhe mund 
të jenë: 
a. Profesor 
b. Docent 
c. Lektor 
d. Specialist të kualifikuar në fusha 
përkatëse dhe plotësojnë kriteret bazë të 
punësimit në UV 
2. Personeli akademik i ftuar përzgjidhet 
dhe miratohet në keshillat e fakulteteve nga 
lista e personave që propozohen nga 
departamentet përkatëse, duke mbajtur 
parasysh formimin akademik të tyre apo 
eksperiencën profesionale, në një fushë të 
caktuar, e cila i shërben nevojave konkrete 
të mësimdhenies ose kërkimit shkencor. 
Kriteret për përzgjedhjen e këtij personeli 
përcaktohen në rregulloret e fakulteteve. 
 

Neni 48 
Personeli akademik me kontratë 

 
1. Njësitë kryesore me propozim të njësive 
bazë, përcaktojnë nevojat e tyre për staf të 
jashtëm dhe i percjellin rektorit kerkesen per 
miratimin e numrit të personelit akademik 
me kontratë me kohë të plotë apo të 
pjesshme në Senatin Akademik. Senati 
Akademik duke u mbështetur në keto 
propozime në varësi të burimeve financiare 
që ka në dispozicion, miraton çdo vit numrin 
e personelit akademik me kontratë për 
gjithë univerisitetin i cili pasqyrohet në 
strukturen dhe në buxhetin e institucionit. 
2. Punësimi për personelin me kontratë me 
kohë të plotë apo të pjesshme bëhet në 
perputhje me nenin 49 të ligjit nr. 9741, datë 
21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar. 
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Personeli që punësohet me kotratë me kohë 
të plotë ose të pjesshme, miratohet nga 
dekani i fakultetit dhe propozohet nga 
përgjegjesi i departamentit përkatës, duke 
mbajtur parasysh formimin akademik të tyre 
apo eksperiencën profesionale, në një fushë 
të caktuar, e cila i shërben nevojave 
konkrete të mësimdhenies ose kërkimit 
shkencor. Në propozimet e tyre 
departamentet i referohen jo vetëm 
kërkesave të kandidatëve të mundshëm por 
dhe informacioneve të tjera, duke 
kombinuar nevojën për mësimdhënie me 
kualifikimet e tyre. Për këte grup të 
personelit kontrata do të nënshkruhet për 
një punë të caktuar dhe për një kohë të 
caktuar. Rregulla më të hollësishme për 
perzgjedhjen e personelit akademik me 
kontratë me kohë të plotë dhe të pjesshme 
do të përcaktohen në rregulloret e njësive 
kryesore. 
 

Neni 49 
Mbarimi i marrëdhënieve të punës 

 
1. Marrëdheniet e punës në Universitetin 
“Ismail Qemali” Vlore rregullohen me ligj 
dhe mbarimi i ketyre marrëdhënieve per cdo 
kategori te personelit bëhet kur: 
•    kur japin dorëheqjen. 
• kur mbaron afati i parashikuar në 
kontratën e punës. 
• kur bëhen të paaftë për kryerjen e 
detyrave për shkaqe fizike dhe mendore. 
• kur dënohen me vendim të formës së 
prerë 
• kur konkludohet paaftësi për kryerjen e 
detyrave apo papershtatshmëri me vendin 
e punës (në rastin e ndryshimit të kërkesave 
për vendin e punës apo ndryshim ose 
mbyllje të departamenteve dhe njësive të 
tjera) 
• kur shkelen rregullat e etikës së jetës 
akademike, të statutit dhe rregullores, nuk 
respektohet hierarkia universitare. 
• kur merret masa disiplinore e largimit nga 
puna. 
 

Neni 50 
Masat disiplinore 

 

1. Masat displinore jepen konform 
procedurave te percaktuara ne Kodin e 
Punes, ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për 
Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar, Statutin dhe 
rregulloren e UV-se. Autoritetet drejtuese të 
Universitetit “Ismail Qemali” Vlore marrin 
masa disiplinore në raste të mosplotësimit 
të detyrave të parashikuara në kontratën e 
punës, të mosrespektimit të urdhrave të 
titullarëve, të thyerjeve të disiplinës në 
punë, shkeljeve te rregullave dhe 
stadandarteve akademike si dhe në raste 
shkeljesh të rregullave të etikës dhe Kodit te 
Punes e parashikuar kjo dhe ne nenin 50, 
pika 6 e ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për 
Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar. 
2. Llojet e masave disiplinore që marrin 
autoritetet drejtuese të universitetit në rastin 
shkeljes së dispozitës së mësipërme janë: 
a. Tërheqje vemendje. 
b. Vërejtje me shkrim. 
c. Vërejtje me paralajmerim. 
d. Pezullim nga detyra. 
e. Largim nga puna. 
3. Masat disiplinore jepen nga Rektori me 
propozim të shefit të departamentit, dekanit, 
zëvendësrektorit. Masat disiplinore jepen 
nga direkt nga rektori për rastet që 
parashikohen në Kodin e Punës, në ligjin 
Nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për Arsimin e 
Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, Statutin dhe Rregulloren e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. 
Rregulla, procedura dhe rastet për të cilat 
merret masa disiplinore përcaktohen me te 
detajuara në rregulloren e universitetit. 
 

Neni 51 
Konflikti i interesave 

 
Punonjësit e Universitetit duhet të evitojnë 
situatën që krijojnë konflikte midis 
universitetit dhe interesave te tyre, po ashtu 
dhe institucioneve të tjera. 
 

Neni 52 
Kontrolli i cilësisë së mësimdhënies 
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1. Njësia e Vlerësimit të Brendshëm të 
Cilësisë dhe Akreditimit është pjesë e 
strukturës së universitetit dhe përbëhet nga: 
a. Pergjegjesi i njesise 
b. Specialisti 
c. Një përfaqësues për çdo njësi kryesore 
d. Një përfaqësues i Këshillit të Studentëve 
e. Një përfaqësues i Drejtorisë së 
Informacionit të Teknologjisë 
f. Një përfaqësues ekspert i jashtëm i 
propozuar nga APAAL. 
2. Kjo njësi ka për qëllim të vlerësojë 
periodikisht çdo semester efikasitetin e 
veprimtarive mësimore dhe të praktikave 
profesionale, procesin e kontrollit të dijeve, 
diplomimit, si dhe të veprimtarive 
administrative dhe financiare të Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë. Pas përfundimit te 
semestrit kjo njësi i paraqet Rektoratit 
raportin e vlerësimit semestral. 
 

Neni 53 
Kërkimi shkencor 

 
1. Është detyrë e Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë dhe gjithë administratës së 
Universitetit të nxisë kërkimim-shkencor. 
Kërkimi shkencor është një komponent 
shumë i rëndësishem i vlerësimit vjetor për 
gjithë stafin akademik. 
2. Personeli akademik i universitetit si dhe 
studentët e ciklit të dytë dhe të tretë të 
studimeve kanë të drejtë të zhvillojnë 
aktivitet kërkimor shkencor për funksione të 
universitetit apo të institucioneve të tjera. 
 

Neni 54 
Financimi i kërkimit shkencor 

 
1. Veprimtaria kërkimore shkencore brenda 
universitetit planifikohet dhe mbështetet 
financiarisht në përputhje me aktet ligjore 
dhe nënligjore në fuqi. Financimet për 
kërkimin shkencor për çdo vit, miratohen si 
pjese e buxhetit. 
2. Personeli akademik, studentët e ciklit të 
dytë dhe të tretë kanë të drejtë të aplikojnë 
pranë Rektoratit, për fondet e miratuara nga 
buxheti i UV-së, për kërkimin shkencor, 
kualifikimet, botimet, konferencat shkencore 
etj. Në rregulloren e brendshme për 

administrimin, financat dhe kontabilitetin 
përcaktohen procedurat për miratimin e 
mbështetjes financiare dhe rimbursimin e 
pagesave për aktivitetin e kërkimit shkencor 
të personelit të universitetit. 
 

Neni 55 
Kërkimi shkencor me ose për të tretët 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlore 
nëpërmjet strukturave të tij, u ofron të 
tretëve ose pranon oferta për kërkim 
shkencor, ekspertizë shkencore, shërbime e 
të tjera, duke ndjekur procedurat e miratimit 
dhe kontribuar financiarisht sipas 
marrëveshjeve e në përputhje me 
Rregulloren. 
2. Aktivitetet kërkimore shkencore për 
llogari të të tretëve mund të realizohen kur 
plotësohen kur nuk cënon përmbushjen e 
detyrimeve ndaj universitetit sipas kontratës 
së punës dhe nuk pengon punën kërkimore 
dhe shkencore në universitet. 
3. Të ardhurat që krijohen nga aktiviteti 
kërkimor shkencor, për llogari të universitetit 
apo për institucione të tjera, përdoren sipas 
akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke 
synuar stimulimin e pjesmarrësve në këto 
aktivitete. 
 

KREU VI 
AUTONOMIA FINANCIARE 

 
Neni 56 

Autonomia financiare 
 

Universiteti "Ismail Qemali" Vlore 
funksionon sipas parimit të autonomisë 
financiare. Mënyra e përdorimit të të 
ardhurave nga UV përcaktohet në 
rregulloren e brendshme për administrimin, 
financat dhe kontabilitetin. 
 

Neni 57 
Hartimi i buxhetit 

 
1. Projektbuxheti hartohet nga Rektorati, 
duke u mbështetur në programin buxhetor 
afatmesëm 3-vjeçar dhe në propozimet e 
ardhura nga fakultetet dhe njësitë e tjera, si 
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dhe miratohet nga Senati Akademik, pasi 
miratohet prej KADM-it. 
2. Hartimi i buxhetit bëhet në përputhje me 
standardet e vendosura nga Ministria e 
Financave. Projektbuxheti i përcillet Ministrit 
të Arsimit dhe të Shkencës, i cili brenda 30 
ditëve ushtron kontrollin që i takon sipas 
ligjit në formën e kërkesës së motivuar për 
rishikim. 
 

Neni 58 
Burimet e financimit 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlore ka 
buxhetin tij që krijohet nga burime të 
përcaktuara dhe që realizohet në përputhje 
me rregulla ligjore të detyrueshme 
përgjithësisht në entet publike duke ruajtur 
autonominë në përdorimin e të ardhurave. 
2. Burimet e financimit të "Ismail Qemali" 
Vlore janë : 
a. transferta nga buxheti i shtetit 
b. të ardhura të krijuara nga Universiteti 
"Ismail Qemali" Vlore 
c. burime të tjera me destinacion. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" Vlore përgatit 
rregulloren e tij për mënyrën e përdorimit të 
fondeve të krijuara nga të ardhurat e USH, 
në respektim të ligjeve në fuqi. 
 

Neni 59 
Kontrolli dhe auditimi 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali" Vlore i 
nënshtrohet auditit financiar (të brendshëm 
e të jashtëm), që realizohet nga institucionet 
e parashikuara me ligj. 
2. Kontrolli dhe auditimi i brendshëm në 
"Ismail Qemali" Vlore dhe në njësitë 
përbërëse të tij, realizohet nga auditi i 
brendshëm i Universiteti "Ismail Qemali" 
Vlore dhe njësitë e auditit të brendshëm të 
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 
 

KREU VII 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 

Neni 60 
Vula zyrtare dhe stema 

 
1. Universiteti "Ismail Qemali"Vlorë ka vulën 
zyrtare sipas modelit të miratuar nga Këshilli 
i Ministrave. 
2. Universiteti "Ismail Qemali"Vlorë ka për 
simbol të tij stemën e paraqitur nga modeli i 
miratuar në faqet pasardhëse. Fakultetet e 
veçanta miratojnë simbolet e tyre nisur nga 
ky model. 
 

Neni 61 
Miratimi i rregulloreve 

 
Brenda dy muajve nga miratimi i këtij 
Statuti, Senati akademik miraton 
Rregulloren e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. Rregulloret e tjera të njohura në këtë 
Statut, miratohen brenda një muaji nga 
miratimi i Rregullores së Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë. 
 

Neni 62 
Hyrja në fuqi 

 
Ky Statut hyn në fuqi me shpalljen e tij nga 
Rektori i Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë 
pas miratimit nga Ministri i Arsimit dhe 
Shkencës apo të nesërmen e mbarimit të 
afatit 2-mujor për t'u shprehur Ministri. Nëse 
Ministri e kthen këtë Statut për ripunim në 
Senatin Akademik, për vërejtje nga 
pikëpamja e ligjshmërisë, atëherë brenda 5 
ditëve nga kthimi i Statutit, Senati Akademik 
mblidhet për të shqyrtuar dhe miratuar 
ndryshimet e propozuara me 2/3 e votave 
dhe statuti i riparaqitet Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës për miratim. Nëse krijohet 
konflikt që nuk zgjidhet me mirëkuptim, 
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë rezervon 
të drejtën, që me vendim të Senatit 
Akademik, të kundërshtojë sipas rregullave 
ligjore për aktet administrative. 
 
KRYETARI I SENATIT 
Prof. Dr. Albert Qarri

Rregullorja 
 

Kreu I: Dispozita të përgjithshme Neni 1: Baza ligjore 
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Neni 2: Misioni dhe objekti 
Neni 3: Rregulloret e brendshme 
Neni 4: Qëllimet bazë 
Neni 5: Rregulla të veçanta 
Neni 6: Vendimet, urdhërat dhe 
udhëzimet 
Neni 7: Njoftimet, komunikimet 
shkresore dhe përdorimi i postës 
elektronike 
Neni 8: Njoftimi individual 
Neni 9: Interpretimi i aktit 
Neni 10: Interpretimi dhe 
kundërshtimi i aktit 
Neni 11: Korrigjimi dhe plotësimi i 
aktit 
 

Kreu II: Struktura organizative e 
universitetit 

Neni 12: Njësitë përbërëse dhe 
struktura 
Neni 13: Organizimi i brendshëm 
 

Kreu III: Funksione dhe kompetenca të 
tjera të organeve dhe autoriteteve 
drejtuese 

Neni 14: Senati Akademik 
Neni 15: Këshilli i Administrimit 
Neni 16: Rektorati 
Neni 17: Keshilli i Fakultetit 
Neni 18: Këshilli i Etikës 
Neni 19: Këshilli Botues 
Neni 20: Rektori 
Neni 21: Zëvendësrektorët 
Neni 22: Kancelari 
Neni 23: Dekani 
Neni 24: Zëvendësdekani 
Neni 25: Përgjegjësi i departamentit 
 

Kreu IV: Personeli i universitetit “Ismail 
Qemali” Vlorë dhe punësimi 

Neni 26: Personeli i Universitetit 
Neni 27: Punësimi 
Neni 28: Kërkesat për Punësim 
Neni 29: Përzgjedhja dhe emërimi i 
personelit akademik me kohë të 
plotë, ndihmës 
mësimor-shkencor dhe administrativ 
Neni 30: Personeli akademik i ftuar, 
me kontratë me kohë të plote ose të 
pjesshme 

Neni 31: Të drejtat dhe detyrat e 
personelit akademik 
Neni 32: Të drejtat dhe detyrat e 
personelit ndihmës mësimor-
shkencor 
Neni 33: Të drejtat dhe detyrat e 
personelit administrativ 
Neni 34: Masat disiplinore 
 

Kreu V: Organizimi i studimeve 
universitare 

Neni 35: Format e studimeve 
Neni 36: Programet e studimeve 
Neni 37: Ciklet dhe titujt e studimeve 
universitare 
Neni 38: Studimet me kohë të 
pjesshme 
Neni 39: Pranimi i studentëve 
Neni 40: Afati i studimeve 
Neni 41: Ndjekja e një programi të 
dytë studimi 
Neni 42: Nderprerja e studimeve 
Neni 43: Shkëputja e studentit nga 
programi 
Neni 44: Ripranimi 
Neni 45: Viti akademik dhe 
organizimi i mësimdhënies 
Neni 46: Struktura e Studimeve 
Neni 47: Disiplinat e detyrueshme 
dhe me zgjedhje 
Neni 48: Plani Mësimor 
Neni 49: Tekstet mësimore 
Neni 50: Elementët e studimeve 
Neni 51: Orari mësimor 
Neni 52: Ndarja e studentëve në 
klasa 
Neni 53: Frekuentimi i orëve 
mësimore dhe detyrimi i paraqitjes 
ne provim 
Neni 54: Sekretaria mësimore dhe 
regjistri themeltar 
Neni 55: Drejtoria e Informacionit 
dhe Teknologjise 
 

Kreu VI: Transferimet, ekuivalentimi dhe 
ndërrimi i formës së studimeve 

Neni 56: Transferimet e studimeve 
Neni 57: Transferimi për në 
institucione të tjera 
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Neni 58: Transferimi nga 
institucionet e tjera të arsimit të lartë 
në Universitetin 
"Ismail Qemali" Vlorë. 
Neni 59: Ndërrimi i formës të 
studimeve 
 

Kreu VII: Kontrolli i dijes 
Neni 60: Sistemi i vlerësimit 
Neni 61: Rregullat e zhvillimit të 
provimeve dhe vlerësimi 
Neni 62: Ankimi për rezultatin 
përfundimtar 
Neni 63: Përmirësimi i notës 
Neni 64: Praktika profesionale 

 
Kreu VIII: Diplomimi 

Neni 65: Mbrojtja e tezës së 
diplomës 
Neni 66: Pajisja me diplomë 
Neni 67: Tërheqja e diplomës 

 
Kreu IX: Statusi, të drejtat dhe detyrimet 
e studentit 

Neni 68: Marrja e statusit të studentit 
Neni 69: Përfundimi dhe heqja e 
statusit 
Neni 70: Të drejtat e studentëve 
Neni 71: Detyrat e studentëve 
Neni 72: Organizimet studentore 
Neni 73: Veprimtaria 
jashtëmësimore 
Neni 74: Masat disiplinore për 
studentët 
 

Kreu X: Rregulla dhe procedura 
akademike 

Neni 75: Sistemi i kurseve dhe i 
krediteve 
Neni 76: Pozita e studentit 
Neni 77: Rregullat e regjistrimit dhe 
organizimi i kurseve 
Neni 78: Ndjekja e kurseve jashtë 
programit të studimit 
Neni 79: Tërheqja e studentëve nga 
kursi 
Neni 80: Dëgjimi i kurseve 
Neni 81: Përsëritja e kurseve 
Neni 82: Rregullat e sjelljes 
akademike 

Neni 83: Përgjegjësi të tjera të 
personelit akademik 
Neni 84: Përgjegjësi të tjera të 
studentëve 
Neni 85: Këshillimi akademik 
Neni 86: Anketimi dhe vlerësimi 
Neni 87: Probleme akademike dhe 
zgjidhja e tyre 
Neni 88: Probleme joakademike 
 

Kreu XI: Mbrojtja e të dhënave personale 
dhe konfidencialitetit 

Neni 89: Mbrojtja e të dhënave 
Neni 90: Përdorimi dhe përpunimi i 
të dhënave personale 

 
Kreu XII: Mbrojtja proçedura e ankimit 
kundër diskriminimit dhe masat 
përkatëse 

Neni 91: Hartimi i ankimit 
Neni 92: Paraqitja e ankimit 
Neni 93: Eprori, të cilit i drejtohet 
ankimi 
Neni 94: Shqyrtimi i ankimit 
Neni 95: Masat ndaj moszbatimit të 
detyrave 
Neni 96: Masat ndaj diskriminimit 

 
Kreu XII: Dispozita të fundit 
 
 

KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Baza ligjore 
 

Rregullorja e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë mbështetet në ligjin nr. 9741, datë 
25.08.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, në 
Statutin e ketij universiteti dhe në gjithë 
legjislacionin tjetër në fuqi. 
 

Neni 2 
Misioni dhe objekti 

 
Kjo rregullore ka për qëllim rregullimin e 
veprimtarisë mësimore, kërkimore-
shkencore dhe administrative të Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë, në përputhje me 
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objektivat dhe misionin ligjor të tij dhe e 
shtrin veprimin e saj mbi gjithë organet dhe 
autoritetet drejtuese, njësitë përbërëse, 
personelin akademik, personelin ndihmës 
mësimor-shkencor, personelin administrativ, 
studentët, bashkëpunëtorët e institucionit si 
dhe çdo personi tjetër fizik apo juridik që 
vepron në objektet apo territorin e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. 
Rregullorja përcakton misionin e 
programeve të studimit dhe vendos rregullat 
normative të organizimit të tyre, strukturën e 
brendshme dhe mënyrën e funksionimit të 
tyre, të drejtat dhe detyrimet e organeve 
drejtuese, të personelit akademik dhe 
administrativ, të studentëve, të 
bashkëpunëtorëve, rregullat për pranimin e 
studentëve, për mësimdhënien, për 
kërkimin, për praktikën, për vlerësimin, për 
diplomimin, për publikime, për rekrutimin e 
personelit dhe parashikon sanksionet në 
rastin e shkeljes së rregullores. 
 

Neni 3 
Rregulloret e brendshme 

 
Njësitë kryesore kanë rregullore të 
brendshme, të cilat duhet të jenë në 
përputhje me këtë rregullore. Rregulloret e 
brendshme të njësive kryesore hartohen 
nga këshillat përkatës të tyre dhe miratohen 
nga Senati Akademik. Në funksion të 
mbarëvajtjes së gjithë veprimtarisë 
administrative dhe financiare në universitet 
mund të hartohen dhe rregullore të 
brendshme të administratës. 
 

Neni 4 
Qëllimet bazë  

 
Mësimdhënia.  

Mësimdhënia. Universiteti "Ismail Qemali" 
Vlorë ofron programe rigoroze edukimi në 
mjaft fusha. Kurrikulumi përmban një thelb 
të fortë të bazuar në shkencat dhe artet e 
lira, mbi këtë bazë studentët tanë 
universitarë zhvillojnë mjeshtëritë, njohuritë, 
dhe aftësitë e duhura për të bërë një jetë 
aktive dhe të sukseshme si dhe për të qënë 
qytetarë të mirë. Një shumëllojshmëri 
profilizimesh dhe kurrikulash të 

specializuara i përgatisin studentët për ciklin 
e dytë dhe të tretë të studimit, për shkolla 
profesionale, ose për karriera menjëherë 
pas diplomimit. Çdo program ofron një 
shumëllojshmëri kursesh dhe 
eksperiencash kurrikulare që sigurojnë një 
jetë më të pasur, së bashku me një 
përgatitje të shkëlqyer për karrierën. 
Universiteti “Ismal Qemali” Vlorë ofron 
programe Bachelor dhe Master në një 
hapësirë të gjerë disiplinare që përmbushin 
nevojat më thelbësore të qytetarëve 
shqiptarë në përputhje me kërkesat e tregut. 
Programet e doktoraturës që ofrohen sjellin 
risi në fushat përkatëse. Universiteti "Ismail 
Qemali" Vlorë është përzgjedhës në 
standartet e tij të pranimit dhe synon si 
studentët tradicionalë po ashtu dhe ata 
jotradicionalë, duke u siguruar mundësi të 
barabarta të gjithë atyre që mund të 
përfitojnë prej programeve të tij. Një 
përpjekje e veçantë është bërë për të 
lokalizuar dhe për të pranuar studentë me 
disavantazhe por që kanë një potencial të 
fortë për sukses akademik dhe për t'u 
siguruar atyre mbështetjen që do të çojë në 
realizimin e atij potenciali. 
Në regjistrimin e studentëve dhe ndarjen e 
tyre në grupe leksionesh dhe seminaresh 
apo çdo forme tjetër të marrjes së dijeve 
respektohen standartet me qëllim që të 
ruhet cilësia e lartë e mësimdhënies. 
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ofron dhe 
do të vazhdojë të ofrojë vetëm ato programe 
për të cilat ka në dispozicion burimet 
njerëzore të duhura dhe kualifikuara, si dhe 
për të cilat ekziston një nevojë e dukshme 
dhe një potencial për studentë të kualifikuar. 
 
Puna kërkimore-shkencore dhe 
akademike. Misioni i punës kërkimore-
shkencore dhe akademike të Universitetit 
“Ismail Qemali” Vlore gjen shprehje në një 
shumëllojshmëri formash, duke variuar që 
nga studimet bazë, tek hulumtimet e 
aplikuara dhe të drejtuara ndaj problemeve 
të veçanta, e deri tek kontributet në letërsi e 
në art. Brenda mundësive të veta, 
universiteti ynë siguron mbështetje 
financiare për punë kërkimore-shkencore 
dhe akademike. Njëkohësisht ai është 
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vazhdimisht në kërkim të burimeve të 
jashtme të mbështetjes. Institucionet e 
kërkimit shkencor, të financuara kryesisht 
nga fondet e jashtme, përbëjnë një kontribut 
të rëndësishëm ndaj këtij misioni. Është 
qëllim më vete përfshirja e studentëve në 
projekte kërkimore-shkencore dhe rezultatet 
e punës kërkimore dhe akademike të 
integrohen në kurset përkatëse mësimore. 
Aplikimi i hulumtimeve kërkimore e 
shkencore ndaj problemeve dhe 
shqetësimeve të industrisë dhe biznesit të 
vendit, si dhe ndaj agjencive shkencore, 
arsimore, qeveritare, shëndetësore dhe të 
shërbimeve publike shërben gjithashtu për 
të përforcuar rolin e shërbimit publik të 
universitetit. 
 
Shërbimi publik. Universiteti “Ismail 
Qemali” bashkëpunon me biznese, njësi 
qeveritare, grupe komunitare, si dhe të tjera 
organizata në aspekte të kërkimit shkencor 
të zhvillimeve teknike dhe të iniciativave për 
t'u dhënë zgjidhje problemeve të ndryshme, 
duke u përpjekur t‟a aplikoi ekspertizën e 
universitetit ndaj çështjeve të shoqërisë në 
përgjithësi ose të rajonit në veçanti, në 
mënyrë që të përmirësojë më tej cilësinë e 
jetës, përmes shërbimeve të tij. Ai synon të 
ruajë shkallën e duhur të fleksibilitetit që i 
nevojitet për të reaguar me mësimdhënie 
koherente, me hulumtime dhe të tjera 
shërbime ndaj nevojave gjithnjë në 
ndryshim të kohës. Universiteti vë në 
dispozicion ambjentet e veta për një 
shumëllojshmëri aktivitetesh të agjensive 
dhe grupeve komunitare qëllimet e të cilave 
përputhen me misionin e universitetit. Ai u 
jep këtyre akses në programet e veta dhe 
në kampus, për sa kohë që qëllimet e tyre 
janë në përputhje me rolin dhe qëllimin 
kryesor edukues të institucionit. 
 
Filozofia e Vitit të Parë. Eksperienca e vitit 
të parë në Universitetin "Ismail Qemali" 
Vlorë hedh themelet për suksesin e 
studentëve duke krijuar një ambjent që nxit 
rritjen intelektuale dhe e trajton të nxënit si 
një aktivitet që zgjat për gjithë jetën. 
Studentët nxiten për të zhvilluar formimin e 

tyre në fushat përkatese nëpërmjet 
programesh akademike bashkëkohore. 
 

Neni 5 
Rregulla të veçanta 

 
Senati Akademik i Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë mund të nxjerrë rregulla të 
veçanta të zbatueshme në mënyrë të 
përhershme apo të përkohshme, vetëm për 
një fushë, për një drejtim, për një objekt apo 
për një njësi të caktuar, për të siguruar 
zbatimin e Ligjit për Arsimin e Lartë, Statutin 
e Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë dhe 
këtë Rregullore, ose kur ka detyrim ligjor të 
posaçëm, në drejtime, situata apo kushte të 
një rëndësie të veçantë apo të 
jashtëzakonshme. 
 

Neni 6 
Vendimet, urdhërat dhe udhëzimet 

 
Vendimet, urdhërat dhe udhëzimet e 
organeve dhe autoriteteve drejtuese i 
shtrijnë efektet e tyre në drejtimet përkatëse 
dhe subjektet përkatëse, kur janë hartuar 
dhe miratuar sipas rregullave, në formë dhe 
përmbajtje brenda kompetencave ligjore. 
 

Neni 7 
Njoftimet, komunikimet shkresore dhe 

përdorimi i postës elektronike 
 
Organet dhe autoritetet drejtuese të 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë dhe 
njësitë kryesore përbërëse, marrin dijeni për 
aktet ligjore e nënligjore, apo aktet e tjera të 
nxjera në zbatim të tyre, nga struktura 
përkatëse. 
Dorëzimi apo njoftimi mbi aktet e 
mësipërme të protokolluara u bëhet 
anëtarëve të organeve drejtuese dhe 
autoriteteve drejtuese apo gjithë personelit 
të institucionit kur kjo është e nevojshme, 
përkundrejt nënshkrimit të drejtpërdrejtë apo 
të bashkëlidhur të tekstit përkatës, i cili 
ruhet nga komunikuesi për aq kohë sa ka 
fuqi vepruese akti. Më pas akti arkivohet. 
Komunikimi i mësipërm dhe njoftimet e çdo 
lloji drejtuar personelit akademik dhe gjithë 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
36 

punonjësve të tjerë të Universitetit "Ismail 
Qemali", Vlorë është i vlefshëm dhe 
konsiderohet i kryer edhe kur bëhet 
nëpërmjet postës elektronike zyrtare, ose 
publikimit në faqen zyrtare të internetit 
www.univlora.edu.al, ose njoftimit verbal 
nga autoritet drejtuese të çdo niveli apo nga 
personat e caktuar prej tyre për të bërë 
njoftimin. Në këtë mënyrë veprohet edhe 
për aktet e brendshme të organeve dhe 
njësive përkatëse. Njoftimi konsiderohet i 
kryer dhe në rastet e mosnënshkrimit të 
aktit, kur personi refuzon të nënshkruaj apo 
njoftimi nëpërmjet shërbimit postar kthehet 
për shkak të refuzimit të marrjes në dorëzim 
nga personi, mosndodhjes në adresën e 
deklaruar prej tij dhe e konfirmuar nga 
shërbimi postar, si dhe raste të tjera të 
paparashikuara. Nga ana e personelit 
akademik dhe joakademik, komunikimi 
nëpërmjet postës elektronike zyrtare nuk 
përdoret për çdo arsye dhe në çdo kohë. 
Komunikimi nëpërmjet postës elektronike 
jozyrtare, nuk përdoret për çështje apo 
probleme që lidhen me veprimtarinë në 
institucion dhe konsiderohet i pavlefshëm. 
Personeli akademik dhe gjithë punonjësit e 
tjerë të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë, 
përdorin komunikimin nëpërmjet postes 
elektronike zyrtare vetëm për të bërë 
njoftime dhe vetëm në ato raste kur 
komunikimi verbal apo shkresor është i 
pamundur dhe pamundësia të jetë e 
justifikuar, veçanërisht kur ky njoftim u 
drejtohet autoriteteve drejtuese të çdo 
niveli. Personeli akademik dhe gjithë 
punonjësit e tjerë të Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë, janë të detyruar që të mos 
përdorin shërbimin postar, për të gjitha 
shkresat që kanë të bëjnë me çështje apo 
probleme që lidhen me punën, për ankesat 
dhe çdo lloj shkrese, për njoftimet apo 
letër informacioni, të cilat u drejtohen 
autoriteteve drejtuese, organeve apo çdo 
punonjësi. Në të gjitha rastet e mësipërme 
përdoret vetëm komunikimi i brendshëm 
zyrtar. Ky rregull është i njëjtë dhe për 
kthimet e përgjigjeve. Përgjigjet zyrtare, të 
cilat duhen bërë vetëm përmes shkresave 
zyrtare, nuk mund të zëvendësohen me 

kthim pergjigje përmes përdorimit të postës 
elektronike zyrtare në asnjë rast. 
Mosrespektimi i këtij neni, përbën shkelje 
dhe merren masa disiplinore referuar nenit 
50 të Statutit dhe nenit 34 të Rregullores së 
Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. 
 

Neni 8 
Njoftimi individual 

 
Personeli akademik, personeli ndihmës 
mësimor-shkencor, personeli administrativ 
dhe studentët marrin dijeni për Ligjin për 
Arsimin e Lartë, Statutin, Rregulloren e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë, 
rregulloret e brendshme të njësive dhe aktet 
e tjera me karakter të përhershëm, duke 
njohur vetë tekstin që u vihet në dispozicion 
nga struktura akademike dhe administrative 
përkatëse, në kohën e fillimit të 
marrëdhënieve të punës ose studimit. 
Ndryshimi apo shfuqizimi i akteve bëhet me 
komunikim të përgjithshëm duke e publikuar 
në ambjente të posaçme ose në faqen 
zyrtare të internetit www.univlora.edu.al, 
përveç kur ligji përcakton shprehimisht 
njoftimin individual. Tekstet e akteve me 
karakter të përhershëm dhe ndryshimet e 
mëvonshme, konsiderohen tënjoftuara nëse 
publikohen në faqen zyrtare të internetit të 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë, ose në 
ambjente të posaçme apo mënyra të tjera të 
njoftimit, përveç kur ka detyrim për njoftim 
individual. 
 

Neni 9 
Interpretimi i aktit 

 
Kur në kuadrin e zbatimit të një akti ka 
qëndrime të ndryshme për përmbajtjen e tij, 
autoriteti drejtues përkatës bën interpretimin 
me shkrim. Organet më të larta se 
interpretuesi me iniciativë ose me kërkesë, 
miratojnë ose ndryshojnë interpretimin e 
bërë. Organi që ka nxjerrë aktin bën 
interpretimin, i cili është i detyrueshëm për 
të gjithë. 
 

Neni 10 
Interpretimi dhe kundërshtimi i aktit 
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Kur kundërshtohet akti dhe/ose interpretimi i 
aktit, organi më i lartë hierarkik se hartuesi i 
aktit, sipas rastit, shqyrton ligjshmërinë e 
aktit dhe/ose interpretimit të aktit, dhe bën 
interpretimin përfundimtar, anullimin, ose 
shfuqizimin e plotë ose të pjesshëm të aktit. 
 

Neni 11 
Korrigjimi dhe plotësimi i aktit 

 
Kur në kuadrin e zbatimit të aktit dalin 
aspekte, çështje apo elementë të 
parregulluara, lëshuesi i aktit apo organi që 
ka kompetencë për çështjen përkatëse, 
përcakton mënyrën e veprimit nisur nga 
rregullimi i aspekteve të ngjashme e kur 
është e pamundur, nga parimet e 
përgjithshme të ligjit nr. 9741, datë 
25.08.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe 
Statutit të Universitetit "Ismail Qemali” 
Vlorë. Në këto raste plotësimi i aktit është 
detyrë e atij organi. 
 

KREU II 
STRUKTURA ORGANIZATIVE E 

UNIVERSITETIT "ISMAIL QEMALI" VLORË 
 

Neni 12 
Njësitë përbërëse dhe struktura 

 
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë përbëhet 
nga njësitë kryesore (fakultetet), njësitë 
bazë (departamentet), Qëndra Kërkimore-
Shkencore, Shkolla e Masterit dhe 
Doktoraturës, laboratoret, bibliotekat, 
qendrat dhe njësitë e tjera ndihmëse dhe 
administrative. Struktura organizative 
miratohet me vendim të Këshillit të 
Administrimit me propozim të Rektoratit dhe 
është pjesë integrale e kësaj rregulloreje. 
 

Neni 13 
Organizimi i brendshëm 

 
Struktura si më poshtë paraqet organizimin 
e brendshëm të Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. 
Autoritete drejtuese: 
1. Rektori 
Autoritete të tjera: 

1. Kancelari 
2. Zëvendësrektori 
Organet drejtuese: 
1. Senati Akademik 
2. Rektorati 
3. Këshilli i Administrimit 
4. Këshilli i Etikës 
Administrata Qendrore: 
1. Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve 
• Sektori i Marrëdhenieve me Studentët dhe 
Statistikës 
• Zyra Akademike 
• Zyra e Regjistrimit 
2. Sektori i Burimeve Njerëzore 
• Protokoll Arkiva 
• Specialiste pranë rektorit 
• Sherbimi i Informacionit 
3. Drejtoria e Komunikimit 
• Zyra e Publikimeve dhe Botimeve 
Universitare 
• Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë 
• Zyra e Marketingut 
• Zyra e Marrëdhënieve me Publikun 
• Qëndra e Këshillimit të Karrierës, Alumnit 
e Transparencës Administrative 
• Qëndra e Edukimit Fizik dhe Projekteve 
Sportive 
4. Dega e Financës dhe Buxhetit 
5. Sektori i Shërbimeve, Blerjeve dhe 
Mirëmbajtjes 
6. Dega Juridike 
7. Drejtoria e Projekteve, Investimeve dhe 
Aktiviteteve Shkencore 
8. Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë 
9. Njësia e Vlerësimit të Brendshëm të 
Cilësisë dhe Akreditimit 
10. Sektori i Bibliotekave 
 
FAKULTETI I EKONOMISË 
Autoritete drejtuese: 
1. Dekani 
2. Përgjegjësit e departamenteve 
Organe drejtuese: 
1. Këshilli i Fakultetit 
Autoritete të tjera: 
1. Zëvendësdekani 
Njësitë bazë 
1. Departamenti i Biznesit 
2. Departamenti i Ekonomiksit 
3. Departamenti i Financës 
Administrata 
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1. Sekretaria mësimore 
Punonjës ndihmës mësimor shkencorë 
 
FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE 
Autoritete drejtuese: 
1. Dekani 
2. Përgjegjësit e departamenteve 
Organe drejtuese: 
2. Këshilli i Fakultetit 
Autoritete të tjera: 
1. Zëvendësdekani 
Njësitë bazë 
1. Departamenti i Matematikës 
2. Departamenti i Fizikës 
3. Departamenti i Kimisë 
4. Departamenti i Biologjisë 
5. Departamenti i Shkencave Kompjuterike 
6. Departamenti i Inxhinierisë Mekanike dhe 
Navale 
7. Departamenti i Inxhinierisë Elektrike 
8. Departamenti i Shkencave Detare 
Administrata 
1. Sekretaria mësimore 
Punonjës ndihmës mësimor shkencorë 
 
FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 
Autoritete drejtuese: 
1. Dekani 
2. Përgjegjësit e departamenteve 
Organe drejtuese: 
1. Këshilli i Fakultetit 
Autoritete të tjera: 
1. Zëvendësdekani 
Njësitë bazë 
1. Departamenti i Edukimit 
9. Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe 
Letërsisë 
10. Departamenti i Gjuhëve të Huaja 
11. Departamenti i Drejtësisë 
Administrata 
2. Sekretaria mësimore 
Punonjës ndihmës mësimor shkencorë 
 
FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK 
Autoritete drejtuese: 
1. Dekani 
2. Përgjegjësit e departamenteve 
Organe drejtuese: 
1. Këshilli i Fakultetit 
Autoritete të tjera: 
1. Zëvendësdekani 

Njësitë bazë: 
1. Departamenti i Infermierisë 
2. Departamenti i Shendetit Publik 
3. Departamenti i Kujdesit për Nënën dhe 
Fëmijën 
Administrata 
1. Sekretaria mësimore 
Punonjës ndihmës mësimor shkencorë 
 
NJËSI TË TJERA 
1. Qëndra Kërkimore Shkencore 
2. Shkolla e Masterit dhe Doktoraturës 
3. Qëndra Life Long Learning 
 

KREU III 
FUNKSIONE DHE KOMPETENCA TË 

TJERA TË ORGANEVE 
DHE AUTORITETEVE DREJTUESE 

 
Neni 14 

Senati Akademik 
 
Senati Akademik i Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë është organ vendimmarrës 
kolegjial dhe i zgjedhur. Ai vendos për 
planet e zhvillimit strategjik dhe problemet 
më të rëndësishme të institucionit në fushën 
e mësimit, të kërkimit shkencor dhe të 
organizimit administrativ e financiar. Detyrat 
dhe kompetencat e Senatit Akademik 
përcaktohen në ligjin nr. 9741, date 
25.08.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe 
në Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. Senati Akademik përbëhet nga 
anëtarë përfaqësues të personelit akademik 
me kohë të plotë, të personelit administrativ 
dhe të studentëve me kohë të plotë, të cilët 
zgjidhen drejtpërdrejt nga grupet përkatëse 
të anëtarëve të institucionit në përputhje me 
ligjin nr. 9741, date 25.08.2007 "Për Arsimin 
e Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, dhe Rregulloren e 
Zgjedhjeve. 
 

Neni 15 
Këshilli i Administrimit 

 
Funksionet, përbërja dhe funksionimi i 
Këshillit të Administrimit bazohen në ligjin 
nr. 9741, datë 25.08.2007 "Për Arsimin e 
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Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, Statutin dhe Rregulloren e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. Këshilli i 
Administrimit mblidhet në seanca të 
zakonshme të paktën dy herë në tre muaj 
sipas rendit të ditës të përcaktuar më parë. 
Në mbledhjen e tij të parë Këshilli I 
Administrimit zgjedh kryetarin e tij dhe 
vendos mënyrën e organizimit. Këshilli i 
Administrimit mund të mblidhet edhe në 
seanca të jashtëzakonshme, kur kjo 
kërkohet nga kryetari ose 1/2 e anëtarëve të 
tij apo me kërkesë të rektorit ose kancelarit 
të institucionit për çështje të ndryshme në 
kompetencë të tij. 
 

Neni 16 
Rektorati 

 
Rektorati funksionon duke u bazuar në ligjin 
nr. 9741, datë 25.08.2007 "Për Arsimin e 
Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, Statutin dhe Rregulloren e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. Rektorati 
kryesohet nga Rektori dhe përbëhet nga 
zëvendësrektorët, dekanët dhe kancelari. 
Rektorati funksionon me mbledhje. Si rregull 
rektorati mblidhet një herë në dy javë. 
Mbledhja e rektoratit zhvillohet kur janë të 
pranishëm të paktën 50% e anëtarëve. 
Përveç funksioneve dhe detyrave që 
përcaktohen në Ligjin për Arsimin e Lartë 
dhe Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë, rektorati ka edhe këto funksione: 
1. Merr në shqyrtim problematika të 
funksionimit të përditshëm të njësive 
kryesore dhe të administratës e në 
përputhje me funksionet dhe kompetencat 
merr vendim ose e kalon çështjen për 
shqyrtim në organe apo autoritete të tjera 
drejtuese; 
2. Merr vendim për masat administrative të 
propozuara nga organet dhe autoritet e 
tjera drejtuese; 
3. Propozon në organet e tjera drejtuese 
vendosjen e tarifave për shërbimet që u 
ofrohen studentëve, stafit dhe të tretëve. 
 

Neni 17 
Këshilli i Fakultetit 

 

Këshilli i Fakultetit funksionon bazuar në 
ligjin nr. 9741, datë 25.08.2007 "Për Arsimin 
e Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, Statutin dhe Rregulloren e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë, si dhe 
rregulloren e tij të brendshme. Rregullorja e 
brendshme e Këshillit të Fakultetit miratohet 
nga Senati Akademik. Këshilli i Fakultetit 
kryesohet nga dekani dhe përbëhet nga 
anëtarë të personelit me kohë të plotë, të 
zgjedhur në përputhje me Rregulloren e 
Zgjedhjeve të universitetit. Këshilli i 
Fakultetit funksionon me mbledhje.Mbledhja 
e Këshillit të Fakultetit zhvillohet kur janë të 
pranishëm të paktën 50% e anëtarëve; 
Përveç funksioneve dhe detyrave që 
përcaktohen në ligjin nr. 9741, datë 
25.08.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe 
Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë, Këshilli i Fakultetit ka dhe këto 
funksione: 
1. Merr në shqyrtim problematika të 
funksionimit të përditshëm të njësisë 
kryesore dhe në përputhje me funksionet 
dhe kompetencat merr vendim ose ia kalon 
për shqyrtim organeve apo autoriteteve të 
tjera drejtuese. 
2. Miraton listën e personelit akademik te 
ftuar që do të aktivizohet gjatë procesit 
mësimor dhe ia kalon atë për miratim 
Rektorit. 
3. Merr vendim për masat adminstrative të 
propozuara nga organet dhe autoritet e tjera 
drejtuese dhe i percjell ato në organet më të 
larta. 
4. Shqyrton propozimet e ardhura nga 
departamentet për ndryshimin e kurrikulave, 
programit të kurseve, hapjen apo mbylljen e 
programeve të studimit dhe pasi merr 
vendim ia përcjell organeve më të larta për 
miratim; 
5. Propozon në organet e tjera drejtuese 
vendosjen e tarifave për shërbimet që u 
ofrohen studentëve, stafit dhe të tretëve. 
 

Neni 18 
Këshilli i Etikës 

 
Këshilli i Etikës funksionon bazuar në ligjin 
nr. 9741, datë 25.08.2007 "Për Arsimin e 
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Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, Statutin dhe Rregulloren e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë si dhe 
Kodin e Etikës të miratuar nga Senati 
Akademik. Kodi i Etikës përcakton mënyrën 
e marrjes së vendimeve, paraqitjen dhe 
shqyrtimin e ankesave, ekzekutimin e 
vendimeve dhe sanksionet përkatëse. Në 
Kodin e Etikës përcaktohen detyrimet e 
personelit dhe studentëve, mosrespektimi 
dhe shkelja e tyre, konsiderohet shkelje e 
etikës dhe është objekt i shqyrtimit në 
Këshillin e Etikës dhe nga autoritetet 
drejtuese të çdo niveli apo organi kolegjial. 
Shkelje të rregullave etike konsiderohen të 
gjitha veprimet e kryera nga ana e 
personelit akademik, personelit 
administrativ, personelit ndihmës mësimor-
shkencor dhe studentit që cënojnë 
personalitetin e të tjerëve, etikën 
akademike, rregullat dhe normat etiko-
morale të institucionit e të shoqërisë, sipas 
Kodit të Etikës i cili miratohet nga Senati 
Akademik. Këshilli i Etikës është organ 
kolegjial i cili diskuton probleme të etikës së 
jetës akademike dhe i paraqet propozime 
rektorit për këto çështje. Këshilli i Etikës 
përbëhet nga 5 anëtarë të stafit akademik 
që kanë së paku titullin “Lektor”. Anëtarët e 
Këshillit të Etikës përzgjidhen nga Senati 
akademik, pas paraqitjes nga Rektori të 
propozimeve të këshillava të fakulteteve. 
Anëtarët e Këshilli i Etikës zgjedhin 
kryetarin me votim të fshehtë. Në çdo rast 
2/3 e anëtarëve të Senatit Akademik mund 
të kërkojë votëbesimin për çdo anëtar të 
Këshillit të Etikës. Këshilli i Etikës vihet në 
lëvizje menjëherë kur ka ankesë me shkrim 
dhe/ose me kërkesë të Rektorit. 
Organet dhe autoritet drejtuese të 
universitetit janë të detyruara të vënë në 
dispozicion të Këshillit të Etikës të gjithë 
dokumentacionin dhe informacionin e 
kërkuar për shqyrtimin e ankesave 
përkatëse. Keshilli i Etikës pasi shqyrton 
çështjen në fjalë, i bën propozime autoritetit 
drejtues përkatës, ose drejtpërdrejtë të 
rektorit kur kerkesa ështe bërë prej tij, për të 
vendosur mbi masat disiplinore. 
 

Neni 19 

Këshilli Botues 
 
Këshilli Botues i Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë është një organ kolegjial i përbërë nga 
5 (pesë) anëtarë të personelit akademik, 
përbërja e të cilit miratohet nga Senati 
Akademik. Këshilli Botues ka për detyrë të 
shqyrtojë, të diskutojë dhe të miratojë 
botimet e personelit akademik, që do të 
shërbejnë si tekst bazë në programet e 
kurseve, sipas propozimeve të 
departamenteve përkatëse. Diskutimi dhe 
miratimi paraprak i botimeve të personelit 
akademik që do të shërbejnë si tekst bazë, 
duhet të bëhet më parë në departament dhe 
më tej të kalojë për miratim në Këshillin e 
Fakultetit. 
 

Neni 20 
Rektori 

 
Rektori është autoriteti më i lartë i 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. Detyrat 
dhe kompetencat e tij janë përcaktuar në 
ligjin nr. 9741, datë 25.08.2007 "Për Arsimin 
e Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar, Statutin e këtij universiteti dhe 
akte të tjera ligjore dhe nënligjore. 
 

Neni 21 
Zëvendësrektori 

 
Zëvendësrektori përzgjidhet nga rektori dhe 
miratohet nga Senati Akademik. Në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë ka një 
zëvendësrektor që ndjek veprimtarinë 
mësimoreshkencore, atë të administratës 
dhe informacionit. Detyrat konkrete të 
zëvendësrektorit janë të përcaktuara më 
poshtë, por për nevoja të institucionit, rektori 
mund të bëjë ndryshimin e fushave të 
veprimit të tij. 
Detyrat e zëvendësrektorit janë: 
1. Bashkërendon dhe kontrollon gjithë 
veprimtarinë mësimore midis gjithë njësive 
bazë dhe atyre kryesore. 
2. Ndjek dhe monitoron gjithë proçesin 
mësimor. 
3. Drejton punën për hartimin e planeve 
mësimore dhe shpërndarjen e ngarkesave 
mësimore. 
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4. Bën analizën e të gjithë aspekteve të 
punës së njësive akademike dhe mban 
kontakte të vazhdueshme me dekanët për 
të gjitha proçeset akademike. 
5. Ndjek strategjinë e zhvillimit akademik të 
institucionit. 
6. Kryen gjitha detyrat e deleguara nga 
rektori. 
7. Raporton tek rektori për gjithë proçesin 
akademik. 
8. Ndjek e kontrollon aktivitetin shkencor të 
universitetit. 
9. Nxit dhe ndjek gjithë grantet dhe 
programet shkencore në të cilat merrë pjesë 
universiteti. 
10. Bashkërendon veprimtarinë shkencore 
të universitetit me institucionet e tjera 
shkencore, njësitë qeveritare dhe 
komunitetin. 
11. Ndjek dhe mbështet ecurinë e 
kualifikimit shkencor të personelit akademik. 
12. Ndjek ecurinë e buletinit shkencor, 
revistave shkencore, dhe konferencave që 
organizohen nga universiteti. 
13. Nxit integrimin e studentëve në projekte 
shkencore 
14. Nxit përfshirjen e projekteve shkencore 
në procesin e mësimdhënies. 
15. Bashkërendon dhe kontrollon gjithë 
veprimtarinë e administratës. 
16. Drejton punën për përditësimin e 
informacionit dhe editimin e tij në faqen 
zyrtare 
të universitetit. 
17. Bën analizën e të gjithë aspekteve të 
punës së administratës. 
18. Kryen gjithë detyrat e deleguara nga 
rektori. 
19. Raporton tek rektori për gjithë 
veprimtarinë e administratës. 
 

Neni 22 
Kancelari 

 
Kancelari i universitetit është personi që 
ndjek mbarëvajtjen administrative dhe 
ekonomike të institucionit. Detyrat dhe 
kompetencat e tij përcaktohen ligjin nr. 
9741, datë 25.08.2007 "Për Arsimin e Lartë 
në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, 
në akte ligjore e nënligjore dhe në Statutit e 

Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. Kancelari 
i universitetit përgjigjet përpara Senatit 
Akademik, Këshillit të Administrimit, 
Rektorit, institucioneve qëndrore dhe 
organeve shtetërore të kontrollit, për 
zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në 
fushën ekonomiko-financiare. 
 

Neni 23 
Dekani 

 
Dekani është autoriteti më i lartë i Fakultetit. 
Veç pozitës juridike dhe kompetencave që 
përcaktohen për të në ligjin nr. 9741, datë 
21.5.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe 
Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" ka 
edhe këto detyra: 
1. Miraton komisionet ad-hoc për rekrutimin 
e personelit akademik dhe i përcjellë rektorit 
klasifikimin e kandidatëve. 
2. Merr masa disiplinore për personelin 
akademik, ndihmës mësimor-shkencor, 
administrativ dhe studentët, kur konstaton 
vetë apo informohet nga përgjegjësi i 
departamentit për raste shkeljesh të 
përcaktuara në Statut, Rregullore, Kodin e 
Etikës, Kodin e Punës, Ligjin e Arsimit të 
Lartë etj. Në rastet e ndërprerjes së 
marrëdhenieve të punës për personelin 
akademik që ka shkelur kontratën e punës 
dhe dispozitat ligjore në fuqi, i jep mendim 
me shkrim rektorit. 
3. Miraton në parim kërkesat e personelit 
akademik dhe lejet për nevoja të kualifikimit 
shkencor, specializime e përvoja të tjera, 
brenda dhe jashtë vendit dhe i propozon për 
miratim në Rektorat së bashku me 
dokumentacionin shoqërues të lektorit 
kërkues. 
4. Përcjell për njohje apo miratim në rektorat 
vendimet e emërimit apo të caktimit të 
autoriteteve drejtuese të njësisë kryesore. 
5. Paraqet për miratim në Këshillin e 
Fakultetit raportin vjetor për veprimtarinë 
mësimore, kërkimore dhe financiare të 
fakultetit. 
6. Miraton orarin mësimor dhe shpërndarjen 
e ngarkesës mësimore të fakultetit të 
hartuar nga departamentet dhe ia përcjellë 
rektorit për miratim përfundimtar. 
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7. Mbikqyr, kontrollon dhe vlerëson, madje 
drejpërdrejtë në auditor, vetë ose me grupin 
e specialistëve të fushës përkatëse 
realizimin e procesit të mësimdhënies dhe 
sigurimin e standardeve të cilësisë. 
8. Ka të drejtë në çdo kohë, para fillimit të 
semestrit dhe gjatë semestrit, të bëjë çdo 
ndryshim në orarin mësimor, të riorganizoj[ 
apo zëvendësojë personelin akademik dhe 
të rishpërndajë ngarkesën mësimore në rast 
se konstaton shkelje të disciplines në punë, 
të rregullave e standardeve akademike, 
moszbatim të urdhrave të autoriteve 
drejtuese në lidhje me procesin e 
mësimdhënies, abuzime apo performancë e 
dobët, apo kur vetë i konsideron të 
nevojshme këto ndryshime në funksion të 
menaxhimit me të mirë dhe sigurimit të 
standardeve të cilësisë. 
9. Mbikqyr dhe nënshkruan realizimin e 
ngarkesës mësimore të personelit akademik 
të gjithë fakultetit. 
 

Neni 24 
Zëvendësdekani 

 
Zëvendësdekani është autoriteti drejtues 
për anën mësimore ose shkencore në 
njësinë kryesore në mungesë të dekanit dhe 
për detyra të tjera të autorizuara prej tij. 
Zëvendësdekani mbulon veprimtarinë 
mësimore, sektorin e kurrikulave dhe 
standarteve si dhe vlerësimin e brendshëm. 
Për nevoja të fakultetit, dekani mund të 
ndryshojë fushat e veprimit të 
zëvendësdekanit si dhe mund t‟i caktojë atij 
detyra të tjera. 
Veç detyrave të tjera të përcaktuara nga 
aktet normative në fuqi, zëvendësdekani ka 
edhe këto detyra për ushtrimin e 
funksioneve të tij: 
1. Organizon e kontrollon punën mësimore 
e shkencore në fakultet; 
2. Ndjek zbatimin e urdhrave të dekanit; 
3. Ushtron kompetencat e dekanit në 
mungesë dhe me porosi të tij; 
4. Ndjek përgatitjen dhe zbatimin e planeve 
dhe programeve mësimore; 
5. Organizon e kontrollon punën për të 
gjitha ciklet e studimeve; 

6. Bashkërendon punen për shpërndarjen e 
ngarkesës mësimore të personelit dhe 
kontrollon realizimin e procesit të 
mësimdhënies; 
7. Ndjek bashkëpunimin shkencor të njësive 
të fakultetit; 
8. Ndjek ecurinë e punës shkencore dhe të 
kualifikimit në fakultet; 
9. Drejton hartimin e orarit mësimor, të 
provimeve dhe ndjek zbatimin e tyre; 
 

Neni 25 
Përgjegjësi i departamentit 

 
Përgjegjësi i departamentit është autoriteti 
më i lartë për departamentin. Në 
veprimtarinë e tij mbështetet dhe 
përfaqëson mendimin e personelit akademik 
të departamentit. Veç detyrave të tjera të 
përcaktuara nga aktet normative në fuqi, 
përgjegjësi i departamentit ka edhe këto 
detyra për ushtrimin e funksioneve të tij 
1. Drejton punën për hartimin kurrikulave të 
programeve studimit që mbulon 
departamenti dhe ndjek me korrektësi 
zbatimin e tyre. 
2. Ndjek e kontrollon aktivitetin shkencor në 
departament, në përputhje me planifkimin 
vjetor dhe mban dokumentacionin e 
aktivitetit shkencor e akademik të anëtarëve 
të departamentit, pas raportimeve në 
analizën vjetore të tij. 
3. Harton orarin mësimor dhe bashkërendon 
shpërndarjen e ngarkesës mësimore në çdo 
formë të mësimdhënies midis personelit 
akademik të departamentit sipas 
rregulloreve e udhëzimeve perkatese të 
MAS-it e Rektoratit dhe ia përcjell për 
miratim dekanit 
4. I propozon dekanatit masat për shkeljet e 
disiplinës në punë, të rregullave dhe 
standarteve akademike nga pedagogët. 
5. Organizon analizën vjetore të punës 
mësimore shkencore, analiza periodike ose 
analiza të tjera për raste e aspekte të 
veçanta në departament 
6. Mbikqyr respektimin e programeve të 
mësimdhënies, të kërkimeve shkencore dhe 
të veprimtarive të tjera, në kohën e në 
mënyrën e caktuar; 
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7. Mbikqyr dhe nënshkruan realizimin e 
ngarkesës mësimore të personelit akademik 
të departamentit; 
8. I paraqet dekanit listën me propozimet 
për personelin akademik të ftuar dhe atë 
me kontratë të përkohshme me kohë të 
plotë ose të pjesshme, pas miratimit 
paraprak në departament; 
9. Propozon në Këshillin e Fakultetit krijimin, 
ndryshimin apo shkrirjen e grupeve 
mësimore e kërkimore, strukturën e tyre dhe 
ndryshimet e saj në përputhje me Statutin e 
Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë; 
10. Mbikqyr respektimin e disiplinës në 
punë, merr masat përkatëse për rivendosjen 
e rregullit në raste shkeljesh apo të metash. 
Njofton dekanin dhe bën rekomandimet 
përkatëse për çështje organizative e 
disiplinore kur e çmon të arsyeshme; 
11. Ka të drejtë në çdo kohë, para fillimit të 
semestrit dhe gjatë semestrit, të bëjë çdo 
ndryshim në orarin mësimor, të riorganizojë 
apo zëvendesojë personelin akademik 
dhe të rishpërndajë ngarkesën mësimore në 
rast se konstaton shkelje të disiplinës 
në punë, të rregullave e standardeve 
akademike, moszbatim të urdhrave të 
autoriteve drejtuese në lidhje me procesin e 
mësimdhënies, abuzime apo 
performancë e dobët, apo kur vetë i 
konsideron të nevojshme këto ndryshime në 
funksion të menaxhimit me të mirë dhe 
sigurimit të standardeve të cilësisë dhe ia 
përcjellë dekanit për miratim. 
 

KREU IV 
PERSONELI I UNIVERSITETIT “ISMAIL 

QEMALI” VLORË DHE PUNËSIMI 
 

Neni 26 
Personeli i Universitetit 

 
Personeli i Universitetit "Ismail Qemali" të 
Vlorës përbëhet nga: 
1. Personeli akademik në përbërje të të cilit 
janë, profesorët, docentët dhe lektorët. 
Kriteret e ndarjes në kategori dhe nivele 
percaktohen ne ligjin nr. 9741, date 
25.08.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar. 

2. Personeli ndihmës mësimor-shkencor në 
përbërje të të cilit janë, laborantët me arsim 
të lartë, laborantët me arsim të mesëm. 
3. Personeli administrativ, pjesë e së cilit 
janë të gjithë punonjësit e administrates dhe 
që kryejnë detyra që shërbejnë në realizimin 
e misionit të arsimit të lartë pranë 
Universitetit "Ismail Qemali" të Vlorës. 
 

Neni 27 
Punësimi 

 
Punësimi në Universitetin "Ismail Qemali" 
Vlorë bëhet në mbështëtje të legjislacionit të 
punës në Republikën e Shqipërisë, të ligjit 
nr. 9741 dt 21.05.2007 "Per Arsimin e Lartë 
në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, 
akteve nënligjore dhe Statutit. Ky punësim 
realizohet nëpërmjet proçedurës së 
konkurimit të hapur duke garantuar një 
proçes transparent, të paanshëm dhe 
objektiv. 
 

Neni 28 
Kërkesat për Punësim 

 
Personat kandidatë për punësim të të tre 
niveleve, për t'u punësuar në Universitetin 
"Ismail Qemali" Vlorë duhet të plotësojnë së 
pari këto kërkesa të përgjithshme: 
1. Të zotërojnë aftësitë e nevojshme 
profesionale për vendin e punës për të cilin 
konkurojnë. 
2. Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të 
komunikimit profesional me kolegët dhe 
studentët. 
3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës 
së prerë të Gjykatës për kryerjen e një krimi. 
4. Të mos jetë marrë më parë ndaj tyre 
masa disiplinore e largimit nga puna apo 
zgjidhjes së kontratës nga Universiteti 
"Ismail Qemali" Vlorë. 
5. Të mos kenë vepruar ose propoganduar 
në veprim të prishjes së imazhit të 
universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në 
median vizive dhe te shkruar, rrjetet sociale 
etj. 
 

Neni 29 
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Përzgjedhja dhe emërimi i personelit 
akademik me kohë të plotë, ndihmës-
mësimor-shkencor dhe administrative 

 
Procedura e konkurimit të hapur për 
përzgjedhjen dhe emërimin e personelit 
akademik me kohë të plotë, ndihmes 
mësimor shkencor dhe administrativ 
realizohet si më poshtë: 
1. Njësitë bazë dhe kryesore përcjellin në 
rektorat kërkesat e tyre për personel 
akademik me kohë të plotë dhe ndihmës-
mësimor-shkencor. Kancelari përcjell 
kërkesat për personel administrativ. 
2. Pas vlerësimit të kërkesave në referencë 
të nevojave të mësimdhënies, kërkimit 
shkencor dhe administratës apo sektorëve 
të tjerë, bëhet publikimi i vendeve të lira të 
punës në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe 
në mënyrat e tjera si është përcaktuar në 
statut. Njoftimi përmban pozicionin, 
përshkrimin e vendit të punës, kërkesat e 
përgjithshme të përcaktuara dhe në statut si 
dhe kërkesa të tjera të veçanta të miratuara 
nga Rektori, listën e dokumenteve që duhet 
të paraqesin kandidatët, afatin brenda të cilit 
do të kryhen aplikimet për vendin vakant, 
vendin e dorëzimit të dokumentacionit dhe 
mënyrën e dorëzimit të tij (me postë apo 
elektronike). 
3. Pas njoftimit Rektori urdhëron ngritjen e 
komisioneve ad-hoc pranë çdo njësie dhe 
pranë rektoratit për përzgjedhjen e 
personelit administrativ. Komisioni për 
personelin administrativ miratohet nga 
rektori dhe propozohet nga kancelari. 
4. Dosjet e kandidateve pranohen dhe 
protokollohen duke bërë regjistrimin e emrit 
të kandidatit dhe datën e vulës postare, e 
cila do të shërbejë për të përcaktuar nëse 
është respektuar apo jo afati i aplikimit. 
5. Pas përfundimit të afatit të aplikimeve, 
por jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë, 
përgjegjësi i sektorit të burimeve njerëzore, 
merr në dorëzim gjithë dosjet e kandidatëve 
dhe u përcjell komisioneve të vlerësimit 
listën e kandidatëve. 
6. Komisonet ad-hoc fillojnë procedurën e 
vlerësimit të dosjeve të kandidatëve sipas 
udhëzimit përkatës. Në një pasqyrë të 
vecantë paraqiten rezultatet e konkurimit të 

të gjithë kandidatëve sipas pikëve të fituara 
dhe e përcjellin atë dekanit të fakultetit ose 
kancelarit në rastin e kandidatëve për 
personel administrativ. 
7. Të gjithë kandidatët njoftohen nga sektori 
i burimeve njerëzore për datën dhe orën e 
intervistes së punësimit. Ky njoftim 
publikohet në ambjente pranë rektoratit. 
8. Intervista zhvillohet me punëdhënësin 
dhe komisionin e intervistës. Komisioni i 
intervistës për personel akademik përbëhet 
nga dekani dhe përgjegjësit e 
departamenteve të fakultetit përkatës. Në 
rastin e kandidatëve për personel 
administrativ në intervistë është i pranishëm 
komisioni ad-hoc dhe kancelari. 
9. Pas përfundimit të intervistës, komisioni 
bën vlerësimin me pikë të kandidatëve të 
intervistuar dhe e nënshkruan. Rezultatet i 
percillen më tej komisioneve ad-hoc. 
10. Komisionet ad-hoc plotësojnë pasqyrën 
përmbledhëse të rezultateve të konkurimit 
në të dy fazat dhe së bashku me gjithë 
dokumentacionin përkatës ia përcjellin 
dekanit të fakultetit ose kancelarit të 
institucionit në rastin e kandidatëve për 
personel administrativ. 
11. Dekani i fakultetit ose kancelari i 
institucionit përcjellin dosjet përkatëse dhe 
klasifikimin tek rektori brenda një periudhe 
një-javore. Rektori vendos përfundimisht 
mbi çdo kandidaturë që paraqitet. 
12. Sektori i Burimeve Njerëzore bën 
njoftimin e kandidatëve fitues dhe atyre që 
nuk përzgjidhen (jo fitues). 
13. Kandidatët jo fitues kanë të drejtën e 
ankimimit tek Rektori brenda 5 ditëve pas 
marrjes së vendimit të komisionit. 
 

Neni 30 
Personeli akademik i ftuar, me kontratë 

me kohë të plotë ose të pjesshme 
 
Njësitë kryesore përpara fillimit të çdo 
semestri ose gjatë vitit akedemik, bazuar në 
nevojat e domosdoshme për realizimin e 
procesit të mësimdhënies, përcjellin për 
miratim në Rektorat listën emërore të 
personelit akademik te ftuar, me kontratë 
me kohë të plotë ose të pjesshme, duke iu 
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përmbajtur numrit të miratuar nga Këshilli i 
Administrimit për këtë kategori punonjësish. 
Konkurimi për personelin akademik për të 
dyja kategoritë bëhet nëpërmjet vlerësimit të 
dosjes. Kandidati duhet të plotësojë së pari 
kërkesat e përgjithshme të percaktuara në 
nenin 28 të kësaj rregulloreje dhe kritere 
specifikë të përcaktuar në rregulloret e 
njësive kryesore. 
Përzgjedhja bëhet në perputhje me nenin 
48 dhe 49 të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 
"Për Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar dhe modaliteteve të 
përcaktura në Statutin e UV-së. Kritere më 
specifike përcaktohen në rregulloret e 
brendshme të njësive kryesore. 
 

Neni 31 
Të drejtat dhe detyrat e personelit 

akademik 
 
Përveç sa përcaktohen në ligjin nr. 9741, 
datë 21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, 
Kodin e Punës, Statutin e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlore dhe në kontratat 
kolektive ose individuale të punës, personeli 
akademik ka edhe këto të drejta: 
1. Të shfrytëzojë të gjitha mundësitë që 
ofron universiteti, fakulteti dhe 
departamenti, duke respektuar rregullat e 
vendosura. 
2. Të kërkojë të respektohen dhe të 
zbatohen të gjitha detyrimet që shtrohen 
gjatë procesit mësimor. 
3. Të kërkojë nga organet drejtuese të 
departamentit, fakultetit dhe universitetit, 
respektimin e të gjitha të drejtave që 
burojnë nga Kodi i Punës dhe Ligji për 
Arsimin e Lartë. 
4. Të kërkojë nga studentët një frymë etike 
dhe morale në pajtim me legjislacionin në 
fuqi. 
Personeli akademik ka edhe këto detyra: 
1. Të hartojë sipas afateve të përcaktuara 
nga dekani, programin e mësimdhënies dhe 
syllabusin e kursit të cilin ua bën të njohur 
studenteve, dhe një kopje e të tij duhet t'a 
dorëzojë në departament. 
2. Të shfrytëzojë me efektivitet orën e 
mësimit duke iu përmbajtur orarit mësimor. 

3. Të ndjekë sistematikisht zhvillimin dhe 
arritjet e shkencës sipas profilit përkatës në 
planin kombëtar e ndërkombëtar dhe ta 
reflektojë atë në procesin mësimor. 
4. Të hartojë në kohën e duhur tezat e 
provimit, të cilat çdo vit duhet të jenë të 
riformuluara, të azhornuara dhe 
gjithëpërfshirëse. 
5. Të dorezojë në kohë në sekretarinë 
mësimore rezultatet e vlerësimit të 
studentëve. 
6. Të depozitojë në kohë ne sekretarine e 
departamentit testet e provimeve, të cilat 
ruhen të pakten deri në përfundim të 
provimeve të semestrit të ardhshëm. 
7. Të zbatojë udhëzimet në fuqi gjatë 
realizimit të programit mësimor. 
8. Të respektojë gjatë gjithë veprimtarisë së 
tij parimet e etikës qytetare, Kodin e Etikës 
së Universitetit ”Ismail Qemali” Vlorë, duke 
shfaqur një figurë të pajtueshme me 
veprimtarinë që zhvillohet në universitet. 
9. Të respektojë me përgjegjësi orarin 
mesimor e zyrtar dhe disiplinën në punë; 
10. Të ruajë sekretin profesional, të mos 
japë të dhëna lidhur me detyrën që kryen pa 
qenë autorizuar nga autoriteti drejtues. 
11. Të japë me përgjegjësi informacion mbi 
realizimin e procesit te mësimdhënies, 
kerkimit shkencor, kontributit ne institucion 
dhe aspekteve tjera te punës, sa here që 
kjo i kërkohet nga autoritetet drejtuese të 
departamentit, fakultetit dhe universitetit. 
12. Përpara fillimit të çdo semestri personeli 
akademik me kohë të plotë, merr miratimin 
nga përgjegjësi i departamentit, nga dekani i 
njësisë kryesore dhe nga rektori, për 
aktivitetin mësimor me kohë të pjesshme që 
mund të kryejë në institucione të tjera të 
arsimit të lartë. 
13. Të zbatojë urdhrat dhe udhëzimet e 
autoriteteve drejtuese të çdo niveli, të dhëna 
me shkrim ose me gojë. 
14. Të realizojë normen e ngarkesës 
mësimore dhe mbingarkesen në raste 
nevoje. Për personelin akademik në 
kategorinë "Lektor" dhe "Docent" ngarkesa 
mësimore mund të realizohet edhe vetëm 
në një nga format e mësimdhënies. 
Personeli akademik në kategorinë 
“Profesor” mund ta realizojë ngarkesën 
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mësimore vetëm me leksione ose edhe në 
format e mësimdhënies që dëshiron. 
 

Neni 32 
Të drejtat dhe detyrat e personelit 

ndihmës mësimor-shkencor 
 
Përveç sa përcaktohen në ligjin nr. 9741, 
datë 21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, 
Kodin e Punës, Statutin e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë dhe në kontratat 
kolektive ose individuale të punës, personeli 
ndihmës mësimor-shkencor ka edhe këto të 
drejta: 
1. Të shfrytëzojë të gjitha mundësitë që 
ofron institucioni, duke respektuar të gjitha 
rregullat e vendosura; 
2. Të kërkojë të respektohen dhe të 
zbatohen të gjitha detyrimet që shtrohen 
gjatë realizimit të detyrës së ngarkuar në 
procesin mësimor; 
3. Të kërkojë nga autoritetet dhe organet 
drejtuese të departamentit, fakultetit dhe 
universitetit, respektimin e të gjitha të 
drejtave që burojnë nga Kodi i Punës dhe 
Ligji për Arsimin e Lartë; 
4. Të kërkojë nga kolegët dhe studentët një 
frymë etike dhe morale të tillë, që të jetë në 
pajtim me legjislacionin në fuqi; 
2. Personeli ndihmës mësimor-shkencor ka 
edhe këto detyrime: 
1. Të respektojë gjatë gjithë veprimtarisë së 
tij parimet e etikës qytetare, Kodin e Etikës 
të Universitetit ”Ismail Qemali” Vlorë, duke 
shfaqur një figurë të pajtueshme me 
veprimtarinë që zhvillohet në të; 
2. Të kryejë me përgjegjësi detyrën e 
ngarkuar duke vënë në shërbim aftësitë 
profesionale dhe intelektuale; 
3. Të shfrytëzojë me efektivitet orën e 
mësimit duke iu pëmbajtur orarit mësimor; 
4. Të respektojë me përgjegjësi disiplinën 
në punë; 
5. Të ruajë bazën materiale që ka në 
ngarkim; 
6. Të ruajë sekretin profesional, të mos japë 
të dhëna lidhur me detyrën që kryen pa 
qenë i autorizuar nga autoriteti drejtues 
përkatës; 

7. Të zbatojë udhëzimet që dalin si 
domosdoshmëri gjatë realizimit të programit 
mësimor; 
8. Përveç detyrave kryesore të përcaktuara 
në rregulloret përkatëse, të realizojë edhe 
detyra të tjera në zbatim të akteve ligjore e 
nënligjore në fuqi, apo udhëzime të tjera të 
autoritetit drejtues përkatës; 
9. Të zbatojë çdo urdhër të posaçëm të 
autoritetit drejtues përkatës, për situata të 
veçanta, emergjente apo ngjarje të 
rëndësishme në institucion. 
 

Neni 33 
Të drejtat dhe detyrat e personelit 

administrativ 
 
Përveç sa përcaktohen në ligjin nr. 9741, 
datë 21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, 
Kodin e Punës, Statutin e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë dhe në kontratat 
kolektive ose individuale të punës, personeli 
administrative ka edhe këto të drejta: 
1. Të shfrytëzojë të gjitha mundësitë që 
ofron institucioni, duke respektuar të gjitha 
rregullat e vendosura; 
2. Të kërkojë të respektohen dhe të 
zbatohen të gjitha detyrimet që shtrohen 
gjatë realizimit të detyrës së ngarkuar; 
3. Të kërkojë nga autoritetet dhe organet 
drejtuese të universitetit, respektimin e të 
gjitha të drejtave që burojnë nga Kodi i 
Punës dhe Ligji për Arsimin e Lartë; 
4. Të kërkojë nga kolegët një frymë etiko-
morale të tillë, që të jetë në pajtim me 
legjislacionin në fuqi; 
Personeli administrativ ka edhe këto 
detyrime: 
1. Të respektojë gjatë gjithë veprimtarisë së 
tij parimet e etikës qytetare, Kodin e 
Etikës të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë 
duke shfaqur një figurë të pajtueshme me 
veprimtarinë që zhvillohet në universitet; 
2. Të kryejë me përgjegjësi detyrën e 
ngarkuar duke vënë në shërbim aftësitë 
profesionale dhe intelektuale; 
3. Të respektojë me përgjegjësi disiplinën 
në punë; 
4. Të ruajë bazën materiale që ka në 
ngarkim; 
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5. Të ruajë sekretin profesional, të mos japë 
të dhëna lidhur me detyrën që kryen pa 
qenë i autorizuar nga autoriteti drejtues 
përkatës; 
6. Të zbatojë udhëzimet që dalin si 
domosdoshmëri gjatë realizimit të detyrës 
së ngarkuar; 
7. Përveç detyrave kryesore të përcaktuara 
në rregulloret përkatëse, të realizojë edhe 
detyra të tjera në zbatim të akteve ligjore e 
nënligjore në fuqi apo urdhrave të drejtuesit 
përkatës; 
8. Të zbatojë çdo urdhër të posaçëm të 
drejtuesit përkatës, për situata të veçanta, 
emergjente apo ngjarje të rëndësishme në 
institucion. 
 

Neni 34 
Masat disiplinore 

 
Masat displinore jepen konform 
procedurave të percaktuara në Kodin e 
Punës, ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për 
Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar dhe Statutin e UV-
së. Autoritetet drejtuese të Universitetit 
“Ismail Qemali” Vlore marrin masa 
disiplinore në raste shkeljeve të Statutit, të 
Rregullores, të mosplotësimit të detyrave të 
parashikuara në kontratën e punës, të 
mosrespektimit të urdhërave të titullarëve të 
dhëna me gojë apo me shkrim, të thyerjeve 
të disiplinës në punë, shkeljeve të rregullave 
dhe stadandardeve akademike, shkeljeve të 
rregullave të etikës së jetës akademike dhe 
institucionale të përcaktuara në Kodin e 
Etikës dhe shkeljet e Kodit të Punës e 
parashikuar kjo dhe në nenin 50, pika 6 e 
ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 "Për Arsimin 
e Lartë në Republikën e Shqipërisë", i 
ndryshuar. 
Llojet e masave disiplinore që marrin 
autoritetet drejtuese të universitetit në rastin 
shkeljes së dispozitës së mësipërme janë: 
1. Tërheqje vëmendje; 
2. Vërejtje me shkrim; 
3. Vërejtje me paralajmërim për largim nga 
puna; 
4. Pezullim nga detyra ose puna; 
5. Largim nga puna. 

Nuk është e nevojshme të merren të gjitha 
masat disiplinore përpara se punëmarrësi të 
largohet nga puna. Masat disiplinore për të 
gjithë punonjesit e Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlore jepen nga rektori, si rregull 
me propozim të dekanit të njësisë kryesore 
për përsonelin akademik, ndihmës 
mësimor-shkencor dhe administrativ në 
njësinë kryesore përkatëse, apo kancelarit 
për personelin administrativ të Rektoratit. 
Masat disiplinore jepen direkt nga rektori 
për rastet që parashikohen në Kodin e 
Punës, në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 
"Për Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar, Statutin dhe këtë 
Rregullore. Dekani ka të drejtë marrjen e 
masave disiplinore për personelin 
akademik, ndihmës mësimor-shkencor, 
administrativ dhe studentët, kur konstaton 
vetë apo informohet nga përgjegjësi i 
departamentit për të gjitha rastet e 
shkeljeve të përcaktuara në paragrafin e 
parë të këtij neni. Masa disiplinore i 
përcjellet Rektorit për miratim. Përgjegjësi i 
departamentit ka gjithashtu të drejtë të 
propozojë tek dekani masa disiplinore për 
personelin akademik, ndihmës mësimor-
shkencor dhe administrativ të njësisë që ata 
drejtojnë. Këto masa ata i propozojnë tek 
dekani dhe në rast mospërputhje apo 
kundërshtimi i përcjellin drejtpërdrejt tek 
Rektori. Rektori ka të drejtë te japi masen 
disiplinore të pezullimit nga puna deri në një 
muaj, nëse konstaton shkelje të 
përsërituara, shkelje që cënojnë 
drejtëpërdrejt procesin e mësimdhënies dhe 
cilesinë e tij, prishin imazhin e universitetit 
apo raste të tjera që konsiderohen për një 
masë të tillë. Masa disiplinore jepet pasi 
bëhen verifikimet e nevojshme për shkeljen 
dhe dëgjohen paraprakisht pretendimet e 
punonjësit. Si rregull, masat disiplinore 
merren sipas radhës së përcaktuar më 
sipër, përveçse kur punonjësi ka kryer 
shkelje të rëndë të normave ligjore dhe 
nënligjore. Masa disiplinore “Largim nga 
puna” për personelin akademik merret në 
përputhje me bazën ligjore dhe nënligjore 
që rregullon marrëdhënien e punës, si dhe 
pasi është marrë mendimi I titullarit të grupit 
mësimor-kërkimor, përgjegjësit të 
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departmanetit dhe titullarit të njësisë 
kryesore. Në raste të shkeljes flagrante të 
Kodit të Punës dhe etikës akademike, masa 
disiplinore “Largim nga puna” merret 
drejtperdrejtë nga rektori pa propozim. 
Masat disiplinore “Vërejtje me shkrim” dhe 
“Vërejtje me paralajmërim për largim nga 
puna” shlyhen brenda gjashtë muajve, nëse 
punonjësi ndaj të cilit është marrë ajo, nuk 
kryen shkelje tjetër. Pas shlyerjes së 
masës, punonjësi konsiderohet pa masë 
disiplinore. 
 

KREU V 
ORGANIZIMI I STUDIMEVE 

UNIVERSITARE 
 

Neni 35 
Format e studimeve 

 
Në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë 
studimet universitare organizohen në këto 
forma: 
• studime me kohë të plotë; 
• studime me kohë të pjesshme; 
Aplikimi dhe zbatimi i çdonjërës formë të 
studimit të parashikuar, miratohet 
paraprakisht në Senatin Akademik dhe i 
përcillet për miratim të mëtejshëm Ministrit 
të Arsimit dhe Sportit. 
 

Neni 36 
Programet e studimeve 

 
Programet e studimeve në Universitetin 
“Ismail Qemali” Vlorë, si ato me kohë të 
plotë apo të pjesshme, organizohen në cikle 
dhe përfundojnë me marrjen e diplomave 
ose çertifikatave përkatëse. Universitetin 
“Ismail Qemali” i Vlorës ofron programe të 
akredituara të studimeve, të organizuara në 
module dhe të vlerësuara në kredite, sipas 
Sistemit Europian të Transferimit dhe 
Grumbullimit të Krediteve (ECTS). Sasia 
mesatare e krediteve të grumbullura gjatë 
një viti nga një student me kohë të plotë 
është 60 kredite. Një krediti të studimeve 
universitare i korrespondojnë 25 orë 
mësimore pune të studentit. Programet e 
studimeve hartohen nga vetë universiteti 
dhe miratohen në Senatin Akademik. 

Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë shpall 
publikisht programet e akredituara të 
studimeve që ofron, para fillimit të 
aplikimeve për pranime në to. 
 

Neni 37 
Ciklet dhe titujt e studimeve universitare 
 
Programet e studimeve në Universitetin e 
Vlorës organizohen në tre cikle të 
njëpasnjëshme: 
• cikli i parë, 
• cikli i dytë, 
• cikli i tretë. 
Programet e studimeve të ciklit të parë: 
1. Programet e studimeve të ciklit të parë 
synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e 
parime shkencore të përgjithshme dhe 
aftësi specifike në një varietet të gjerë 
profesionesh e specialitetesh. 
2. Programet e studimeve të ciklit të parë 
realizohen me 180 kredite europiane 
(ECTS) (më tej: kredite) dhe kohëzgjatja 
normale e tyre është 3 vite akademike 
ndërsa në sistemin me kohë të pjesshme 
është jo më pak se katër vite akademike. 
3. Në përfundim të programeve të 
studimeve të ciklit të parë lëshohet diplomë 
universitare "Bachelor" në fushën e 
arsimimit të kryer. Në Universitetin "Ismail 
Qemali" Vlorë, programet e studimeve të 
ciklit të parë konceptohen në radhë të parë 
nga departamentet e fakulteteve duke 
respektuar dhe kërkesat e dispozitave 
ligjore dhe nënligjore. Departamentet 
hartojnë programe studimore për çdo lëndë 
që përfshihet në sferën e departamentit. 
Projekt-programet e përgatitura nga 
departamentet duhet të respektojnë 
standartet e kërkuara. Propozimet e 
departamenteve, shqyrtohen dhe marrin një 
miratim paraprak në Këshillin e Fakultetit. 
Këshilli i Fakultetit shqyrton në veçanti 
justifikimin e departamenteve për numrin e 
krediteve të propozuara përçdo lëndë. 
Këshilli i Fakultetit mund të rikthejë 
propozimin për përpunim të mëtejshëm në 
departamente. Orientimet e Këshillit të 
Fakultetit në këtë rast janë të detyrueshme 
për departamentin. Në përfundim të proçesit 
të shqyrtimit të programeve brenda 
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fakultetit, Këshilli i Fakultetit, përmes 
dekanit, ia dërgon programin për miratim 
Senatit Akademik. Senati Akademik mund 
ta kthejë programin e propozuar pranë 
fakultetit propozues për rishikim të 
mëtejshëm. Orientimet e Senatit Akademik 
janë të detyrueshme për fakultetin në këtë 
rast. 
Programet e studimeve të ciklit të dytë: 
Programet e studimeve të ciklit të dytë japin 
njohuri të thelluara,teorike dhe praktike, si 
dhe trajnim për kërkim të pavarur në një 
fushë brenda një specialiteti. Ato janë 
programe të studimeve "Master i 
Shkencave" ose "Master i Arteve të Bukura" 
dhe "Master Profesional" Kanë të drejtë të 
aplikojnë për t'u regjistruar në ciklin e dytë 
të studimeve individë që kanë përfunduar 
një program studimi të ciklit të parë, si dhe 
plotësojnë standardet akademike të 
kritereve të pranimit. Kriteret e pranimit për 
studimet e ciklit te dytë përcaktohen në 
rregulloret e fakulteteve. Rregulla dhe 
specifika të këtyre programeve janë: 
1. Programet e studimeve "Master i 
Shkencave" ose "Master i Arteve të Bukura" 
realizohen me 120 kredite, ku përfshihen 
30-40 kredite për projektin kërkimor dhe 
tezën dhe kohëzgjatja normale etyre është 
2 vite akademike. Studentët e këtij programi 
studimi duhet të japin në përfundim edhe 
provimin e gjuhës angleze, mbi bazën e 
testeve të njohura ndërkombëtare për 
nivelin e miratuar nga Senati Akademik. Në 
përfundim të programeve të studimeve të 
ciklit të dytë lëshohet diplomë universitare 
"Master i Shkencave"ose "Master i Arteve të 
Bukura" në fushën e arsimimit të kryer. 
2. Programet e studimeve "Master 
Profesional" ofrojnë arsimim dhe trajnim të 
mirëfilltë professional dhe realizohen me 60 
90 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre 
është 1,5 (një vit e gjashtë muaj) vit 
akademik. Studentët e këtij program studimi 
duhet të japin në përfundim edhe provimin e 
gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të 
njohura ndërkombëtare për nivelin e 
miratuar nga Senati Akademik. Në 
përfundim të këtyre programeve të 
studimeve lëshohet diplomë universitare 

"Master Profesional" në fushën e arsimimit 
e të trajnimit profesional të kryer. 
3. Ne Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë 
kandidatë që kanë fituar diplomë "Master 
Profesional" mund të pranohen në studimet 
e ciklit të dytë për diplomën universitare 
"Master i Shkencave" ose "Master i Arteve 
të Bukura", vetëm nëse plotësojnë kriteret e 
vendosura për këto raste. 
Programet e studimeve të ciklit të tretë: 
1. Programet e ciklit të tretë janë studime të 
doktoratës dhe janë programe studimi me 
karakter plotësisht akademik, që kanë në 
bazë kërkim shkencor dhe veprimtari 
krijuese të pavarura. 
2. Në studimet e doktoratës pranohen 
kandidatë që kanë fituar diplomë 
universitare "Master i Shkencave" ose 
"Master i Arteve të Bukura" apo diploma 
ekuivalente me to dhe zgjasin të paktën 3 
vite dhe përfshijnë edhe 60 kredite për 
studime të organizuara teorike. 
3. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë, në 
bazë të rezultateve të arritura në studimet e 
organizuara teorike, vendos kritere 
klasifikimi për kandidatët që kanë të drejtë 
të zhvillojnë projektin kërkimor dhe të 
përgatisin tezën e doktorates dhe përcakton 
standarde e kritere kualifikuese për njohjen 
e gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të 
njohura ndërkombëtare, si dhe metoda për 
vlerësimin e nivelit teorik të përgjithshëm të 
kandidatëve. Kandidatët, që nuk arrijnë të 
përmbushin kriteret e vendosura, nuk 
klasifikohen për të vazhduar më tej studimet 
e doktoratës dhe pajisen me një dëshmi, në 
të cilën jepen modulet e zhvilluara së 
bashku me kreditet e grumbulluara dhe 
vlerësimin e tyre. 
4. Organizimi dhe funksionimi i programeve 
të studimeve të doktoratës, përcaktohet me 
rregullore të veçantë të Universitetit "Ismail 
Qemali" të Vlorës. 
5. Në përfundim të programeve të 
studimeve të doktoratës lëshohet diploma 
për gradën shkencore "Doktor"(Dr). 
 

Neni 38 
Studimet me kohë të pjesshme 
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Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë në 
fakultetet e tij organizon studimet me kohë 
të pjesshme. Kuotat e pranimit dhe tarifa e 
veçantë e shkollimit për studimet me kohë 
të pjesshme përcaktohen në aktet nënligjore 
të Keshillit te Ministrave dhe Ministrisë së 
Arsimit dhe Sportit. Programet e studimeve 
të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve në 
formën e studimit me kohë të pjesshme 
realizohen me te njëjtat kredite si programet 
e studimit me kohë të plotë. Kohezgjatja 
normale studimeve të ciklit të parë është jo 
më pak se 4 (katër) vite akademike. 
Programet mësimore në ciklin e parë dhe të 
dytë të studimeve në formën e studimit me 
kohë të pjesshme janë të njëjta me atë të 
sistemit me kohë të plotë. Ngarkesa 
mësimore ditore është jo më shumë se 8 
orë mësimi 60 minutëshe. Departamenti 
dhe fakulteti përcaktojnë mënyrën se si do 
të organizohen studimet me kohë të 
pjesshme. 
 

Neni 39 
Pranimi i studentëve 

 
Pranimi i kandidatëve të rinj për të ndjekur 
studimet e cikli të parë në Universitetin 
"Ismail Qemali" Vlorë, bëhet sipas listave 
përkatëse të miratuara nga MAS. Është e 
drejta e Senatit Akademik të përcaktojë 
kriteret shtesë për pranimet ciklin e parë të 
studimeve në Universitetin "Ismail Qemali" 
Vlorë. Pranimi i kandidatëve për të ndjekur 
studimet e ciklit të dytë dhe të tretë në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë, bëhet 
konform kritereve dhe standarteve të 
miratuara në përputhje me aktet ligjore dhe 
nënligjore. 
 

Neni 40 
Afati i studimeve 

 
Afati i studimeve për çdo cikël studimesh 
është i përcaktuar në ligjin nr. 9741, datë 
25.08.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe 
aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 
Studenti mund të përfundojë studimet e 
plota dhe të mbrojë diplomën, brenda afatit 
të rregullt të studimeve ose tej kufirit që 

parashikon ky afat, por në sistemin e 
studimit me kohë të plotë ky afat nuk mund 
të jetë më shumë se dyfishi i afatit të 
rregullt. Në sistemin me kohë të pjesshme 
nuk ka kufizime në kohëzgjatjen e 
studimeve, përveç rasteve kur studimet 
ndërpriten pa arsye të justifikuara dhe të 
miratuara për një periudhë më shumë se tre 
vite. 
 

Neni 41 
Ndjekja e një programi të dytë studimi 

 
Personat që kanë përfunduar një program 
studimi, kanë të drejtë të ndjekin një 
program të dytë studimi. Në këtë rast si 
rregull përzgjidhen kandidatët, të cilët kanë 
mesatare më të lartë. Kandidatët që 
pranohen në një program të dytë studimi 
përballojnë koston e plotë të studimeve. 
Nga ky rregull përjashtohen studentët e 
shkëlqyer sipas kritereve dhe procedurave 
që parashikon ligji nr. 9741, datë 
21.05.2007 "Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe 
aktet nënligjore të dala në zbatim të tij. 
Kuotat e pranimit dhe tarifa e shkollimit për 
programet e dyta të studimit përcaktohen 
me vendim të Keshillit te Ministrave. Kritere 
specifike për t'u pranuar në një program të 
dytë studimi përcaktohen në rregulloret e 
fakulteteve. 
 

Neni 42 
Ndërprerja e studimeve 

 
Studenti mund të ndërpresë studimet në 
çdo kohë të vitit, për një afat jo më tepër se 
një vit dhe vetëm për këto raste: 
• kur sëmuret për periudha të gjata, të 
dokumentuara me raport nga komisioni 
mjeko-ligjor, ku të jenë shprehur qartë 
diagnoza e rekomandimi. 
• kur mbetet kryefamiljar, në raste 
fatkeqësish e në kushte ekonomike të 
vështira, të dokumentuara nga zyrat 
perkatese 
Në çdo rast dokumentat duhet të paraqiten 
përpara se të ndërpresë studimet, të 
shoqëruara 
me një kërkesë drejtuar Rektoratit. 
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Për studentët të cilët ndërpresin studimet 
për dy ose më shumë semestra rradhë dhe 
nuk 
kanë marrë lejen nga rektori për këtë 
ndërprerje duhet të aplikojnë përsëri për 
pranim në 
universitet. 
Ndërprerja e studimeve, me miratimin e 
organit përkatës, quhet e justifikuar dhe nuk 
llogaritet në vitet e përsëritura. 
Çdo ndërprerje e pajustifikuar dhe e pa 
merituar është e barasvlershme me 
mosparaqitjen 
në proçesin mësimor dhe viti konsiderohet 
si vit përsëritje. 
 

Neni 43 
Shkëputja e studentit nga programi 

 
Studenti që shkëputet në kuadrin e 
projekteve e programeve ndërkombëtare në 
të cilat 
Universiteti "Ismail Qemali" i Vlores ka 
marrëveshje, lirohet nga detyrimet e 
frekuentimit 
parashikuar nga kjo dispozitë. Atij i njihen 
provimet e dhëna jashtë shtetit për lëndët e 
ngjashme dhe me kthimin në atdhe, duhet 
të shlyejë detyrimet për lëndët e tjera. 
 

Neni 44 
Ripranimi 

 
Ripranimi është kusht i domosdoshëm për 
të gjithë studentët frekuentimi i të cilëve 
është 
ndërprerë për një periudhë prej një a më 
shumë vjet. Studenti që kërkon t'i rikthehet 
studimeve duhet e të paraqesë kërkesën 
për ripranim (plotësohet një formular 
kërkesëripranimi) 
pranë Zyrës së Marrëdhenieve me 
Studentët, e cila ia përcjellë këtë Zyrës 
Akademike. Numri i herëve që një student 
të ripranohet është i kufizuar, jo më shumë 
se 2 
herë. Ripranimet do të bëhen konform 
akteve ligjore dhe nënligjore. 
Vendimet për ripranim merren duke e 
trajtuar çdo rast si të veçantë, gjë që 
përfshin rishikimin e dosjes së studentit dhe 

vlerësimin e arsyejeve të largimit. Vlerësimi 
bëhet nga komisioni i ripranimeve, 
trasferimeve dhe regjistrimeve në programe 
të dyta studimi I ngritur në nivel institucioni. 
Vendimi i komisionit i përcillet Rektorit për 
miratim. Nëse një student ripranohet ai 
duhet të fillojë regjistrimin në kurse po në 
atë semestër. Në rast se studentët e 
ripranuar nuk arrijnë të regjistrohen në 
semestrin apo sezonin për të cilin u është 
dhënë ripranimi, ai ripranim do të 
konsideroheti pavlefshëm. Në rast se 
studentët dëshirojnë të regjistrohen për 
semestrin apo sezonin që pason menjëherë 
periudhën për të cilën është dhënë 
ripranimi, ata mund ta bëjnë këtë me anë të 
një kërkese të shkruar për të rinovuar 
aplikimin e tyre për ripranim të adresuar 
Zyrës Akademike. Megjithatë nëse këta 
studentë dëshirojnë të regjistrohen pas nje 
periudhe më të vonë sesa një semestër apo 
sezon duke filluar nga momenti në të cilin u 
pranuan, atyre u duhet të kompletojnë një 
tjetër aplikim për ripranim dhe ta dorëzojnë 
atë brenda limitit 45-ditor. 
Studentit që ka ndërprerë studimet, i njihen 
të gjitha detyrimet e shlyera në vitin që 
është shkëputur. Ai i nënshtrohet 
detyrimeve të programit mësimor që gjen 
pas rifillimit të studimeve. 
 

Neni 45 
Viti akademik dhe organizimi I 

mësimdhënies 
 
Studimet në Universitetin "Ismail Qemali" të 
Vlorës zhvillohen me bazë vitin akademik i 
cili organizohet në tre semestra: 
• Semestri i Vjeshtës, 
• Semestri i Pranverës, 
• Semestri i Verës. 
Në ciklin e parë të studimeve kohëzgjatja e 
semestrit të vjeshtës dhe pranverës është 
15 javë kalendarike. Ngarkesa mësimore 
javore e studentit për çdo disiplinë, e ndarë 
në leksione, 
seminare, laboratorë apo forma te tjera, 
përcaktohet në planet mësimore. 
Në ciklin e dytë të studimeve master, 
semestret e vjeshtës dhe pranverës kanë të 
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njëjtën kohëzgjatje, por me specifikën që 
programi i një disipline mund të realizohet jo 
domosdoshmërisht për një periudhë 15-
javore, bazuar në burimet njerëzore të 
brendshme dhe të jashtme që ofron 
universiteti dhe në varësi të kushteve të 
tjera. Kjo nënkupton që plani mësimor 
semestral mund realizohet, duke bërë një 
organizim të mësimdhënies dhe 
shpërndarje të disiplinave përgjatë tij, që do 
të thotë se mësimdhënia në një disiplinë 
mund të fillojë në një nga javët e semestrit 
dhe të perfundojë pasi të realizohet 
programi me ngarkesën mësimore 
përkatëse të leksioneve, seminareve, 
laboratoreve apo formave te tjera të 
mësimdhënies. Semestri i Verës 
organizohet për t'u krijuar mundësi 
studentëve të ciklit të parë dhe të dytë të 
studimeve, të rijapin provimet e çdo lënde 
në të cilat rezultojnë ngelës dhe të atyre 
lëndëve në të cilat nuk janë paraqitur në 
provim por nuk kanë detyrime frekuentimi. 
Regjistrimi I studentëve në kurset semestrit 
të verës bëhet nëpërmjet Sistemit të 
Manaxhimit të Informacionit Univlora, vetëm 
për lëndët në të cilat ata kanë vlerësimin me 
notën 4 (katër) ose shënimin "NP" (Nuk u 
paraqit) dhe mund të regjistrohet në kurse 
deri në 40 kredite. Këto kurse zgjatin një 
deri tre javë dhe organizohen në formën e 
konsultimeve ose leksioneve të 
permbledhura të mirëpërcaktuara në 
syllabus dhe vlerësimi bëhet nëpërmjet një 
provimi të vetëm. Çdo fakultet dhe 
departament para fillimit të semestrit të 
verës, duhet të shpallë orarin e kurseve të 
këtij semestri. Orët mësimore të realizuara 
në këtë semestër nga çdo pedagog 
përllogariten si pjesë e ngarkesës mësimore 
vjetore. Në raste të veçanta kur studentët 
pengohen për t‟u diplomuar vetëm për një 
lëndë të cilën nuk e kanë frekuentuar për 
arsye të justifikuara, pas vlerësimit të 
kërkesës së studentëve nga departamenti 
përkatës, me vendim të Këshillit të 
Fakultetit, mund të hapet kursi në atë lëndë 
me jo më pak se 15 studentë, vetëm pas 
miratimit nga Rektorati. Programi i lëndës 
do të realizohet brenda 5 javëve duke iu 
përmbajtuar syllabuseve. Në periudhen 15 

Janar - 31 Janar të çdo viti akademik, 
përmes një sezoni riprovimesh, të gjithë 
studentëve të ciklit të parë dhe te dytë u 
krijohet mundësia të shlyejnë nëpërmjet një 
provimi të vetëm, secilën nga lëndët në të 
cilat kanë vlerësimin me notën 4 (katër) ose 
shënimin "NP" (Nuk u paraqit). Regjistrimi i 
studentëve në sezonin e riprovimeve të 
dimrit do të bëhet nëpërmjet Sistemit të 
Manaxhimit të Informacionit Univlora dhe 
çdo student mund të regjistrohet në lëndë 
deri në 25 kredite. Për kurset e semestrit të 
verës dhe sezonit të riprovimeve në dimër 
mund të aplikohen tarifa mbi bazë të numrit 
të krediteve të regjistruara dhe në varësi të 
rasteve të veçanta, pasi këto tarifa janë 
aprovuar më parë. Fillimi i vitit akademik 
shpallet nga Ministri i Arsimit dhe Sportit. 
Organizimi i vitit akademik, datat fillimit të 
semestrave dhe sezoni i provimeve, 
shpallen nga Rektori në fillim të vitit 
akademik. 
 

Neni 46 
Struktura e Studimeve 

 
Struktura e studimeve për ciklin e parë dhe 
të dytë të studimeve përfshin: 
• Disiplina të formimit të përgjithshëm 
• Disiplina të formimit karakterizues të 
programit 
• Disiplina formuese të ngjashme ose/dhe 
integruese me disiplinat karakterizuese 
• Disiplina formuese të zgjedhura 
• Veprimtari formuese për njohje të gjuhës 
së huaj, aftësime informatike dhe praktika 
apo stazhe 
• Veprimtari formuese në lidhje me tezën e 
diplomës 
Çdo fakultet përcakton sipas udhëzimeve të 
MAS dhe specifikave të veta, veprimtaritë 
formuese që karakterizojnë një program 
studimi. 
 

Neni 47 
Disiplinat e detyrueshme dhe me 

zgjedhje 
 

Disiplinat sipas veçantive të çdo programi, 
ndahen në: 
• Disiplina (kurse) të detyrueshme 
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• Disiplina (kurse) me zgjedhje 
Disiplinat e detyrueshme përfshijnë 
veprimtari shkencore të fushës përkatëse të 
diplomimit, të cilat janë të përcaktuara në 
kurrikulat mësimore. Disiplinat me zgjedhje 
përfshijnë veprimtari shkencore të fushës 
përkatëse të diplomimit, të cilat janë të 
orientuara drejt një specializimi më të 
ngushtë. Në përshtatje me kurrikulën e çdo 
programi studimi, përcaktohet një numër i 
caktuar lëndësh me zgjedhje. 
 

Neni 48 
Plani Mësimor 

 
Vëllimi i studimeve përcaktohet në varësi të 
kurrikulave të çdo programi studimi, të cilat 
hartohen nga departamentet, miratohen nga 
Këshilli i Fakultetit dhe në përfundim marrin 
miratimin e Senatit Akademik. Në fillim të 
çdo viti akademik, mbështetur në kurrikulat 
e programeve të studimit, departamentet 
hartojnë planin mësimor të vitit, i cili 
miratohet nga Këshilli i Fakultetit dhe nga 
Rektori. Për çdo kurs hartohen programet 
mësimore (syllabus). Për çdo program 
studimi të ciklit të parë nuk mund të 
parashikohen në total më shumë se 22 
provime apo forma të tjera të vlerësimit 
përfundimtar të dijeve, të fituara në një 
discipline apo veprimtari tjetër formuese, 
duke realizuar provime të integruara për më 
shumë se një disiplinë apo module të 
koordinuara. Për çdo program studimi të 
ciklit të dytë nuk mund të parashikohen në 
total më shumë se 14 provime apo forma të 
tjera të vlerësimit përfundimtar të dijeve, të 
fituara në një discipline apo veprimtari tjetër 
formuese. 
 

Neni 49 
Tekstet mësimore 

 
Tekstet mësimore të rekomandueshme për 
pjesën teorike dhe të detyrueshme për 
seminaret, ushtrimet dhe punët laboratorike 
duhet të miratohen nga departamenti, me 
propozimin e titullarëve të lëndëve. Këto u 
bëhen të njohura studentëve me fillimin e 
vitit akademik. 
 

Neni 50 
Elementët e studimeve 

 
Në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë 
format kryesore të punës janë leksionet, 
seminaret, ushtrimet, punët laboratorike, 
praktikat profesionale, detyrat e kursit, 
projektet, provimet e ndërmjetme dhe 
përfundimtare të kursit, esetë dhe temat e 
diplomës. Departamentet, me miratimin e 
dekanatit, mund të përcaktojnë edhe forma 
të tjera të punës mësimore, veçanërisht të 
kontrollit të dijeve të fituara. Puna mësimore 
zhvillohet në bazë grupi e kursi, në bazë të 
normave të punësmësimore të miratuara 
nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ndarja e 
orëve mësimore sipas elementëve të 
mësipërme të studimit për çdo kurs, 
përcaktohet bazë të krediteve që i janë 
caktuar disiplinës (kursit apo lëndës 
përkatëse) dhe pasqyrohen në planet 
mësimore. 
 

Neni 51 
Orari mësimor 

 
Orari i përgjithshëm i universitetit shpallet 
përpara fillimit të semestrit. Çdo fakultet ka 
orar të veçantë. Orari është i detajuar dhe 
përcakton auditorin, kohën dhe ditët e 
zhvillimit të mësimit, pedagogët 
mësimdhënës, dhe mund të ndryshojë në 
çdo kohë nga dekani ose përgjegjësi i 
departamentit. si është përcaktuar në nenet 
23 dhe 24 të kësaj rregulloreje. Dekani 
duhet të njoftojë rektorin për ndryshimet, i 
cili më tej bën miratimin e tyre. Orari duhet 
të respektohet plotësisht nga të gjithë 
studentët dhe mësimdhënësit e universitetit. 
Orari mësimor ndërtohet mbi bazën e 
harmonizimit të elementëve të mësimit dhe 
të shpërndarjes racionale të ngarkesës së 
studentit. Kjo ngarkesë luhatet nga 20–25 
orë në javë. Kohëzgjatja e seancave 
mësimore është 60 minuta. 
 

Neni 52 
Ndarja e studentëve në klasa 

 
Ndarja e studentëve në grupe leksionesh 
dhe seminaresh bëhet nëpërmjet regjistrimit 
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online ne Sistemin e Menaxhimit të 
Informacionit Univlora (SMI-Univlora). Me 
përfundimin e procesit të regjistrimit listat e 
studentëve të ndarë në klasa leksionesh, 
seminaresh apo çdo forme tjetër mbahen 
nga sekretaritë mësimore. Në regjistrimin e 
studentëve dhe ndarjen e tyre në grupe 
leksionesh dhe seminaresh apo çdo forme 
tjetër të marrjes së dijeve, mund të 
vendosen kritere akademike, me qëllim 
ndarjen e niveleve të ndryshme të 
studentëve, në funksion të cilësisë. Këto 
kritere miratohen nga Senati Akademik. 
 

Neni 53 
Frekuentimi i orëve mësimore dhe 

detyrimi i paraqitjes në provim 
 
Frekuentimi i orëve mësimore është i 
detyrueshëm deri në masën 75%. Çdo 
pedagog përcakton në syllabusin e kursit 
detyrimin për frekuentimin e orëve 
mësimore dhe përgjigjet drejtpërdrejt për 
saktësinë e informacionit mbi frekuentimin. 
Listat e studentëve me prezencën ne 
auditor dorëzohen pranë sekretarive 
mësimore. Nëse studenti mungon gjatë 
zhvillimit të kursit dhe nuk respekton 
detyrimet për frekuentimin të përcaktuara në 
syllabus, atëherë studenti skualifikohet nga 
mungesat, nuk futet në provim, në 
procesverbalin e vlerësimit shënohet 
mungesë (m) dhe përsërit kursin në 
semestrin e ardhshëm kur kursi ofrohet. 
Shënimi mungesë (m) do të pasqyrohet dhe 
në procesverbalet e provimeve të pjesshme 
nëse studenti ka plotësuar mungesat. Nëse 
studenti ka frekuentuar kursin por nuk 
paraqitet në provimin e rradhës, në 
procesverbalin e vlerësimit shënohet "Nuk u 
paraqit". Nëse studenti nuk ka detyrime 
frekuentimi por nuk eshte paraqitur në asnjë 
prej provimeve të pjesshme duke përfshirë 
dhe provimin final, në procesverbalin 
përfundimtar të vleresimit do të bëhet 
shënimi "NP" (Nuk u paraqit), në të kundert 
do të bëhet vlerësimi me notën përkatëse. 
Studentët e të gjithë cikleve nuk mund të 
regjistrohen në këto lëndë për të ndjekur 
kursin si përsëritës, por kanë të drejtën të 
shlyejnë lëndën vetëm me provim, sipas 

përcaktimeve në këtë rregullore. Sekretaritë 
mësimore përgjigjen për administrimin e 
informacionit mbi frekuentimin e studentëve. 
 

Neni 54 
Sekretaria mësimore dhe regjistri 

themeltar 
 
Sekretaritë mësimore të fakulteteve dhe 
departamenteve duhet të mbajnë regjistër 
bazë të studentëve me të dhënat personale 
të tyre, vlerësimet e marra gjatë ndjekjes së 
programit të studimit, të dhëna mbi 
diplomën ose diplomat e marra bashkë me 
suplementin e diplomës etj., të formatuara 
këto sipas standardeve shtetërore. Regjistri 
i studentëve plotësohet në formë të shkruar 
dhe elektronike dhe mbahet në ruajtje të 
përhershme. Sekretaria mësimore e çdo 
fakulteti apo departamenti përpilon, 
administron dhe është përgjegjëse për 
mirëmbajtjen e regjistrit themeltar (bazë) të 
shkruar me dorë dhe me kompjuter. 
Regjistri themeltar plotësohet me shkrim, pa 
korrigjime dhe nuk ndryshohet për asnjë 
arsye. Në sekretarinë mësimore 
depozitohen të firmosura nga anëtarët e 
personelit akademik në kohen e duhur lista 
e studentëve të regjistruar në kursin 
përkatës e ndarë në leksione dhe seminare 
me informacionin për mungesat si dhe 
proces-verbalet e vlerësimeve në provimet 
e pjesshme dhe përfundimtare të kurseve, 
dhe çdo informacion tjetër që kërkohet për 
të konfirmuar realizimin e procesit të 
mësimdhënies, i firmosur ky i fundit nga 
përgjegjësi i departamentit dhe dekani i 
fakultetit. Sekretaret mësimore mbajnë edhe 
detyrën e sekretares së departamentit dhe 
ndër të tjera kanë për detyrë të informojnë 
me shkrim për çdo çështje apo problem, sa 
herë që u kërkohet me një urdhër me 
shkrim ose me gojë, nga autoritet drejtuese 
të çdo niveli. Çdo studenti me regjistrimin 
fillestar në Universitetin "Ismail Qemali" 
Vlorë, i jepet një numër unik matrikullimi që 
e shoqëron deri në marrjen e diplomës ose 
çertifikatës, duke respektuar edhe 
udhëzimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit. 

 
Neni 55 
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Drejtoria e Informacionit dhe 
Teknologjisë 

 
Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë 
publikon afatet e regjistrimeve, rregullat dhe 
udhëzimet përkatëse se si do të zhvillohen 
regjistrimet online në Sistemin e manaxhimit 
të Informacionit Univlora (SMI- Univlora), 
duke evidentuar faktin se mospagimi i 
detyrimeve është penalitet për regjistimin në 
kurset e semestrit pasardhës. Drejtoria e 
Informacionit dhe Teknologjisë pajis 
studentët me emrin identifikues dhe 
fjalëkalimin për të kryer regjistrimin në 
sistemin online. Drejtoria e Informacionit 
dhe Teknologjisë ka në varësi të saj të 
drejtpërdrejtë sekretaritë mësimore në lidhje 
me çështjet e regjistrimeve, mbajtjes dhe 
përditësimit të të dhënave të studentëve ku 
përfshihen gjeneraliti dhe notat, hartimin, 
plotësimin dhe përgatitjen e diplomave. 
Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë 
varet direkt nga Rektori. 
 

KREU VI: 
TRANSFERIMET, EKUIVALENTIMI DHE 
NDËRRIMI I FORMËS SË STUDIMEVE 

 
Neni 56 

Transferimet e studimeve 
 
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë ofron 
mundësi për transferime të studentëve në 
vite të ndërmjetme midis programeve të të 
njëjtit cikël, brenda vetë institucionit apo 
institucioneve të ndryshme të arsimit të 
lartë, si dhe për transferime nga programet 
e mëparshme në programe të studimeve të 
ciklit të parë, si dhe transferime nga një 
formë studimi në një formë tjetër. Këto 
transferime bëhen mbi bazën e kërkesës së 
studentit duke respektuar procedurat, 
kushtet dhe kriteret e vendosura. Të gjitha 
trasferimet miratohen nga Rektori. Për 
procedurat e ripranimeve, transferimeve 
dhe regjistrimeve në programe të dyta 
studimi, me vendim të rektoratit ngrihet 
komisioni përkatës i përhershëm në nivel 
institucioni. Përbërja e komisionit 
ndryshohet me vendim të rektorit. Në çdo 
departament, me urdhër të dekanit ngrihen 

komsionet e ekuivalentimit dhe vlerësimit të 
cilat miratohen prej tij. Universiteti "Ismail 
Qemali" Vlorë ka të drejtë t'i mohojë të 
drejtën për transferim çdo studenti mbi 
kritere akademike. Proçedurat transferuese 
përfundojnë përpara fillimit të vitit akademik. 
Të drejtën për transferime studimesh e kanë 
studentët që kanë siguruar të paktën 30 
kredite. Të gjitha llojet e trasferimeve bëhen 
mbi bazën e kërkesës së studentit duke 
plotësuar një formular tip. Ky formular 
publikohet në faqen zyrtare të universitetit 
së bashku me informacionin e nevojshëm. 
Kërkesat për trasferime pranohen dhe 
administrohen në Zyrën e Marrëdhënieve 
me Studentet gjatë gjithë vitit akademik deri 
në 10 Shtator të çdo viti, përveç rasteve kur 
parashikohet ndryshe nga aktet e tjera 
nenligjore. Më tej, këto kerkesa i përcillen 
Zyrës Akademike. 
 

Neni 57 
Transferimi për në institucione të tjera 

 
Kërkesat e studentëve të Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë të cilët duan të 
tranferohen në universitete të tjera të vendit, 
në të njëjtën program dhe sistem, nëpermjet 
zyrës akademike i përcillet rektoratit jo më 
vonë se data 15 Shtator e çdo viti. Pas 
miratimit propozimet u përcillen 
universiteteve përkatëse shoqëruar me 
dokumentacionet e nevojshëm për vlerësim. 
Pas përgjigjes së pranimit nga universiteti 
pritës, përcillet dokumentacioni i plotë i 
studentit që përmban: detyrimet e shlyera 
me notat përkatëse, dëftesa e shkollës së 
mesme, dokumentacioni i bursës dhe çdo 
dokumentacion tjetër. Studenti i transferuar 
humbet statusin e studentit të Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë. Vendimi i transferimit 
i përcillet nga Rektorati, Zyrës Akademike, 
Zyrës së Regjistrimit, sekretarive mësimore 
dhe Drejtorisë së IT-së per kryerjen e gjithë 
veprimeve proceduriale të mëtejshme. 
 

Neni 58 
Transferimi nga institucionet e tjera të 
arsimit të lartë në Universitetin "Ismail 

Qemali" Vlorë 
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Kërkesat dhe dokumentacionin e 
studentëve që duan të transferohen në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë, zyra 
akademike ua përcjellë fakulteteve 
përkatëse jo më vonë se data 15 Shtator e 
çdo viti. Komisioni i ekuivalentimit dhe 
vlerësimit, i ngritur pranë çdo departamenti, 
mbi bazën e dokumentacionit që dërgon 
universiteti përkatës, përcakton detyrimet që 
do të ketë studenti, nëse pranohet në atë 
degë, sipas planit mësimor në fuqi si dhe 
njohjen e shlyerjes së lëndëve me 
ekuivalencë. Komisioni i ekuivalentimit dhe 
vlerësimit brenda 3 diteve i përcjell dekanit 
të fakultetit listën e studentëve të propozuar 
që plotësojnë kriteret e trasferimit. Dekani i 
përcjell këtëlistë zyrës akademike dhe për 
dijeni Rektorit. Zyra akademike administron 
gjithë propozimet e njësive kryesore dhe i 
përcjellë ato Brenda datës 20 Shtator pranë 
komisionit përkatës të ripranimeve, 
trasferimeve dhe regjistrimeve në programe 
të dyta studimi, i cili pas shqyrtimit i dërgon 
propozimet rektorit. Vendimin për pranimin 
e studentëve të propozuar për transferim e 
merr Rektori. duke patur parasysh 
mundësitë e kapacitetin e programit dhe 
ciklit të studimit sipas kuotave të 
përcaktuara në vendimin e Këshillit të 
Ministrave si dhe rezultatin e ekuivalentimit. 
Studentët që kanë kryer një pjesë të 
studimeve në institucione të huaja të arsimit 
të lartë, mund të transferohen në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë, bazuar 
në kërkesën e tyre dhe dokumentacionin që 
paraqesin. Pasi bëhet verifikimi për 
saktësinë e dokumentacionit, komisioni i 
ekuvalentimit dhe vlerësimit përcakton 
detyrimet nëse studenti pranohet. 
Procedurat e mëtejshme janë të njëjta si në 
rastin e studentëve që kërkojnë transferim 
nga universitetet brenda vendit. Vendimi i 
transferimit i përcillet nga rektorati Zyres 
Akademike, Zyrës së Regjistrimit, 
sekretarive mësimore dhe Drejtorisë së IT-
së për kryerjen e gjithë veprimeve 
proceduriale të mëtejshme. Transferimet e 
studentëve brenda vetë institucionit mund të 
bëhen vetëm për programe të përafërta 
studimi. Për këto transferime ndiqet e njëjta 
procedurë si në rastin e studentëve që 

kërkojnë transferim nga universitetet brenda 
vendit, duke patur parasysh mundësitë dhe 
kapacitetin e programit dhe ciklit të studimit 
sipas kuotave të përcaktuara në vendimin e 
Këshillit të Ministrave si dhe rezultatin e 
ekuivalentimit. Të gjitha transferimet bëhen 
sipas akteve ligjore dhe nenligjore të 
miratuara nga MAS. 
 

Neni 59 
Ndërrimi i formës të studimeve 

 
Kalimi i studentëve nga forma studimeve 
me kohë të plotë në formën e studimeve me 
kohë të pjesshme, për profile studimesh që 
mbulon fakulteti, bëhet me vendim të 
rektorit, pas propozimit të dekanit të 
fakultetit përkatës. Kjo lëvizje bëhet me 
kërkesë të studentit të interesuar, pasi ai të 
ketë fituar të paktën 30 kredite nga viti 
paraardhës. Kalimi i studentëve nga forma e 
studimeve me kohë të pjesshme në formën 
e studimeve me kohë të plotë, kur ketë 
mundësi e lejon natyra e fushës përkatëse 
të diplomimit, bëhet me vendim të 
Rektoratit, pas propozimit të dekanit të 
fakultetit përkatës. Kjo bëhet me kërkesë të 
studentit të interesuar, pasi ai të ketë 
përfunduar vitin e parë dhe të ketë notë 
mesatare mbi 7 (shtatë). Në të dy rastet e 
kalimeve të përmendura më sipër duhet të 
mos cënohet numri i kuotave të studentëve 
në ciklet dhe programet përkatëse i caktuar 
nga aktet nënligjore përkatëse. Kërkesa për 
ndërrimin e formes së studimit së bashku 
me dokumentacionin përkatës, dorëzohen 
pranë dekanateve në fillim të vitit. Kur 
procedura ka përfunduar, studenti, i cili ka 
ndërruar sistemin e studimit nuk ka të drejtë 
të kthehet më në sistemin e mëparshëm. 
Njësoj si në rastet e trasferimeve vendimi i 
ndërrimit të formës së studimit i përcillet nga 
rektorati i zyrës akademike, zyrës së 
regjistrimit, sekretarive mësimore dhe 
Drejtoria e IT-së për kryerjen e gjithe 
veprimeve proceduriale të mëtejshme. 
 

KREU VII 
KONTROLLI I DIJES 

 
Neni 60 
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Sistemi i vlerësimit 
 

Shkalla e përvetësimit të programit mësimor 
vlerësohet me sistemin prej dhjetë notash 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Nota më e ulët kaluese 
është nota 5 (pesë). Në procesverbalet e 
vlerësimit përfundimar për studentin jo 
kalues (ngelës) vendoset nota 4 (katër). Në 
të gjitha format e kontrollit të dijes përdoret 
sistemi i vlerësimit me pikë, rezultati i të cilit, 
detyrimisht kthehet në notë. 
 

Neni 61 
Rregullat e zhvillimit të provimeve dhe 

vlerësimi 
 
Kontrolli i dijes së një lënde (provimi) 
përcaktohet nga titullari i lëndës dhe mund 
të bëhet, me shkrim, me gojë ose i 
kombinuar me shkrim e me gojë, duke u 
mbështetur në programin mësimor. Në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë kontrolli i 
dijeve në ciklin e parë të studimeve 
realizohet përgjatë semestrit nëpërmjet dy 
provimeve të pjesshme, një provimi final si 
dhe formave te tjera të vlerësimit nëse janë 
parashikuar në syllabus-in e lëndës. Në 
ciklin e dytë të studimeve kontrolli i dijeve 
realizohet nëpërmjet një provimi të vetëm. 
Orari i provimeve finale duhet të shpallet 
para përfundimit të semestrit. Për semestrin 
e verës dhe sezonin e riprovimeve të dimrit 
kontrolli i dijeve realizohet vetëm nëpërmjet 
një provimi final. Rregulla apo specifika të 
provimeve, pesha (përqindja) e secilit 
provim apo detyre në vlerësimin 
përfundimar, literatura, temat ose pjesët e 
programit të lëndës për çdo provim, dita apo 
java e provimit, ora dhe salla e zhvillimit, 
referencat e konvertimit të pikëve në note 
etj, përcaktohen në syllabus-in e lëndës të 
hartuar nga pedagogu dhe u bëhet i ditur 
studentëve që ndjekin atë kurs. Kur kontrolli 
i dijeve realizohet përgjatë semestrit 
nëpërmjet dy provimeve të pjesshme, një 
provimi final si dhe formave te tjera të 
vlerësimit, pesha (përqindja) e provimit final 
në çdo rast duhet të jetë më e vogël se 
pesha (përqindja) që i nevojitet studentit për 
të marrë notën kaluese 5 (pesë). Jo me 
shume se 10% e vlerësimit përfundimtar 

mund të bazohet në detyrat e kursit, 
projektet individuale, apo forma të tjera të 
vlerësimeve gjatë vitit, të gjitha së bashku. 
Në rastin kur studenti nuk merr pjese në një 
provim, por paraqet dokumentacion ku 
justifikon arsye të forta si probleme 
shëndetësore serioze (psh. shtrim në spital, 
aksident të rëndë), raste të 
jashtëzakonshme fatkeqësish familjare, apo 
raste urgjencash publike, vendimin për një 
mundësi tjetër për dhënien e provimit e merr 
dekani i fakultetit përkatës, duke u bazuar 
në kërkesën me shkrim së paraqitur nga 
studenti. Dekani ka të drejtë të kërkojë 
dokumentacion shtesë për të verifikuar 
mungesën. Kurset janë të gjitha semestrale. 
Nëse studenti nuk kualifikohet, pra ka 
shënim mungesë (m) në proceverbalin 
përfundimtar të kursit, ai ka të drejtën dhe 
detyrimin ta frekuentojë përsëri atë, në 
semestrat pasardhës kur kursi ofrohet. 
Nëse kursi për arsye të ndryshme nuk do të 
ofrohet më (psh. ndryshimet e mundshme 
në kurrikula), studenti ka të drejtë të 
frekuentojë kursin përkatës zëvendësues. 
Kështu, krahas kurseve të përcaktuara në 
planet semestrale, studenti ka të drejtë të 
frekuentojë njëkohësisht edhe kurse të tjera 
ku figuron mbetës nga semestrat 
paraardhës, por duke respektuar rregullat e 
numrit të krediteve të regjistruara në një 
semestër dhe rregullat e pergjithshme te 
regjistrimit. (shih nenin 77 ) Tezat e provimit 
në të gjitha kontrollet hartohen nga titullari i 
lëndës. Kompromentimi i tezës është 
përgjegjësi direkte e pedagogut. Pas 
përfudimit të çdo provimi apo formave të 
tjera të kontrollit të dijeve, rezultatet 
editohen në SMI-Univlora jo më larg se 48 
orë nga dita e zhvillimit të tij. Një ditë pas 
shpalljes së rezultateve, pranohen dhe 
vlerësohen ankesat e studentëve dhe 
printohet procesverbali nga SMI-Univlora, 
firmoset nga lektori dhe dorëzohen në 
sekretarinë mësimore në 4 (katër) kopje, 
nga të cilat 1 (një) kopje qëndron në 
sekretarinë e departamentit, 1 (një) kopje në 
kryesekretarinë e fakultetit, 1(një) kopje në 
Zyrën e Regjistrimit dhe 1 (një) kopje në 
Zyrën Akademike. Në raste paqartësish, 
studentët kanë të drejtë të shikojnë 
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personalisht provimin në presence të lektorit 
të kursit, për të marrë sqarimet e duhura. 
Për sqarime të mëtejshme ata kanë të 
drejtë t‟i drejtohen me shkrim përgjegjësit të 
departamentit që mbulon kursin përkatës. 
Kur studenti në provim vlerësohet me notën 
4 (katër) ose "NP" (Nuk u paraqit), ai ka të 
drejtën të regjistrohet për të shlyer këtë 
lëndë vetëm në semestrin e verës, sezonin 
e riprovimeve në dimër dhe në një semestër 
tjetër vetëm kur është student në ciklin e 
parë të studimeve dhe ka siguruar të paktën 
110 kredite. Regjistrimi në këtë rast do të 
bëhet sipas rregullit të përgjithshëm të 
regjistrimit të përcaktuar në nenin 77 të 
kësaj rregulloreje. Në fund të çdo provimi, 
testet dhe çdo material i provimit dorëzohet 
në sekretarinë e departamentit përkatës, 
mbyllet në një zarf të mbi të cilin të jenë 
shkruar të gjitha të dhënat e nevojshme dhe 
firmoset nga lektori. Zarfet me testet e 
provimeve te arkivuara në sekretarinë e 
departamentit, mund të hapen dhe të 
kontrollohen vetëm në rast ankimi ose 
shihet e arsyeshme nga autoritetet 
drejtuese. Këto materiale ruhen deri në fund 
të provimeve të semestrit pasardhës e më 
pas ato digjen. 
 

Neni 62 
Ankimi për rezultatin përfundimtar 

 
Studenti ka të drejtë të ankohet për 
rezultatin përfundimtar të provimit. Ankesa i 
paraqitet me shkrim përgjegjësit të 
departamentit brenda 48 orëve nga marrja 
në dijeni e rezultatit të provimit, i cili bën 
verifikimet e duhura dhe kur e gjen të 
pamundur zgjidhjen e ankesës, vë 
menjëherë në dijeni dekanin. Dekani, 
brenda 48 orësh nga marrja dijeni për 
ankesën nga përgjegjësi i departamentit, 
ngre një komision ad-hoc i cili bën 
verifikimin e pretendimeve të studentit. Me 
miratim të dekanit, komisioni përcakton 
vlerësimin përfundimtar të provimit. 
Ndryshimet në rezultatet e studentëve 
pasqyrohen ne procesverbalin te ri te 
firmosur nga komisioni i cili i bashkelidhet 
procesverbalit te meparshem dhe në SMI-
Univlora. 

Neni 63 
Përmirësimi i notës 
 
Studentët e ciklit të parë kanë të drejtë të 
përmirësojë notën në çdo lëndë, por jo më 
shumë se katër përmirësime gjatë gjithë 
periudhës së studimeve dhe jo më shumë 
se dy përmirësime në një vit akademik. Per 
studentët e ciklit të dytë ky rregull eshte per 
jo më shumë se dy përmirësime gjatë gjithë 
periudhës së studimeve. Përmirësimet e 
notës bëhen vetëm në semestrin e verës, 
sezonin e riprovimeve të dimrit si dhe në 
datat e percaktura nga dekani i fakultetit 
para mbrojtjes së diplomes, kundrejt një 
tarife të miratuar. Është detyra e tij të 
regjistrohet në kurset që do të përmirësojë 
notën, pasi më parë ka bërë kërkesën në 
sekretarinë e departamentit, e cila e përcjell 
informacionin tek Drejtoria e IT-së për të 
mundur aksesin e studentit në regjistrimin e 
kursit. Kërkesa bëhet të pakten 10 ditë para 
fillimit të semestrit të verës, sezonit të 
riprovimeve të dimrit dhe mbrojtjes së 
diplomes. Studenti ka të drejtë të kërkojë 
përmirësimin e notës së një lënde jo më 
shumë se një herë. Studentët duhet të jenë 
në dijeni se mbetet në fuqi nota e përsëritjes 
së fundit, e cila do të pasqyrohet në 
transkriptin e notave që tregon ecurinë 
akademike të studentit, pavarësisht nëse 
kjo është nota më e lartë apo jo. Nëse nota 
e përsëritjes së fundit është 4 (katër) 
rregullat akademike për shlyerjen e 
detyrimeve nuk ndryshojnë. Në listën e 
notave që shoqërojnë diplomën do të 
pasqyrohen vetëm notat përfundimare 
kaluese (5,6,7,8,9,10) 
 

Neni 64 
Praktika profesionale 

 
Studentët kanë të detyrueshme kryerjen e 
praktikës profesionale, kur ajo përfshihet në 
programin e studimit. Me fillimin e vitit 
akademik, departamenti u komunikon 
studentëve kohën e kryerjes, programin, 
mënyrën e zhvillimit dhe shlyerjes së saj. 
Praktikat profesionale zhvillohen në 
institucione sipas proflit të përgatitjes së 
studentit dhe nën drejtimin e pedagogut të 
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caktuar nga departamenti përkatës. 
Studenti detyrohet të respektojë rregullat e 
institucionit ku kryen këtë proçes. Gjatë 
kryerjes së praktikës profesionale, personeli 
akademik që drejton atë, ushtron kontroll të 
vazhdueshëm dhe mban lidhje me qendrën 
ku ajo kryhet. Në përfundim të praktikës 
profesionale, studenti përgatit një relacion 
për punën e kryer e cila vlerësohet nga 
pedagogu që e drejton praktikën pasi merr 
edhe mendimin e qendrës ku është kryer 
ajo. Vlerësimi bëhet me notë. 
 

KREU VIII: 
DIPLOMIMI 

 
Neni 65 

Mbrojtja e tezës së diplomës 
 
Në përfundim të kursit të plotë të studimeve, 
studentët kanë të drejtë të diplomohen. 
Kërkesat e diplomimit janë paraqitur në 
kurrikulat e çdo programi studimi. Sekretaria 
mësimore është e detyruar t'i përcjellë me 
shkresë të veçantë përgjegjësit të 
departamentit dhe dekanit të fakultetit listën 
e studentëve që kanë plotësuar detyrimet e 
një program studimi dhe cdo detyrim tjetër 
financiar të cilët kanë të drejtën e mbrojtjes 
së tezës së diplomës. Sekretaria mësimore 
mban përgjegjësi për saktësine e të 
dhënave. Përgjegjësi i departamentit pas 
marrjes së listës së studentëve ngre një 
komision ad hoc, i cili verifikon nëse këta 
studentë kanë plotësuar detyrimet e 
programit të studimit. Pas verifikimit lista e 
studentëve që kanë të drejtën e mbrojtjes 
së tezës së diplomës, e firmosur nga 
anëtarët e komisonit, i përcillet përgjegjësit 
të departamentit. Në përfundim të programit 
të studimeve të ciklit të parë, për fitimin e 
diplomës parashikohet përgatitja e një teze 
diplome ose punimi të pavarur. Për fitimin e 
diplomave të ciklit të dytë të studimeve 
parashikohet përgatitja e një teze diplome, 
të përpunuar në mënyrë krijuese e të 
pavarur nga studenti. Drejtuesit e temave të 
diplomës miratohen nga departamenti sipas 
kritereve të përcaktuara në aktet nënligjore. 
Mbrojtja e diplomës bëhet e hapur. 
Procedura e mbrojtjes përfshin një paraqitje 

të pëmbledhjes së punimit të diplomës, 
pyetje dhe përgjigje. Në përfundim juria 
bazuar në vlerësimin e udhëhëqësit dhe 
punimin e studentit, bën vlerësimin me notë. 
Juria dhe kryetari i saj miratohet nga dekani 
i fakultetit me propozim të përgjegjësit të 
departamentit dhe përbëhet nga 5(pesë) 
vetë. Shlyerja e detyrimeve të programit të 
studimit dhe çdo detyrimi tjetër financiar dhe 
material kundrejt universitetit, është kusht 
paraprak për kryerjes e mbrojtjes së tezës 
së diplomës. Përgjegjësi i departamentit i 
përcjellë dekanit të fakultetit listën e 
studentëve të diplomuar. Dekani nëpërmjet 
një shkrese e përcjellë këtë listë Zyrës së 
Regjistrimit për të përgatitur diplomat 
përkatëse. Diplomimi në ciklin e parë dhe të 
dytë të studimeve bëhet gjate gjithe vitit 
akademik, datat dhe afatet përcaktohen nga 
dekani i fakultetit, duke mos krijuar pengesa 
në kohë për studentët që diplomohen. 
Kandidati që rrëzohet në mbrojtjen e 
diplomës, ka të drejtë të riparaqitet për 
mbrojtje në një datë të caktuar nga dekani i 
fakultetit në semestrin pasardhës. 
 

Neni 66 
Pajisja me diplomë 

 
Studentët që kanë plotësuar detyrimet e një 
programi studimi dhe çdo detyrim tjetër 
financiar dhe material kundrejt universitetit 
pajisen me diplomë e cila është një 
document zyrtar. Diplomat e ciklit të parë 
dhe të dytë shoqërohen me suplementin. 
Suplementi i Diplomës hartohet në 
përputhje me kërkesat e hapësirës 
europiane të arsimit të lartë. Ai përshkruan 
në veçanti, natyrën, nivelin, përmbajtjen, 
rezultatet e studimeve që janë kryer dhe 
përfunduar me sukses nga mbajtësi i 
diplomës. Përmbajtja dhe forma e diplomës 
është e përcaktuar në udhëzimet e 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Diploma 
nënshkruhet nga dekani i fakultetit përkatës 
dhe Rektori i Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. Për secilin prej tyre shënohet emri, 
mbiemri, grada dhe titulli shkencor. 
Nënshkrimi i Rektorit shoqërohet me vulën 
e Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. 
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Respektivisht sipas cikleve lëshohen 
diplomat: 
Cikli i parë i studimeve: 
1. Diplomë "Bachelor” në fushën e arsimimit 
të kryer 
Cikli i dytë i studimeve: 
1. Diplomë "Master Profesional” në fushën e 
arsimimit të kryer 
2. Diplomë “Master i Shkencave" në fushën 
e arsimimit të kryer 
Cikli i tretë i studimeve: 
1. Diplomë per gradën shkencore "Doktor" 
 

Neni 67 
Tërheqja e diplomës 

 
Tërheqja e diplomës bëhet personalisht nga 
i diplomuari, kundrejt nënshkrimit dhe 
evidentohet në regjistrin përkatës. Nëse 
prania e të diplomuarit është objektivisht e 
pamundur, tërheqjen e diplomës mund t'a 
bëjë një nga pjesëtarët e familjes, i pajisur 
me prokurë të posaçme e cila bashkëngjitet 
në regjistrin e tërheqjes së diplomave, duke 
paraqitur dhe një dokument identifikimi të tij. 
Nëse diploma nuk është plotësuar në 
rregull, i interesuari duhet të mos e tërheq 
atë dhe të kërkojë pajisjen me diplomë të 
rregullt. Nëse i interesuari e tërheq 
diplomën e parregullt, në rast se i humbet 
origjinali ose i dëmtohet ai duke iu bërë i 
papërdorshëm, universiteti nuk lëshon 
dublikatë. Lejohet vetëm dhënia e listës së 
notave të fituara dhe vërtetim me fotografi i 
cili është ekuivalent me diplomën, pasi 
nënshkruhet nga Rektori i universitetit, 
dekani dhe përgjegjësi i zyrës së regjistrimit. 
Nënshkrimet e tyre vërtetohen me vulën e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë. Diploma 
e plotësuar në mënyrë të parregullt, 
asgjësohet me një komision të përbërë prej 
tre anëtarësh të caktuar me urdhër të 
dekanit me hartimin e procesverbalit 
përkatës, i cili depozitohet në zyrën e 
regjistrimit, përpara se i interesuari të pajiset 
me vërtetim me fotografi ekuivalent me 
diplomën. Nëse një shtetas i diplomuar në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë rezulton 
me dy dokumente diplomimi, diplomë 
origjinale dhe vërtetim me fotografi 
ekuivalent me diplomën, do të quhet i 

vlefshëm dokumenti i lëshuar në datën më 
të vonë. Në Universitetin "Ismail Qemali" e 
Vlorës dorëzimi i diplomave bëhet me 
ceremoni të përgjithshme për të gjithë 
fakultetet në shkallë universiteti dhe 
dorëzimi i diplomave bëhet personalisht nga 
Rektori, në prani të përfaqesuesve të 
Senatit Akademik, të profesoratit, 
administratës dhe studentëve. 
 

KREU IX: 
STATUSI, TË DREJTAT DHE DETYRIMET 

E STUDENTIT 
 

Neni 68 
Marrja e statusit të studentit 

 
Statusi i studentit fitohet me regjistrimin e tij 
në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë dhe 
humbet me marrjen e diplomës ose 
çertifikatës përkatëse, si dhe në raste të 
ndryshme të çregjistrimit të tij. Të drejtat 
dhe detyrimet e studentëve përcaktohen 
bazuar në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 
“Për Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë", i ndryshuar, në Statut dhe në 
këtë Rregullore. Nëse nuk regjistrohet në 
afatin, mënyrën e përcaktuar dhe kritereve 
të tjera të përcaktuara me udhëzime të 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë nuk merr 
përsipër ruajtjen e të drejtës së studimit. 
 

Neni 69 
Përfundimi dhe heqja e statusit 

 
Statusi i studentit përfundon me marrjen e 
diplomës. Statusi hiqet me ç‟regjistrim në 
këto raste: 
1. Me urdhër të dekanit bazuar në kërkesën 
e studentit për çregjistrim në formën e një 
deklarate të përpiluar para një noteri publik; 
2. Me urdhër të dekanit/ kur vërtetohet se i 
kanë munguar ose ka humbur kushtet dhe 
kriteret për të drejtën e studimit; 
3. Kur dënohet me burgim për një krim të 
rëndë, me dashje ose përsëritje; 
4. Kur braktis pa shkak studimet dhe pa u 
ndjekur procedurat për ndërprerjen e 
studimeve; 
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5. Me urdhër të dekanit, pas konsultimit me 
këshillin përkatës të studentëve për shkelje 
të rëndë ose të përsëritur të kësaj 
Rregulloreje ose rregullorreve te tjera. 
 

Neni 70 
Të drejtat e studentëve 

 
Studenti ka të drejtë: 
1. Të ndjekë leksione, seminare dhe të 
gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të 
organizuara në përputhje me statusin e tij. 
2. Të përdorë pajisjet, bazen materiale dhe 
laboratorike te universitetit sipas rregullave 
përkatëse, për të realizuar programin 
mësimor dhe punën e programuar në 
aktivitetin e tij shkencor, bibliotekën dhe 
mjediset sportive e kulturore të universitetit. 
3. Të zgjedhë dhe të zgjidhet në organet 
drejtuese, si në Senatin Akademik, në 
Këshillin e Administrimit, në Këshillat e 
Fakulteteve ku janë të regjistruar, në 
përputhje me ligjin për arsimin e lartë dhe 
Statutin e Universitetit. 
4. Të organizohet në shoqata të ndryshme 
jopolitike në përputhje me aktet ligjore e 
nënligjore përkatëse. 
5. Të përfitojë bursë studimi brenda ose 
jashtë shtetit kur plotëson kushtet e 
përcaktuara me vendim të Këshillit të 
Ministrave, Senatit e në marrëveshjet 
ndërshtetërore ose ndëruniversitare. 
6. Të përfitojë shpërblime të veçanta që 
akordohen nga Universiteti "Ismail Qemali" 
Vlorë sipas ligjit dhe kritereve të caktuara 
nga Senati Akademik. 
7. Të shprehë opinionin e tij për cilësinë e 
mësimdhënies dhe punën e personelit 
akademik të universitetit 
8. Të ankohet për shkelje te rregullave dhe 
standarteve akademike nga ana e 
pedagogeve, te mosrealizimit te procesit te 
mesimdhenies, të rregullave të zhvillimit të 
provimit dhe për vlerësimin e tij të 
pamerituar. 
9. Të ankohet për shkelje të etikës 
akademike, të konfliktit të interesit dhe të 
çdo rasti tjetër që cënon integritetin e 
studentit. 
10. Të ndjekë studimet në një degë të dytë, 
në sistem të ndryshëm nga ai që 

ndjek,sipas përcaktimeve në këtë rregullore, 
në vendimet e Senatit apo në aktet e 
posaçme të Ministrisë së Arsimit dhe të 
Sportit. 
11. Të drejta të tjera të studenteve janë 
përcaktuar në Ligjin nr. 9741, datë 
21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në 
Republiken e Shqipërise", i ndryshuar, në 
Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" të 
Vlorës dhe në këtë Rregullore. 
 

Neni 71 
Detyrat e studentëve 

 
Studenti është i detyruar: 
1. Të njohë me hollësi statutin, rregulloren e 
universitetit dhe çdo rregullore tjetër e 
detyrimet qe lindin për të dhe të jetë i 
vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të 
kundërt, universiteti nuk mban përgjegjësi 
për pasojat që mund të rrjedhin nga 
mosnjohja e tyre; 
2. Të njohin të gjitha kërkesat e 
përgjithshme të universitetit, si dhe kërkesat 
specifike të programit në fushën që ata 
kanë zgjedhur. Studentët janë përgjegjës 
për t'iu përgjigjur të gjitha kërkesave dhe 
rregulloreve përkatëse në bazë të 
diplomave që ata synojnë; 
3. Të zbatojë të gjitha rregullat që rrjedhin 
nga Statuti i Universitetit "Ismail Qemali" të 
Vlorës, nga kjo rregullore dhe nga çdo akt 
tjetër ligjor e nënligjor për arsimin e lartë; 
4. Të respektojë Kodin e Etikes së 
universitetit. 
5. Të shlyejë detyrimet e përcaktuara në 
programin e studimit si dhe çdo detyrim 
tjetër financiar dhe material ndaj 
universitetit; 
6. Të shlyejë të gjitha detyrimet financiare te 
parashikuara në ligj. 
7. Të mbajë përgjegjësi për shkeljet e 
rregullave të universitetit nga ana e tij; 
dëmet material që ai mund të ketë bërë 
zhdëmtohet në masën e përllogaritur. 
8. Detyra apo përgjegjësi të tjera të 
studenteve janë përcaktuar në Ligjin nr. 
9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë 
në Republiken e Shqipërisë", i ndryshuar, 
në Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" të 
Vlorës dhe në këtë Rregullore. 
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Neni 72 
Organizimet studentore 

 
Këshillat e studentëve janë organizime të 
pavarura të studentëve në universitet, të 
cilat nuk zhvillojnë veprimtari politike dhe 
ekonomike. Këta këshilla promovojnë 
pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinojnë 
përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të 
universitetit, në strukturat mësimore-
kërkimore dhe të shërbimeve. Këshillat e 
studentëve zgjidhen çdo vit nga votat e 
studentëve në semestrin e dytë të çdo viti 
akademik dhe mbështeten në legjislacionin 
në fuqi. Këshillat e studentëve organizohen 
në nivel fakulteti (këshilli i studentëve të 
fakultetit), në nivel universiteti (Këshilli i 
Studentëve të UV) dhe në nivel kombëtar 
(Këshilli Kombëtar i Studentëve). Këshillat e 
studentëve nuk mund të organizohen me 
struktura të tjera politike e jopolitike, jashtë 
institucioneve përkatëse të arsimit të lartë. 
Modalitetet dhe procedurat për krijimin, 
organizimin dhe funksionimin e tyre 
përcaktohen në statutin dhe rregulloren e 
tyre, në përputhje me Ligjin për Arsimin e 
Lartë, Statutin e Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë dhe me këtë Rregullore. Këshillat e 
studentëve shprehin mendime dhe 
propozime për të gjitha problemet me 
interes të përgjithshëm të universitetit si për 
planet dhe programet e studimeve, 
rregulloret për veprimtaritë mësimore, të 
drejtën për të studiuar, cilësinë e 
shërbimeve, përcaktimin e tarifave të 
shkollimit dhe kontributeve të tjera 
financiare për studentët, bilancet vjetore 
paraprake të shpenzimeve ose ndarjen e 
burimeve financiare, zhvillimin e 
veprimtarive të ndryshme kulturore, 
artistike, sportive etj. 
 

Neni 73 
Veprimtaria jashtë-mësimore 

 
Studentët kryejnë veprimtari 
jashtëmësimore me karakter kulturor, 
shkencor, sportiv e zbavitës, në vende, 
kohë dhe përmbajtje të lejueshme. 
Veprimtari të tilla nga studentët e një 
fakulteti në ambjentet e fakultetit mund të 

kryhen vetëm me lejen e autoritetit drejtues 
përkatës, ndërsa në nivel universiteti me 
leje të Rektorit. Aktivitete me karakter 
demonstrativ ose proteste lejohen vetëm 
me leje nga Rektori, me kërkesë të 
shoqatave të tyre, të njohura ligjërisht, pasi 
të jetë marrë mendimi i Këshillit të 
Studentëve të Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. 
 

Neni 74 
Masat disiplinore për studentët 

 
Shkelje e rregullave të universitetit 
konsiderohen të gjitha veprimet e kryera 
nga ana e studentit që cënojnë 
personalitetin e personelit akademik, të çdo 
punonjësi tjetër të universitetit dhe cdo 
studenti, normat etiko-morale të shoqërisë 
si kopjimi në provime, falsifikimi i 
dokumentave të ndryshme, fyerjet, sharjet, 
aktet e rrugaçërisë, të vjedhjes etj, kur këto 
veprime nuk bartin elementë të veprës 
penale. Ndaj studentit që kryen këto 
veprime, merren këto masa disiplinore: 
• vërejtje me shkrim; 
• paralajmerim per pezullim ose perjashtim 
nga universiteti; 
• pezullimin nga universiteti për një 
semester ose një vit; 
• përjashtim nga Universiteti "Ismail Qemali" 
Vlorë 
• përjashtim përgjithmonë nga Universiteti 
"Ismail Qemali" Vlorë Vendimin për "Vërejtje 
me shkrim", "Paralajmërim për pezullim ose 
përjashtim nga universiteti" dhe "Pezullim 
nga universiteti per një semester ose nje vit" 
e merr dekanati përkatës. Në raste të 
veçanta të parashikuara në Kodin e Etikës 
këto vendime mund të merren nga 
Rektorati. Vendimin për "Përjashtimin nga 
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë" (heqje 
vetëm e së drejtës së studimit të filluar) dhe 
"Përjashtimin përgjithmonë nga Universiteti 
"Ismail Qemali" Vlorë (duke mos i lejuar të 
fitojë të drejta studimi të mëpasshme) e 
merr Rektorati i Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë mbi bazën e propozimit të dekanatit 
përkatës. Masa disiplinore merret pasi 
bëhen verifikimet e nevojshme për shkeljen 
dhe ndiqen procedurat konform, statutit, 
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kësaj rregulloreje dhe Kodit të Etikës. Masat 
disiplinore pasqyrohen në regjistrin e 
studentëve dhe administrohen nga zyra 
akademike. Studenti konsiderohet i 
rehabilituar, nëse nuk bën shkelje tjetër me 
kalimin e tre muajve për vërejtjen, brenda 6 
muajve për paralajmërimin dhe një viti për 
pezullimin. 
 

KREU X 
RREGULLA DHE PROCEDURA 

AKADEMIKE 
 

Neni 75 
Sistemi i kurseve dhe i krediteve 

 
Vlera në kredite për çdo kurs (numri në 
kllapa që pason titullin e kursit në katalog) 
përcaktohet në orë semestrale. Një orë 
semestrale është e barazvlefshme me një 
total prej 60 minutash mësimdhënieje të 
programuar për çdo javë plus kohën e 
kërkuar për përgatitje të pavarur jashtë 
klase. Shumica e kurseve në Universitetin 
"Ismail Qemali" Vlorë kanë 8 kredite. 
 

Neni 76 
Pozita e studentit 

 
Për qëllime regjistrimi dhe pagesash të 
tarifave, pozita e studentit përcaktohet në 
bazë të numrit të krediteve. Studenti 
konsiderohet në vitin e dytë nëse ka 
siguruar jo me pak se 30 kredite, dhe 
konsiderohet në vit të tretë nëse ka siguruar 
te pakten 90 kredite. 
 

Neni 77 
Rregullat e regjistrimit dhe organizimi i 

kurseve 
 
Studentët e çdo programi studimi të ciklit të 
parë, të dytë dhe të tretë regjistrohen online 
nëpërmjet Sistemit të Menaxhimit të 
Informacionit Univlora (SMI-Univlora) në 
kurset që i ofrohen sipas planit mësimor të 
sugjeruar. Regjistrimi mbyllet me 
përfundimin e javës së dytë të semestrit të 
vjeshtës ose pranverës. Çdo lëndë apo kurs 
ka kodin e vet të përbërë nga tre shkronja 
që tregojnë disiplinën apo fushën e studimit, 

dhe një numër treshifror që tregon se për 
studentet e cilit vit janë hartuar këto kurse. 
Kurset me numra 100-199 janë kurse 
universitare hyrëse dhe i përkasin lëndëve 
të programeve të studimit që janë 
planifikuar për studentë të vitit të parë. 
Kurset me numra 200-299 janë të hartuara 
për studentë të vitit të dytë, ndërsa kurset 
me numra 300-399 janë të hartuara për 
studentë që janë në vitin e fundit të 
diplomimit të ciklit të parë. Kurset me numër 
400-599 u përkasin lëndëve të programeve 
të studimit të ciklit të dytë dhe kurset me 
numer 600 e lart janë lëndët e ciklit të tretë 
të studimeve të doktoratës. Çdo student në 
ciklin e parë të studimeve mund të 
regjistrohet për kurse deri 40 kredite në 
semestër, pasi më parë të regjistrohet në 
lëndët që ofrohen në atë sezon në të cilat 
nuk është regjistruar asnjëherë. Bazuar në 
këtë rregull e drejta e plotësimit të krediteve 
të mundshme të regjistrimit në një 
semestër, i jepet vetëm për lëndët të cilat në 
transkript kanë shënimin mungesë (m). 
Nëse studenti i ciklit të parë ka siguruar 
gjatë kohës së studimeve të paktën 110 
kredite, ai mund të regjistrohet në lëndë 
sipas rregullit të pergjithshëm (pra të 
regjistrohet paraprakisht në lëndët e reja, në 
të cilat nuk është regjistruar asnjëherë më 
parë) dhe e 
drejta e plotësimit të krediteve të mundshme 
të regjistrimit në një semestër, i jepet për të 
gjitha lëndët të cilat në transkript kanë 
shënimin mungesë (m), notën 4(katër) ose 
"NP" (Nuk u paraqit). Duke respektuar 
rregullin e përgjithshëm të regjistrimit të 
kurseve të përcaktuar në paragrafin 3 dhe 4 
të këtij neni, çdo student i ciklit të parë i cili 
ka siguruar të paktën 30 pikë kredite, ka të 
drejtën e regjistrimit edhe në kurset me 
kodet e numrave 200-299 dhe nëse ai ka 
siguruar të pakten 90 pikë kredite, mund të 
regjistrohet në të gjitha kurset, përfshië 
edhe ato të vitit të tretë të studimeve në 
programin përkatës. Studentët e ciklit të 
dytë të studimeve regjistrohen në lëndët që 
ofrohen në atë sezon sipas planit mësimor 
të sugjeruar, në të cilat nuk është regjistruar 
asnjëherë më parë. Kur studimet zgjasin 
përtej kohës normale të tyre, e drejta e 
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plotësimit të krediteve të mundshme të 
regjistrimit në një semestër i jepet vetëm për 
lëndët që nuk ka frekuentuar të cilat në 
transkript kanë shënimin mungesë (m) dhe 
që ofrohen në atë sezon sipas planit 
mësimor. Universiteti rezervon të drejtën 
për ta anulluar një lëndë në të cilin ka 
regjistrime të pamjaftueshme duke 
garantuar në të njëjtën kohë që çdo student 
me opsionet që do t'i ofrohen të ketë 
mundësi të diplomohet brenda tre vjetësh. 
Disa kurse janë të ndërthurur (dmth. 
mbulojnë të njëjtin material) midis 
departamenteve. Në raste të tilla përshkrimi 
i kursit ndodhet vetëm tek njëri 
departament. Shënimi mbi këtë kurs në 
departamentin tjetër tregon se ky kurs është 
identik me kursin në departamentin e 
mëparshëm. Kur të regjistrohen, studentët 
duhet të zgjedhin kursin tek programi në të 
cilin ata dëshirojnë të marrin kredite për 
diplomim. Kodet e lëndëve të reja dhe 
ndryshimet e kodeve ekzistuese miratohen 
nga Rektori, mbi bazën e propozimeve të 
departamentit. Për regjistrimet në kurset të 
cilat në transkript kanë shënimin mungesë 
(m), notën 4(katër) ose "NP" (Nuk u 
paraqit), apo kur studimet zgjasin përtej 
kohës normale te tyre, mund të aplikohen 
tarifa mbi bazë të numrit të krediteve të 
regjistruara dhe në varësi të ciklit të 
studimeve dhe rasteve të veçanta, pasi këto 
tarifa janë aprovuar më parë. 
 

Neni 78 
Ndjekja e kurseve jashtë programit të 

studimit 
 
Çdo student në Universitetin "Ismail Qemali" 
Vlorë mund të regjistrohet në kurse të cilat 
nuk janë pjesë e programit të studimit që ai 
ndjek, vetëm me lejen me shkrim të dekanit 
të fakultetit përkatës duke respektuar 
rregullorat e pergjithshme të regjistrimit. 
 

Neni 79 
Tërheqja e studentëve nga kursi 

 
Nëse studentët vendosin të tërhiqen nga një 
lëndë, ata mund të tërhiqen pa penalizim 
akademik deri në javën e tretë për kurset e 

semestrit të vjeshtës dhe pranverës, ndërsa 
deri në javën e parë për kurset e semestrit 
të verës. 
 

Neni 80 
Dëgjimi i kurseve 

 
Një opsion formal dëgjimi është në 
dispozicion të studentëve të cilët dëshirojnë 
të marrin pjesë në një kurs jo me qëllim 
marrje diplome. Me leje të shkruar nga 
pedagogu i lëndës, pa u regjistruar 
studentët mund të ndjekin për të dëgjuar një 
kurs gjatë një semestri. 
 

Neni 81 
Përsëritja e kurseve 

 
Studenti është i detyruar të përsërisë një 
kurs nëse ai nuk e ka frekuentuar atë, dhe 
shënimi në transkript është mungesë (m). 
Studenti mund të ripërserisë kursin sipas 
rregullit të përgjithshëm të regjistrimit në 
nenin 77 të kësaj rregulloreje. Studenti nuk 
është i detyruar të përsërisë një kurs të një 
lënde me zgjedhje (jo e detyrueshme për 
diplomin), nëse ka shënim mungese (m) 
apo nota e fituar në një regjistrim të 
mëparshëm është 4(katër). Studenti duhet 
të përserisë një kurs të një lënde të tillë 
vetëm nëse nuk ka mundësi tjetër zgjedhje 
nga ai grup lëndësh, gjithnje sipas rregullit 
të përgjithshëm të regjistrimit. Studentët e 
transferuar, të cilët kanë ardhur me kredite 
të transferuara për një kurs të caktuar, nëse 
e përsërisin këtë kurs me sukses në 
Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë, do t'I 
humbasin kreditet e mëparshme që i kishin 
të transferuara nga institucioni tjetër. 
 

Neni 82 
Rregullat e sjelljes akademike 

 
Të gjithë anëtarët e komunitetit akademik 
në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë duhet 
të praktikojnë dhe të ruajnë standartet e 
integritetit akademik dhe ndershmërisë. 
Integritet akademik do të thotë të 
paraqesësh vetveten dhe punën tënde me 
ndershmëri. Më poshtë janë disa shembuj 
pandershmërie akademike: 
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1. Mashtrim në provime. Këtu përfshihen të 
përdorësh materiale si libra dhe/ose 
shënime atëherë kur një gjë e tillë nuk është 
e autorizuar nga pedagogu, të kopjosh nga 
testimi apo detyra e dikujt tjetër, të 
ndihmosh dikë tjetër të kopjojë punën, të 
zëvendësosh punën e dikujt tjetër me punën 
tënde, të vjedhësh kopje të provimeve, ose 
të tjera forma shkeljesh në sjelljeje gjatë 
provimeve. 
2. Plagjiaturë e punës së të tjerëve. 
Plagjiaturë do të thotë të përdorësh punën 
ose idetë e dikujt tjetër duke i konsideruart 
ato të veta. 
3. Mashtrim në raporte laboratori duke 
fallsifikuar të dhëna apo duke dorëzuar të 
dhëna të pabazuara në punën vetjake të 
studentit është shkelje. 
4. Falsifikimi i dokumentave apo paraqitja 
dizinformuese e kredencialeve të një 
personi është shkelje. 
Pedagogët duhet të respektojne standartet 
e mëposhtme në kontekstin e sjelljes 
akademike: 
1. Të informojnë dhe të udhëzojnë studentët 
mbi procedurat dhe standartet e punës 
kërkimore, si dhe mbi dokumentacionin e 
kërkuar për të kryer detyra në një kurs të 
caktuar apo në kontekstin e një disipline të 
caktuar. 
2. Të ndërmarrin hapa konkretë për të 
dalluar dhe parandaluar mashtrimin. 
3. Të raportojnë sjelljen akademike të 
dyshuar si jo të ndershme tek dekani për t'u 
konsideruar me tej nga nga Zyra 
Akademike. 
4. Të paraqesin evidencë të plagjiaturës, të 
mashtrimit në provime apo raporte 
laboratori, të fallsifikimeve të dokumentave 
apo të tjera forma sjelljeje të pandershme 
akademike prane Zyrës Akademike. 
Studentët duhet të respektojnë standardet e 
mëposhtme në kontekstin e sjelljes 
akademike: 
1. Të jenë në dijeni të praktikave dhe 
standardeve të shkollimit të ndershëm. 
2. Të ndjekin udhëzimet e pedagogëve në 
lidhje me provimet dhe detyrat në mënyrë 
që të evitojnë një paraqitje të keqe të punës. 
3. Të jenë të sigurt që rregulla të veçanta në 
lidhje me dokumentimin e detyrave të kursit, 

të procedurave të provimit, të përdorimit të 
informacioneve e programeve kompjuterike, 
etj., janë kuptuar qartë. 
4. Të evitojnë aparencën e mashtrimit (të 
lënit përshtypje sikur po mashtrojnë). Nëse 
studentët janë të bindur që praktikat e 
përdorura nga pedagogu janë të favorshme 
ndaj mashtrimit, ata mund t'ia përcjellin këtë 
mesazh përgjegjësit të departamentit, 
dekanit ose t'i drejtohen me ankesë të 
drejtëpërdrejtë Rektorit. Raste të tilla do të 
gjykohen dhe vlerësohen sipas rregulloreve 
në fuqi. 
 

Neni 83 
Përgjegjësi të tjera të personelit 

akademik 
 
Përgjegjësitë e pedagogut përfshijnë ndër të 
tjera, por pa qenë të kufizuara, dhe këto si 
më poshte: 
1. Pedagogu duhet t'i zhvillojë orët e 
mësimit dhe provimet në orën dhe vendin e 
përcaktuar zyrtarisht. 
2. Çdo pedagog duhet të jetë në dispozicion 
në zyrën e vet në konsultim me studentët 
për një numër të arsyeshëm orësh çdo javë 
dhe duhet t'i bëjë të njohura këto orë. 
3. Pedagogu duhet të bëjë të njohur në fillim 
të çdo kursi objektivat dhe natyrën e kursit, 
datat e ngjarjeve të rëndësishme (p.sh. 
testime, detyra kursi), mënyra dhe sisteme 
të vlerësimit, frekuentimi i orëve të mësimit, 
provime, detyra dhe aktivizim në klasë. 
4. Pedagogu duhet të sigurohet që 
përmbajtja e kursit që ai jep të jetë në 
përputhje me përshkrimin e kursit në 
katalogun e universitetit. 
5. Pedagogu duhet të respektojë rregulloren 
e e Universitetit në lidhje me të drejtat e 
studentëve. 
6. Pedagogu duhet të frekuentojë takimet e 
detyruara nga procedurat e njësisë 
akademike në lidhje me ankesat e 
studentëve. 
7. Pedagogët duhet të mos përdorin 
auditorin me studentë për veprimtari që nuk 
lidhen me mësimdhënien dhe të mos 
përcjellin mesazhe personale për kolegët 
dhe autoritetet drejtuese. 
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Neni 84 
Përgjegjësi të tjera të studentëve 

 
Përgjegjësitë e studentit përfshijnë ndër të 
tjera, por pa qenë të kufizuara, dhe këto si 
më poshtë: 
1. Studenti duhet të dijë dhe të zbatojë 
politikat e pedagogut në lidhje me 
frekuentimin, testimet, detyrat e kursit dhe 
aktivizimin në klasë.  
2. Studenti duhet t'i drejtojë ankesat 
akademike në lidhje me një orë mësimi në 
kanalet e sipërpërmenduara. 
3. Me kërkesën e pedagogut të vet, studenti 
duhet të konsultohet me pedagogun në një 
kohë të përshtatshme për të dyja palët. 
4. Studenti duhet të marrë pjesë në takimet 
e detyruara nga proçedurat e njësisë 
akademike në lidhje me ankesat. 
 

Neni 85 
Këshillimi akademik 

 
Roli dhe misioni i udhëheqjes profesionale 
dhe akademike në fakultetet e Universitetit 
"Ismail Qemali" Vlorë është të këshilloi 
studentët, ndërsa këta të fundit përpiqen të 
arrijnë qëllime akademike, synime të jetës 
apo të karrierës si dhe përpilojnë plane për 
t'i arritur këto synime. Ky është një proçes i 
vazhdueshëm zbulimi, qartësimi dhe 
vlerësimi, në të cilin udhëheqësit akademikë 
i ndihmojnë studentët të dallojnë mundësitë 
e paraqitura, duke vlerësuar alternativat e 
mundshme, si dhe duke peshuar pasojat e 
vendimeve të caktuara. Këshilltaret 
akademikë të fakultetit janë në dispozicion 
në çdo departament. Për ndihmë në të 
kuptuarit të kërkesave të universitetit dhe të 
programit studimit studentët duhet të 
konsultohen me keshilltaret akademikë të 
fakultetit. Ndërsa studentët marrin ndihmë 
gjatë këshillimit orientues fillestar ata duhen 
nxitur që të kërkojnë ndihmë individuale sa 
më herët që të jetë e mundur në programet 
e tyre, si dhe që nga ai moment të shkojnë 
e të takohen rregullisht me këshilltarët e tyre 
akademik. Këshilltaret akademikë mund t'i 
ndihmojnë studentët të përpilojnë planin e 
tyre te studimit, si dhe të verifkojnë që të 
gjitha detyrimet e kursit të shlyhen në kohën 

e duhur apo t'I orientojnë për zgjidhjen e 
çdo problemi tjetër akademik. 
 

Neni 86 
Vlerësimi dhe Anketimi 

 
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë është i 
përkushtuar ndaj përmirësimit të 
vazhdueshëm cilësisë së mësimdhënies 
dhe shërbimeve të veta përmes një proçesi 
të pandërprerë vetëvlerësimi të lidhur me 
hapa konkrete drejt përmirësimit. Ky proces 
vlerësimi përfshin pyetësorë, para dhe post-
teste, grupe fokusi dhe intervista. Formulari 
i anketimit hartohet nga Njësia e Sigurimit të 
Brendshëm të Cilësisë dhe miratohet nga 
Rektorati i Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies 
realizohet edhe përmes vlerësimit të 
marrjes së dijeve të studentit. Të gjitha 
programet e diplomimit kanë një strukturë të 
posaçme synimesh dhe objektivash të cilat 
studentët duhet të arrijnë në përfundim të 
programit. Përcaktimi deri në ç'masë 
studentët po i arrijnë objektivat e programit 
të tyre kryhet përmes aktivitetesh vlerësimi 
të zhvilluara përgjatë gjithë vitit akademik. 
Rezultatet e aktiviteteve të vlerësimit 
përdoren për të përmirësuar programet dhe 
për të bërë ndryshime në kurrikula në 
mënyrë që të maksimizohet marrja e dijeve 
nga ana e studentit. Rezultatet e 
vlerësimeve shërbejnë për të informuar 
departamentet deri në ç'masë kurrikulumi i 
tyre aktual (kurset, kushtet për diplomim, si 
dhe të tjera aktivitete të ofruara nga 
programi) i pajisë studentëtme mjetet e 
nevojshme për të pasur sukses në profilin e 
tyre. Vlerësimi shërben gjithashtu edhe për 
të matur aftësinë e kurseve të formimit të 
përgjithshëm dhe të aktiviteteve të tjera për 
t'i dhënë studentit një shumëllojshmëri të 
gjerë njohurish të përgjithshme dhe 
mjeshtërish të domosdoshme për sukses në 
çdo karrierë gjatë gjithë jetës. Aktivitetet e 
ndryshme të vlerësimit krijojnë mundësinë 
që njësitë përkatese të përcaktojnë e të 
krahasojnë cilësinë e programeve të tyre 
nga viti në vit, si dhe të masin suksesin e 
ndyshimeve kurrikulare që hartohen për të 
pëmirësuar cilësinë e programit. Rezultatet 
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e vlerësimit përdoren edhe për të 
identifikuar nevojat e programit, si dhe për 
të mbështetur kërkesa për burime shtesë. 
Studenti do të marrë pjesë herë pas here në 
aktivitete vlerësimi si pjesë e kërkesave të 
programit të diplomimit. Disa aktivitete 
vlerësimi mund të përfshijnë: pyetësorë për 
studentët, provime, vlerësime detyrash e 
projektesh kursi, intervista hyrjeje dhe 
daljeje, si dhe dosje të punës së studentit 
gjatë programit të diplomimit. Aktivitetet që 
zhvillohen janë të ndryshme për çdo 
program diplomimi, pasi secili program ka 
një structure të veçantë synimesh e 
objektivash. Këto aktivitete janë hartuar në 
mënyrë që të masin arritjen e objektivave të 
programit në mënyrën më të mirë të 
mundshme. 
 

Neni 87 
Probleme akademike dhe zgjidhja e tyre 

 
Çdo njësi akademike duhet te respektoje 
proçedurat për zgjidhjen e ankesave, në 
lidhje me vlerësimin, standartin dhe cilësine 
e mësimdhënies, situatat brenda në klasë 
dhe çdo problem tjetër akademik. Për rastet 
e ankesave në lidhje me vlerësimin, ndihet 
ajo procedurë e përcaktuar në nenin 62 
të kësaj rregulloreje. Për rastet që kanë 
lidhje me standardin dhe cilësinë e 
mësimdhënies, shkeljen e rregullave 
akademike, situata brenda në klasë dhe 
probleme të tjera akademike, studentët 
duhet t'ia paraqesin ankesën e tyre 
përgjegjesit të departamentit, dekanit dhe 
Rektorit. Në referencë të ankesës autoritetet 
drejtuese analizojnë dhe vlerësojnë rastin 
në fjalë dhe marrin masat organizative dhe 
disiplinore. 
 

Neni 88 
Probleme joakademike 

 
Personeli i universitetit dhe studentët mund 
të hasin situata problematike gjatë kohës së 
punës apo të studimeve në universitetin 
"Ismail Qemali" Vlorë në të cilat mund të 
përfshihen rastet e fyerjeve, sharjeve, 
konfrontimeve fizike, qëndrimi diskriminues 
apo ngacmimi seksual, sharjet apo fyerjet 

raciale, sharjet për orintim seksual, ngjyrës, 
fesë, bindjes, origjinës kombëtare apo 
prejardhjes, gjendjes martesore, gjendjes 
familjare etj, janë specifike, kërkojnë 
vëmendje të veçantë në zgjidhjen e tyre. 
 

KREU XI 
MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE 

DHE KONFIDENCIALITETIT 
 

Neni 89 
Mbrojtja e të dhënave 

 
Në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë 
mbrojtja e të dhënave personale dhe 
konfidencialiteti bëhen në përputhje me 
ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për 
mbrojtjen e të dhënave personale”, 
Udhëzimin nr. 07, date 09.06.2010 “Për 
përpunimin e të dhënave personale në 
sektorin e arsimit”. Të dhënat personale 
mbahen në mënyrë manuale nga Zyra e 
Burimeve Njerëzore dhe Zyra e Regjistrimit 
si dhe në Sistemin e Menaxhimit të 
Informacionit nga punonjësit përkatës të 
Drejtorisë së IT-së. Në rast se të dhënat 
personale do të mbahen nga persona të 
tjerë përgjegjës, ata do të përcaktohen me 
shkresë të vecantë. 
Zyra e Burimeve Njerëzore është 
përgjegjëse për mbledhjen, regjistrimin, 
ruajtjen dhe arkivimin e të dhënave 
personale të subjekteve punëmarrës, 
personelit akademik dhe administrativ. Ky 
informacion në regjistrin përkatës përmban 
të dhënat për emrin, mbiemrin, atësinë, 
mëmësine, datëlindjen, vendlindjen, 
vendbanimin, arsimin, profesionin, gradën 
apo titullin akademik, kombësinë, 
shtetësinë, gjendjen civile, numrin e 
sigurimit shoqeror, foto, numrin personal të 
kartës së identifikimit, aktiviteti profesional, 
CV-në etj. Në rastet e humbjes, 
shkatërrimit, fshirjes së këtyre të dhënave 
personi përgjegjës i zyrës ngarkohet me 
përgjegjësi. Zyra e Burimeve Njerezore 
varet direkt nga Rektori dhe kryen 
veprimtarine e vet conform ligjit. Detyrat 
kryesore te Zyres se Burimeve Njerëzore 
përveç atyre të përcaktura në akte ligjore 
dhe nënligjore janë: 
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1. Realizon plotësimin e vendeve të punës 
në universitet. 
2. Kryen procedurat standarte të 
konkurseve për marrjen në punë të 
personelit akademik dhe joakademik 
konform Statutit dhe Rregullores. 
3. Ndjek ndryshimin e numrit të personelit 
akademik dhe administrativ, ndryshimet e 
pagave përkatëse dhe realizimin e tyre. 
4. Ndjek procedurat ligjore të realizimit të 
specializimeve, kualifikimeve, të vitit 
sabatik të punonjësve mësimor shkencor 
jashtë shtetit dhe mban dokumentacionin 
përkates. 
5. Ndjek daljet në pension të personelit të 
UV-së, mbështetur në Ligjin e Arsimit të 
Lartë dhe të Sigurimeve Shoqërore në RSH 
dhe bën veprimet përkatëse. 
6. Ndjek zbatimin e Kodit të Punës në RSH 
si dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore të 
Qeverisë për kohën e punës dhe të pushimit 
7. Mban dokumentacion e plotë e të rregullt 
mbi të dhënat biografike, të kualifikimit të 
personelit të UV-së dhe në bazë të këtyre të 
dhënave bën propozime për sigurimin e 
burimeve njerëzore në institucion. 
8. Harton planin e lejeve të zakonshme të 
personelit dhe ndjek zbatimin e tij. 
9. Protokollon dhe mban të gjitha Vendimet 
e Rektorit të Universitetit të Vlorës. 
10. Ndjek çdo ditë mbarëvajtjen në punë të 
punonjësve të administratës, kontrollon 
disiplinën në punë, mungesat, raportet 
mjekësore dhe koordinon punën me 
strukturat e tjera. 
Zyra e Regjistrimit dhe sekretaritë 
mësimore të çdo njësie bazë dhe 
kryesore janë përgjegjëse për mbledhjen, 
regjistrimin, ruajtjen, përditësimin dhe 
arkivimin e të dhënave personale të 
studentëve në mënyre manuale. Në Zyrën e 
Regjistrimit dhe sekretaritë mësimore ruhen 
në mënyre manuale të dhënat e studentëve: 
• emri, atësia, mbiemri 
• data dhe vendi i lindjes 
• gjinia 
• numri unik i matrikullimit 
• kombësia dhe vendbanimi 
• adresa 
• kontaktet (numrat e telefonit, adresa e e-
mail) 

• zona e banimit të përhershëm 
• referenca akademike 
• të dhënat sensitive 
• përparimi dhe statusi aktual 
• rezultatet përfundimtare 
• fotografi e studentit 
• edukime apo kualifikime të tjera 
• informacione demografike 
• financimet, bursat dhe tarifat 
• të dhënat mbi pagesat dhe të dhëna të 
tjera 
Në rastet e humbjes, shkatërrimit, fshirjes 
së këtyre të dhënave personat e zyrës që 
kanë akses në këto të dhëna ngarkohen me 
përgjegjësi. 
Detyrat kryesore të Zyres së Regjistrimit 
dhe sekretarive mësimore përveç atyre të 
përcaktuara në akte ligjore dhe nënligjore, 
Statut dhe Rregullore, ndër të tjera: 
1. Kryejnë proçedurat e trasferimeve të 
studentëve dhe çregjistrimit të tyre. 
2. Adiministrojnë gjithë databazën e 
studentëve në formë të shkruar dhe 
elektronike dhe përgatisin diplomat dhe 
listat e notave. 
3. Koordinojnë punën e vet me strukturat e 
tjera për realizimin e detyrave dhe objektiva 
në punë. 
Drejtoria e IT-së është përgjegjëse për 
mbledhjen, regjistrimin, ruajtjen dhe 
arkivimin e të dhënave personale të 
studenteve në Sistemin e Menaxhimit të 
Informacionit Univlora. Qëllimi primar i 
sistemit është menaxhimi i të dhënave të 
studentëve dhe përmirësimi i proceseve 
administrative dhe akademike të 
institucionit. Sistemi është pronësi e 
Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë dhe që 
nga muaji Shtator 2011 sistemi është në 
përdorim nga stafi akademik dhe 
administrativ si dhe nga studentët e 
Universtitetit. Sistemi është një sistem i 
integruar me arkitekturë modulare duke 
krijuar mundësine e personalizimit të tij 
sipas nevojave dhe specifikave te 
Universitetit dhe duke e bërë atë unik në 
përdorimin e tij për qëllimet tona. 
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë ka 
përcaktuar një person përgjegjes i cili 
menaxhon databazën e programit 
kompjuterik të Sistemit të Menaxhimit të 
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Informacionit Univlora. Ai ka akses të plotë 
në këtë databazë dhe është personi 
përgjegjës për procese të tilla si: 
grumbullimi, regjistrimi, ruajtja, renditja, 
përshtatja, ndreqja, shfrytëzimi, përdorimi, 
bllokimi, fshirja ose shkatërrimi i të dhënave 
personale që bëhen nëpërmjet këtij program 
kompjuterik. Në rastet e humbjes, 
shkatërrimit, bllokimit, fshirjes së këtyre të 
dhënave personale personi përgjegjës që 
ka akses në këto të dhëna ngarkohet me 
përgjegjësi. Çdo dokumentacion i bazuar në 
të dhënat e SMI Univlora, verifikohet me 
databazën në hardcopy (regjistrat e 
ndryshëm apo dokumenta të tjera) dhe merr 
formë ligjore kur nënshkruhet nga personi 
përgjegjës. Në Universitetin “Ismail Qemali” 
Vlorë janë përcaktuar personat të cilët kanë 
akses në të dhënat personale manuale dhe 
ato në sistemin kompjuterik. Të gjithë 
personat që kanë akses në keto të dhëna 
kanë dijeni për të drejtat dhe detyrat e tyre 
në lidhje me këtë akses në përputhje me 
ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për 
mbrojtjen e të dhënave personale”, 
Udhëzimin nr. 07, datë 09.06.2010 “Për 
përpunimin e të dhënave personale në 
sektorin e arsimit”. Në Universitetin “Ismail 
Qemali” Vlorë personat të cilët kanë të 
drejtë të përdorin SMI Univlora, ata që kanë 
akses në të dhënat, si dhe të drejtat dhe 
përgjegjësitë e tyre janë si më poshtë: 
1. Rektori është njëkohësisht Administrator i 
Përgjithshëm i SMI Univlora dhe ka të 
drejtën e aksesit mbi të gjitha të dhënat në 
sistem vetëm në formën e pandryshueshme 
pa të drejten e editimit. 
2. Dekani i fakultetit ka të drejtën e aksesit 
mbi të gjitha të dhënat e studentëve dhe 
kurseve të mësimdhënies të fakutetit 
përkatës vetëm në formën e 
pandryshueshme me te drejtën e editimit të 
orarit mësimor dhe të rasteve të tjera të 
parashikuara në këtë udhëzim. 
3. Përgjegjësi i departamentit ka të drejtën e 
aksesit mbi të gjitha të dhënat e studentëve 
dhe kurseve të mësimdhënies të 
departamentit përkatës vetëm në formën e 
pandryshueshme, me të drejtën e editimit 
vetëm të orarit mësimor dhe të rasteve të 
tjera të parashikuara në këtë udhëzim. 

4. Personeli akademik fiton të drejtën e 
përdorimit të Sistemit të Menaxhimit të 
Informacionit vetëm pas miratimit nga 
përgjegjësi i departamentit dhe dekani I 
fakultetit. Kjo listë emërore i dërgohet 
personit përgjegjës. Ky personel akademik 
ka te drejten e aksesit vetëm në formën e 
pandryshueshme të konstatimit të emrave, 
mbiemrave, atësive, matrikullave të listës së 
studentëve të kursit të vet sipas orarit 
mësimor të miratuar dhe kryen pjesën e 
procesit të vlerësimit periodic të studentëve 
si dhe e pasqyron këtë në sistem, dhe në 
këtë formë akeson dhe editon vetëm 
rezultatet e provimeve dhe notës 
përfundimtare. Për sa më sipër çdo person i 
punësuar si personel akademik ka akses 
dhe mban përgjegjësi për të gjitha proceset 
më sipër në trajtimin e të dhënave, ruajtjen 
dhe manaxhimin e tyre. Personeli akademik 
qe nuk respekton rregullin për editimin e 
rezultateve të provimeve apo notat 
përfundimtare brenda 48 orëve nga zhvillimi 
i provimit i hiqet aksesi për editim në SIM 
Univlora. Në këto raste apo të ngjashme me 
të, është detyra e përgjegjësit të 
departamentit dhe dekanit të fakultetit të 
vlerësojnë situatën dhe të marrin të gjitha 
masat për mbarëvajtjen normale të procesit 
të mësimdhënies dhe kontrollit të dijes. 
Personelit akademik i hiqet aksesi I 
përdorimit të SIM Univlora ose i editimit në 
të, dhe kur konstatohet se me veprimet e tij 
shkel rregullat dhe standartet akademike, 
cënon zhvillimin normal të procesit të 
mësimdhënies dhe krijon problematike në 
regjistrimin në kohë të studentëve në kurset 
e semestrit pasardhës, abuzon dhe apo nuk 
zbaton urdhrat e autoriteve drejtuese në 
lidhje me mësimdhënien dhe disiplinën në 
punë, kur mungon në pune për arsye të 
justikuara ose jo dhe nuk përmbush 
detyrimin e hedhjes në kohë rezultateve të 
provimeve si dhe kur largohet nga 
universiteti. Për sa më sipër është detyra e 
autoriteteve drejtuese të njesisë bazë dhe 
kryesore të marrin masat me qëllim, 
ndreqjen e pasojave dhe zhvillimin normal 
të gjithë procesit. 
5. Akses specifik në SIM Univlora ka çdo 
pedagog i caktuar nga dekani i fakultetit ose 
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përgjegjësi i departamentit për editimin e 
rezultateve ose notave të studentëve 
bazuar në procesverbalin e rivlerësimit të 
provimeve nga komisioni i ngritur në 
departament referuar ankesës së studentit 
për rishikimin e pikëve apo notës. Kjo vlen 
dhe në rastet kur pedagogu i lëndës ka 
pamundësinë e editimit të rezultateve për 
arsye të justifikuara ose jo, si dhe për rastet 
e përmenduara në pikën d më sipër. 
6. Sekretaritë mësimore kryejnë pjesën e 
procesit të hapjes së aksesit për studentët e 
rinj në SMI Univlora, duke krijuar atyre 
profilin e tyre brenda SMI Univlora me të 
dhënat e dokumentave zyrtare të dorezuara 
pranë sekretarive gjatë procesit të 
rregjistrimit, si dhe kanë akses mbi të gjithë 
informacionin e studentëve, rezultatet e 
studimit dhe ecurinë akademike të tyre në 
çdo kohë, editojnë pagesat e tarifës së 
shkollimit për çdo student. Sekretaritë 
mësimore kanë akses të regjistrojnë pas 
miratimit nga dekani të gjithë studentët që 
kanë probleme të regjistrimit në sistem. 
Sekretaritë mësimore kanë akses për 
editime apo regjistrime për të gjitha rastet e 
paparashikuara, por vetëm pasi më parë të 
jetë marrë miratimi i përgjegjësit të 
departamentit dhe dekanit me procedura 
transparente të evidentura me 
provecverbale shoqëruese. Për sa më sipër 
çdo person i punësuar si sekretar/e 
mësimore ka akses dhe mban përgjegjësi 
për të gjitha proceset në trajtimin e të 
dhënave, ruajtjen dhe manaxhimin e tyre. 
Aksesi hiqet për veprime abuzive dhe në 
kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore. 
7. Zyra e Regjistrimit ka akses mbi të gjitha 
të dhënat e studentëve që ndjekin studimet 
dhe atyre të diplomuar vetëm në formën e 
pandryshueshme mban përgjegjësi për të 
gjitha proceset sa më sipër në trajtimin e të 
dhënave, ruajtjen dhe manaxhimin e tyre. 
Aksesi hiqet për veprime abuzime dhe në 
kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore. 
8. Studentët e rinj dhe çdo student tjetër i 
universitetit që nuk ka detyrime fitojnë të 
drejtën e përdorimit të SMI Univlora. 
Studentët kryejnë pjesën e procesit të 
regjistrimit në lëndë, si dhe shikojnë të 
dhëna të tjera mbi pedagogët, sallat, orarin 

e leksioneve dhe formave të tjera të 
mësimdhënies, editojnë dhe plotësojnë 
saktësisht profilin e tyre brenda SMI 
Univlora, në pjesët që janë të editueshme 
nga vet ata (si numri i kontaktit, adresa e 
banimit, etj,) të cilat janë lënë të 
ndryshueshme për shkak të dinamikës së 
këtyre të dhënave. Për sa më sipër çdo 
person i cili ka statusin e studentit ka akses 
dhe mban përgjegjësi për të gjitha proceset 
më sipër në trajtimin e të dhënave, 
saktësine, ruajtjen dhe manaxhimin e tyre. 
Aksesi hiqet për veprime abuzime dhe në 
kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore. 
Në rastet e humbjes, shkatërrimit, bllokimit, 
fshirjes së këtyre të dhënave personale, 
personat e mësipërm që kanë akses në 
këto të dhëna ngarkohen me përgjegjësi. 
Gjithë punonjësit administrativë që kanë të 
drejtën e përdorimit të SMI Univlora, duhet 
të plotesojnë një formular mbi të drejtat, 
detyrimet dhe përgjegjësitë dhe 
protokollohet. Ky formular përgatitet nga 
Drejtoria e IT-së. Zyra e Regjistrimit, 
sekretaritë mësimore, Drejtoria e IT-së, Zyra 
e Burimeve Njerëzore, Dega e Financës 
dhe e Buxhetit, Zyra e Protokoll-Arkivës apo 
edhe zyra të tjera në universitet që 
disponojnë dokumentacione, informacione 
ose marrin dijeni në lidhje me të dhënat 
personale të stafit akademik, administrativ 
dhe studentëve janë të detyruara t‟i mbrojnë 
këto të dhëna personale dhe të ruajnë 
konfidencialitetin e këtyre të dhënave, në 
përputhje me ligjin nr. 9887, datë 
10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”, Udhëzimin nr. 07, datë 9.6.2010 
“Për përpunimin e të dhënave personale në 
sektorin e arsimit”, si dhe ligje apo 
udhëzime të tjera që veprojnë në mbrojtje të 
të dhënave personale. Thyerja e detyrimit të 
konfidencialitetit përbën vepër penale të 
parashikuar nga Kodi Penal 
(neni 123). 
 

Neni 90 
Përdorimi dhe përpunimi i të dhënave 

personale 
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Të dhënat personale të personelit 
akademik, administrativ dhe studentëve 
duhet: 
1. Të përdoren vetëm për qëllime specifike, 
të përcaktuara qartë, e legjitime dhe 
përpunimi të bëhet në përputhje me këto 
qëllime; 
2. Të jenë të mjaftueshme, të lidhen me 
qëllimin e përpunimit dhe të mos e 
tejkalojnë këtë qëllim; 
3. Të saktësohen nga ana faktike dhe kur 
është e nevojshme, të bëhet përditësimi e 
kryerja eçdo veprimi për të siguruar që të 
dhënat e pasakta e të parregullta të fshihen 
apo të ndryshohen; 
4. Të mbahen në atë formë, që të lejojnë 
identifikimin e subjekteve të të dhënave për 
njëkohë, por jo më tepër sesa është e 
nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë 
grumbulluar ose përpunuar më tej. 
5. Personat qe kane akses në të dhënat 
manual dhe ato në sistemin kompjuterik 
duhet të marrinn masat e duhura të sigurisë 
kundër aksesit të paautorizuar, ndaj zbulimit 
apo shkatërrimit të të dhënave, si dhe për 
humbjen aksidentale të tyre. 
6. Përpunimi i të gjitha të dhënave, duhet të 
jetë rreptësisht i kontrolluar. Të dhënat 
personale sensitive duhen trajtuar me 
kujdes të veçantë dhe përpunimi i tyre bëhet 
sipas kritereve të parashikuara në nenin 7 
të ligjit nr.9887 “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”. 
7. Mbështetur në nenin 6 të ligjit nr.9887 
“Për mbrojtjen e të dhënave personale” 
parashikohet se të dhënat personale 
përpunohen vetëm nëse subjekti i të 
dhënave personale ka dhënë pëlqimin 
(“Pëlqim” është deklarata specifike, e dhënë 
me vullnet të lirë nga subjekti i të dhënave 
personale për përpunimin e të dhënave të 
tij.). 
8. Rastet përjashtimore kur përpunimi i të 
dhënave mund të bëhet pa pëlqimin e 
personit janë, por me miratimin e titullarit: 
• Kur personeli universitar ka nevojë për 
informacion për mësimdhënie, veprime 
administrative, apo qëllime vlerësimi etj. 
• Kur gjykata, policia dhe prokuroria merren 
me parandalimin e krimit apo funksionimin 
dhe zbatimin e ligjit. 

• Për urgjencat spitalore. 
9. Kontrolluesit, përpunuesit dhe personat, 
që vihen në dijeni me të dhënat e 
përpunuara, gjatë ushtrimit të funksioneve 
të tyre, detyrohen të ruajnë konfidencialitetin 
dhe besueshmërinë edhe pas përfundimit të 
funksionit. Këto të dhëna nuk përhapen, 
përveç rasteve të parashikuara me ligj. 
10. Në të gjitha rastet, kjo nënkupton që ata 
nuk duhet t‟i bëjnë me dije ndonjë personi 
të paautorizuar të dhëna personale, të cilat 
ata i shohin apo që i mësojnë gjatë punës. 
Detyrimi për ruajtjen e konfidencialitetit zgjat 
pambarimisht. Detyrimi nuk mbaron kur 
personat nuk ushtrojnë më funksionet e 
tyre. Thyerja e detyrimit të konfidencialitetit 
përbën vepër penale të parashikuar nga 
Kodi Penal (neni 123). 
Transferimi ndërkombëtar i të dhënave 
personale kryhet, me marrës, nga shtete me 
një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të 
dhënave personale. Shtetet me nivel të 
mjaftueshëm parashikohen në VKM nr.934, 
datë 02.09.2009 “Për përcaktimin e 
shteteve me nivel të mjaftueshëm të 
mbrojtjes së të dhënave personale”. Lejohet 
transferimi ndërkombëtar i të dhënave 
personale, në një shtet tjetër, që nuk ka 
nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të 
dhënave personale, vetëm në rastet e 
parashikuara nga Udhezimi nr. 01, date 
20.02.2010 “Për lejimin e disa kategorive të 
transferimeve ndërkombëtare të të dhënave 
personale në një shtet që nuk ka nivel të 
mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave 
personale”, i nxjerrë nga Zyra e 
Komisionerit. 
 

KREU XII 
PROCEDURA E ANKIMIT KUNDËR 

DISKRIMINIMIT DHE MASAT PËRKATËSE 
 

Neni 91 
Hartimi i ankimit 

 
Ankimi shkruhet në gjuhën shqipe dhe 
duhet të përmbajë: 
1. eprorin drejt të cilit drejtohet ankimi, 
përgjegjës departamenti, zv/dekan, dekan, 
zv/rector, rector. 
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2. emër, mbiemër, pozicioni i punës, 
adresën e saktë të ankuesit; 
3. përcaktimi i objektit të ankimit; 
4. tregimin e fakteve, rrethanave, 
dokumenteve, mjeteve të tjera provuese 
dhe të së drejtës mbi të cilët mbështetet 
ankimi; 
5. kërkimin e ankuesit. 
 

Neni 92 
Paraqitja e ankimit 

 
Ankimi së bashku me dokumenta të tjera që 
e shoqërojnë paraqitet pranë sekretarisë së 
fakultetit përkatës të ankuesit. Sekretaria, 
ankimin dhe dokumentat që e shoqërojnë ja 
përcjell eprorit, të cilit i drejtohet ky ankim. 
 

Neni 93 
Eprori, të cilit i drejtohet ankimi 

 
Në rastin se ankuesi është pjesë e stafit 
akademik dhe ngre një çështje diskriminimi 
në lidhje me një punëmarrës tjetër atëherë 
ankimi i drejtohet Përgjegjësit të 
Departamentit përkatës. Në rastin se 
ankuesi ngre një çështje diskriminimi në 
lidhje Përgjegjësin e Departamentit apo 
Zëvendësdekanin e Fakultetit përkatës, 
atëherë ankimi i drejtohet Dekanit të 
Fakultetit përkatës. Në rastin se ankuesi 
ngre një çështje diskriminimi në lidhje me 
Dekanin e Fakultetit përkatës, atëherë 
ankimi i drejtohet zv/Rektorit të Universitetit 
“Ismail Qemali”. Në rastin se ankuesi ngre 
një çështje diskriminimi në lidhje me 
Zëvendësrektorin e Universitetit “Ismail 
Qemali”, atëherë ankimi i drejtohet Rektorit 
të Universitetit “Ismail Qemali”. 
 

Neni 94 
Shqyrtimi i ankimit 

 
Pasi Përgjegjësi i Departamentit merr në 
dorëzim ankimin me dokumentat 
bashkëngjitur duhet t‟i kthejë përgjigje 
ankuesit brenda një afati prej 30 ditësh. Në 
rastin se ankuesi nuk është dakord me 
përgjigjen e marrë, atëherë ngre një ankim 
drejtuar zv/Dekanit të Fakultetit përkatës. Ky 
i fundit duhet t‟i kthejë përgjigje ankuesit 

brenda afatit prej 30 ditësh. Në rastin se 
ankuesi përsëri nuk është dakord me 
përgjigjen e marrë, procedura e mëtejshme 
vazhdon me ankimin drejtuar Dekanit të 
Fakultetit përkatës, i cili duhet t'i kthejë 
përgjigje brenda afatit prej 30 ditësh. Më tej 
ankuesi mund të ankohet tek 
Zëvendësrektori i Universitetit “Ismail 
Qemali”, që përsëri brenda afatit prej 30 
ditësh duhet t'i kthejë përgjigje dhe më pas 
te Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”. 
Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, 
brenda afatit prej 30 ditësh i kërkon Dekanit 
të Fakultetit përkatës që të rishqyrtojë 
ankimin dhe nëse është rasti ta trajtojë 
ankimin dhe në Këshillin e Fakultetit. Pas 
ezaurimit të të gjithë kësaj proçedure dhe 
në rast të ankimit ndaj vendimit të Këshillit 
të Fakultetit, vendimin përfundimtar e merr 
Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”. Ndaj 
vendimit të Rektorit të Universitetit “Ismail 
Qemali”, mund të bëhet ankim te 
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
referuar ligjit nr.10221, datë 04.02.2010 
“Për mbrojtjen nga diskriminimi”. 
 

Neni 95 
Masat ndaj moszbatimit të detyrave 

 
Në rastin se eprori përkatës, të cilit i 
drejtohet një çështje diskriminimi nuk zbaton 
procedurën brenda afatave të përcaktuara 
dhe nuk i kthen përgjigje ankuesit atëherë, 
nga eprori më i lartë nëpërmjet urdhërit 
detyrohet që të rimarë në shqyrtim rastin në 
fjalë dhe t'i kthejë përgjigje ankuesit. Në rast 
se edhe pas urdhërit të eprorit më të lartë, 
eprori përkatës nuk merr në shqyrtim rastin 
në fjalë dhe nuk i kthen përgjigje ankuesit 
atëherë ndaj tij do të merret masë 
disiplinore referuar nenit 50 të statutit të 
universitetit dhe referuar nenit 34 të 
rregullores së universitetit. 
 

Neni 96 
Masat ndaj diskriminimit 

 
Masat ndaj punonjësve që kanë shkaktuar 
diskriminim qoftë punëmarrës apo epror do 
të jenë masa disiplinore referuar nenit 50 të 
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statutit të universitetit dhe referuar nenit 34 
të rregullores së universitetit. 
 

KREU XIII 
DISPOZITA TË FUNDIT 

 
Neni 97 

 
Për aspekte të veçanta administrative, 
ekonomike dhe financiare Senati Akademik 
miraton rregullore të veçantë. 
 

Neni 98 
 
Rregulloret e fakulteteve dhe aktet e tjera të 
tyre, sipas specifikës përkatëse, duhet të 
harmonizohen me dispozitat e kësaj 
Rregulloreje, brenda dy muajve nga hyrja 
në fuqi e saj. 
 
Neni 99 
 

Kjo rregullore shfuqizon rregulloren e 
mëparshme dhe shtrin efektet me miratimin 
nga Senati Akademik i Universitetit "Ismail 
Qemali" Vlorë. 
 
Neni 100 
 
Të drejtën e patjetërsueshme në 
interpretimin e kësaj Rregulloreje, e ka 
Rektorati i Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë. Ndryshimet në rregullore hyjnë në 
fuqi menjëherë pas vendimit të Senatit 
Akademik për këto ndryshime. Miratuar me 
Vendimin nr. 09, date 15.02.2013 të Senatit 
Akademik të Universitetit "Ismail Qemali" 
Vlorë, i ndryshuar me Vendimin nr. 36, datë 
06.11.2013, Vendimin nr. 02, date 
07.01.2014, Vendimin nr. 18, datë 
11.04.2014 dhe Vendimin nr. 27, datë 
06.10.2014. 
 
KRYETARI I SENATIT 
Prof. Dr. Albert Qarri
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Të Drejtat dhe Detyrat e Studentit 

 
Një person fiton statusin e studentit me 
regjistrimin në Universitetin “Ismail Qemali” 
Vlorë dhe    e humbet me marrjen e 
diplomës ose çertifikatës përkatëse si edhe 
në raste të ndryshme të çregjistrimit të tij. 
 
Studentët janë të detyruar: 

 Të njohë me hollesi rregullat e 
shkollës dhe detyrimet e tij dhe të 
jetë i vetëdijshem per zbatimin e 
tyre, në të kundërt, shkolla nuk 
mban përgjegjësi për pasojat që 
mund të rrjedhin nga mosnjohja e 
tyre; 

 Te zbatojnë te gjitha rregullat që 
rrjedhin nga Statuti i Universitetit, 
nga rregullorja dhe cdo akt tjeter 
ligjor e nënligjor për Arsimin e Larte; 

 Të ndjekin kurset e plota të 
leksioneve, seminareve, 
laboratoreve, praktikave   mësimore, 
etj sipas syllabus-it të pedagogut; 

 T'u kushtojnë vëmendjen e duhur 
studimeve dhe të marrin pjesë në 
tëgjitha veprimtaritë akademike; 

 Të paguajnë tarifat e shkollimeve 
dhe të shërbimeve që u ofron 
institucioni brenda afateve; 

 Të rrespektojnë kodin e etikës, dhe 
rregulloren e univerisitetit; 

 Të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj 
të drejtave të personelit dhe të 
studentëve të tjerë; 

Universiteti "Ismail Qemali" i Vlorës nuk 
mban përgjegjësi për pasojat që mund të 
rrjedhin nga mosnjohja e tyre. Për çdo 
shkelje nga ana e studenteve në rregulloren 
e institucionit përcaktohen masat disiplinore. 

Shkelje të rregullave të shkolles 
konsiderohen te gjitha veprimet e kryera 
nga ana e studentit qe cënojnë 
personalitetin e mësimdhënësit dhe të cdo 

punonjësi tjetër të shkolles, normat etiko-
morale të shoqërise, si kopjimi në provime, 
falsifikimi i dokumentave të ndryshme, aktet 
e rrugacërise, të vjedhjes, etj. 

Studentët kanë këto të drejta: 

 Të përfaqësohen në Këshillat e 
Fakulteteve, në Këshillin e  
Administrimit dhe në Senatin 
Akademik; 

 
 Të përfitojnë bursë studimi kur 

plotësojnë kushtet e përcaktuara 
nga Këshilli i Ministrave si dhe 
shpërblime të veçanta që 
administrohen nga universiteti; 

 Të shprehin opinionin e tyre për 
cilësinë e mësimdhënies dhe punën 
e personelit akademik të institucionit; 

 Të ndjekin një degë të dytë 
studimesh kur plotësojnë kushtet 
akademike; 

 Të rregjistrohen për çdo lëndë që ju 
ofrohet në universitet duke 
rrespektuar procedurat e 
përcaktuara në rregullore; 

 Të përdorin mjedise në biblioteka, 
salla kompjuterash dhe shërbime të 
tjera që ofrohen për studentët nga 
institucioni; 

 Të organizohen në shoqata 
studentore jopolitike duke iu 
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përmbajtur përcaktimeve të akteve 
ligjore e nënligjore përkatëse. 

 
 

 
 
 

Studenti ka të drejte të ankohet për shkelje 
të rregullave të zhvillimit të provimit, ankesa 
paraqitet në dekanat. Dekani i Fakultetit, 
pasi verifikon shkeljet e reklamuara me  
 
 

Përgjegjësin e Departamentit dhe me 
komisionin e provimit, merr vendim te 
formës së prerë. Ne rast se ankesa eshtë e 
drejtë, Dekani vendos anullimin e provimit 
dhe ribërjen e tij në një datë të vecantë. 
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Rregjistrimi ne uniVlora 

 
Për  ta bërë më të lehtë regjistrimin në 
UniVlora, në bazë të datave të përcaktuara 
me vendim të këshillit të ministrave 
studentët  vijnë regjistrohen në sekretaritë 
mësimore përkatese ku dorëzojnë 
dokumenat e mëposhtëme: 

 pagesa e taksës së rregjistrimit per 
ketë vit ka vlerën 1600 lek 
dokumentat që nevojiten janë si më 
poshte: 

a) fotokopje e kartës së identitetit 
b) 2 fotografi 
c) 1 formular te cilin e shpërndajmë ne 

për të plotësuar të dhënat e tyre  
d) njëkohësisht firmosin në 2 rregjistra 

të cilat nisen në ministri 

(këto dokumenta  ndryshojnë nga viti në 
vit,vijnë të percaktuar nga VKM e MASH) 
Qëllimi është që nga viti ne vit studentët  të 
mos ndeshen me veshtirsite e regjistrimit, të 
cilat kanë qenë të mundimshme në vite. 
Sekretarite janë vendi ku studentët duhet, 
dhe mund të gjejnë zgjidhje për problemet e 
regjistrimit,dhe informimit. 
Sekretaritë mësimore kanë detyrimin të 
mundësojnë hapjen e userave te 
studentëve ne ums, dhe cdo student si user 
ka ID e maturës dhe mund të tërheqi 
paswordin ne sekretari. Për çdo vit 
akademik tarifat dhe kuotat vijnë nga 
ministria. 
Per vitin akademik 2014/2015 është zbatuar 
Vendim Nr. 517, datë 1.8.2014

 

Për të regjistruar në sistemin online të Universitetit mund të veproni si më poshtë. 

 
GUIDË PËR RREGJISTRIMIN ONLINE NË SISTEMIN INFORMATIV TË 

UNIVERSITETIT: 

1. Klikoni në web: www.univlora.edu.al  

2. Më pas hyni tek: ums.univlora.edu.al 

 

 

http://www.univlora.edu.al/
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3. Shkoni tek hapësira juaj duke vendosur Userin, Passwordin dhe kodin që shfaqet poshtë 

kësaj platforme; 

 

 
 

 

4. Shkoni tek hapësira rregjistrohu:  

 

 

 
 

 

5. Në krahun e djathtë shfaqen lëndët nga të cilat duhet të zgjidhni si më poshtë: 
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6. Pasi të jeni rregjistruar në leksion duhet të zgjidhni edhe seminarin (shikoni që orari i 

leksioneve dhe seminareve të zgjedhura të mos jenë në të njëjtën orë pasi nuk mund t’i 

frekuentoni) 
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7. Pasi të keni përfunduar rregjistrimin (ju mund të rregjistroheni në 5 lëndë ose jo më 

shumë se 40 kredite në total) duhet të shkoni tek platform logout për t‟u larguar nga 

sistemi. Nëse nuk dilni nëpërmjet logout rrezikoni që dikush tjetër të hyj në adresën tuaj 

dhe mund t‟ju ndryshoj edhe passwordi. 
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Tarifat dhe kuotat e Studimit ne Bachelor dhe  Master 

 

V ENDIM 

Nr.517 ,date 1.8.2014 

PER 

KUOTAT E PRANIMIT TE STUDIMEVE ME KOHE TE PLOTE NE INSTITUCIONET PUBLIKE 

TE ARSIMIT TE LARTE, NE CIKLIN E PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E 

STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA 

TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, SI DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT, PER VITIN 

AKADEMIK 2014 – 2015 

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, 
te neneve 33, 35, 36 dhe 75, te ligjit 
nr.9741, date 21.5.2007, "Per arsimin e 
larte ne Republiken e Shqiperise", te 
ndryshuar, te ligjit nr.8098, date 28.3.1996, 
"Per statusin e te verbrit", te ndryshuar, te 
ligjit nr.8626, date 22.6.2000, "Per statusin 
e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik", te 
ndryshuar, dhe te ligjit nr.8153, date 
31.10.1996, "Per statusin e jetimit", te 
ndryshuar, me propozimin e ministrit te 
Arsimit dhe Sportit, Keshilli i Ministrave 

 

V ENDOSI: 

1. Kuotat e pergjithshme te pranimit te 
studimeve me kohe te plote ne institucionet 
pub like te arsimit te larte, per vitin 
akademik 2014 - 2015, ne ciklin e pare te 
studimeve, ne programet e studimeve 
jouniversitare profesionale dhe ne 
programet e integruara te studimeve te ciklit 
te dyte, jane 19726, te ndara, si me poshte 
vijon: 

a) Kuota e pranimeve te reja per programet 
e studimeve te ciklit te pare, per programet 
e studimeve jouniversitare profesionale, si 
dhe per programet e integruara te 
studimeve te ciklit te dyte: 19166; 

 

b) Kuota për program të dytë studimi: 200; 

c) Kuota për transferim studimesh: 300; 

ç) Kuota për shtetasit e huaj: 60. 

2. Kuotat e pranimeve të reja, sipas 
shkronjës “a”, të pikës 1, të këtij vendimi, 
përbëhen nga: 

a) Kuotat e pranimit për kandidatët brenda 
territorit të vendit: 18501; 

b) Kuotat për shqiptarët nga trojet jashtë 
kufijve të vendit: 600; 

c) Kuotat për të verbrit: 15; 

ç) Kuotat për romët dhe ballkano-
egjiptianët: 20; 

d) Kuotat për invalidët paraplegjikë e 
tetraplegjikë: 15; 

dh) Kuotat për jetimët: 15; 

3. Kuotat e pranimit në programet e 
studimeve të ciklit të parë me kohë të plotë, 
programet e studimeve jouniversitare 
profesionale dhe programet e integruara të 
studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, 
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të përmendura në shkronjën “a”, të pikës 2, 
të këtij vendimi, të ndara sipas programeve 
të studimeve në institucionet publike të 
arsimit të lartë, pasqyrohen në tabelën nr. 1, 
bashkëlidhur këtij vendimi. 

4. Kuotat e pranimit për programet e 
studimeve të ciklit të parë, të përcaktuara në 
shkronjën “b”, të pikes 2, të këtij vendimi, 
ndahen ndërmjet kandidatëve shqiptarë nga 
trojet jashtë kufijve të vendit, si Kosovë, 
Maqedoni, Mali i Zi, Preshevë, Bujanovc 
dhe Medvegjë. Këto kuota shpërndahen me 
urdhër të ministrit të Arsimit dhe Sportit të 
Republikës së 

Shqipërisë. Rishpërndarja e këtyre kuotave 
kryhet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit të 
Republikës së Shqipërisë, jo më vonë se 
data e parashikuar për fillimin e vitit 
akademik 2014 - 2015. Kandidatët nga 
Republika e Kosovës, Republika e 
Maqedonisë, Republika e Malit të Zi dhe 
nga prefekturat e Preshevës, Bujanovcit 
dhe Medvegjës aplikojnë direkt në 
institucionet publike të arsimit të lartë në 
Republikën e Shqipërisë. Kriteret e 
vlerësimit dhe të pranimit të tyre në këto 
programe studimi përcaktohen me udhëzim 
të ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe bëhen 
të njohura në median e shkruar e 
elektronike për të gjithë kandidatët e 
interesuar. 

Procedurat për procesin e përzgjedhjes dhe 
regjistrimit të kandidatëve fitues duhet të 
përfundojnë përpara fillimit të vitit akademik 
2014 - 2015. 

5. Kuotat e pranimit për të verbrit, të 
përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 2, të 
këtij vendimi, për romët dhe ballkano-
egjiptianët, të përcaktuara në shkronjën “ç”, 
të pikës 2, të këtij vendimi, për invalidët 
paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të 
përcaktuara në shkronjën “d”, të pikës 2, të 
këtij vendimi, dhe për jetimët, të përcaktuara 
në shkronjën “dh”, të pikës 2, të këtij 
vendimi, ndahen ndërmjet kandidatëve me 
statusin përkatës nga një komision me 

përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit dhe Ministria e Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë. Përbërja dhe mënyra e 
funksionimit të komisionit të përbashkët, si 
dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve 
përcaktohen me udhëzim të ministrit të 
Arsimit dhe Sportit. 

6. Kuotat e pranimeve për shtetasit e huaj, 
të përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, 
të këtij vendimi, administrohen nga Ministria 
e Arsimit dhe Sportit. Ato shpërndahen në 
bazë të marrëveshjeve dyapo 
shumëpalëshe, si dhe në bazë të kërkesave 
individuale, të paraqitura në Ministrinë e 
Arsimit dhe Sportit nga personat e 
interesuar. 

7. Tarifat vjetore të shkollimit për studentët 
që regjistrohen në vitin e parë, në 
programet e studimeve të ciklit të parë me 
kohë të plotë, si dhe në programet e 
integruara të studimit të ciklit të dytë me 
kohë të plotë, të vitit akademik 2014 - 2015, 
pasqyrohen në tabelën nr. 1, bashkëlidhur 
këtij vendimi. 

8. Studenti i nënshtrohet vetëm një tarife 
vjetore shkollimi. Raste të përjashtimit apo 
reduktimit të tarifës së shkollimit 
përcaktohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave. Studenti, i cilësuar në bazë të 
rregullores së institucionit publik të arsimit të 
lartë si përsëritës, i nënshtrohet tarifës 
vjetore të shkollimit të vitit akademik, në të 
cilin do të vazhdojë studimet. 

9. Në çdo program studimi, në ciklin e parë 
të studimeve me kohë të plotë, programet e 
studimeve jouniversitare profesionale dhe 
programet e integruara të studimeve të ciklit 
të dytë me kohë të plotë, në vitin akademik 
2014 - 2015, 3 (tre) studentët e vitit të parë, 
me rezultatet më të larta në plotësimin e 
kritereve të pranimit (pikët e fituara në 
sistemin meritë preferencë), në programin e 
studimit përkatës, përjashtohen nga tarifa 
vjetore e shkollimit. Përjashtim bën 
Universiteti i Arteve të Tiranës, në të cilin tre 
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studentët e vitit të parë, me rezultatet më të 
larta në plotësimin e kritereve të 

pranimit (pikët e fituara në sistemin meritë – 
preferencë) në nivel fakulteti, nuk paguajnë 
tarifën vjetore të shkollimit. 

10. Kuotat e pranimeve për një program të 
dytë studimi, të përcaktuara në shkronjën 
“b”, të pikës 1 të këtij vendimi, si edhe 
kuotat për transferim studimesh, të 
përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 1, të 
këtij vendimi, shpërndahen nga Ministria e 
Arsimit dhe e Sportit, mbështetur edhe në 
kërkesat e institucioneve publike të arsimit 
të lartë. 

11. Transferimet e studentëve në numrin 
përkatës të kuotës të përcaktuar nga 
Ministria e Arsimit dhe e Sportit bëhen sipas 
përcaktimeve në udhëzimin përkatës të 
ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe akteve 
ligjore e nënligjore në fuqi. 

12. Studentët, që transferojnë studimet nga 
një program studimi apo nga programe të 
mëparshme studimi të ciklit të parë në një 
program tjetër studimi në institucionet 
publike të arsimit të lartë, i nënshtrohen 
tarifës së përgjithshme vjetore të shkollimit 
të programit të studimit përkatës, në të cilin 
ata kanë kërkuar të transferojnë studimet. 

13. Kandidatët, që kanë përfunduar me 
sukses një program studimi, kanë të drejtë 
të ndjekin një program të dytë studimi, 
brenda numrit të kuotës së përcaktuar nga 
Ministria e Arsimit dhe Sportit, sipas 
kritereve të përcaktuara nga vetë 
institucionet publike të arsimit të lartë për 
pranimet në një program të dytë studimi. 

14. Kandidatët, të cilët aplikojnë për një 
program të parë studimi në vitin akademik 
2014 - 2015, në programet e studimit të 
ciklit të parë me kohë të plotë në: 
Universitetin e Arteve Tiranë, Universitetin e 
Sporteve të Tiranës, Universitetin 
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan (programi i 
studimit “Edukim fizik dhe sporte”), 

Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 
(programi i studimit “Edukim fizik dhe 
sporte”), si dhe në Universitetin “Aleksandër 
Moisiu” Durrës 

(programet e studimit të Fakultetit të 
Studimeve të Integruara me Praktikën, 
FASTIP), duhet të plotësojnë edhe kriteret e 
veçanta (përfshirë këtu konkurset e 
pranimit) të vendosura nga vetë këto 
institucione të arsimit të lartë. Kriteret e 
veçanta për këto programe studimi duhet t‟i 
plotësojnë edhe kandidatët që kërkojnë të 
studiojnë në një program të dytë studimi. 

15. Studentët, që vijojnë një program të dytë 
studimi, i nënshtrohen tarifës vjetore të 
shkollimit, të përcaktuar në tabelën nr. 1, 
bashkëlidhur këtij vendimi. 

16. Shtetasit e huaj, që vazhdojnë studimet 
në një program të parë apo të dytë studimi 
në institucionet publike të arsimit të lartë, i 
nënshtrohen të njëjtës tarifë shkollimi, si 
shtetasit shqiptarë që vazhdojnë studimet 
në programet respektive të studimit në 
institucionet publike të arsimit të lartë, me 
përjashtim të rasteve kur me marrëveshje 
zyrtare shtetërore janë vendosur mënyra të 
tjera të përcaktimit të tarifave të shkollimit. 

17. Pranimi i studentëve në institucionet 
publike të arsimit të lartë bëhet nëpërmjet 
parimit meritë -preferencë dhe kryhet në dy 
raunde (aplikimi me dyformularët, A2 dhe 
A3): 

17.1 Shpërndarja e fituesve në programe të 
ndryshme studimi, të ofruara nga 
institucionet publike të arsimit të lartë, bëhet 
në mënyrë të informatizuar, duke u 
mbështetur në rezultatet e shkollës së 
mesme, të Maturës Shtetërore (merita), si 
dhe të përzgjedhjes së programeve të 
studimit (preferenca), të bërë nga vetë 
kandidati/ja. Raundi i parë (aplikimi me 
formularin A2) zhvillohet në dy faza: Faza I, 
regjistrimi on-line dhe faza II, regjistrimi me 
dokumentacionet e kërkuara sipas 
udhëzimit përkatës të Ministrisë së Arsimit 
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dhe Sportit në sekretaritë e fakulteteve 
pranë institucioneve publike të arsimit të 
lartë, ku janë shpallur fitues. 

17.2 Kuotat që mbeten të parealizuara për 
çdo program studimi pas aplikimit me 
formularin A2 rishpërndahen nga Ministria e 
Arsimit dhe Sportit, në bazë të propozimeve 
të institucioneve publike të arsimit të lartë. 

17.2.1 Në raundin e dytë kanë të drejtë të 
marrin pjesë të gjithë maturantët/kandidatët 
që kanë konkurruar në raundin e parë me të 
njëjtën renditje preferencash të atij raundi, 
me përjashtim të: 

a) fituesve të preferencës së parë, të cilët 
janë regjistruar në këtë program studimi; 

b) maturantëve/kandidatëve të cilët nuk 
kanë kërkuar vazhdimin e konkurrimit për 
preferenca më të larta gjatë 

regjistrimit on-line dhe që rezultojnë të 
regjistruar në programin e studimit të 
preferuar. 

17.2.2 Formulari A3 përfshin programet e 
studimit të ofruara nga institucionet publike 
të arsimit të lartë me kuotat respektive të 
paplotësuara të rishpërndara nga Ministria e 
Arsimit dhe Sportit. Kanë të drejtë të 

plotësojnë formularin A3 të gjithë 
kandidatët, të cilët: 

a) kanë marrë pjesë dhe kanë rezultuar 
fitues në provimet e Maturës Shtetërore, 
sesioni i parë, por nuk kanë plotësuar 
formularin A2; 

b) kanë marrë pjesë dhe kanë rezultuar 
fitues në provimet e Maturës Shtetërore, në 
sesionin e vjeshtës 2014; 

c) kanë përfunduar shkollën e mesme 
jashtë Republikës së Shqipërisë dhe u janë 
ekuivalentuar rezultatet e shkollës së 
mesme dhe provimet e Maturës Shtetërore; 

ç) kanë plotësuar formularin A1Z në 
sesionin e dytë (të vjeshtës) dhe rezultojnë 
kalues në provimet me zgjedhje. 

18. Kuotat, që mbeten të parealizuara edhe 
pas regjistrimit të fituesve të shpallur nga 
aplikimi në raundin e fundit, nuk rishpallen. 

19. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe e 
Sportit, Agjencia Kombëtare e Provimeve, 
DAR/ZA-të dhe institucionet publike të 
arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe 
botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

KRYEM INISTRI 
Edi Rama 
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VENDIM 

Nr. 668 ,date 15.10.2014 

PER 

KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE 

ARSIMIT TE LARTE PER PROGRAMET E STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE ME KOHE TE 

PLOTE, "MASTER PROFESIONAL" DHE "MASTER I SHKENCAVE"j"MASTER I ARTEVE 

TE BUKURA", PER VITIN AKADEMIK 2014 - 2015 

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, te neneve 24, 34, 35, 36 e 75, te ligjit nr.9741, 

date 21.5.2007, "Per arsimin e larte ne Republiken e Shqiperise", te ndryshuar, te ligjit 

nr.8098, date 28.3.1996, "Per statusin e te verbrit", te ndryshuar, te ligjit nr.8626, date 

22.6.2000, "Per status in e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik", te ndryshuar, te ligjit 

nr.7889, date 14.12.1994, "Per status in e invalidit", te ndryshuar, te ligjit nr.l0289, date 

17.6.2010, "Per rnenyren e trajtimit ekonomik e financiar dhe per dhenie ndihme te 

menjehershme familjeve te punonjesve te Policise se Shtetit, te Gardes se Republikes, te 

Sherbimit te Kontrollit te Brendshem, te Policise se Mbrojtjes nga Zjarri dhe te Shpetimit, 

te Forcave te Armatosura, te Sherbimit Informativ te Shtetit dhe te Policise se Burgjeve, 

qe humbin jeten ne krye ose per shkak te detyres", si dhe te ligjit nr.8153, date 

31.10.1996, "Per statusin e jetimit", te ndryshuar, me propozimin e ministrit te Arsimit 

dhe te Sportit, Keshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

1. Kuotat e pergjithshme te pranimit ne 
institucionet publike te arsimit te larte per 
vitin akademik 2014 - 2015, ne programet e 
studimeve te ciklit te dyte me kohe te plote, 
"Master Profesional", jane 6 393 (gjashte 
mije e treqind e nentedhjete e tre) kuota 
gjithsej, te ndara, si me poshte vijon: 
a) Kuota per pranimet e reja 6243, 
b) Kuota per program te dyte studimi 60,  
c) Kuota per transferim studimesh 60, 
ç) Kuota per shtetasit e huaj 30. 
 
2. Kuotat e pranimeve te reja, sipas 
shkronjes "a", te pikes 1, te ketij vendimi, 
perbehen nga: 

a) Kuotat e pranimit per kandidatet brenda 
territorit te vendit 5823,  
b) Kuota per shqiptaret nga trojet jashte 
kufijve te vendit 250,  
c) Kuota per te verbrit 15,  
ç) Kuota per romet dhe ballkano – 
egjiptianet 15, 
d) Kuota per invalidet paraplegjike dhe 
tetraplegjike15, 
dh) Kuota per jetimet 15,  
e) Kuota per ish-te denuarit dhe te 
pemdjekurit politike 110. 
 
3. Kuotat e pergjithshme te pranimit ne 
institucionet publike te arsimit te larte per 
vitin akademik 2014 - 2015, ne programet e 
studimeve te ciklit te dyte me kohe te plote, 
"Master i Shkencave" dhe "Master i Arteve 
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te Bukura", jane 6547 (gjashte mije e 
peseqind e dyzet e shtate) kuota gjithsej, te 
ndara, si me poshte vijon: 
a) Kuota per pranimet e reja 6397, 
b) Kuota per program te dyte studimi 60,  
c) Kuota per transferim studimesh 60, 
9) Kuota per shtetasit e huaj 30. 
 
4. Kuotat e pranimeve te reja, sipas 
shkronjes "a", te pikes 3, te ketij vendimi, 
perbehen nga: 
a) Kuotat e pranimit per kandidatet brenda 
territorit te vendit 6087, 
b) Kuota per shqiptaret nga trojet jashte 
kufijve te vendit 250, 
c) Kuota per te verbrit 15, 
ç) Kuota per romet dhe ballkano – 
egjiptianet 15, 
d) Kuota per invalidet paraplegjike dhe 
tetraplegjike 15, 
dh) Kuota per jetimet 15. 
 
5. Kuotat e pranimit ne programet e 
studimeve te ciklit te dyte me kohe te plote, 
"Master Profesional" dhe "Master i 
Shkencave" apo "Master i Arteve te 
Bukura", te parashikuara perkatesisht ne 
shkronjat "a", te pikave 2 dhe 4, te ketij 
vendimi, te ndara sipas programeve te 
studimit ne institucionet publike te arsimit te 
larte, pasqyrohen perkatesisht ne tabelat 
nr.l dhe nr.2, bashkelidhur ketij vendimi. 
 
6. Kuotat e pranimit per nje program te dyte 
studimi si dhe kuotat per transferim 
studimesh ne programet e studimeve te 
ciklit te dyte, me kohe te plote, "Master 
Profesional" dhe "Master i Shkencave" apo 
"Master i Arteve te Bukura", te percaktuara 
perkatesisht ne shkronjat "b" dhe "c", te 
pikave 1 dhe 3, te ketij vendimi, 
shperndahen nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit, mbeshtetur dhe ne kerkesat e 
institucioneve publike te arsimit te larte. 
 
7. Kandidatet, qe kane perfunduar me 
sukses nje program studimi, kane te drejte 
te ndjekin nje program te dyte studimi, 
brenda numrit te kuotes se percaktuar rnga 
Ministria e Arsimit dhe e Sportit, sipas 
kritereve te percaktuara nga vete 

institucionet pub like te arsimit te larte per 
pranimet ne nje programte dyte studimi dhe 
rregullave te parashikuara ne kete vendim. 
 
8. Transferimet e studenteve ne numrin 
perkates te kuotes behen bazuar ne 
udhezimin e ministrit te Arsimit dhe Sportit 
dhe sipas kritereve te merites, te 
percaktuara nga vete institucionet pub like 
te arsimit te larte dhe ne kete vendim. 
 
9. Studentet transferojne studimet nga nje 
program i ngjashem studimi i meparshem 
"Master Profesional" ne nje program tjeter 
studimi "Master Profesional" apo nga nje 
program studimi "Master i Shkencave" ose 
"Master i Arteve te Bukura" ne nje program 
tjeter studimi "Master i Shkencave" apo 
"Master i Arteve te Bukura", ne institucionet 
pub like te arsimit te larte, duke iu 
nenshtruar tarifes per kredit te programit te 
studimit, ne te cilin ata kane kerkuar te 
transferojne studimet, te percaktuar ne 
tabelat nr.l dhe nr.2, bashkelidhur ketij 
vendimi. 
 
10. Kuotat e pranimeve per shtetasit e huaj, 
te percaktuara perkatesisht ne shkronjat "9", 
te pikave 1 dhe 3, te ketij vendimi, 
administrohen nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit. Ato shperndahen ne baze te 
marreveshjeve dy- apo shumepaleshe, si 
dhe ne baze te kerkesave individuale, te 
paraqitura ne Ministrine e Arsimit dhe 
Sportit nga personat e interesuar. 
 
11. Kuotat e pranimit ne programet e 
studimeve te ciklit te dyte me kohe te plote, 
"Master Profesional" dhe "Master i 
Shkencave" apo "Master i Arteve te 
Bukura", te parashikuara perkatesisht ne 
shkronjat "b", te pikave 2 dhe 4, te ketij 
vendimi, shperndahen me urdher te ministrit 
te Arsimit dhe Sportit te Republikes se 
Shqiperise. Rishperndarja e ketyre 
kuotave kryhet nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit e Republikes se Shqiperise. 
 
12. Kandidatet nga Republika e Kosoves, 
Republika e Maqedonise, Republika e Malit 
te Zi dhe nga Prefektura e Presheves, 
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Bujanovcit dhe Medvegjes aplikojne direkt 
ne Ministrine e Arsimit dhe Sportit. 
Specifikime te tjera per menyren e aplikimit, 
si dhe kriteret e vleresimit dhe te pranimit te 
tyre ne keto programe studimi percaktohen 
me udhezim te ministrit te Arsimit dhe 
Sportit dhe behen te njohura ne median e 
shkruar dhe elektronike per te gjithe 
kandidatet e interesuar. 
 
13. Kuotat e pranimit per te verbrit, te 
percaktuara perkatesisht ne shkronjen "c", 
te pikave 2 dhe 4, te ketij vendimi, per romet 
dhe balIkano- egjiptianet, te percaktuara ne 
shkronjen "c", te pikave 2 dhe 4, te ketij 
vendimi, per invalidet paraplegjike dhe 
tetraplegjike, te percaktuara ne shkronjen 
"d", te pikave 2 dhe 4, te ketij vendimi, per 
jetimet, te percaktuara ne shkronjen "dh", te 
pikave 2 dhe 4, te ketij vendimi, dhe per ish-
te denuarit dhe te perndjekurit politike, te 
percaktuara ne shkronjen "e", te pikes 2, te 
ketij vendimi, ndahen ndermjet kandidateve 
me statusin perkates nga nje komision me 
perfaqesues nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit dhe Ministria e Mireqenies Sociale 
dhe Rinise. Perberja dhe menyra e 
funksionimit te komisionit te perbashket, si 
dhe kriteret e perzgjedhjes se kandidateve 
percaktohen me udhezim te ministrit te 
Arsimit dhe Sportit. Rishperndarja e ketyre 
kuotave kryhet nga Ministria e Arsimit dhe 
Sportit e Republikes se Shqiperise. 
 
14. Studentet, qe do te aplikojne per te 
vazhduar studimet ne nje program studimi 
te ciklit te dyte me kohe te plote, "Master 
Profesional" dhe "Master i Shkencave" apo 
"Master i Arteve te Bukura" apo kerkojne te 
transferojne studimet e tyre, duhet te kene 
note mesatare te studimeve te ciklit te pare 
me te larte se nota gjashte, si dhe note 
mesatare te te gjitha viteve te shkolles se 
mesme me te larte se nota gjashte, 
 
15. Cdo program studimi i ciklit te dyte me 
kohe te plote, "Master Profesional" dhe 
"Master i Shkencave" apo "Master i Arteve 
te Bukura" filIon veprimtarine akademike ne 
vitin e pare, per vitin akademik 2014 -2015, 
ne rast se ne kete program studimi 

regjistrohen se paku 10 studente.Ky rregull 
nuk aplikohet per Universitetin e Arteve, 
Tirane. Per programet e studimit, per te cilat 
jane akorduar kuota per disa profile se 
bashku, institucionet publike te arsimit te 
larte, ne perfundim te aplikimeve, u 
komunikojne Ministrise se Arsimit dhe 
Sportit dhe Agjencise Kombetare te 
Provimeve programet e studimit me profiling 
perkates, te cilat kane numer studentesh 
mbi 10 dhe qe do te fillojne rishtazi 
veprimtarine akademike ne vitin akademik 
vijues. 
 
16. Institucionet publike te arsimit te larte 
percaktojne kriteret e pranimit te 
kandidateve te rinj per programet e 
studimeve te ciklit te dyte me kohe te plote, 
"Master Profesional" dhe "Master i 
Shkencave" apo "Master I Arteve te 
Bukura", per vitin akademik 2014 - 2015, 
dhe i bejne publike, paraprakisht, perpara 
dates se parashikuar per fillimin e 
aplikimeve ne keto programe studimi. 
 
17. Tarifat e shkollimit per kredit per 
studentet qe do te regjistrohen ne vitin e 
pare, per te gjitha programet e studimeve te 
ciklit te dyte me kohe te plote, "Master 
Profesional"· dhe "Master i Shkencave" apo 
"Master i Arteve te Bukura", ne vitin 
akademik 2014 - 2015, pasqyrohen 
perkatesisht ne tabelat nr.1 dhe nr.2, 
bashkelidhur ketij vendimi. 
 
18. Pagesa e tarifes per te gjitha programet 
e studimeve te ciklit te dyte me kohe te 
plote, "Master Profesional" dhe "Master i 
Shkencave" apo "Master i Arteve te 
Bukura", behet me keste te percaktuara nga 
institucioni publik i arsimit te larte. Kesti i 
pare parashikon pagesen ne mas en 30% te 
tarifes totale dhe paguhet menjehere me 
regjistrimin e studentit ne programin 
perkates te studimit. Pas perfundimit te 
kohezgjatjes normale te programit te 
studimit, studentet, te cilet nuk e kane 
perfunduar ende programin perkates dhe 
nuk kane shlyer te gjitha provimet e 
parashikuara ne ate program studimi deri ne 
perfundim te vitit akademik, konsiderohen 
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studente ngeles/perserites. Per lendet 
perseritese, studentet paguajne cdo vit 
akademik dyfishin e tarifes per kredit te 
parashikuar ne kete vendim. Percaktimi i 
siperpermendur do te aplikohet per vitin 
akademik 2014 -2015 e ne vazhdim, 
gjithashtu edhe per te gjithe studentet e 
regjistruar nevitet akademike te 
meparshme, te cilet nuk kane perfunduar 
programet perkatese te studimeve dhe do te 
jene perserites. 
 
19. Shtetasit e huaj, qe do te vazhdojne 
studimet e ciklit te dyte ne institucionet 
publike te arsimit te larte, i nenshtrohen se 
njejtes tarife shkollimi, si shtetasit shqiptare, 
me perjashtim te rasteve kur, ne kuader te 
marreveshje ndershteterore, eshte 
parashikuar ndryshe. 
 
20. Studentet, qe transferojne studimet ne 
nje program studimi te ciklit te dyte me kohe 
te plote, "Master Profesional" dhe "Master i 
Shkencave" apo "Master i Arteve te 
Bukura", ne institucionet pub like te arsimit 

te  larte, i nenshtrohen tarifes per kredit per 
program te dyte studimi, sipas tabelave nr.1 
dhe nr.2, bashkelidhur ketij vendimi, per 
lendet e mbetura ne programin e studimit 
perkates, ne te cilin ata kane kerkuar te 
transferojne studimet. 
 
21. Kuotat e parealizuara rishperndahen 
nga ministri i Arsimit dhe Sportit, ne varesi 
te prioriteteve dhe politikave shteterore ne 
arsimin e larte. Kuotat e parealizuara dhe te 
pashpemdara deri ne 16.12.2014 nuk mund 
te rishperndahen me. 
 
22. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe 
Sportit, Agjencia Kombetare e Provimeve, si 
dhe institucionet pub like te arsimit te larte 
per zbatimin e ketij vendimi. 
Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe 
botohet ne "Fletoren zyrtare". 
 
KRYEMINISTRI 
EDl RAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
89 

 

Bursat 

 
Studentët e vitit të parë mund ta aplikojnë 
për Bursën në Bashkinë e Vlorës. Adresa: 
Sheshi "4 Heronjtë", Vlorë, 9400. 
info@vlora.gov.al. Dokumentat që duhet të 
paraqiten për akomodimin e bursës së 
shtetit: 

- Vërtetim nga universiteti  ku është 
bërë rregjistrimi  dhe ku studenti  
vazhdon vitin e parë;  

- Çertifikate familjare    +  Fotokopje e 
Kartës së Identitetit;  

- Dokumenta që vërtetojnë  të 
ardhurat e trungut  familjar:  

o Vërtetim page mujore, 
o Nëse nuk janë në 

marredhënie  pune ,  vertetim  
nga zyra  e perkrahjes  
sociale per ndihmen sociale. 

o Vërtetim nga zyra e 
punësimit, 

o Në rast se prindërit janë në 
pension , vërtetim  nga dega 
e sigurimeve  shoqërore 
duke përcaktuar  pensionin 
dhe shtesat e tjera,  

o Vërtetim nga Kadastra, 
o Vërtetim nga zyra  e tatim-

taksave, 
o Për pjestaret e tjerë të 

familjes  që jane në 
marrëdhënie shkolle, 
vërtetim  nga shkolla që 
ndjekin studimet, 

o Deklarata personale, 
o Vërtetim  nga rajoni ku 

banon.   
 
Nga viti i dytë ka mundësi për të fituar një 
bursë nga UniVlora.  
 
Ne vitin akademik 2014-2015 një student që 
ka fituar bursën e plotë mer cdo muaj 8900 
lek (gjate vitit akademik)  pasi Zyra e 
Financës mer konfirmim nga sekretaria 
përkatëse për frekuentim të rregullt. 

Studenti i cili ka perfituar gjysmen e burses 
mer 4450 lek. 
 
DOKUMENTAT  E   APLIKIMIT  PËR   

BURSË   PËR  VITIN   II  DHE  III 

Për studentët qe vijne nga Bashkite: 

 Vërtetim studenti per aplikantin. 

 Çertifikatë familjare. 

 Vërtetim page për cdo të punësuar 
në familje. 

 Vërtetim papunësie për të papunët 
nga Zyra e Punes. 

 Vërtetim shkolle për pjestarët e 
familjes që vazhdojnë shkollën dhe 
vërtetim nëse marrin bursë ose jo). 

 Vërtetim nga Sig.Shoqërore nëse 
familja përfiton pensione të 
ndryshme. 

 Vërtetim nga Zyra e Tatim –Taksave 
për veprimtari private te familjes. 

 Vërtetim nga Kadastra për tokë në 
pronësi të familjes. 

 Vertetim nga Zyra e Ndihmës 
Ekonomike nëse familja merr 
ndihma ekonomike nga shteti. 

 Studentët kryefamiljarë ,me fëmije 
duhet të paraqesin edhe vërtetimin e 
banimit në konvikt publik. 

 Fotokopje e kartes së identitetit të 
studentit. 

 Deklaratë e të ardhurave. 
 

Për studentët që vijnë nga Komunat: 

 Vërtetim studenti per aplikantin . 

 Certifikatë familjare 

 Vërtetim për masën e ndihmës 
ekonomike që përfiton familja. 

 Vërtetim për tokën e familjes. 

 Fotokopje e kartës së identitetit të 
studentit. 
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 Deklaratë e të ardhurave. 
 

Jashtë kriterit ekonomik mund të fitojnë 

bursë: 

 Studentë që kanë perfituar vitin 
akademik pararendës me te gjitha 
notat 10(dhjeta). 

 Studentet që ndjekin studimet në 
degën Matematike e Fizikë ,viti II e 
lart dhe kane mbaruar vitin 
pararendës me mesatare mbi 8. 

 Femijët e punonjësve të policise së 
Shtetit,Gardes,Policisë së Burgjeve, 
Policisë së Mbrojtjes nga  
Zjarri,Sherbimit Informativ Shteteror 
që kanë humbur  jetën në detyrë. 

 

      Studentët aplikojnë për bursë ne fillim te 

vitit akademik dhe afati i miratimit të tyre 

përcaktohet nga VKM që del çdo vit. 

 
 

V.K.M. për bursat e nxenësve dhe studentëve, për vitin akademik 2014-2015 
 

V E N D I M 
 

PËR 
 

KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, BURSAT E SHTETIT DHE 
PAGESAT E NXËNËSVE E TË STUDENTËVE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, 

PËR VITIN SHKOLLOR 2014 - 2015 
 
  
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, 
të neneve 6, 19 e 28, të ligjit nr.69/2012, 
“Për sistemin arsimor parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë”, të nenit 57, të 
ligjit nr.9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e 
lartë në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, të neneve 1 e 5, të ligjit 
nr.10289,  datë 17.6.2010, “Për mënyrën e 
trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie 
ndihme të menjëhershme familjeve të  
 
punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës 
së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të 
Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga 
Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të 
Armatosura, të Shërbimit Informativ 
Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që 
humbin jetën në krye apo për shkak të 
detyrës”, të nenit 29, të ligjit nr.8872, datë 
29.3.2002, “Për arsimin dhe formimin 
profesional në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994, 
“Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, të 
ligjit nr.8153, datë 31.10.1996, “Për statusin 

e jetimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit 
nr.185/2013, “Për buxhetin e vitit 2014”, me 
propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit 
dhe ministrit të Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë, Këshilli i Ministrave 
  

V E N D O S I: 
  
1. Nxënësit që ndjekin studimet në 
institucionet arsimore publike dhe studentët 
që ndjekin një program studimi të ciklit të 
parë, me kohë të plotë, në institucionet 
arsimore publike, mund të përfitojnë bursë 
dhe përfitime të tjera, të parashikuara në 
këtë vendim, nga buxheti vjetor i miratuar 
për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) 
dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë (MMSR).  
  
2. Përfitojnë bursë nxënësit dhe studentët 
brenda kuotave dhe këtyre kritereve: 
  
2.1 Sipas kriterit ekonomik 
(nxënës/studentë)  
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a) Nxënësit/studentët që vazhdojnë 
studimet në largësinë mbi 5 km nga 
vendbanimi i tyre dhe plotësojnë kriterin 
ekonomik, sipas pasqyrës nr.1, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi;  
b) Nxënësit që banojnë në fshat, që nuk 
kanë shkollë 9-vjeçare brenda rrezes prej 5 
km e që akomodohen në konvikte 
publike; c) Nxënësit/studentët që kanë 
përfituar statusin e jetimit dhe që plotësojnë 
kriterin ekonomik;  
ç)   Nxënësit/studentët që kanë humbur 
kujdestarinë prindërore, me vendim gjykate 
të formës së prerë, dhe që plotësojnë 
kriterin ekonomik;  
d)   Secili nga studentët bashkëshort me 
fëmijë, që plotëson kriterin ekonomik dhe që 
akomodohet në konvikt publik;  
dh) Fëmijët, nxënës apo studentë, që 
gëzojnë statusin e invalidit    paraplegjik dhe 
tetraplegjik dhe që plotësojnë kriterin 
ekonomik. 
  
2.2 Sipas rezultateve të arritura 
(nxënës/studentë)  
  
a) Nxënësit e arsimit profesional që kanë 
mbaruar vitin shkollor pararendës me të 
gjitha notat 10 (dhjeta);  
b) Nxënësit që vazhdojnë studimet në 
shkollat profesionale në drejtimet mësimore: 
Bujqësi, Veterinari, Pyje, Ndërtim, Peshkim, 
Gjeologji-Miniera dhe Shpim e Shfrytëzim i 
vendburimeve të naftës dhe gazit, në vitet e 
dyta e lart, dhe që kanë mbaruar vitin 
akademik pararendës me notën mesatare 
mbi 8 (tetë);  
c) Studentët e regjistruar në vitin e parë të 
shkollës së lartë, që janë shpallur nga MAS 
më të mirët e Maturës Shtetërore, sipas 
renditjes në listën e vlerësimit, të realizuar 
nga Agjencia Kombëtare e Provimeve. Për 
vitin akademik 2014-2015, numri i tyre do të 
jetë 25 (njëzet e pesë) studentë. Kjo 
kategori studentësh përfiton bursë kur ata 
vazhdojnë studimet në institucionet e arsimit 
të lartë publik dhe vetëm për vitin akademik 
2014-2015;  
ç) Studentët që kanë përfunduar vitin 
akademik pararendës me të gjitha notat 10 
(dhjeta);  

d) Studentët që vazhdojnë studimet në 
programet e studimit  
      Matematikë dhe Fizikë, në vitin e dytë e 
lart, dhe kanë mbaruar vitin akademik 
pararendës me notën mesatare mbi 8 (tetë). 
  
2.3 Jashtë kriterit ekonomik 
(nxënës/studentë)  
  
Fëmijët e punonjësve të Policisë së Shtetit, 
të Gardës së Republikës, të Shërbimit të 
Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së 
Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të 
Forcave të Armatosura, të Shërbimit 
Informativ Shtetëror dhe të Policisë së 
Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye 
dhe për shkak të detyrës.  
Në fillim të çdo viti akademik, (por jo më 
vonë se data 15 dhjetor 2014), Ministria e 
Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria 
e Mbrojtjes dhe Shërbimi Informativ 
Shtetëror duhet të dërgojnë në Ministrinë e 
Arsimit dhe Sportit dhe Ministrinë e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë listën edhe 
për këtë kategori nxënësish/studentësh. 
  
2.4 Sipas degëve parësore të zhvillimit 
ekonomik të vendit (nxënës)  
  
a) Nxënësit e shkollave profesionale që 
ndjekin drejtimet mësimore: Bujqësi, 
Veterinari, Pyje, Ndërtim, Peshkim, 
Gjeologji-Miniera dhe Shpim e Shfrytëzim i 
vendburimeve të naftës dhe gazit;  
b) Nxënësit e shkollave profesionale me 
vendbanim të përhershëm në zonat 
Verilindore dhe Juglindore të vendit: Dibër, 
Bulqizë, Mat, Kukës, Has, Tropojë, Pukë, 
Mirditë, Malësi e Madhe, Librazhd, Gramsh, 
Kolonjë, Përmet, Pogradec, Skrapar dhe 
Tepelenë. 
  
3. Nxënësit dhe studentët e të gjitha 
kategorive të mësipërme nuk përfitojnë 
bursë, ose humbasin të drejtën e përfitimit 
të saj, kur:  
  
a) janë ndarë nga trungu familjar;  
b) familjet e tyre ushtrojnë veprimtari 
private;  
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c) vazhdojnë studimet në një program të 
dytë studimi;  
ç) shpallen  ngelës  dhe  humbasin  vitin 
 shkollor  për arsye të rezultateve jokaluese. 
  
4. Ministria e Arsimit dhe Sportit harton 
planin e shpërndarjes së bursave për 
drejtoritë arsimore rajonale (DAR) dhe zyrat 
arsimore (ZA), për studentët që regjistrohen 
dhe ndjekin vitin e parë akademik 2014-
2015, sipas kuotave të miratuara (për 
studentë). DAR/ZA-të, pas këshillimit me 
njësitë bazë të qeverisjes vendore, hartojnë 
planin e shpërndarjes së bursave dhe e 
dërgojnë atë në njësitë bazë të qeverisjes 
vendore (bashki/komunë), në përshtatje me 
kërkesat e paraqitura paraprakisht prej tyre, 
për kategoritë sipas pikës 2.1, të këtij 
vendimi.  
  
5. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë, pas këshillimit me njësitë bazë të 
qeverisjes vendore ku ndodhen shkollat 
profesionale, harton planin e shpërndarjes 
së bursave për nxënësit e shkollave 
profesionale që regjistrohen dhe ndjekin 
vitin e parë akademik 2014-2015 dhe ua 
dërgon për miratim njësive bazë të 
qeverisjes vendore (bashki/komunë), në 
përputhje me vendndodhjen territoriale të 
shkollës profesionale.  
  
6. Njësitë bazë të qeverisjes vendore, 
bazuar në planin e përcaktuar për to, 
vendosin, me këshillat e tyre, dhënien e 
bursave, sipas kritereve të përcaktuara në 
pikat 2.1, 2.2, 2.3 dhe 2.4, të këtij vendimi, 
duke u dhënë përparësi 
nxënësve/studentëve nga shtresat sociale 
në nevojë, për trajtimin me bursë të plotë, 
për kushte të barabarta në trajtimin me 
bursë, prioritet kanë nxënëset vajza. Njësitë 
bazë të qeverisjes vendore, në pamundësi 
trajtimi me bursë të plotë, brenda planit të 
miratuar, mund të trajtojnë/ miratojnë dhe 
1/2 (gjysmë) burse. 
  
6.1  Njësitë bazë të qeverisjes vendore, 
detyrimisht, duhet t'u dërgojnë zyrtarisht, jo 
më vonë se data 31.12.2014, institucioneve 
publike të arsimit të lartë, njësive bazë të 

qeverisjes vendore, drejtorive arsimore 
rajonale apo zyrave arsimore përkatëse 
vendimet për dhënien e bursave, të 
shoqëruara me dokumentacionin përkatës. 
  
6.2   DAR/ZA-të duhet të dërgojnë pranë 
institucioneve të arsimit të lartë, si dhe 
bashkive/komunave që menaxhojnë 
konviktet, listën emërore të nxënësve dhe të 
studentëve përfitues të bursës, së bashku 
me vendimet origjinale të këshillave të 
bashkive dhe të këshillave të komunave. 
Një kopje e listës emërore të nxënësve dhe 
studentëve të trajtuar me bursë dërgohet 
edhe në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe 
Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, 
jo më vonë se data 15 Janar 2015. 
  
6.3  DAR/ZA-të dhe Drejtoritë e Shkollave 
Profesionale, për nxënësit që regjistrohen 
dhe vazhdojnë studimet në vitin e parë 
shkollor 2014-2015, në degët: Bujqësi, 
Veterinari, Pyjore, Ndërtim, Peshkim, 
Gjeologji-Miniera dhe Shpim e Shfrytëzim i 
vendburimeve të naftës dhe gazit, u 
dërgojnë informacion njësive bazë të 
qeverisjes vendore jo më vonë se data 
30.10.2014.  
  
6.4  Njësitë bazë të qeverisjes vendore 
vendosin për dhënien e bursave, sipas 
vendndodhjes territoriale dhe administrative 
të shkollave profesionale dhe konvikteve në 
të cilat janë vendosur nxënësit, mbështetur 
në numrin e nxënësve të regjistruar në këto 
degë, brenda numrit të përgjithshëm të 
bursave të dhëna për vitin akademik  2014-
2015. Njësitë arsimore vendore DAR/ZA 
dhe Drejtoritë e Shkollave Profesionale 
menjëherë, me mbarimin e regjistrimit në 
këto degë, dërgojnë informacion në 
Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe 
Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 
(MMSR). 
  
7. Bursat e nxënësve, për vitin e dytë e lart, 
rishqyrtohen dhe miratohen çdo vit, nga 
këshilli i bashkisë/komunës, sipas 
vendndodhjes territoriale dhe administrative 
të shkollave profesionale dhe konvikteve ku 
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janë vendosur nxënësit përfitues të 
bursës/kuotës ushqimore. 
      Drejtoritë Arsimore Rajonale/Drejtoritë e 
Shkollave Profesionale paraqesin/dërgojnë 
zyrtarisht, në njësitë vendore, kërkesat për 
miratim burse për nxënësit që përfitojnë 
bursë sipas pikave 2.2, shkronja “a”, 2.2,   
 shkronja “b” dhe 2.2, shkronja “c”, të këtij 
vendimi.  
      Nxënësit që kanë përfituar bursë vitin e 
parë, me vendim të këshillit të 
bashkisë/komunës ku ata kanë 
vendbanimin e përhershëm, e marrin këtë 
bursë deri në përfundim të viteve të 
shkollimit, nëse atyre nuk u ndryshojnë 
kriteret ekonomike dhe nuk rezultojnë 
mbetës. 
      Nxënësit e viteve të III-ta të shkollave të 
mesme “Nazmi Rushiti”, Dibër dhe “Havzi 
Nela”, Kukës, të cilët transferojnë programet 
e nivelit të dytë në shkollat e mesme 
profesionale Shkodër, (pra nga njësitë 
vendore Bashkia Peshkopi dhe Bashkia 
Kukës në njësinë vendore Bashkia 
Shkodër), njëkohësisht transferojnë, 
zyrtarisht, në Bashkinë Shkodër, numrin e 
bursave (listën e nxënësve) që kanë 
përfituar bursë për vitin shkollor 2014-2015.  
      Për nxënësit e tjerë të viteve të III-ta të 
shkollave së mesme “Nazmi Rushiti”, Dibër 
dhe “Havzi Nela”, Kukës, që plotësojnë 
kriteret ekonomike dhe kriterin e largësisë 
nga vendbanimi, sipas pikës 2.1, kërkesat e 
tyre shqyrtohen dhe trajtohen me bursë nga 
njësia e qeverisjes vendore Bashkia 
Shkodër. 
  
7.1  Nxënësit që kanë përfituar bursë e 
përfitojnë atë edhe gjatë periudhës së 
zhvillimit të praktikës profesionale. Bursa 
jepet në formën e kuotës ushqimore, nga 
njësia bazë e qeverisjes vendore gjatë 
periudhës së zhvillimit të praktikës 
mësimore. 
        Nxënësve të klasës së 13-të të 
shkollave profesionale, të drejtimit 
Termohidraulikë, për periudhën e zhvillimit 
të praktikës profesionale, të miratuar për 
vitin akademik 2014-2015, që nuk kanë 
përfituar bursë me vendim të këshillave të 
njësive të qeverisjes vendore, u 

akordohet/miratohet bursë nga ministri i 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, mbështetur 
në kërkesën e Drejtorisë Arsimore Rajonale. 
        Bursat e akorduara/miratuara nga 
ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë u 
dërgohen zyrtarisht njësive bazë të 
qeverisjes vendore, sipas vendndodhjes 
territoriale dhe administrative të konvikteve 
ku janë vendosur nxënësit që zhvillojnë 
praktikën profesionale. Nxënësit e përfitojnë 
bursën në formën e kuotës ushqimore.  
   Drejtorët e shkollave profesionale e 
social-kulturore dërgojnë zyrtarisht, çdo 
muaj, pranë njësive bazë të qeverisjes 
vendore, informacion për frekuentimin e 
shkollës/praktikës profesionale, për nxënësit 
që përfitojnë bursë. 
  
8. Bursat e studentëve, për vitin e II-të e 
lart, rishqyrtohen dhe miratohen çdo vit nga 
institucionet publike të arsimit të lartë. 
Studentët e vitit II e lart, që nuk kanë 
përfituar bursë dhe plotësojnë kriterin 
ekonomik, mund të përfitojnë bursë brenda 
numrit të planit të bursave, të përcaktuara 
sipas këtij vendimi.  
     Numri i bursave për këtë kategori 
studentësh dhe për studentët që përfitojnë 
bursë, sipas pikës 2.2, është deri në 150 
(njëqind e pesëdhjetë), në shkallë vendi, 
brenda numrit të përgjithshëm të bursave të 
dhëna për vitin akademik 2014-2015. 
Institucionet publike të arsimit të lartë 
paraqesin në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit 
kërkesat për studentët që përfitojnë bursë 
sipas pikave 2.2, shkronja “ç”, 2.2 shkronja 
“d”, dhe 2.2 shkronja “dh”, të këtij vendimi. 
     MAS-i harton planin e shpërndarjes dhe 
e dërgon për ekzekutim në institucionet 
publike të arsimit të lartë. Studentët, të cilë 
kanë përfituar bursë vitin e parë, me vendim 
të këshillit të bashkisë/komunës ku kanë 
vendbanimin e përhershëm, e marrin këtë 
bursë deri në përfundim të viteve të 
shkollimit, nëse atyre nuk u ndryshojnë 
kriteret ekonomike dhe nuk rezultojnë 
mbetës.  
  
9. Nga plani i bursave të miratuara për vitin 
akademik 2014-2015 bashkisë së Tiranës i 
jepen deri në 10 (dhjetë) bursa për 
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studentët të cilët, pavarësisht nga kriteri i 
vendbanimit apo kritereve ekonomike, kanë 
statusin ligjor të jetimit si dhe statusin invalid 
paraplegjik apo tetraplegjik, ndërsa 
bashkive të tjera, të cilat në vendndodhjen e 
tyre territoriale kanë institucione të arsimit të 
lartë publik, për këtë kategori studentësh, u 
jepen deri në 3 (tri) bursa.  
  
10. Nxënësit dhe studentët që kanë 
përfituar statusin ligjor të jetimit, nxënësit e 
Institutit të Fëmijëve që nuk Dëgjojnë dhe të 
Institutit të Fëmijëve që nuk Shikojnë 
përfitojnë falas veshmbathje, libra dhe 
fletore, sipas pasqyrës nr.6, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi.  
Nxënësit e Institutit të Fëmijëve që nuk 
Dëgjojnë dhe të Institutit të Fëmijëve që nuk 
Shikojnë përjashtohen nga detyrimet e 
tarifave të shërbimeve të ndryshme që 
ofrojnë shkollat. 
  
10.1 Nxënësve dhe studentëve që kanë 
përfituar statusin ligjor të jetimit  u sigurohen 
falas, nga fondet e shkollave përkatëse, 
shërbimi shëndetësor, shërbimi dentar dhe 
medikamentet, pas paraqitjes së librezës, të 
kartës shëndetësore si dhe të epikrizës, nga 
qendra spitalore e rrethit. 
  
10.2 Nxënësit jetimë, që vazhdojnë shkollat 
e mesme ose institucionet publike të arsimit 
të lartë, trajtohen me pagesë suplementare 
edhe për periudhën e pushimeve verore, që 
përcaktohet nga Këshilli i Ministrave, si dhe 
vetëm një vit, kur humbasin vitin shkollor, 
për arsye të rezultateve jo kaluese, nga 
njësitë e qeverisjes vendore, sipas 
vendndodhjes territoriale. 
  
10.3 Fëmijët/nxënësit dhe mësuesit e 
institucioneve të arsimit special, me nevoja 
të veçanta psiko-sociale, pa konvikt, 
trajtohen falas nga shteti, me një kuotë 
ushqimore (drekë), me vlerë deri në 150 
(njëqind e pesëdhjetë) lekë në ditë. 
  
11. Fondet buxhetore për mbulimin e 
shpenzimeve për bursat, si dhe numri i 
bursave për studentët, administrohen nga 
institucionet publike të arsimit të lartë. Bursa 

përllogaritet si shpenzim mesatar, lekë në 
ditë, dhe paguhet çdo muaj me kalim në 
numrin e llogarisë bankare të çdo studenti. 
Drejtuesit e fakulteteve dërgojnë zyrtarisht, 
çdo muaj, pranë njësive/departamentit të 
financës, frekuentimin e shkollës për 
studentët që përfitojnë bursë. 
  
11.1 Fondet buxhetore për mbulimin e 
shpenzimeve për bursat, si dhe numri i 
bursave për nxënësit, administrohen nga 
bashkia/komuna, sipas vendndodhjes 
territoriale dhe administrative të konvikteve 
ku janë vendosur nxënësit konviktorë. Masa 
mujore e bursës u jepet nxënësve në 
formën e kuotës ushqimore, në konvikt. 
  
11.2 Nxënësve që përfitojnë bursë jashtë 
kriterit ekonomik, sipas rezultateve të 
arritura, sipas degëve parësore për 
zhvillimin e ekonomisë si dhe nxënësve që 
përfitojnë bursë jashtë kriterit ekonomik, të 
cilët janë akomoduar ose jo në konvikte, 
masa e miratuar e bursës mujore u 
paguhet, çdo muaj, nga bashkia/komuna, 
në llogarinë bankare të nxënësit/prindit 
përfitues, pranë bankave të nivelit të dytë 
apo në zyrat e Postës Shqiptare. Drejtorët e 
shkollave profesionale e social-kulturore 
dërgojnë zyrtarisht, çdo muaj, pranë njësive 
bazë të qeverisjes vendore, informacion mbi 
ndjekjen/frekuentimin e shkollës për 
nxënësit që përfitojnë bursë. 
  
12. Niveli/masa e bursës për nxënësit dhe 
studentët jepet sipas pasqyrave nr.2 e nr.3 
dhe kuota financiare ushqimore ditore jepet 
sipas pasqyrave nr. 4 e     nr.5, që i 
bashkëlidhen këtij vendimi.  
  
13. Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, 
për vitin e ri akademik 2014-2015, të japë 
1850 (një mijë e tetëqind e pesëdhjetë) 
bursa për nxënësit dhe 1800 (një mijë e 
tetëqind) bursa për studentët, për hyrjet e 
reja në vitin e parë në sistemin arsimor 
publik, për të gjitha kategoritë e 
parashikuara në pikën 2, të këtij vendimi.  
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14. Efektet financiare të vitit akademik 
2014-2015 të përballohen nga fondet e 
buxhetit të shtetit, miratuar për Ministrinë e 
Arsimit dhe Sportit dhe Ministrinë e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për vitin 
2014, për pjesën e vitit 2014 si dhe nga 
fondet e buxhetit të shtetit që do të 
miratohet për vitin 2015, për pjesën e vitit 
2015. 
  
15. Afati përfundimtar për shqyrtimin dhe 
miratimin e bursave, për vitet e para, është 
data 31 dhjetor 2014, për të gjitha kategoritë 
e shkollave, ndërsa për vitin e dytë e lart 
është data 15 nëntor 2014. Vendimet e 
miratuara nga këshillat bashkiake apo 
këshillat e komunës, jashtë këtij afati, janë 
të pavlefshme. 
  
16. Ministri i Arsimit dhe Sportit dhe ministri 
i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, për raste të 
veçanta, kur vendimet e këshillave të 

njësive bazë të qeverisjes vendore janë 
miratuar brenda afatit të përcaktuar në 
pikën 14, të këtij vendimi, por dërgohen 
jashtë afatit të përcaktuar, kanë të drejtë të 
shqyrtojnë dhe të rivendosin në afat 
përfitimin e bursës për nxënësin/studentin. 
  
17. Vendimet e njësive bazë të qeverisjes 
vendore dhe ato të institucioneve publike të 
arsimit të lartë bëhen publike për 
komunitetin, median dhe institucionet e tjera 
vendore apo qendrore. 
  
18. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe 
Sportit, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë, njësitë arsimore vendore (DAR/ZA-
të), institucionet publike të arsimit të lartë 
dhe njësitë bazë të qeverisjes vendore për 
zbatimin e këtij vendimi. 
  
      Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në 
“Fletoren zyrtare”. 
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Akomodimi i Studentëve 

Qyteza Studenti Vlore 
Lagja Isa Boletini, Rruga Sulejman Delvina 
Vlora, Vlorë, Albania 
 
Studentët me qëndër banimi jashtë qytetit të 
Vlorës, mund të akomodohen në konviktin e 
Universitetit.Qyteza Studenti Vlorë është 
pozicionuar në qëndër të qytetit të Vlorës, 
pranë Prefekturës se Qarkut, Pranë godinës 
B te Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. 
Konvikti ka filluar të funksionoje si i tillë për 
Universitetin në vitin 1994, pasi më parë ka 
shërbyer për nxënësit e shkollës së mesme 
mjeksore “Jani Minga”.  
 
Hotel Qytetza Studenti ka një kapacitet prej 
650 shtretër. Është i ndarë në dy godina. 
Godina dy katëshe dhe godina katër 
katëshe. Godina 2 katëshe ka një kapacitet 
prej 45 dhomash gjithsej, nga te cilat 18 
janë dyshe, 6 treshe, 21 janë katërshe. 
Godina 4 kateshe ka një kapacitet prej 107 
dhomash, nga të cilat 3 jane dyshe, 87 jane 
katërshe dhe 17 janë gjashtë vendëshe. 
Godinat janë të pajisura me dushe dhe me 
ambjente dhe pajisje për larjen e teshave. 
Gjithashtu në sherbim te tyre është edhe nje 
lavanteri. 
 
Perreth këtyre godinave ka ambjente te 
gjelbëruara dhe të përshtatuara për 
shplodhje si dhe terrene sportive. 
Gjithashtu për studentët funksionon edhe 
mensa me kapacitet 100 vende qe u ofron 
atyre ushqim të bollshem, të 
shumëllojshem, të pastër dhe të shërbyer 
me cilësi. 
 
Cmimi i akomodimit për person është 300 
lek/nata. Ndërsa tarifa vjetore (për vitin 
akademik)për studentët është 31.000 leke.  
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Pershkrimi i Fakultetit 

 
FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE 
Fakulteti ynë përfshin një përzierje unike të 
aftësive që mbulojnë fushat nga Shkencat 
Natyrore dhe Kompjuterike, në Inxhinieri 
Mekanike, Inxhinieri Elektrike dhe Shkencat 
Nautike. 
 

LETRA E DEKANIT 
 

Faleminderit për interesimin tuaj për të 
ndjekur studimet e larta në Fakultetin të 
Shkencave Teknike të Universitetit  të 
Vlorës “Ismail Qemali”.  
Ne kemi një qëndrim unik në edukimin e 
shkencave teknike, dhe jemi duke kërkuar 
përsosmëri në çdo gjë që bëjmë. Ne jemi 
pjesë e një fakulteti të madh të kërkimit, në 
një qytet bregdetar me turizëm dhe industri 
të zhvilluar, me një port të madh detar ku 
mund të punësohen studentët e diplomuar 
për Inxhinieri Mekanike e Navale dhe 
Shkenca Nautike në Universitetin e Vlorës 
si dhe disa organizata mjedisore ku bëjnë 
pjesë studentë të Biologjisë dhe Kimisë. 
Nëse jeni duke kërkuar një mundësi për të 
zgjeruar njohuritë dhe aftësitë tuaja duke 
ndjekur studimet e larta, duhet të  
fokusoheni në rezultate: Si do të formoj 
njohuritë e mia të fushës? A do të mësoj 
aftësi të reja përkatëse që do të 
rrisin efektivitetin tim si shkencëtar i 
ardhshëm apo inxhinier? Çfarë do të bëjë 
arsimimi për karrierën time?  
Në Fakultetin e Shkencave Teknike, ne 
fokusohemi në dhënien e rezultateve të 
jashtëzakonshme për ju, brenda dhe jashtë 
auditorëve: 
-  Fakulteti ynë i fuqishëm përfshin studiues 
dhe pedagogë  dinamike e të kualifikuar. 
- Kurrikulat tona janë rigoroze dhe 
kërkuese, si të vendosni në provë aftësitë 
tuaja intelektuale, ndërpersonale dhe 
profesionale. 
- Studentët tanë vijnë këtu nga e gjithë 
Shqipëria, nga Kosova dhe Maqedonia si 
edhe ftojmë edhe studentë nga shtete të 
tjera fqinje për të studiuar në fakultetin tonë, 

duke sjell prejardhje të ndryshme arsimore 
dhe kulturore, si  edhe përvojat e punës. 
- Qyteti i Vlorës ofron një sfond të shquar si 
një ndër qendrat kryesore të teknologjisë së 
lartë, të shërbimit portual dhe turizmit. 
 
Këto janë avantazhet e ofruara duke 
ndjekur studimet e larta në Fakultetin të 
Shkencave Teknike të Universitetit  të 
Vlorës . 
Ne jemi të përkushtuar për të krijuar vlera 
për ju gjatë kohës tuaj me ne, duke ju 
përgatitur për zhvillimin e aftësive tuaja për 
një të ardhme të ndritur. 
 
Ejani bashkohuni me ne!  
 
Sinqerisht, 
Dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike 
Prof. As. Kristofor Lapa 
 

STRATEGJIA E FSHT 
 

Fakulteti i Shkencave Teknike në 
Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë ka qenë 
dhe është një shtyllë e këtij universiteti dhe 
njihet për cilësinë e mësimdhënies në një 
mjedis të vogël universitar. Nëpërmjet 
mësimdhënies stafi i këtij fakulteti ka dhënë 
kontribute të rëndësishme në anën 
profesionale dhe shkencore. 
Vitet e ardhshme përbëjnë një periudhë 
mjaft të rëndësishme për FSHT për rritjen e 
interesit të studentëve të rinj në degët që 
ofron ky fakultet si dhe për rritjen e 
vazhdueshme nga ana e stafit të punës 
kërkimore dhe bashkëpunimeve.  
Ne besojmë se kërkimi rigoroz, është çelësi 
për të kuptuar strategjinë dhe risitë e 
fenomeneve moderne. Për këtë ne 
përpiqemi për të krijuar fakultetin më të fortë 
në fushën tonë dhe për të krijuar një mjedis 
të gjallë intelektual. 
Ne besojmë në kolegjialitet dhe 
bashkëpunim dhe jemi krenar që jemi pjesë 
e një grupi eklektik dhe shumë të motivuar 
të pedagogëve dhe të studiuesve. Ne jemi 
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të angazhuar për përsosmëri brenda në 
klasë, në kërkimet tona, dhe në aktivitetet 
tona profesionale. 

VIZIONI 
 

Eksperienca që ne ofrojmë 
- Promovimin e risive dhe kreativitetit, të 
informuar nga praktika dhe frymëzuar nga 
kërkimet, duke u fokusuar në fushat 
përkatëse që ne ofrojmë. 
Dallimi që ne bëjmë 
Ne jemi duke ndërtuar gjeneratën e 
ardhshme të qytetarëve, për punësimin e 
tyre me qëllimin e vetem  për të krijuar të 
ardhmen. 
 
        MISIONI 
 
Ne do të formojmë të ardhmen e jetës 
profesionale: 

- Duke qenë një mjedis i larmishëm, i 
gjallë dhe motivues i të mësuarit 

- Duke krijuar Fakultetin e Shkencave 
Teknike si lider kryesor në 
mësimdhënie shoqëruar me 
praktikën dhe kërkimin shkencor  

- Duke qenë një fakultet i 
përgjegjshëm dhe kozmopolit për t‟i 
shërbyer nevojave të komuniteteve 
të ndryshme 

       VLERAT QË OFROJMË 
 
- Bashkëpunim: Ne jemi një ekip i 
integruar. Ne jemi për besim dhe 
bashkëpunim   midis disiplinave tona të 
ndryshme  
- Bujari: Ne respektojmë diversitetin. 
Vlerësojmë inteligjencën dhe njohuritë e 
njëri-tjetrit duke u bërë të mundur 
studentëve tanë të realizojnë potencialin e 
tyre të plotë.  
- Rigorozitet: Kërkojmë përsosmëri. Ne e 
kuptojmë rëndësinë e disiplinës dhe 
përgjegjësisë, dhe presim standarde të larta 
të vetes dhe studentëve tanë.  
- Qëndrueshmeri: Qëllimi ynë i përbashkët 
është të respektojmë planetin dhe të jemi të 
përkushtuar ndaj praktikave të 

qëndrueshme, si në skenën globale dhe në 
vetë mjedisin tonë të punës. 
 
      MËSIMDHËNIA  

Fakulteti i Shkencave Teknike të 
Universitetit te Vlorës ofron kurse në një 
shumëllojshmëri të disiplinave dhe 
formateve të niveleve të ndryshme, nga 
diploma universitare të nivelit të parë në  
diploma të ciklit të dytë të zhvillimit 
profesional dhe shkencor. Ne i 
përqëndrojmë kurset tona në fusha  të 
specializuara të të mësuarit. 
Fakulteti i Shkencave Teknike kryen 
kërkime dhe arsimim në Shkencat Natyrore, 
Shkencat Kompjuterike, Inxhinieri Elektrike, 
Inxhinieri Mekanike dhe Navale dhe 
Shkencat Nautike 

Në Fakultetin e Shkencave Teknike 
mësimdhënia realizohet nga një staf i 
përzgjedhur dhe i kualifikuar, ndër të cilët 
zënë vend të rëndësishëm profesorët e 
asociuar dhe doktorët e shkencave.  
Fakulteti i Shkencave Teknike përbëhet nga 
6 departamente dhe ofron tre cikle studimi: 

 Cikli i parё: diploma universitare 
(minimumi 3 vite akademike) 
(bachelor); 

 Cikli i dytё:  
 master profesional 

(minimumi 1,5 vite 
akademike, 3 semestre),  

 master shkencor (minimumi 
2 vite akademike, 4 
semestre) 

 Cikli i tretё: doktoratura (minimumi 
3 vite akademike) 

Mësimi realizohet në ambientet e godinës 
C, Sheshi Pavarёsia, Skelё, Vlorё.  
Testimi i njohurive realizohet nëpërmjet 2 
(dy) provimeve të pjesshme dhe 1(nje) 
përfundimtar të cilët zënë nga 30% të 
lëndës secili si dhe 10% e zënë seminaret. 
 

DEPARTAMENTI I FIZIKËS 
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Zbulimet fizike janë themeli i progresit të 
sotëm të Astronomisë, Kimisë Moderne, 
Biologjisë, Elektronikës, Shkencave 
Inxhinierike, Mjekësore,  etj. Kompjuteri, 
lazeri, telefoni celular, interneti, që kanë 
revolucionarizuar botën tonë, janë vetëm 
disa shembuj të bazës fizike të shpikjeve 
teknologjike. Roli i madh i Fizikës në degët 
e shkencës dhe teknikës dhe lidhja e 
ndërsjelltë e tyre nënkupton pozicionin e 
nevojshëm dhe të domosdoshëm të 
shkencës së fizikes në formimin e 
specialistëve të të gjitha fushave. Fizika 
është tërheqëse dhe ju aftëson për të 
studiuar dhe punuar në shumë fusha të 
ndryshme të shkencës dhe teknikës. 
Ne jetojmë në një kohë ndryshimesh të 
mëdha, ndaj me intuitë duhet të 
përcaktojmë për çfarë kemi nevojë tani dhe 
në të ardhmen. Sot studentët kërkojnë 
mënyra të tjera të të mësuarit ndryshe nga 
studentët e disa viteve më parë. Kjo vjen 
nga zhvillimi i madh i teknologjisë dhe i 
kulturës në përgjithësi. 
Zhvillimi i Departamentit të Fizikës ështe i 
orientuar në anën Eksperimentale, 
Didaktike, Fizikë e Përgjithshme dhe Fizike 
Teorike. 
Misioni i Departamentit të Fizikës është të 
sigurojë një mësimdhënie efektive të fizikës 
duke ofruar  nivel dhe cilësi të lartë  me 
futjen e kurrikulave moderne të fizikës dhe 
teknologjive të reja në mësimdhënie. 
Në departamentin tonë do të gjeni një staf 
të specializuar dhe të përkushtuar në 
dhënien e mësimit dhe kërkimit shkencor 
duke vendosur gjithë personalitetin e tyre në 
shërbim të misionit për rritjen e cilësisë së 
arsimit universitar. 
Mision tjetër i yni është zhvillimi i kërkimit 
shkencor, integrimi i punës shkencore me 
mësimdhënien, si edhe organizimi i 
veprimtarive shkencore me karakter 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Një kontribut 
të rëndesishëm Departamenti i Fizikes ka 
dhënë në ngritjen e Qendrës Kërkimore 
Shkencore për studime mjedisore. 
 
Historiku i Departamentit të Fizikës 
Në vitin 1994 me hapjen e Universitetit 
“Ismail Qemali”, u hap edhe Departamenti 

Matematikë-Fizikë. Ky department në 
fillimet e veta ka patur 12 pedagogë të 
Matematikës dhe Fizikës të cilët zhvillonin 
aktivitetin e tyre në degën e Navigacionit 
dhe Inxhinierisë Navale. Me hapjen e degës 
së Matematikë-Fizikës, disiplinat fizike 
morën një peshë specifike më të madhe në 
kurrikulën për përgatitjen e mësuesve të 
Matematikë-Fizikës për shkollat 9-vjeçare. 
Gjatë kësaj periudhe u forcua bashkëpunimi 
me Departamentet e Matematikë-Fizikës, 
pjesë të Universitetit të Tiranës dhe të 
universiteteve të tjera brenda dhe jashtë 
vendit si: Universiteti i Prishtinës, Ferrares 
dhe ai i Janinës.  

Në vitin 2007-2008 me reformen e UV-së u 
krijua Departamenti i Fizikës që bën pjesë 
në F.SH.T në përbërje të të cilit ka një staf 
të kualifikuar aktualisht me  1 Prof. Dr, 1 
Prof. As, 1 Dr, 1 Lektor i Pare dhe 3 Lektore 
(4 lektore ne proces doktorature). Tashmë 
ky department mbulon lëndet fizike në 
fakultet.  

Ne ofrojmë katër programe studimi : 
1. Bachelor në Fizikë 
2. Bachelor në Matematikë-Fizikë 
3. Master i Shkencave në Fizikë 
4. Master Profesional në Mësuesi për 

Ciklin e Lartë të Studimeve në lëndët 
Matematikë-Fizikë 

Departamenti i Fizikës, relativisht i ri 
(formuar në vitin 2008) gjatë këtyre viteve 
ka projektuar një strategji të qartë me 
vizione e prioritete me synim: Arsimim 
nëpërmjet shkencës. 
 
Për të arritur këtë synim u ndërmor reforma 
e programeve të reja në qendër të së cilës 
qëndronte një ofertë e re didaktike cilësisht 
e ndryshme nga oferta e vjetër e cila ka pas 
në fokusin e kurrikulës vetëm temat e 
përmbajtjes me prioritet teorik. Oferta e re 
didaktike në qendër të kurrikulave përmban 
edhe temat e kompetencave e aftesive 
profesionale qe duhet te pajiset studenti: 
Kjo kurrikule i jep mundësi stafit 
pedagogjiko-shkencor të përcaktojë qartë 
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se për cfarë duhet ti aftësojë studentët në 
disiplinën e vet.  
Filozofia jonë është: programe aplikative që 
nëpërmjet metodave interaktive të 
mësimdhënies studentët të pajisen me 
kompetenca profesionale lidhur  dhe me 
kërkesat e tregut të punës 
. 

DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS 
 

Departamenti i Matematikës është një nga 
Departamentet më të mëdhenj të 
Universitetit “Ismail Qemali”, i hapur në 
kuadrin e Fakultetit të Shkencave Teknike 
në vitin akademik 2008 -2009, me vendim të 
Këshillit të Ministrave Nr. 832 datë 
04.06.2008.  
Departamenti i Matematikës synon të ofrojë 
një formim të shkëlqyer akademik për të 
përgatitur profesionistët e ardhshëm të cilët 
do të kontribuojnë në zhvillimin rajonal dhe 
kombëtar të vendit.  
Në sajë të bashkëpunimit me njësi të tjera 
të Universitetit tonë, organizata të 
ndryshme, Universitete të tjera brenda dhe 
jashtë vendit, në synojmë të përgatisim 
matematikanë, mësues matematike dhe 
specialistë në fushat e matematikë – 
financës dhe shkencave aktuaristike në 
bashkëpunim me sektorë të ndryshëm 
ekonomik dhe financiar, sjellje dhe njohuri 
të denja për të konkuruar me kërkesat reale 
të. tregut të punës brenda dhe jashtë vendit. 
Prioritet i departamentit tonë gjatë programit 
të studimit Bacelor në Matematikë, Bachelor 
në Matematikë – Financë dhe Bachelor në 
Shkenca Aktuaristike, Master Profesional të 
Mësuesisë për Arsimin e Mesëm në Lëndën 
Matematikë, Master të Shkencave në 
Matematikë, Master i Shkencave në 
Matematikë – Financë dhe Master i 
Shkencave në Aktuaristikë është jo vetëm 
pajisja e studentëve me njohuritë e 
nevojshme shkencore në këto fusha, por 
hedhin gjithashtu themelet për përgatitjen e 
konsulentëve financiar, ekonomistë, 
kontabël të miratuar, specialistë bankash, 
specialistë finance për sektorin publik dhe 
privat, specialistë dhe tregtar burse, analistë 
investimesh, agjentë për vlerësimin e riskut 
në sigurime, financë dhe sektorë të tjerë 

etj., si dhe krijimin e matematikanëve të 
zotë që do të përmirësojnë mësimdhënien e 
matematikës në shkollat e mesme dhe më 
gjerë. Departamenti i Matematikës ofron një 
gamë të gjerë diplomash që në ditët e 
sotme janë ndër më të kërkuarat në tregun 
e punës, por edhe unike në të gjithë vendin. 
Nuk duhet të lëmë pa përmendur këtu edhe 
ciklin e tretë të studimeve, Doktoraturë në 
Matematikë ku po bëhen përpjekje 
maksimale për konsolidimin e saj. 
Stafi i Departamentit të Matematikës është i 
kualifikuar si në anën metodike dhe në atë 
shkencore.  
 

DEPARTAMENTI I INXHINIERISË 
ELEKTRIKE 

 
Departamenti i Inxhinierise Elektrike 
është një nga Departamentet më të rinj 
të Universitetit “Ismail Qemali”, i hapur 
në kuadrin e Fakultetit të Shkencave 
Teknike në vitin akademik 2010 -2011, 
me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 
124 datë 17.02.2010.  
Inxhinieria Elektrike është dega e 
inxhinierisë që merret me aspektet 
aplikative të elektricitetit. Në shoqerinë e 
sotme, energjia elektrike përfaqeson 
formën më të përdorshme të energjisë 
dhe njëkohësisht shkalla e përdorimit të 
saj përbën një nga treguesit e zhvillimit 
të një vendi. Në këtë aspekt, inxhinieria 
elektrike ka një rol dhe pergjëgjesi 
shumë të madhe në zhvillimin 
ekonomiko-shoqeror të vendit. Fushat 
shkencore të inxhinierisë elektrike 
përbëjnë një nga aspektet më të 
rëndësishme aplikative të Fizikës. 
Pergatitja e Inxhinierit Elektrik ka nevojë 
për njohuri të plota dhe të thella të 
disiplinave matematike dhe fizike. Po aq 
të rëndësishme për formimin e 
inxhinierit elektrik janë dhe njohuritë të 
plota dhe të thella të informatikës, 
automatikës dhe elektronikes si dhe 
aplikimi i tyre në sektoret që përdorin 
energjinë elektrike.  
Duke patur parasysh sa më lart, 
inxhinieri elektrik duhet të zoteroje 
kompetencë profesionale në fusha të 
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ndryshme të inxhinierisë, nga ato 
tradicionalet tek ato më modernet në 
mënyrë që të përballojë me sukses 
sfidat teknologjike që jeta moderne vë 
përpara inxhinierit elektrik. Prandaj 
misioni i Departamentit te Inxhinierise 
Elektrike është: 

A Te sigurojë edukim cilësor, 
duke i pajisur studentët me 
koncepte teorike dhe praktike 
në disiplina të Inxhinierise 
Elektrike, afësimit nëpërmjet 
trajnimit në aplikimin e 
njohurive të fituara në zgjidhjen 
e problemeve reale, duke i 
pajisur me një avantazh 
kompetitiv në mjedisin global 
dinamik të punës dhe duke 
hedhur themelet për një 
karrierë cilësore profesionale 
afatgjatë. 

B Të zhvillojë kërkimin shkencor 
për të avancuar me të rejat e 
shkences dhe integrimin e 
rezultateve dhe novacioneve 
në disiplina të tjera shkencore.  

C Të sigurojë ekspertizë në 
disiplina të Inxhinierise 
Elektrike për qytetarët e Vlorës 
e më gjerë për të gjithë vendin 
 

Qëllimet dhe Objektivat e DIE 

Objektivat e kategorizuara si më poshtë 
do të shërbejnë për të përmbushur 
misionin e Departamentit të Inxhinierisë 
Elektrike. 
Mësimdhënie 

a) Përmirësimi i vazhdueshëm i 
programeve të studimit sipas 
kërkesave të Deklaratës së 
Bolonjës dhe udhëzimeve të 
MAS, në funksion të rritjes së 
cilësisë.  

b) Teoria dhe aplikacioni të 
integrohen në kurrikula, me 
qëllimin që studenti i diplomuar 
në në këtë program të jetë gati 

për të kontribuar në fushën 
përkatëse, i aftë për të vazhduar 
studimet në nivelet e mësipërme 
apo të sfidojë nëpërmjet 
zhvillimit profesional individual.  

c) Zhvillimi i mjediseve laboratorike 
në ndihmë të aftësimit të 
studentëve në praktikat e 
matjeve elektrike dhe 
instrumentimit elektronik, 
makinave elektrike, sistemeve të 
kontrollit automatik, sistemeve 
elektrike të fuqisë, etj.   

d) Përmirësimi i cilësisë së 
mësimdhënies, nëpërmjet  
përdorimit të teknikave dhe 
teknologjisë në ndihmë të 
procesit të mësimdhënies.  

e) Përfshirja e mendimit studentor  
në lidhje me kurrikulat, 
mësimdhënien, kërkimin. 

f) Aplikimi i politikave të rekrutimit 
të studentëve cilësorë në 
programet e Departamentit. 

 
Kërkimi shkencor 

a) Politika e bursave dhe 
shpërblimeve të nxisë studentët 
që me njohuritë e thelluara, 
eksperiencën praktike dhe 
supervizimin nga stafi akademik, 
të jenë kontribues të vlefshëm 
dhe krijues në mbarevajtjen e 
punës shkencore. 

b)  Anetarët e stafit akademik të 
aplikojnë me ide origjinale dhe 
novatore për të siguruar fonde 
për programe kërkimore dhe 
projekte shkencore.  

c) Pjesëmarrja e stafit akademik në 
konferenca dhe publikimi i 
arritjeve kërkimore të tyre në 
revista shkencore. 

 
DEPARTAMENTI I INXHINIERISË 

MEKANIKE DHE NAVALE 
 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
103 

DIMN është krijuar në Tetor 1994, kohë në 
të cilën filloi aktivitetin e tij Universiteti 
Teknologjik i Vlorës „Ismail Qemali‟. Dega 
“Inxhinieri Navale” ishte dega e parë e 
DIMN, pra studentët e parë nisën formimin 
e tyre 5-vjeçar në vitin akademik 1994-95. 
Prej vitit 2004-2005, dega pësoi modifikim 
në dy cikle bachelor dhe master, sipas 
orientimeve të MASH për aderimin e 
Shqipërisë në Deklaratën e Bolonjës. Në 
vitin akademik 2008-2009 u hap dega 
“Inxhinieri Mekanike”, në të cilën studentët 
do të diplomoheshin për një periudhë 3-
vjeçare, për vetë faktin se dega i përket 
ciklit 3-vjeçar Diplomë e Nivelit të Parë 
(DNP). Po në atë vit u hapën edhe ciklet e 
dyta të shkollimit, në nivelet Master i Nivelit 
të Parë (1-vjeçar), sot Master Profesional 
(MP) „Operacione Industriale dhe Navale‟ 
(OIN), si dhe në nivelin 2-vjeçar Diplomë e 
Nivelit të Dytë (DND), sot Master Shkencor 
(MS), për „Inxhinieri Navale‟. Kësisoj, 
studentët e DIMN u diplomuan për herë të 
parë si Inxhinierë navalë në vitin akademik 
1998-1999, ndërsa inxhinierët e parë 
mekanikë priten të diplomohen në fund të 
vitit akademik 2010-2011. Janë diplomuar 
ndërkaq edhe studentët në ciklet e dyta 
Master Profesional dhe Master Shkencor. 
Në vitin 2013 u hap dhe cikli i dytë në 
profilin mekanik Master Shkencor në 
Ndërtim Makinash, me Urdhër MAS Nr.364, 
datë 04.09.2013 
 
Në kuadrin kombëtar DIMN ka statusin e 
Departamentit të FSHT pranë UV, krijuar 
me VKM që prej Tetor 1994, dhe modifikuar 
sipas rastit me riorganizimet që ka pësuar 
vetë Fakulteti dikur i Marinës në FSHT. 
Statusi i departamentit që gëzon D.I.M.N si 
dhe natyra e diplomave që lëshon ai, i japin 
D.I.M.N një vend të veçantë në gjirin e UV 
dhe në shkallë vendi. 
Për sa i takon kuadrit ndërkombëtar D.I.M.N 
është i anëtarësuar në IMAM (International 
Maritime Organization of Mediterranean), 
një prej organizatave më prestigjioze të 
institucioneve të arsimit të lartë që lidhen 
me detarinë, dhe bën pjesë aktive në rrjetin 
universitar të bashkëpunimit për materialet 
që përfshin D.I.M.N (UV), FIM (UPT), UT 

(Tetovë, Maqedoni), Fakultetin e Xehetarisë 
(UP, Prishtinë) dhe Institutin e Materialeve 
Bergakademie (Freiberg, Gjermani). 

Numri i stafit aktualisht në  DIMN është 8 
pedagogë efektivë dhe 1 sekretare. 

Programet e studimit në D.I.M.N 
 
Janë programe studimore të cilat kanë një 
eksperiencë të kënaqshme në 
implementimin e tyre. Kështu programi i 
parë studimor (oferta didaktike) i D.I.M.N 
është programi studimor 5 vjeçar në 
Inxhinieri Navale dhe i referohet vitit 1994, 
vit në cilin u themelua dhe filloi punën 
Universiteti Teknologjik “Ismail Qemali”. 
Duhet theksuar se ky program studimor 
ishte i vetmi program studimi në nivel 5 
vjeçar në UV dhe ishte dhe mbetet unik në 
vendin tonë. Në fillimet e tij ky program u 
ideua dhe u mbështet mbi bazën e 
programit të Inxhinierisë Navale të 
Universitetit të Athinës dhe Inxhinierisë 
Mekanike të Universitetit Politeknik të 
Tiranës. Në implementimin e tij është bërë 
një punë kolosale dhe e lavdërueshme nga 
ana e stafit akademik të D.I.M.N duke qenë 
në kushtet e mungesës së plotë të 
eksperiencave të mëparshme në këtë fushë 
në vendin tonë dhe duke marrë në 
konsideratë kompleksitetin që paraqet fusha 
e ndërtimit dhe projektimit të anijeve. Në 
vitet e mëvonshme, ky program studimi u 
përmirësua dhe gjithashtu në vitin akademik 
2008-2009 me VKM Nr. 832, datë 4.6.2008 
në D.I.M.N u shtua edhe një program 
studimi i ri ai në Inxhinieri Mekanike. Një 
ndryshim shumë i rëndësishëm strukturor i 
ofertës didaktike të D.I.M.N i përket vitit 
akademik 2005-2006 dhe lidhet me kalimin 
nga oferta didaktike me një cikël unik 
studimi ne ofertën didaktike me dy cikle, në 
përputhje me parimet e deklaratës së 
Bolonjës. Duhet theksuar se ky ndryshim 
preku vetëm reformimin e programit të 
studimit në Inxhinieri Navale dhe u parapri 
nga një punë përgatitore, që synoi të 
harmonizonte eksperiencën e fituar në vitet 
e mëparshme të D.I.M.N  me atë europiane 
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sidomos atë Italiane, për përmbushjen sa 
më të mirë të kërkesave të Deklaratës së 
Bolonjës. Në përcaktimin e objektivave të 
formimit për çdo program studimi, u mor në 
konsiderate fakti që ato duhet të kishin 
ngjashmëri me programet e fakulteteve të 
tjera evropiane me të cilat D.I.M.N 
bashkëpunonte, duke u përpjekur në të 
njëjtën kohë të kishim edhe individualitetin 
tonë në këto programe. Aktualisht D.I.M.N 
ofron programe keto programe: 

- Bsc në Inxhinieri Navale  
- Bsc në Inxhinieri Mekanike  
- Msc në Inxhinieri Navale  
- Msc në Ndërtim Makinash  
- MP në Operacione Industriale dhe 

Navale. 

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE DETARE 

Departamenti i Shkencave Detare ka ne 
perberjen e tij Navigacion (Navigacion) dhe 
Navigacion/Peshkim Detar (Navigacion 
Peshkim). Nisur nga inisiativa e MAS per 
aplikirnin e Deklarates se Bolonjes ne 
plan/programet rnesimore te DSHD, te 
bazuara kryesisht ne ato te IAL italiane, 
eshte miratuar cikli Bachelor ne Navigacion 
dhe Navigacion Peshkim. Kualifikimi i stafit 
efektiv te DSHD eshte ne nivele te 
kenaqshrne, deri tani ka l profesor l profesor 
te asociuar, 1 Doc dhe 4 Lektor. Natyra e 
vecante e degeve te DSHD realisht krijon 
veshtiresi ne kualifikimin e stafit, pasi IAL 
nuk ofrojne SHPU apo Doktorate ne keto 
drejtime, prandaj e vetmja mundesi eshte 
kualifikirni i tyre ne Institucione te AL jashte 
vendit ose ne universitete me drejtime te 
peraferta. Kandidatet qe ndjekin studimet ne 
kurset e studimit te DSHD vijne kryesisht 
nga shkollat e mesme te pergjithshme dhe 
teknike profesionale. Numri i studenteve ne 
DSHD nder vite ka pesuar rritje gje qe ka 
treguar interesin e nxenesve te shkollave te 
mesme per te vazhduar studimet ne deget e 
FSHT. Cilesia e mesatareve te nxenesve te 
ardhur nga shkollat e mesme eshte 
relativisht e ulet, e cila si pasoje pasqyrohet 
ne kalueshmerine dhe cilesine e tyre gjate 
viteve te studimit ne DSHD. Baza materiale 

ne DSHD eshte e perqendruar ne 
laboratore, te pajisur me mjete dhe 
aparatura, me ane te te cilave mund te 
kryhen matje me karakter navigacional. Te 
dhenat e matjeve navigacionale te tipit 
metereologjik sherbejne edhe si burim 
informacioni per qendrat sinoptike apo per 
institucione te tjera kerkimore te 
interesuara. Ka qene gjithmone ne qender 
te vemendjes se stafit te DSHD ngritja e nje 
qendre simulimi navigacionale, ne te cilen 
studentet do te ambientohen si te jene ne 
nje anije reale per tu praktikuar, madje 
mund te sherbeje si nje qender kerkimore -
shkencore. 
Ne kuader te kerkimit shkencor DSHD ka 
organizuar nje sere alaivitetesh shkencore 
ku mund te permendet Simpoziumi 
Shkencor Kombetar ne maj 2010 "Sistemi 
detar ne Shqiperi-Aktualitet dhe 
Perspektive" si edhe “Studimi dhe 
investigimi i besueshmerise se materialeve 
per ndertimin e mjeteve detare” me 
pjesemarrjen e te gjithe aktoreve qe lidhen 
drejtpersedrejti ose jo me sistemin e 
detarise, si dhe Simpoziumi II shkencor mbi 
detarine Maj 2009. 

DSHD eshte anetar i IMAM 
(International Maritime Organizatin of 
Mediterranean), nje prej organizatave 
nderkombetare me prestigjoze te detarise, 
ku anetare te stafit te DSHD kane marre 
pjese me referime ne Kongrese te saj dhe 
ne Simpoziume te tjera. FSHT ka krijuar 
bashkepunim te ngushte institucional me 
universitete homologe brenda dhe jashte 
vendit si Universiteti "Federico II" Napoli (I), 
Universiteti Boteror i Detarise Suedi. Tregu i 
punes kerkon oficere lundrimi, marinare dhe 
navigatore. Formimi qe iu jepet ne kursin e 
studimit Navigacion dhe Navigacion 
Peshkim te DSHD eshte i pershtatshem per 
punesimin e tyre menjehere pas diplomimit.  
 
Perspektiva e zhvillimi te DSHD:  

 synimi i vazhdueshem do te jete 
rritja e numrit te studenteve, qe do te 
arrihet edhe nga cka do t'ju ofrojme 
ne studenteve, por edhe punesimi i 
tyre nga zgjerimi i kapaciteteve te 
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operatoreve detare,  

 perpjekjet e vazhdueshne do te 
jene ne permiresimin e te gjitha 
hallkave qe lidhen me 
mesimdhenien duke rritur me shume 
cilesine e studenteve,  

 hapja e degeve te reja te lidhura 
me deget aktuale qe kemi, por edhe 
te peraferta me to. 

 Rritja e cilesise ne programin e 
Masterit ne Studime te avancuara 
Detare, hapja e programit Master i 
Shkencave ne Shkenca Detare. 

 
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE 

KOMPJUTERIKE 
 
I  krijuar në vitin 2007, fillimisht si 

Departamenti i Teknologjisë së 
Informacionit me VKM. 822, datë 
05/12/2007, ndryshuar  si Departamenti i 
Shkencave Kompjuterike ne 2008. Ky 
Departament me stafin dhe studentët e tij 
ka krijuar një mjedis mjaft cilësor që nxit 
procesin e të mësuarit dhe të kërkimit 
shkencor. Antarët e Departamentit të 
Shkencave Kompjuterike janë specialistë 
dhe kërkues mjaft produktivë; sigurojnë 
ekspertizë dhe udhëheqje për rreth 600 
studentë në nivelin Bachelor dhe mbi 50 
studentë në nivelin Master.Departamenti 
i Shkencave Kompjuterike është 
pjesëmarrës në disa projekte shkencore, 
duke bashkëpunuar me departamete dhe 
fakultete të tjerë brenda dhe jashtë 
vendit. 

Ne ofrojmë këto programe studimi: 
Cikli i parë i studimeve.  Bachelor 
- “Teknologji Informacioni” 
- “Shkenca Kompjuterike” 
- “Informatikë” 
- “Shkenca Kompjutacionale” 
Cikli i dytë i studimeve.  
Master Profesional 

- “Master Profesional” në Mësuesi 
për Arsimin e Mesëm në Lëndën 
Informatikë  

Master Shkencor 
- “Master i Shkencave në Shkenca 

Kompjuterike”  
Me përfundimin e cikleve të 

mësipërme, studentët e Shkencave 
Kompjuterike janë më të përzgjedhurit në 
tregun e punës si : 

- Edukim – Mësues të 
informatikës për ciklin 9-vjeçar 
dhe atë të mesëm 

- IT – Në administratën publike 
dhe në atë private, 
programatorë, dizenjatorë, 
teknicienë  dhe administratorë 
rrjetesh kompjuterik 

Departamenti Shkencave 
Kompjuterike u garanton studentëve 
mbështetje në rrugën e tyre akademike. 
Kombinimi i të gjithave çfarë përmendëm 
në lart u shërben qëllimeve tona për 
arritjen e një niveli ekselence në 
mësimdhënie, nxitjen e kërkimit 
shkencor, dhe rritjen e shërbimeve që 
ofrojmë për komunitetin. 

 
Misioni i Departamentit të 

Shkencave Kompjuterike 
 

a. Te sigurojë edukim cilësor në nivelin 
e studimeve bachelor dhe master, 
duke i pajisur studentët me koncepte 
teorike dhe praktike në disiplina të 
shkencave kompjuterike, afësimit 
nëpërmjet trajnimit në aplikimin e 
njohurive të fituara në zgjidhjen e 
problemeve reale, duke i pajisur me 
një avantazh kompetitiv në mjedisin 
global dinamik të punës dhe  hedhur 
themelet për një karrierë cilësore 
profesionale afatgjatë. 

b. Të zhvillojë kërkimin shkencor për të 
avancuar me të rejat e shkencave 
kompjuterike dhe integrimin e 
rezultateve dhe novacioneve në 
disiplina të tjera shkencore.  

c. Të sigurojë ekspertizë në disiplina të 
shkencave kompjuterike për 
qytetarët e Vlorës.  

 



 GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 

 

 
106 

a) Qëllimi dhe Objektivat e DSHK 
 

Objektivat e kategorizuara si më poshtë 
do të shërbejnë për të përmbushur 
misionin e departamentit. 
Mësimdhënie 

- Përmirësimi i vazhdueshëm i 
programeve të studimit sipas 
kërkesave të Deklaratës së Bolonjës 
dhe udhëzimeve të MAS, në 
funksion të rritjes së cilësisë.  

- Teoria dhe aplikacioni të integrohen 
në kurrikula, me qëllimin që studenti 
i diplomuar në njërin nga programet 
tona të jetë gati për të kontribuar në 
fushën përkatëse, i aftë për të 
vazhduar studimet në nivelet e 
mësipërme apo të sfidojë nëpërmjet 
zhvillimit profesional individual.  

- Zhvillimi i mjediseve laboratorike në 
ndihmë të aftësimit të studentëve në 
praktikat e sistemeve operative, 
arkitekturës, rrjetave të 
kompjuterave dhe gjuhëve të 
programimit.   

- Përmirësimi i cilësisë së 
mësimdhënies, nëpërmjet  
përdorimit të teknikave dhe 
teknologjisë në ndihmë të procesit të 
mësimdhënies në disiplina të 
shkencave kompjuterike.  

- Përfshirja e mendimit studentor  në 
lidhje me kurrikulat, mësimdhënien, 
kërkimin. 

- Aplikimi i politikave të rekrutimit të 
studentëve cilësorë në programet e 
Departamentit. 

Kërkimi Shkencor 

- Politika e bursave dhe shpërblimeve 
të nxisë studentët e ciklit master 
shkencor që me njohuritë e 
thelluara, experiencen praktike dhe 
supervizimin nga stafi akademik, të 
jenë kontribues të vlefshëm dhe 
krijues në kërkimin shkencor. 

-  Antarët e stafit akademik të 
aplikojnë me ide origjinale dhe 
novatore për të siguruar fonde për 
programe kërkimore dhe projekte 
shkencore.  

- Pjesëmarrja e stafit akademik në 
konferenca dhe publikimi i arritjeve 
kërkimore të tyre në revista 
shkencore. 

- Zhvillimi i një baze eksperimentale 
për kërkimin shkencor.    

 
DEPARTAMENTI I KIMISË 

 
Misioni kyesor i Departamentit të Kimisë 
është të jetë një ndër institucionet e 
rëndësishme në Shqipëri për diplomimin 
universitar në nivelet bachelor e master të 
studentëve të degës Kimi duke ju krijuar 
mundësinë për të qenë të aftë e të gatshëm 
për në tregun e punës vendas por edhe të 
huaj. Gjithashtu, aktorët e interesuar do të 
gjejnë përgjigje, mirëkuptim, gatishmëri e 
bashkëpunim për realizimin me sukses të 
projekteve të ndryshme kërkimore-
shkencore të cilat mund ti vijnë në ndihmë 
edhe komunitetit.  

Nxitja e studentëve do të orientohet drejt një 
pjesëmarrjeje konkrete në projekte dhe 
shkëmbime ndërinstitucionale, për kryerje të 
një pjesë të proçesit mësimor, të diplomimit 
apo kualifikimit pasuniversitar. 

 
Objektivat formues të programit të 

studimit 3-vjecar në Kimi 
 

Objektivat formues  të programit 3-vjecar të 
këtij kursi janë të orientuar drejt një formimi 
të studentit në fushën e kimisë. Ndërkaq i 
hapur ndaj orientimeve të mëtejshme në 
kurse  të nivelit të dytë, programi lejon 
laureatin të futet në aktivitete punë që 
kerkojnë njohje të metodës shkencore, 
aftësi në përdorimin e metodologjive e 
mjeteve të ndryshme bashkëkohore.  
Në koherencë me objektivat formuese, 
laureati i degës Kimi zotëron:   
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 Njohuri të mira në drejtim të 
matematikës, informatikës, fizikës, 
gjuhëve të huaja. 
 Njohuri të mira të bazave të Kimisë 
Inorganike, Organike dhe aplikimet e 
tyre në teknologji.  
 Njohuri mbi zbatimet e koncepteve, 
parimeve dhe ligjeve të kimisë  në 
fusha të ndryshme si: metoda të 
sintezes së teknologjisë inorganike, 
teknologjisë organike, etj 
 Familjaritet me metodën shkencore 
të kërkimit e kontrollit, paraqitjen dhe 
modelimin e teknikave te analizave 
dhe kontrollit laboratorik. 
 Aftësi në përdorimin e instrumentave 
e pajisjeve të ndryshme laboratorike 
dhe informatike të përshtatshme. 
 Aftësi për të punuar në grup, për të 
vepruar me shkallë të caktuara 
autonomie dhe për tu hyrë  në 
mjediset e punës kërkimore që 
parashikojnë aplikimin e metodës 
shkencore në  studim dhe në 
zgjidhjen e problemeve të ndryshme. 

 
Programet e studimit qe ofrohen per Ciklin e 
Dyte nga Departameni i Kimise jane: 

- Master Profesional në mesimdhenie 
ne Kimi per arsimin e mesem te ulet 

- Masteri Shkencor në  mesimdhenie 
ne Kimi per arsimin e mesem te larte 

-  
Programi i studimit në ciklin e dytë të 
studimeve Master profesional në  
mesimdhenie ne Kimi per arsimin e mesem 
te ulet është miratuar nëpërmjet VKM 
perkatese,me strukturë didaktike 1.5 
vjeçare. Në këtë cikël studimi kanë te drejtë 
të rregjistrohen studentë të cilët kanë 
përfundimet në degët Kimi, Biologji e Bio-
Kimi.  
Programi i studimit të nivelit të dytë, Masteri 
shkencor në  mesimdhenie ne Kimi per 
arsimin e mesem te larte është miratuar 
nëpërmjet VKM , me strukturë didaktike 2 
vjeçare. 

 
 

DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË 

Departamenti i Biologjisë është një nga 
Departamentet më të rinj të Universitetit 
“Ismail Qemali”, i hapur në kuadrin e 
Fakultetit të Shkencave Teknike në vitin 
akademik 2010 -2011, me vendim të 
Këshillit të Ministrave Nr. 124 datë 
17.02.2010. Departamenti i Biologjisë synon 
të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik 
për të përgatitur profesionistët e ardhshëm 
të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin 
rajonal dhe kombëtar të vendit. Në sajë të 
bashkëpunimit me njësi të tjera të 
Universitetit tonë, organizata të ndryshme, 
Universitete të tjera brenda dhe jashtë 
vendit, në synojmë të përgatisim biologë, 
mësues biologjie dhe specialistë të mjedisit 
e turizmit me aftësi akademike, sjellje dhe 
njohuri të denja për të konkuruar me 
kërkesat e tregut të punës brenda dhe 
jashtë vendit. 
 
Prioritet i departamentit tonë gjatë programit 
të studimit Bacelor në Biologji, është jo 
vetëm pajisja e studentëve me njohuritë e 
nevojshme shkencore në fushën e 
Biologjisë, por edhe hedhja e themeleve për 
të përgatitur specialistë të shumë fushave të 
tjera (mjedisore, bio-shëndetësore, mësuesi 
si dhe specialistë të mirëfilltë të florës dhe të 
faunës). Departamenti i Biologjisë ofron 
diploma që në ditët e sotme janë ndër më të 
kërkuarat në tregun e punës, edhe pse jo 
një profesion të nevojshëm në shërbim të 
problemeve të shumta që ka sot komuniteti. 
 
Stafi i Departamentit të Biologjisë është i 
kualifikuar si në anën metodike dhe në atë 
shkencore. Në përbërje të tij bëjnë pjesë 
pedagogë me tituj dhe grada shkencore dhe 
me një përvojë të konsiderueshme në 
fushën e mësimdhënies në të gjitha nivelet 
e arsimit tonë.  

Për të mundësuar një mësimdhënie 
bashkëkohore stafi i Departamentit të 
Biologjisë është bazuar  në: 
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 Përpunimin e planeve mësimore 
(kurrikulat) sipas kërkesave të 
Deklaratës së Bolonjës dhe 
orientimin e programeve mësimore 
drejt Institucioneve homologë 
perëndimorë  
 Kualifikimi i stafit akademik 
nëpërmjet specializimeve 
pasuniversitare dhe marrjes së 
titujve dhe gradave shkencore. 
 Përmirësimi i materialeve didaktike 
në shërbim të mësimdhënies. 
 Zhvillimi i laboratoreve mësimorë në 
nivelet bashkëkohore të 
mësimdhënies. 
 Lidhja me organizata dhe 
institucione të tjera që kanë qëllime 
të përafërta apo që ndihmojnë 
rehabilitimin e politikave rajonale 
arsimore, mjedisore etj. 
 Zgjerimi i informacionit mbi 
departamentin dhe marketimi i tij në 
zona të tjera të Shqipërisë.  
 Forcimi i proçedurave të pranimit të 
kandidatëve të rinj në stafin 
akademik të mësimdhënies, përmes 
kritereve të qarta të testimit. 
 Përfshirja e mendimit të studentëve 
për arritjen e objektivave të 
mësipërm 
 Evidentimi i drejtimeve të reja të 
ekonomisë së tregut për Rajonin e 
Vlorës dhe më gjerë, zhvillimin e 
arsimit, problemet e mëdha 
mjedisore dhe menaxhimi i tyre. 
 Përgatitja e biologëve të ardhshëm 
të aftë për tregun e punës: në 
prodhim, turizëm, ekspertë  të 
mjedisit etj.  

Cilësia e mësimdhënies 

Ndër elementët që lidhen me vlerësimin e 
cilësisë së mësimdhënies në Departamentin 
e Biologjisë gjykohet se janë: 
 
 niveli shkencor dhe profesional i 

stafit akademik 
 literatura që jepet nga pedagogët 

 shpjegimi në auditor 
 baza materiale didaktike 
 baza laboratorike 
 

specialistë të ketyre fushave. 
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Departamenti i Matematikës 

Cikli i Studimit  Bachelor 

Matematikë 
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V
it

i I
 

Se
m

e
st

ri
 

Kodi Lënda 

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semester 

Brenda & 

jasht 

auditorit 

Tot. orë / 

semester 

në 

auditorit 

Totali orë / javë 

në auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 1
 

Se
m

. I
 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Modul 2: Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

CS 131 Hyrje  ne  Programim 8 200 90 3 2 1 110 

ENGT 131/ ENGT 132/ 

FRET 131/ GERT 131/ 

ITAT 131 

Gjuhe e huaj per Fakultetin e ShkencaveTeknike: Anglisht 1/ 

Anglisht 2/Frengjisht 1/Gjermanisht 1/ Italisht 1 
6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

Se
m

. I
I 

MAT 170 Gjeometri 6 150 75 3 2 0 75 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 175 Algjeber Lineare 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Modul 2: Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

  

V
it

i 2
 

Se
m

. I
 MAT 263 Matematike Diskrete 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 250 Analize Reale 1 8 200 75 3 2 0 125 
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MAT 254 Kalkulus 3 6 150 60 2 2 0 90 

MAT 226 Probabilitet dhe Statistike 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

Se
m

. I
I 

MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 251 Analize Reale 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 270 Algjeber Abstrakte 1 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 290 Topologji 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

  

V
it

i 3
  

Se
m

. I
 

MAT 370 Algjeber Abstrakte 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 375 Ekuacione Diferenciale 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 387   Modul 3: Hyrje ne Teorine e Numrave 3 75 45 2 1 0 30 

MAT 340  Modul 3: Kombinatorike 3 75 45 2 1 0 30 

MAT 390/ CS 302 Teori Kodesh/ Kriptografi 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 315 13 8 0 435 

  

MAT 371 Algjeber Abstrakte 3 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 330 Analize Komplekse 8 200 75 3 2 0 125 
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MAT 361  Analize Numerike 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 398 Teze Diplome 6 150 0 0 0 0 150 

  30 750 225 9 6 0 525 

TOTALI  Bachelor  ne   MATEMATIKE 

  
180 4500 1755    2745 
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Lende 

Baze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 

 

CS 131 

 

Hyrje ne Programim 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te informacionit, si organizohet dhe 

si kodohet informacioni ne menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes 

se problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te algoritmave te zgjidhjeve. 

Kjo lende na njeh me nocionet baze te programimit mbi platformen e gjuhes C, me 

sintaksen e saj, instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i 

programeve apo sekuencave programike duke krijuar nje baze njohje te programimit.  

 

8 

2 

 

FIZ 151 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes 

klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e 

ruajtjes, lekundjet dhe valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. 

Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne 

zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta e 

perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, 

kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per 

ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i 

njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. 

8 

FIZ 152 

 

Fizike 2 

Ky eshte nje kurs qe paraqet hyrjen ne fizike per studentet e shkencave dhe inxhinierise. 

Kursi zhvillohet ne semestrin e dyte dhe shlyhet me provim semestral. Studimi  ketij kursi  

perfshin elektricitetin, magnetizmin, optiken dhe fiziken moderne. 

Synimi i ketij kursi eshte aplikimi i koncepteve dhe modeleve te mesuara ne kursin e Hyrjes 

8 
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ne Fizike  I  (FIZ 151) per te kuptuar konceptet e reja  dhe parimet e fizikes; analizimi i 

situatave fizike dhe aplikimi i njohurive te marra ne kurset e matematikes per zgjidhjen e 

problemave; njohja e aplikimeve te fizikes ne shkencat e tjera. Per te arritur keto synime 

duhet qe studentet te arrijne te mesuarin konceptual duke dhene  argumente dhe arsyetime 

fizike . 

Studentet duhet te permiresojne strategjine e zgjidhjes se problemave, te cilat kerkojne 

lidhjen e koncepteve te marra me pare me ato koncepte qe do te merren gjate kapitujve ne 

vazhdim. Kursi do te perfshije shembuj praktike qe demonstrojne rolin e fizikes ne shkencat 

e tjera si shkencat inxhinierike, informatike, kimia si dhe aplikimet qe lidhen me teknologjine 

moderne.   

3 

 

 

 

MAT 154 

 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e 

siperfaqeve dhe volumeve, simetrine, ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej 

me limitin e funksionit, vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e funksioneve me 

një variabel, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca 

shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 

MAT 155 

Kalkulus 2 

Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet e caktuara dhe te 

pacaktuara, aplikimet e integralit te gjatesite e vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe 

aplikimet e tyre ne industri dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme 

si dhe testet e tyre.  

 

8 

4 
 

MAT 170 

Gjeometri 

Vektorët dhe veprimet me ta. Sistemet koordinatave karteziane në plan dhe në hapësirë. 
6 
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Lende 

Baze 

 

 

 

 Rezja Vektoriale. Koordinatat e Vektorit. Prodhimi skalar(numerik) i dy vektorëve. Prodhimi 

Vektorial. Prodhimi i Përzierë. Formulat e Transformimit të koordinatave karteziane. 

Transformimet Afine Ekuacioni i Vijës. Drejtëza. Koniket. Ekuacioni i përgjithshëm i vijës së 

shkallës së dytë. Ekuacioni i Sipërfaqes. Plani dhe drejtëza në hapësirë. Elipsoidi dhe 

Hiperboloidët.  Paraboloidët dhe koni i shkallës së dytë. Sipërfaqet e shkallës së dytë. 

Ekuacioni i përgjithshëm i tyre. Sipërfaqet e Rrotullimit. Koncepte te thjeshta Algjebrike. 

Gjeometria e Levizjes, Barrazia e figurave. Zhvendosja Paralele, Vetite, Shembuj. Rrotullimi, 

Vetite, Shembuj., simetria sipas nje pike, Vetite, Shembuj.  simetria boshtore. Vetite, 

Shembuj.  Homotetia. Vetite, Shembuj.  Kompozimet e levizjeve. Inversioni Vetite, Shembuj. 

Paraqitja analitike e Levizjes. Vetite e levizjeve. Gjeometria e problemave te 

ndertimit,Ushtrime dhe problema komplekse. 

5 

 

MAT 175 

 

Algjeber Lineare 

Ne kete lende do te pershkruajme njohurite baze te Algjebres Lineare. 

Njohurite baze te hapsirave euklidiane Rn, menyren e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane 

te metodave: Gaus, Jordan dhe Kramer, llogaritjen e percaktorit te nje matrice dhe 

llogaritjen e matrices se anasjellte, llogaritjen e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe 

hapsirave te veta te matricave. Format Kanonike, matricat shoqeruese te polinomeve dhe 

nje pershkrim te pergjithshem mbi ekuacionet diferencjale dhe metoda e katroreve me te 

vegjel. 

8 

6 
MAT 226 

 

Probabilitet dhe Statistike 

Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të rëndësishëm në shoqëri, 

mjekësi dhe industri. Ato mundësojnë të kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar 

për të marrë vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një mostër e 

anëtarëve të këtij popullimi. Teoria e probabilitetit dhe shpërndarjet statistikore janë të 

nevojshme që të përcaktojne sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e 

informacionit tonë në lidhje me popullimin. 

8 
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Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, probabilitetet, ndryshoret e  

rastit diskrete, shpërndarjet diskrete, ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e 

vazhdueshme, vlerësimi, vlerësimi  pikësor dhe intervalor     i parametrave, kontrolli i 

hipotezave, analiza e variances. 

7 

 

MAT 250 

 

Analize Reale 1 

Ne kete kurs fillohet me konceptin e bashkesise, relacionet midis bashkesive, bashkesite e 

numerueshme dhe bashkesite e panumerueshme. Trajtohet gjeresishte bashkesite e 

numrave natyror, racional dhe real. Me pas kalohet te koncepti i vargur numerik, 

konvergjenca dhe vetite e vargut numerik.Trajtohet perkufizimi i sakte i funksionit, limiti, 

vazhdueshmeria dhe derivueshmeria e funksionit. Trajtohen format e pacaktuara dhe 

rregullat e L’Hopitalit. Ne vijim jepet koncepti i integralit me ane te shumave Darbu dhe 

shumave te Rimmanit, kriteret e integrueshmerise se funksioneve dhe disa metoda per 

zgjidhjen e integraleve. 

 

8 

8 

 

MAT 251 

 

Analize Reale 2 

Ne kete kurs fillohet me konceptin e serive numerike, konvergjenca e serive numerike dhe 

kriteret e studimit te natyres se serise numerike. Me pas trajtohen vargu funksional, 

konvergjenca pikesore dhe uniforme e vargut funksional, serite funksionale, konvergjenca  

pikesore dhe uniforme e serive funksionale. Ne vijim trajtojme funksionet me shume 

variabla, limiti, vazhdueshmeria dhe derivieshmeria e funksioneve me shume variabla. 

Diferenciali i funksionit me shume variabla.Se fundmi trajtohen integralet jo te vete dhe 

inegralet e shumefishte. 

8 

9 
 

MAT 254 

Kalkulus 3 

Studion vektoret , kordinatat polare , gjeometrine tridimensionale njehsimet diferenciale te 

funksioneve me disa variabla , ekuacionet diferenciale te perpikta , integralet e shumefishte , 

6 
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 integralet e vijes dhe siperfaqes , fushat vektoriale.   

 

10 

 

MAT 263 

 

Matematike Diskrete 

Kursi i matematikes diskrete ka me shume se nje qellim. Studentet duhet te mesojne nje 

bashkesi te vecante faktesh matematikore dhe aplikimin e tyre; me rendesishmja eshte se, 

studenti duhet te aftesohet se si te mendoj logjikisht dhe ne menyre matematikore. Per te 

arritur kete qellim, influencohet ne krijimin e arsyetimit matematikor dhe ne zgjidhjen e 

problemave te ndryshme. Konceptet e rendesishme te cilat trajtohen jane pese: arsyetimi 

matematikore, analiza kombinatorike, strukturat diskrete, te menduarit algoritmik dhe 

aplikime e modele. 

8 

11 

 

MAT 270 

 

Algjeber Abstrakte 1 

Ky kurs ka si qëllim të jap një hyrje në teorine e grupeve. Në matematikë dhe algjebër 

abstrakte, teoria e grupeve studion strukturat algjebrike të njohura si grupe. Në matematikë, 

një grup është një grup i elementeve së bashku me një operacion binar, i tille qe çdo dy nga 

elementet e tij për të formojne një element të tretë të plotesoj kushtet e quajtura aksiomat 

e grupit.  

Ne kete kurs trajtohet nje hyrje ne teorine grupeve, nengrupet , grupet ciklike, grupet e 

permutacioneve, grupet lineare, teoremat e homomorfizmit, dhe veprimet e grupeve (group 

actions), Teoremat Sylow. 

8 

12 

 

MAT 285 

 

Ekuacione Diferenciale 1 

Nje studim i plote i Ekuacioneve Diferenciale:  

Ekuacionet me variabla te ndashem,ekuacionet homogjene.Ekuacionet 

diferenciale e grades se pare.Ekuacionet lineare,ekuacioni i Bernulit dhe 

problemi Koshi. Ekuacionet ekzakt dhe faktori integrues. Ekuacioni Klero. 

8 
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Lende 

Baze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekuacionet e grades se dyte. Ekuacionet diferenciale te grades se dyte. 

Metoda e koeficienteve te pacaktuar per ekuacionet johomogjene me 

koeficiente konstante. Teorema e konvolucionit. Metoda e variacionit te 

parametrave. Transformimi i Laplasit dhe vetite e tij. Transformimi invers i 

Laplasit. 

13 

 

MAT 290 

 

Topologji 

Të  jepen disa koncepte bazë të bashkësive. Përkufizimi i Hapsirave Metrike dhe koncepteve 

të lidhura me to , si fqinjësia bashkesi të hapura e të mbyllara ,ekuivalenca Metrike dhe 

topologjike. 

Koncepti i hapsirës topologjike .Hapsirat e lidhura dhe kompakte. Hapsirat e lidhura reale . 

Disa shembuj hapsirash kompakte.Bahkwsitw kopakte tw drejdzws reale .Homeomorfizmi i 

hapsirave topologjike. 

6 

14 

 

MAT 330 

 

Analize Komplekse 

Analiza komplekse perfshin paraqitjen e numrave kompleks, veprimet me to, funksioni dhe 

pasqyrimet komplekse, funksionet elementare, limiti dhe vazhdueshmeria e funksioneve 

kompleks, derivueshmeria dhe analiticiteti, integrimi kompleks, vargjet dhe serite, testet e 

ndryshme si dhe pasqyrimet konformale. 

8 

15 

 

 

 

MAT 340 

Kombinatorike 

Koncepte kryesore. Regullat e shumës dhe të prodhimit. Permutacionet, variacionet dhe 

kombinacionet. Permutacionet me përsëritje.  Variacionet me përsëritje.  Kombinacionet me 

përsëritje. Formula binomiale. 

Trekëndëshi i paskalit. Identitetet në trekëndëshin e Paskalit. Përgjithësimi i permutacioneve 

dhe kombinacioneve. Vargjet dhe përzgjedhja.  Përfshirja dhe mospërfshirja. Sistemet e 

dallimeve të riprezantimit(SDR). Teorema Spener’s dhe eleminimi i zinxhirëve simetrikë. 

Teorema Dilëorth. Përgjithësimi i funksioneve dhe rekurenca e relacioneve. Gjenerimi i 

 

 

3 
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funksioneve eksponenciale dhe të rregullt. Relacionet e rekurencës. Zgjidhjet algjebrike të 

ekuacioneve linearë me koeficientë konstantë. Zgjidhjet e relacioneve të rekurencës 

nëpërmjet funksioneve gjenerues. Teoria e Grupeve në kombinatorikë.Teorema Burnside-

Frobenius. Permutacionet e grupeve.  Teorema Polya e numërimit. 

 

MAT 387 

Hyrje ne Teorine e Numrave 

Qëllimi i kursit është të prezantoj disa nga nocionet që çuan në zbulimet e reja te 

matematikanëvë të ndryshëm.Do të fillohet me disa shembuj të thjeshtë ku studentet do të 

përpiqen ti japin përgjigje të pjesëshme apo të plotë.Do të vazhdohet me zhvillimn e ideve 

apo strategjive të ndryshme për të kërkuar një zgjidhje.Në detyrat e shtëpis do të kërkohet 

të gjenden shembuj të jepen kundrashembuj te pergjithësohet të jepen vërtetime.Do te 

mbulohet teorema themelore e aritmetikës ,koncepte të lidhura me numrat e plote e me 

gjere ,metoda e induksionit matematik si nje mjet i fuqishem vertetimi.Koncepte mbi numrat 

prim apo te numrave te Mersenit.Plotpjestueshmëria pjestuesi me i madh i perbashket 

PMP(GCD) apo shumfishi më i vogël i përpashket SHVP(LCM). 

3 

16 
MAT 361 

 

Analize Numerike 

Ne kete lende trajtohen temat kryesore te analizes numerike duke filluar me 

teorine e gabimeve, zgjidhjen e ekuacioneve  dhe  sistemeve te ekuacioneve 

duke vazhduar me interpolimin, perafrimin, diferencimin dhe integrimin 

numerik  te  funksioneve. 

8 

17 

 

MAT 370 

 

Algjeber Abstrakte 2 

Përsëritje nga teoria e Grupeve: Përkufizimi i gjysmëgrupit dhe i nëngrupit, Teoremat dhe 

pohimet kryesore. Homomorfizmi dhe izomorfizmi. Përsëritje nga teoria e unazave: 

Përkufizime dhe shëmbuj. Unazat e funksioneve te vazhdueshme. Unazat e matricave. 

Unazat polinomiale. Unaza e numrave të plotë. Shuma dhe produkti i drejtë. Karakteristika e 

unazave. Idealet: Përkufizime dhe shëmbuj.  Ideali Maksimal. Përftuesit. Koncepte themelore 

8 
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për idealet. Algjebra e idealeve. Unaza faktore, pjestueshmeria. Ideali i Unazës faktore. 

Unazat lokale. Homomorfizmi dhe izomorfizmi i unazave. Trupat. Fushat. Përkufizime dhe 

shëmbuj. Fushat e fundme. Modulet. Përkufizime dhe shëmbuj. Hapsirat Vektoriale.  

Nënhapësira e një hapësire vektoriale. Latica e nënhapësirave. Shumat e Drejta. Bashkësitë 

përftuese dhe pavarësia lineare. Dimensioni i një hapësire vektoriale. Bazat e renditura dhe 

matricat koordinata. Hapësira vektoriale reale. Nënmodulet. Bashkësitë përftuese. Pavarësia 

lineare. Modulet e lira. Homeomorfizmat.  Modulet herës. Teorema e korespondencës dhe 

teoremt e izomorfizmit. Shumat e drejta dhe shumusët e drejtë. Modulet faktor dhe 

homomorfizmat e moduleve. Modulet e Thjeshta. Modulet mbi unazat e plota dhe kryesore. 

Modulet e Artin-it. Modulet Nëter-janë. Teorema themelore e Hilbertit.  Modulet ciklikë. 

Modulet mbi Unazat e Artinit. Unazat e Nëterit. Radikalet.Nil Radikalet, Radikalet e 

Jacobson-it. Radikalet në unazat e Artin-it. 

18 

 

MAT 371 

 

Algjeber  Abstrakte 3 

Përkufizime dhe rezultate themelore.  Unaza. Fushat. Karakteristikë e një fushe. Rishikimi 

i unazave polinomiale.  Faktorizimi i polinomeve. Zgjerimi i Fushave. Ndërtimi i disa 

fushave Zgjerim. Nën-unazat e krijuara nga një nëngrup. Nënfusha të krijuara nga 

një nëngrup. Ndërtimet  me vizore dhe kompast. Fushat e mbyllura algjebrikisht. Ndarja e 

Fushave. Skemat nga zgjerimet e thjeshta. Rrënjët e shumëfishta. Grupet e automorfizmit të 

fushave. Zgjerimet e ndashëme, normale, dhe Galua. Teorema themelore e teorisë Galua. 

Shembuj. Rishqyrtimi i numrave të ndërtimit. Grupi Galua i një polinomi  Zgjidhshmëria e 

ekuacioneve. . Kur është GF kalimtare?  Polinomi   i shkallës së tretë. Polinomet 

kuadratikë.  Shembuj të polinomeve në Sp si grupe Galua  mbi Q. Fushat e fundme. Rishikimi i 

grupit Galua mbi Q. Aplikacionet e teorisë e Galua. Teorema e elementit primitiv . Teorema 

themelore e algjebrës. Zgjerimi Cyclotomic. Teorema Dedekindit në pavarësinë e karaktereve. 

Teorema normale bazë. Teorema Hilbertit Zgjerimet ciklike. Teoria Kummer. Prova 

e teoremës Galua së zgjidhshmërisë. Polinom i përgjithshëm i shkallës. Normat 

dhe gjurmë. Lema e Zornit. Prova e parë e ekzistencës së mbylljeve algjebrike. Prova e dytë 

të ekzistencës së mbylljes algjebrike. Prova e tretë për ekzistencën së  mbylljeve algjebrike. 

8 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
121 

Mbylljet algjebrike. (Jo) të vetme. Zgjerimi i pafundëm  Galua. Grupe topologjikë. 

Topologjia Krull në grupin e Galua-it.  Teorema themelore e teorisë së  pafundme  Galua. 

Grupet e Galua-it si limit kufijsh. Nëngrupe jo të hapura me indeks të fundëm. Zgjerimet 

e jashtëzakonshme. Pavarësia  algjebrike. Bazat për  transcendencën. Teorema L’uroths. 

Ndarja në baza të  përsosura.  Teoria trancendente Galua. 

19 

 

MAT 375 

 

Ekuacione diferenciale 2 

Transformimet e Laplasit si dhe aplikime te tij per zgjidhjen e ekaucioneve diferenciale. 

Integralet Furie si dhe serite Furie. Aplikime te tyre.     

8 

 

Lende me 

Zgjedhje 

20 

MAT 390 

Teori Kodesh 

Teoria e kodimit merret me problemin e komunikimit me një kanal me zhurma, ku disa nga 

pjesë të mesazhit mund të ndryshohen gjate transmetimit. Përtej aplikimit të saj të 

menjëhershëm dhe të komunikimit te saktë, teoria kodim është bërë një mjet i rëndësishëm 

në teorinë e shkencave kompjuterike, dhe në mënyrë të veçantë në fushen e shkencave 

kompjuterike. 

Disa nga temat qe do te trajtohen ne kete kurs jane: kodimi, kodet bllok dhe kodet 

instantan, kodet Huffman, entropa, teorema Shannon, distanca Hamming, teorema 

themelore Shannon, kodet sistematike, kodet perfect, kodet Hamming, kodet Hamming në 

GF (q), kodet e Hadamard-it, kodet Reed - Muller, kodet Golay, tabelat Standarde, kodet 

ciklike. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

CS 302 

 

Kriptografia 

Subjekti i Kriptografisë është shifrimi i një informacioni të koduar, në mënyrë të tillë që ky 

informacion të jetë i pakuptueshëm për ndërhyrës të jashtëm. Ky kurs fillon me origjinën e 

Kriptografisë si një shkencë shumë e vjetër, evolimin, implementimin dhe përdorimin e saj 

në kompjuterat dixhital. Paralelisht me zhvillimin e Kriptografisë është Kriptoanaliza, e cila 
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studion algoritmat për deshifrimin e informacionit të shifruar, pra ekziston një lidhje  e 

ngushtë midis Kriptografisë dhe Kriptoanalizës, të cilat trajtohen në këtë kurs.   

Kriptografia është një shkencë e bazuar në disiplina Matematikore, të tilla janë Algjebra, 

Teoria e Numrave, Teoria e Informacionit, Kombinatorika, Teoria e Kompleksitetit dhe Teoria 

e Kodimin, të domosdoshme për zhvillimin e  Kriptografisë. Për këtë arsye ky kurs trajton 

vetëm minimumin e këtyre disiplinave, në ato raste ku është e nevojshme përdorimi i tyre. 

Materiali i lëndës ndahet në 8 kapituj. Në kapitullin e parë trajtohet një Hyrje në Teorinë e 

Kodimit, kodet blok, instant, Huffman, gabimndreqëse dhe kodet lineare binare. Në 

kapitullin e dytë trajtohen konceptet bazë të Kriptografisë, historiku, problematikat, 

procedurat, algoritmat dhe zbatimet e saj. Kapitulli i tretë trajton Kriptosistemet me çelësa 

privat, algoritmat kryesor. Në kapitullin e katërt trajtohen thyerja e një kriptosistemi, 

problemi i shkëmbimit të çelësave, sulmet statistikore ndaj tij. Në kapitullin e pestë 

trajtohen kriptosistemet me çelësa publik, koncepte bazë, funksionet me një kalim, Hash 

funksionet, integriteti i të dhënave dhe autenticiteti i dërguesit. Në kapitullin e gjashtë 

analizohen fjalëkalimet, autentifikimi me përdorimin e kartave, MAC dhe Smart Cards. 

Kapitulli i shtatë trajton kriptosistemet RSA, ElGamal, Massey-Omura, kriptosisteme të tipit 

të çantës së shpinës. Në kapitullin e tetë paraqiten skemat e nënshkrimit të mesazhit, 

programet dëmtuese dhe protokollet kriptografike. 

 

 

21 
ENGT 131 

 

Anglisht 1 

Ky kurs ka për qëllim të jetë i bazuar në praktikën e përditëshme me pikat themelore 

matematikore dhe probleme të ndryshme matematike të nivelit të thjeshtë. Gramatika 

mësimore është bërë konsistente me fjalorin e matematikës dhe me aftësitë  që paraqesin 

studentët lidhur me procesin e leximit, dëgjimit, të folurit dhe të shkruarit. Studentët janë të 

udhëzuar qënë këtë kurs do të marrin njohuri të përgjithshme matematikore në gjuhën 

angleze tësynuar e cila tregohet në kontekstin që shfaq çdo tekst me terma matematike. Kjo 

i drejton studentët  për të ecur në specifikën e degës së matematikës për arritjet e tyre. 

6 
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GERT 131 

 

Gjermanisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën 

gjermane. Nё këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do 

të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 të librit 

“Delfin”. 

FRET 131 

Frengjisht 1 

Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për qellim 
marrjen e një niveli elementar të katër kompetencave të një gjuhe të huaj : të 
kuptuarit dhe të shprehurit gojor si dhe të kuptuarit dhe të shprehurit me 
shkrim. Kjo metodë lejon që studentët të paraqiten në provimin e nivelit 
DELF A1.  

ITAT 131 

Italisht 1 

Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë dhe të 

zgjedhë në mënyrë alternative nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për 

diskutim. Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: të aftësojë studentin të përdorë gjuhën 

italiane si mjet për të zgjeruar aftësitë kuptimore dhe shprehëse; të krijojë diskutim në 

perputhje me programin, nivelin, interesat dhe përvojat personale; të shprehë qendrime e 

pikëpamje për probleme të ndryshme shoqërore dhe historike; të perfeksionojë të kuptuarit 

e njohurive lidhur me procesin, metodën gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si edhe të 

kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme të marra prej mediave apo temave të 

parashtruara nga lektori. 

ENGT 132 

 

Anglisht 2 

Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, kryesisht studentët 

duhet të riforcojnë atë që kanë mësuar më parë dhe atë që ata me të vërtetë duhet të dini 

për të patur një karrierë në inxhinierinë mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën 

praktike inxhinierike, në gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik  në çdo faqe lidhur me 

leksikundhe pikat gramatikore. Ky libër është i hapur për të kryesuar studentët e shkencave 
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teknike. Ai gjithashtu ju jep studentëve  gjuhën bazë, informacionin dhe aftësitë që ju duhen 

për të filluar një karrierë në punësim. Në bazë të interesit të tyre dalin aftësitë 

ndërpersonale, në lidhje me aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike. 

Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në  librin e prezantuar  për të 

pasuruar fjalorin e studentit,me qëllim që të përmirësojnë aftesitë gjuhësore. 

Diploma 22 

 

MAT 398 

 

Teze Diplome 

Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne 

kurrikulen perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe prezantim me goje. 

6 
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Departamenti i Matematikës 
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V
it

i I
 

Se
m

e
st

ri
 

Kodi Lënda 

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semester 

Brenda & 

jasht 

auditorit 

Tot. orë / 

semester 

në 

auditorit 

Totali orë / javë 

në auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 1
 

Se
m

. I
 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 175 Algjeber Lineare 8 200 75 3 2 0 125 

CS 131 Hyrje  ne  Programim 8 200 90 3 2 1 110 

ENGT 131/ ENGT 132/ 

FRET 131/ GERT 131/ 

ITAT 131 

Gjuhe e huaj per Fakultetin e ShkencaveTeknike: Anglisht 1/ 

Anglisht 2/Frengjisht 1/Gjermanisht 1/ Italisht 1 
6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

Se
m

. I
I 

ECN 170 Mikroekonomi 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 170 Gjeometri 6 150 75 3 2 0 75 

FIN 120 Finance 1 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

  

V
it

i 2
 

Se
m

. 

I ECN 270 Makroekonomi 8 200 75 3 2 0 125 
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FIN 220 Finance 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 254 Kalkulus 3 6 150 60 2 2 0 90 

MAT 226 Probabilitet dhe Statistike 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 30 750 300 11 8  1 450 

Se
m

. I
I 

MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIN 226/ FIN 215 Teknika Bankare/ Institucionet Financiare 6 150 60 2 2 0 90 

MTH 221 Matematike Financiare 8 200 90 3 3 0 110 

FIN 210 Kontabilitet Financiar 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 11 9 0 450 

  

V
it

i 3
  

Se
m

. I
 

FIN 340 Tregjet Financiare 7 175 60 3 1 0 115 

MTH 322 Llogaritje dhe Simulime ne Finance 8 200 105 3 2 2 95 

FIN 318 Bazat e Pasurive te Paluajtshme 7 175 60 3 1 0 115 

ECN 370 Ekonometri 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 12 6 2 450 

  

FIN 317 Vendime Financiare te Korporatave 8 200 75 3 2 0 125 

MTH 340 Modelimi i te Ardhurave Fikse 8 200 75 3 2 0 125 
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FIN 313 Kontabilitet i Aplikuar 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 398 TezeDiplome 6 150 0 0 0 0 150 

TOTALI  30 750 225 9 6 0 525 

Totali Bachelor ne Matematic -Finance 180 4500 1740 
   

2760 
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Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 

 

CS 131 

 

Hyrje ne Programim 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te informacionit, si organizohet dhe si 

kodohet informacioni ne menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes se 

problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te algoritmave te zgjidhjeve. Kjo 

lende na njeh me nocionet baze te programimit mbi platformen e gjuhes C, me sintaksen e saj, 

instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i programeve apo sekuencave 

programike duke krijuar nje baze njohje te programimit.  

 

8 

2 ECN 170 

Mikroekonomi 

Lënda “Mikroekonomi” e prezanton studentin me konceptet bazë dhe të detajuara të ekonomisë 

në planin mikro të saj. Studenti aftësohet të mësojë konceptet kryesore dhe t’i aplikojë ato 

përmes situatave hipotetike të parashikuara në seksionin e ushtrimeve. Përmes kësaj lënde 

studenti aftësohet në praktikë me konceptet që është prezantuar në kursin e  “Hyrje në Ekonomi” 

ECN 150, në planin mikro të saj. 

 

8 

3 

 

ECN 270 

 

Makroekonomi 

Qëllimi kryesor  është të pajisë studentët me njohuritë bazë të ekonomisë duke iu dhënë si pika 

referimi: Konceptet, variablat dhe  modelet bazë teorike makroekonomike që përbëjnë 

instrumentat kryesore,në themel të  funksionimit të një ekonomie kombëtare si një tërësi dhe si 

nënsistem i një sistemi global ekonomik. 

Në këtë lëndë, studentët duke aplikuar metodën e të menduarit ekonomik  do të pajisen me 

njohuri të plota në lidhje me mënyrën se si funksionon ekonomia si nje e tere, si llogariten dhe 

nderthuren treguesit kryesorë makroekonomikë,produkti kombëtar-rritjet dhe rëniet e ciklit të 

8 
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prodhimit, inflacioni, papunësia,lidhjen midis tyre dhe me rritjen ekonomike si dhe instrumentat 

e ndryshëm ekonomikë dhe politikë në realizimin e objektivave kryesore makroekonomike. 

E gjithë lënda konceptohet në dhënien e shpjegimin e tre modeleve kryesore  si Modeli i thjeshtë 

ekonomik, Modeli AD – AS dhe Modeli IS – LM, si modeli që merr në konsideratë tregun e të 

mirave dhe atë monetar në një ekonomi.  

 

4 

 

ECN 370 

 

Ekonometri 

T’u ofrojë studentëve nocionet e përgjithshme dhe specifikat e veçanta të lëndës me  qëllimin për 

t’i mësuar ata se si të matin dhe testojnë teoritë ekonomike, pra njohjen e tyre me metodologjinë 

(klasike) ekonometrike. Në të do të trajtohen idetë themelore të regresionit linear, së pari me 

modelin e regresionit me dy variabla dhe pastaj me modelin e regresionit të shumëfishtë), duke 

përdorur si variablat kuantitative(sasiore) edhe ato kualitative (cilësore). Do të shihen pasojat 

praktike kur të kemi marrë të mirëqenë plotësimin e supozimeve të ndryshme të modelit klasik të 

regresionit linear. Në fund të semestrit, studentët do të jenë në gjendje për të ngritur një model 

ekonometrik, ta vlerësojnë modelin, të kryejnë teste të përshtatshme diagnostikimi dhe të 

hipotezave, si dhe të interpretojnë rezultatet e dala. Për konkretizimin e njohurive, gjatë 

seminareve dhe leksioneve do të punohet një numër i madh ushtrimesh. 

 

8 

5 FIN 120 

Finance 1 

Temat e trajtuara në lëndën Hyrje në Financë ju ofrojnë studentëve njohuritë themelore  

teorike dhe praktike për njohjen dhe përdorimin e teknikave financiare dhe bankare. Gjithashtu 

këto njohuri do te ndihmojnë në kuptimin e mënyrës së funksionimit të bankës qendrore, dhe 

bankave të nivelit të dytë, qarkullimin e pagesave, veprimtarinë kreditore të bankave komerciale, 

rregullimin bankar në Shqipëri dhe në Komunitetin Europian. Gjithashtu ato do tё japin njohuritë 

8 
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Lende Baze 

 

 

 

e para nё kuptimin e rolit dhe rëndësinë e financave publike dhe politikave fiskale. 

 

6 

 

FIN 220 

 

Finance 2 

Temat e trajtuara në lëndën Financia 2, siguron një formim të përgjithshëm  me njohuri 

bashkёkohore nё fushёn e financёs dhe drejtimit financiar pёr shoqёri tё ndryshme. Synon tё 

sigurojё atё lidhje, integrim dhe bashkёveprim aq tё domosdoshёm midis biznesit tё shoqёrive 

dhe atij tё institucioneve  financiare  dhe bankare nё kuadrin e njё tregu financiar nё zhvillim. 

Ky program ёshtё i  orientuar drejt bizneseve fitimprurёse, por parimet dhe konceptet  me tё 

cilat njihet studenti  janё tё zbatueshme edhe pёr organizatat  publike dhe jofitimprurёse. 

Gjithashtu parimet e marrjes sё vendimeve mund tё zbatohen edhe nё fushёn e financave 

personale. 

Nё kёtё program pёrfshihen edhe probleme tё drejtimit tё kapitalit qarkullues, aq i 

domosdoshёm dhe aktual nё shoqёritё tregtare, probleme tё financimit afatshkurtёr, afatmesёm 

dhe afatgjatё. 

 

8 

7 

 

FIN 313 

 

Kontabiliteti i Aplikuar 

Sistemet e Informacionit të Kontabilitetit  janë të lidhura me mënyrën se si ndikojnë sistemet e 

komputerizuara  të informacionit , se si mblidhen të dhënat e kontabilitetit, si përpunohen, si dhe 

komunikohen këto të dhëna dhe rezultate të përpunuara. Kursi ju prezanton me  njerëzit, 

teknologjitë, procedurat, aplikimin  e  kontabilitetit të informatizuar në Shqiperi si dhe kontrollet 

që janë të nevojshme për të drejtuar e-business , me theks mbi kontrollin e brendshëm mbi 

sisteme të tilla. 

 

8 
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8 

 

FIN 318 

 

Koncepte Bazë të Pasurive të Paluajtshme 

Ky kurs  ka synim kryesor tё pajisё studentёt  me njohuritё bazё nё fushёn e pasurive tё 

paluajtshme. 

Nё hartimin e programit ёshtё marrё parasysh fakti qё studentёt marrin njohuri pёr herё tё parё 

nё fushёn e pasurive tё paluajtshme  dhe se kjo lёndё do tё jetё baza pёr lёndёt e tjera  qё  do tё 

zhvillohen mё vonё. 

Programi pёrfshin  dhёnien e njohurive tё rёndёsishme pёr  kuptimin e pasurive tё paluajtshme, 

pёr operatorёt qё veprojnё nё  tregun e pasurive tё paluajtshme, metodat e vlerёsimit tё 

pasurive, instrumentat qё pёrdoren pёr financimin e tyre, si edhe do tё marrin informacion mbi 

zhvillimin e tregut tё pasurive tё paluajtshme nё Shqipёri. 

 

7 

9 

 

FIN 317 

 

Vendimet Financiare te Korporatave 

Nëpërmjet zhvillimit të orëve të leksioneve, ushtrimeve dhe seminareve synohet që studentët të 

marrin njohuritë bazë të vendimeve financiare të korporatave. Kjo lëndë ka si qëllim të saj 

kryesor pajisjen e studentëve të studimeve Bachelor në Financë, Matematikë Financë dhe 

Aktuaristikë me njohuritë e nevojshme për problemet kryesore të financave të shoqërive tregtare 

dhe korporateve, të tilla si drejtimi i kapitalit qarkullues, burimet e financimit afatshkurtër, 

burimet e financimit afatmesëm dhe afatgjatë, kostoja e kapitalit, leasingu, struktura financiare 

dhe leva financiare, politika e dividendëve, shkrirjet dhe blerjet e shoqërive,  etj. 

 

8 

10 

 

FIN 210 

 

Kontabilitet Financiar 

Ky program ka synim: Tё pajisё studentёt me njohuri bazё dhe  tё thelluara  nё fushёn e  

kontabilitetit.Tё pёrforcojё  dhe tё stabilizojё njohuritё pёr pёrbёrjen dhe ndёrtimin e PF 

individuale dhe tё konsoliduara sipas rregullave tё caktuara kontabёl.Tё thellojё njohuritё dhe tё 

8 
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merren njohuri tё reja nё lidhje me vlerёsimin,  njohjen dhe  regjistrimin e veprimeve kryesore nё 

lidhje me aktivet, detyrimet, kapitalin e pronarit, tё ardhurat dhe shpenzimet.Tё thellojё 

njohuritё nё trajtimin kontabёl tё tatimeve dhe taksave, tё veprimeve tregtare, njohurive mbi 

konsolidimin e bizneseve.Gjatё gjithё trajtimit kontabёl programi mbёshtetet  nё parimet dhe 

standartetet ndёrkombёtare tё kontabilitetit tё gёrshetuara ato ngushtёsisht  dhe tё krahasuara 

me trajtimin sipas standarteve vendase  tё kontabilitetit. 

 

11 

 

FIN 340 

 

Tregjet Financiare 

Ky kurs do tju japë njohuri studentëve se si njerzit operojnë në tregjet financiare edhe se si 

funksionon tregu. Në këtë lëndë do të përdoren lektura edhe simulimet e tregut në praktikë, që 

të ilustrojnë koncepte të ndryshme siç janë: porosit e blerjes në treg nga individualët e 

korporatat, pastrimin në treg, treg në bazë të informacionit, likuiditet edhe manipulimi i 

çmimeve. Ky kurs është dizenjuar për studentët që kanë dëshirë të punojnë si shitës dhe tregtarë 

në bursa. 

7 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

MAT 154 

 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve 

dhe volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca 

shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 

 

MAT 155 

 

Kalkulus 2 

Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet e caktuara dhe te 

pacaktuara, aplikimet e integralit te gjatesite e vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe aplikimet 

e tyre ne industri dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme si dhe testet e 

tyre. 

 

8 
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MAT 254 

 

Kalkulus 3 

Studion vektoret , kordinatat polare , gjeometrine tridimensionale njehsimet diferenciale te 

funksioneve me disa variabla , ekuacionet diferenciale te perpikta , integralet e shumefishte , 

integralet e vijes dhe siperfaqes , fushat vektoriale.   

 

6 

 

13 

 

MAT 226 

 

Probabilitet dhe Statistike 

Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të rëndësishëm në shoqëri, 

mjekësi dhe industri. Ato mundësojnë të kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar për të 

marrë vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një mostër e anëtarëve të këtij 

popullimi. Teoria e probabilitetit dhe shpërndarjet statistikore janë të nevojshme që të 

përcaktojne sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e informacionit tonë në lidhje me 

popullimin. 

Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, probabilitetet, ndryshoret e  

rastit diskrete, shpërndarjet diskrete, ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e 

vazhdueshme, vlerësimi, vlerësimi  pikësor dhe intervalor     i parametrave, kontrolli i hipotezave, 

analiza e variances, fushen baze te njohurive te gjykimit formal. 

 

8 

 

14 

 

MAT 175 

 

Algjeber Lineare 

Ne kete lende trajtohen njohurite baze te Algjebres Lineare. Trajtohen njohurite baze te 

hapsirave euklidiane R
n , menyren e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane te metodave: Gaus, 

Jordan dhe Kramer.Trajtohet llogaritja e percaktorit te nje matrice dhe llogaritjen e matrices se 

anasjellte 

trajtohet llogaritja e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe hapsirave te veta te matricave. 

8 
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Pershkruhet Format Kanonike, matricat shoqeruese te polinomeve dhe nje pershkrim te 

pergjithshem mbi ekuacionet diferenciale si dhe metoda e katroreve me te vegjel. 

 

15 MAT 285 

Ekuacione Diferenciale 1 

Nje studim i plote i Ekuacioneve Diferenciale:  

Ekuacionet me variabla te ndashem,ekuacionet homogjene.Ekuacionet diferenciale e grades se 

pare.Ekuacionet lineare,ekuacioni i Bernulit dhe problemi Koshi. Ekuacionet ekzakt dhe faktori 

integrues. Ekuacioni Klero. Ekuacionet e grades se dyte. Ekuacionet diferenciale te grades se dyte. 

Metoda e koeficienteve te pacaktuar per ekuacionet johomogjene me koeficiente konstante. 

Teorema e konvolucionit. Metoda e variacionit te parametrave. Transformimi i Laplasit dhe vetite 

e tij. Transformimi invers i Laplasit.. 

 

8 

 

16 MAT 170 

Gjeometri 

Vektorët dhe veprimet me ta. Sistemet koordinatave karteziane në plan dhe në hapësirë. Rezja 

Vektoriale. Koordinatat e Vektorit. Prodhimi skalar(numerik) i dy vektorëve. Prodhimi Vektorial. 

Prodhimi i Përzierë. Formulat e Transformimit të koordinatave karteziane. Transformimet Afine 

Ekuacioni i Vijës. Drejtëza. Koniket. Ekuacioni i përgjithshëm i vijës së shkallës së dytë. Ekuacioni i 

Sipërfaqes. Plani dhe drejtëza në hapësirë. Elipsoidi dhe Hiperboloidët.  Paraboloidët dhe koni i 

shkallës së dytë. Sipërfaqet e shkallës së dytë. Ekuacioni i përgjithshëm i tyre. Sipërfaqet e 

Rrotullimit. Koncepte te thjeshta Algjebrike. Gjeometria e Levizjes, Barrazia e figurave. 

Zhvendosja Paralele, Vetite, Shembuj. Rrotullimi, Vetite, Shembuj., simetria sipas nje pike, Vetite, 

Shembuj.  simetria boshtore. Vetite, Shembuj.  Homotetia. Vetite, Shembuj.  Kompozimet e 

levizjeve. Inversioni Vetite, Shembuj. Paraqitja analitike e Levizjes. Vetite e levizjeve. Gjeometria 

e problemave te ndertimit,Ushtrime dhe problema komplekse. 

 

6 
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17 

 

MTH 221 

 

Matematike Financiare 

Ne fillim te ketij kurs trajtohen rregjimet e kapitalizimi dhe aktualizimit. Trajtohet interesi, 

interesi i thjeshte, interesi i perbere, njevlershmeria midis rregjimeve te ndryshme, intensiteti i 

interesit dhe kapitalizimi i vazhdueshem. Me pas trajtohen llojet e ndryshme te rentat dhe 

vleresimi i tyre. 

Trajtohet krijimi i fondit, menyrat kryesore te amortizimit te borxhit. Gjetja e IRR dhe kriteret per 

zgjedhjen e projekteve. Trajtohen elemente te programimit linear, disa metoda optimizimi. Hyrje 

ne teorin e portofolit  dhe analiza e portofolit. 

8 

18 

 

MTH 322 

 

Llogaritje dhe Simulime ne Finance 

Monte Karlo, ndryshimet e fundme, pemët dhe  metodat e transformimit për zgjidhjen numerike 

të ekuacioneve diferenciale te pjesshme në finance. Theksi është në çmimet e derivateve të 

sigurisë. 

8 

19 MAT 340 

Modelimi i te Ardhurave Fikse 

Modelimi i te ardhurave konstante eshte nje kurs qe permbledh konceptet financiare dhe ato 

matematikore ne vleresimin e titujve te investimit qe sigurojne te ardhura periodike konstante. 

Studenti aftesohet te njohe mire keto instrumenta investimi, tipet e tyre, menyren e vleresimit te 

tyre (pricing) dhe modelimin permes funksioneve matematikore te tendences se sjelljes se 

flukseve monetare te tyre (cash-flow). Lenda ka kendveshtrimin teorik te mbeshtetur nga shume 

shembuj empirik qe studenti do ti perdore per te ilustruar konceptet teorike te pervetesuara. 

 

8 

Lende me 

Zgjedhje 
20 

 

FIN 215 

 

Institucionet financiare 

Qёllimi kryesor në lëndën Institucionet Financiare ёshtё qё tu ofroj studentëve njohuritë 

themelore tё strategjisё sё manaxhimin e institucioneve financiare tё tilla si: bankat tregtare, 

shoqёri kursimi dhe tё kredisё dhe kompanitё e sigurimeve. Kёto njohuri do t’ju vijnё nё ndihmё 
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studentёve pёr tё kuptuar veçanёrisht rolin e institucioneve financiare nё fushёn e ekonomisё. 

Nga ana tjetёr do tё trajtohen gjerёsisht njё sёrё principesh tё rёndёsishme nё  fushёn e 

financёs. Gjatё kёtij kursi studentёt do tё njihen me termat ekonomik si: teoria e Portfolit sipas 

Markowitz, modeli i Gordonit, kthimi nga investimi (ROI), financa ekonomike dhe kontabilitet etj. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

FIN 226 

 

Teknikat Bankare 

Lënda synon t’u japë studentëve të specialitetit Financë – Kontabilitet njohuritë e nevojshme 

kryesisht në fushën e teknikave të veprimtarisë bankare të bankave të nivelit të dytë. Njohuritë 

që jep kjo lëndë janë të mjaftueshme për të bërë që specialistët e ardhshëm të financës të 

shoqërive tregtare të jenë të aftë për të vepruar në marrëdhëniet e biznesit me bankat e tyre. 

Boshtin e lëndës, e përbëjnë problemet që lidhen me kuptimin dhe funksionet e bankave të 

nivelit të dytë, llojet e veprimtarive dhe të shërbimeve që ofrojnë ato.  

Lënda synon të mundësojë edhe formimin minimal teorik të domosdoshëm që lehtëson kuptimin 

e njohurive në disiplina të tjera si: “Paraja dhe banka”, “Drejtimi Bankar”, etj. 

 

21 
ENGT 131 

 

Anglisht 1 

Ky plan semestral akdemik është e programuar për studentët e matematikës. Ky kurs ka për 

qëllim të jetë i bazuar në praktikën e përditëshme me pikat themelore matematikore dhe 

probleme të ndryshme matematike të nivelit të thjeshtë. Gramatika mësimore është bërë 

konsistente me fjalorin e matematikës dhe me aftësitë  që paraqesin studentët lidhur me 

procesin e leximit, dëgjimit, të folurit dhe të shkruarit. Studentët janë të udhëzuar qënë këtë kurs 

do të marrin njohuri të përgjithshme matematikore në gjuhën angleze tësynuar e cila tregohet në 

kontekstin që shfaq çdo tekst me terma matematike. Kjo i drejton studentët  për të ecur në 

specifikën e degës së matematikës për arritjet e tyre. 

6 
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GERT 131 

 

Gjermanisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën 

gjermane. Nё këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të 

punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 të librit “Delfin”. 

FRET 131 

Frengjisht 1 

Ështënjëmetodë e mësimittë FLE përstudentëtfillestarëqë ka përqellimmarrjen e 
njënivelielementartëkatërkompetencavetënjëgjuhetëhuaj :të kuptuarit dhe të 
shprehurit gojor si dhe të kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metdë 
lejon që studentët të paraqiten në provimin e nivelit DELF A1.  
 

ITAT 131 

Italisht 1 

Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë dhe të 

zgjedhë në mënyrë alternative nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për 

diskutim.  

Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 

 të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për të zgjeruar 
aftësitë kuptimore dhe shprehëse. 

 të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, interesat dhe 
përvojat personale. 

 të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të ndryshme shoqërore 
dhe historike. 

 të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me procesin, metodën 
gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si edhe të kompozojë e përshtasë 

informacione të ndryshme të marra prej mediave apo temave të 
parashtruara nga lektori. 
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ENGT 132 

 

Anglisht 2 

Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, kryesisht studentët duhet të 

riforcojnë atë që kanë mësuar më parë dhe atë që ata me të vërtetë duhet të dini për të patur një 

karrierë në inxhinierinë mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën praktike inxhinierike, në 

gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik  në çdo faqe lidhur me leksikundhe pikat 

gramatikore. Ky libër është i hapur për të kryesuar studentët e shkencave teknike.  

Ai gjithashtu ju jep studentëve  gjuhën bazë, informacionin dhe aftësitë që ju duhen për të filluar 

një karrierë në punësim. Në bazë të interesit të tyre dalin aftësitë ndërpersonale, në lidhje me 

aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike.  

Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në  librin e prezantuar  për të pasuruar 

fjalorin e studentit,me qëllim që të përmirësojnë aftesitë gjuhësore dhe riciklimin e gjuhës me 

terma të inxhinierisë mekanike. 

 

Diploma 22 
MAT 398 

 

Teze Diplome 

Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne kurrikulen 

perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe prezantim me goje. 

6 
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V
it

i I
 

Se
m

e
st

ri
 

Kodi Lënda 

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semester 

Brenda & 

jasht 

auditorit 

Tot. orë 

/ 

semester 

në 

auditorit 

Totali orë / 

javë në 

auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 1
 

Se
m

. I
 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 175 AlgjeberLineare 8 200 75 3 2 0 125 

CS 131 Hyrje  ne  Programim 8 200 90 3 2 1 110 

ENGT 131/ ENGT 132/ 

FRET 131/ GERT 131/ 

ITAT 131 

Gjuhe e huaj per Fakultetin e ShkencaveTeknike: Anglisht 1/ 

Anglisht 2/Frengjisht 1/Gjermanisht 1/ Italisht 1 
6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

Se
m

. I
I 

ECN 170 Mikroekonomi 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 170 Gjeometri 6 150 75 3 2 0 75 

FIN 120  Finance 1 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

  

V
it

i 2
 

Se
m

. 

I ECN 270 Makroekonomi 8 200 75 3 2 0 125 
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FIN 220 Finance 2 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 254 Modul 1: Kalkulus 3 6 150 60 2 2 0 90 

MAT 226 Probabilitet dhe Statistike 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

Se
m

. I
I 

MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 8 200 75 3 2 0 125 

STAT 263 Statistike e Aplikuar 1 6 150 60 2 2 0 90 

MTH 221 Matematike Financiare 8 200 90 3 3 0 110 

FIN 210 Kontabilitet Financiar 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 11 9 0 450 

  

V
it

i 3
  

Se
m

. I
 

STAT 380 Aplikime te Analizes se Regresit 7 175 60 3 1 0 115 

FIN 318 Bazat e Pasurive te Paluajtshme 7 175 75 3 2 0 100 

MTH 322/ MTH 200/ 

MTH 227 

Llogaritje dhe Simulime ne Finance/ Ekuacione 

Diferenciale Stokastike/ Ekuacione Diferenciale te Pjesshme 
8 200 105 3 2 2 95 

ECN 370 Ekonometri 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 315 12 7 2 435 

Se
m

. I
I  FIN 317 Vendime Financiare te Korporatave 8 200 75 3 2 0 125 

MTH 340 Modelimi i te Ardhurave Fikse 8 200 75 3 2 0 125 
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MTH 347 Modelimi i Riskut te Kredise 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 398 Teze Diplome 6 150 0 0 0 0 150 

  30 750 225 9 6 0 525 

Total  Bachelor ne Shkenca Aktuaristike  
180 

 

4500 

 

1755 

 
   2945 

 

 

Nr. 

 

Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  

 

Kredite 

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Le
n

d
e 

te
 d

e
ty

ru
re

sh
m

e
  

    

1 CS 131 

Hyrje ne Programim 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te informacionit, si organizohet dhe si 

kodohet informacioni ne menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes se 

problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te algoritmave te zgjidhjeve. Kjo lende 

na njeh me nocionet baze te programimit mbi platformen e gjuhes C, me sintaksen e saj, 

instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i programeve apo sekuencave 

programike duke krijuar nje baze njohje te programimit.  

8 

2 ECN 170 

Mikroekonomi 

Lënda “Mikroekonomi” e prezanton studentin me konceptet bazë dhe të detajuara të ekonomisë në 

planin mikro të saj. Studenti aftësohet të mësojë konceptet kryesore dhe t’i aplikojë ato përmes 

situatave hipotetike të parashikuara në seksionin e ushtrimeve. Përmes kësaj lënde studenti 

aftësohet në praktikë me konceptet që është prezantuar në kursin e  “Hyrje në Ekonomi” ECN 150, 

në planin mikro të saj. 

8 
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3 ECN 270 

Makroekonomi 

Qëllimi kryesor  është të pajisë studentët me njohuritë bazë të ekonomisë duke iu dhënë si pika 

referimi: Konceptet, variablat dhe  modelet bazë teorike makroekonomike që përbëjnë 

instrumentat kryesore,në themel të  funksionimit të një ekonomie kombëtare si një tërësi dhe si 

nënsistem i një sistemi global ekonomik. Në këtë lëndë, studentët duke aplikuar metodën e të 

menduarit ekonomik  do të pajisen me njohuri të plota në lidhje me mënyrën se si funksionon 

ekonomia si nje e tere, si llogariten dhe nderthuren treguesit kryesorë makroekonomikë,produkti 

kombëtar-rritjet dhe rëniet e ciklit të prodhimit, inflacioni, papunësia,lidhjen midis tyre dhe me 

rritjen ekonomike si dhe instrumentat e ndryshëm ekonomikë dhe politikë në realizimin e 

objektivave kryesore makroekonomike. E gjithë lënda konceptohet në dhënien e shpjegimin e tre 

modeleve kryesore  si Modeli i thjeshtë ekonomik, Modeli AD – AS dhe Modeli IS – LM, si modeli që 

merr në konsideratë tregun e të mirave dhe atë monetar në një ekonomi. 

8 

 

4 

 

 

ECN 370 

Ekonometri 

T’u ofrojë studentëve nocionet e përgjithshme dhe specifikat e veçanta të lëndës me  qëllimin për 

t’i mësuar ata se si të matin dhe testojnë teoritë ekonomike, pra njohjen e tyre me metodologjinë 

(klasike) ekonometrike. Në të do të trajtohen idetë themelore të regresionit linear, së pari me 

modelin e regresionit me dy variabla dhe pastaj me modelin e regresionit të shumëfishtë), duke 

përdorur si variablat kuantitative(sasiore) edhe ato kualitative (cilësore). Do të shihen pasojat 

praktike kur të kemi marrë të mirëqenë plotësimin e supozimeve të ndryshme të modelit klasik të 

regresionit linear. Në fund të semestrit, studentët do të jenë në gjendje për të ngritur një model 

ekonometrik, ta vlerësojnë modelin, të kryejnë teste të përshtatshme diagnostikimi dhe të 

hipotezave, si dhe të interpretojnë rezultatet e dala. Për konkretizimin e njohurive, gjatë 

seminareve dhe leksioneve do të punohet një numër i madh ushtrimesh. 

8 

5 FIN 120 

Finance 1 

Temat e trajtuara në lëndën Hyrje në Financë ju ofrojnë studentëve njohuritë themelore  

teorike dhe praktike për njohjen dhe përdorimin e teknikave financiare dhe bankare. Gjithashtu 

8 
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këto njohuri do te ndihmojnë në kuptimin e mënyrës së funksionimit të bankës qendrore, dhe 

bankave të nivelit të dytë, qarkullimin e pagesave, veprimtarinë kreditore të bankave komerciale, 

rregullimin bankar në Shqipëri dhe në Komunitetin Europian. Gjithashtu ato do tё japin njohuritë e 

para nё kuptimin e rolit dhe rëndësinë e financave publike dhe politikave fiskale. 

6 FIN 210 

Kontabilitet Financiar 

Ky program ka synim: Tё pajisё studentёt me njohuri bazё dhe  tё thelluara  nё fushёn e  

kontabilitetit.Tё pёrforcojё  dhe tё stabilizojё njohuritё pёr pёrbёrjen dhe ndёrtimin e PF 

individuale dhe tё konsoliduara sipas rregullave tё caktuara kontabёl.Tё thellojё njohuritё dhe tё 

merren njohuri tё reja nё lidhje me vlerёsimin,  njohjen dhe  regjistrimin e veprimeve kryesore nё 

lidhje me aktivet, detyrimet, kapitalin e pronarit, tё ardhurat dhe shpenzimet.Tё thellojё njohuritё 

nё trajtimin kontabёl tё tatimeve dhe taksave, tё veprimeve tregtare, njohurive mbi konsolidimin e 

bizneseve.Gjatё gjithё trajtimit kontabёl programi mbёshtetet  nё parimet dhe standartetet 

ndёrkombёtare tё kontabilitetit tё gёrshetuara ato ngushtёsisht  dhe tё krahasuara me trajtimin 

sipas standarteve vendase  tё kontabilitetit. 

8 

7 FIN 220 

Finance 2 

Temat e trajtuara në lëndën Financia 2, siguron një formim të përgjithshëm  me njohuri 

bashkёkohore nё fushёn e financёs dhe drejtimit financiar pёr shoqёri tё ndryshme. Synon tё 

sigurojё atё lidhje, integrim dhe bashkёveprim aq tё domosdoshёm midis biznesit tё shoqёrive dhe 

atij tё institucioneve  financiare  dhe bankare nё kuadrin e njё tregu financiar nё zhvillim. 

Ky program ёshtё i  orientuar drejt bizneseve fitimprurёse, por parimet dhe konceptet  me tё cilat 

njihet studenti  janё tё zbatueshme edhe pёr organizatat  publike dhe jofitimprurёse. Gjithashtu 

parimet e marrjes sё vendimeve mund tё zbatohen edhe nё fushёn e financave personale. 

Nё kёtё program pёrfshihen edhe probleme tё drejtimit tё kapitalit qarkullues, aq i domosdoshёm 

dhe aktual nё shoqёritё tregtare, probleme tё financimit afatshkurtёr, afatmesёm dhe afatgjatё. 

8 
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8 FIN 317 

Vendimet Financiare te Korporatave 

Nëpërmjet zhvillimit të orëve të leksioneve, ushtrimeve dhe seminareve synohet që studentët të 

marrin njohuritë bazë të vendimeve financiare të korporatave. Kjo lëndë ka si qëllim të saj kryesor 

pajisjen e studentëve të studimeve Bachelor në Financë, Matematikë Financë dhe Aktuaristikë me 

njohuritë e nevojshme për problemet kryesore të financave të shoqërive tregtare dhe korporateve, 

të tilla si drejtimi i kapitalit qarkullues, burimet e financimit afatshkurtër, burimet e financimit 

afatmesëm dhe afatgjatë, kostoja e kapitalit, leasingu, struktura financiare dhe leva financiare, 

politika e dividendëve, shkrirjet dhe blerjet e shoqërive,  etj. 

8 

9 FIN 318 

Koncepte Bazë të Pasurive të Paluajtshme 

Ky kurs  ka synim kryesor tё pajisё studentёt  me njohuritё bazё nё fushёn e pasurive tё 

paluajtshme. Nё hartimin e programit ёshtё marrё parasysh fakti qё studentёt marrin njohuri pёr 

herё tё parё nё fushёn e pasurive tё paluajtshme  dhe se kjo lёndё do tё jetё baza pёr lёndёt e tjera  

qё  do tё zhvillohen mё vonё. Programi pёrfshin  dhёnien e njohurive tё rёndёsishme pёr  kuptimin 

e pasurive tё paluajtshme, pёr operatorёt qё veprojnё nё  tregun e pasurive tё paluajtshme, 

metodat e vlerёsimit tё pasurive, instrumentat qё pёrdoren pёr financimin e tyre, si edhe do tё 

marrin informacion mbi zhvillimin e tregut tё pasurive tё paluajtshme nё Shqipёri. 

7 

10 

MAT 154 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, simetrine, ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej me limitin e funksionit, 

vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e funksioneve me një variabel, aplikime te 

ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e 

te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem.  

8 

MAT 155 

Kalkulus 2 

Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet e caktuara dhe te pacaktuara, 

aplikimet e integralit te gjatesite e vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe aplikimet e tyre ne 

8 
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industri dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme si dhe testet e tyre.  

MAT 254 

Kalkulus 3 

Studion vektoret , kordinatat polare , gjeometrine tridimensionale njehsimet diferenciale te 

funksioneve me disa variabla , ekuacionet diferenciale te perpikta , integralet e shumefishte , 

integralet e vijes dhe siperfaqes , fushat vektoriale. 

6 

11 MAT 170 

Gjeometri 

Vektorët dhe veprimet me ta. Sistemet koordinatave karteziane në plan dhe në hapësirë. Rezja 

Vektoriale. Koordinatat e Vektorit. Prodhimi skalar(numerik) i dy vektorëve. Prodhimi Vektorial. 

Prodhimi i Përzierë. Formulat e Transformimit të koordinatave karteziane. Transformimet Afine 

Ekuacioni i Vijës. Drejtëza. Koniket. Ekuacioni i përgjithshëm i vijës së shkallës së dytë. Ekuacioni i 

Sipërfaqes. Plani dhe drejtëza në hapësirë. Elipsoidi dhe Hiperboloidët.  Paraboloidët dhe koni i 

shkallës së dytë. Sipërfaqet e shkallës së dytë. Ekuacioni i përgjithshëm i tyre. Sipërfaqet e 

Rrotullimit. Koncepte te thjeshta Algjebrike. Gjeometria e Levizjes, Barrazia e figurave. Zhvendosja 

Paralele, Vetite, Shembuj. Rrotullimi, Vetite, Shembuj., simetria sipas nje pike, Vetite, Shembuj.  

simetria boshtore. Vetite, Shembuj.  Homotetia. Vetite, Shembuj.  Kompozimet e levizjeve. 

Inversioni Vetite, Shembuj. Paraqitja analitike e Levizjes. Vetite e levizjeve. Gjeometria e 

problemave te ndertimit,Ushtrime dhe problema komplekse. 

6 

12 MAT 226 

Probabilitet dhe Statistike 

Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të rëndësishëm në shoqëri, mjekësi 

dhe industri. Ato mundësojnë të kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar për të marrë 

vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një mostër e anëtarëve të këtij 

popullimi. Teoria e probabilitetit dhe shpërndarjet statistikore janë të nevojshme që të përcaktojne 

sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e informacionit tonë në lidhje me popullimin. 

Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, probabilitetet, ndryshoret e  rastit 

diskrete, shpërndarjet diskrete, ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e vazhdueshme, 

8 
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vlerësimi, vlerësimi  pikësor dhe intervalor     i parametrave, kontrolli i hipotezave, analiza e 

variances. 

13 MAT 175 

Algjeber Lineare 

Ne kete lende do te pershkruajme njohurite baze te Algjebres Lineare.  

Njohurite baze te hapsirave euklidiane Rn , menyren e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane 

te metodave: Gaus, Jordan dhe Kramer, llogaritjen e percaktorit te nje matrice dhe llogaritjen e 

matrices se anasjellte, llogaritjen e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe hapsirave te veta te 

matricave. Format Kanonike, matricat shoqeruese te polinomeve dhe nje pershkrim te pergjithshem 

mbi ekuacionet diferencjale dhe metoda e katroreve me te vegjel 

8 

14 MAT 285 

Ekuacione Diferenciale 1 

Nje studim i plote i Ekuacioneve Diferenciale:  

Ekuacionet me variabla te ndashem,ekuacionet homogjene.Ekuacionet diferenciale e grades se 

pare.Ekuacionet lineare,ekuacioni i Bernulit dhe problemi Koshi. Ekuacionet ekzakt dhe faktori 

integrues. Ekuacioni Klero. Ekuacionet e grades se dyte. Ekuacionet diferenciale te grades se dyte. 

Metoda e koeficienteve te pacaktuar per ekuacionet johomogjene me koeficiente konstante. 

Teorema e konvolucionit. Metoda e variacionit te parametrave. Transformimi i Laplasit dhe vetite e 

tij. Transformimi invers i Laplasit.. 

8 

15 MTH 221 

Matematike Financiare 

Ne fillim te ketij kurs trajtohen rregjimet e kapitalizimi dhe aktualizimit. Trajtohet interesi, interesi i 

thjeshte, interesi i perbere, njevlershmeria midis rregjimeve te ndryshme, intensiteti i interesit dhe 

kapitalizimi i vazhdueshem. Me pas trajtohen llojet e ndryshme te rentat dhe vleresimi i tyre. 

Trajtohet krijimi i fondit, menyrat kryesore te amortizimit te borxhit. Gjetja e IRR dhe kriteret per 

zgjedhjen e projekteve. Trajtohen elemente te programimit linear, disa metoda optimizimi. Hyrje ne 

8 
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teorin e portofolit  dhe analiza e portofolit. 

16 MTH 340 

Modelimi i te Ardhurave Fikse 

Modelimi i te ardhurave konstante eshte nje kurs qe permbledh konceptet financiare dhe ato 

matematikore ne vleresimin e titujve te investimit qe sigurojne te ardhura periodike konstante. 

Studenti aftesohet te njohe mire keto instrumenta investimi, tipet e tyre, menyren e vleresimit te 

tyre (pricing) dhe modelimin permes funksioneve matematikore te tendences se sjelljes se flukseve 

monetare te tyre (cash-flow). Lenda ka kendveshtrimin teorik te mbeshtetur nga shume shembuj 

empirik qe studenti do ti perdore per te ilustruar konceptet teorike te pervetesuara.. 

8 

17 MTH 347 

Modelimi i Riskut te Kredise 

Manaxhimi i riskut te kredise,  eshte nje kurs qe permbledh konceptet me te rendesishme te 

industrise finaciare dhe asaj bankare ne fushen e manaxhimit te riskut diannciar, specifikish te 

riskut te kredise. Me prezantimin e ndryshimeve te Basel II e me gjere, studenti aftesohet te njohe 

mire cili eshte nje konsumator i mire dhe cili jo, te perdore modele sasiore per te parashikuar 

ngjarje te mundshme ne fushen e manaxhimit te riskut te kredise, te kuptoje format me te mira te 

alokimit te kapitalit e te zgjedhe siaps rastit formen me te pershtatshme. Lenda ka kendveshtrimin 

teorik te mbeshtetur nga shume shembuj empirik qe studenti do ti perdore per te ilustruar 

konceptet teorike te pervetesuara 

8 

18 STAT 263 

Statistike e Aplikuar 1 

Trajtimi i njohurive baze te analizes së   regresit.   Regresi   linear  i   thjeshtë,   regresi i   

shumëfishtë. 

Analiza e  variancës.   Analiza e faktorëve të modelit.  Ndërtimi i   modelit   dhe  efektet  e ndikimit   

të  koefiçentëve  në  të.   Metodat   parametrike  të  analizës 

6 

19 STAT 380 
Aplikime te Analizes se Regresit 

Një hyrje në   teorine  e regresit. Motivimi shembuj,  objektivat e regres Analiza.  Regresioni linear   i  

7 
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thjeshte.    Modeli i regresionit. Vlerësimi i koeficienteve  te regresionit dhe konkluzione,   vleresimi 

i gabimit  për koeficientët e regresionit. Analiza e     variancës drejt regresit    dhe   testet  

statistikore.  Korrelacioni,   vlerësime  përmirësuese. Një hyrje në regresionin   e  shumëfishtë linear 

.Analiza e qasjes së variancës drejt regresit dhe F-teste të përgjithshme lineare.  Aplikimi    i     tyre  

ne programet  R  dhe SPSS. 
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20 

ENGT 131 

Anglisht 1 

Ky plan semestral akdemik është e programuar për studentët e matematikës. Ky kurs ka për qëllim 

të jetë i bazuar në praktikën e përditëshme me pikat themelore matematikore dhe probleme të 

ndryshme matematike të nivelit të thjeshtë. Gramatika mësimore është bërë konsistente me 

fjalorin e matematikës dhe me aftësitë  që paraqesin studentët lidhur me procesin e leximit, 

dëgjimit, të folurit dhe të shkruarit. Studentët janë të udhëzuar qënë këtë kurs do të marrin njohuri 

të përgjithshme matematikore në gjuhën angleze tësynuar e cila tregohet në kontekstin që shfaq 

çdo tekst me terma matematike. Kjo i drejton studentët  për të ecur në specifikën e degës së 

matematikës për arritjet e tyre. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

GERT 131 

Gjermanisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën gjermane. 

Nё këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 të librit “Delfin”. 

FRET 131 

Frengjisht 1 

Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për qellim marrjen e një niveli 

elementar të katër kompetencave të një gjuhe të huaj : të kuptuarit dhe të shprehurit gojor si dhe 

të kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metodë lejon që studentët të paraqiten në provimin e 

nivelit DELF A1.  

ITAT 131 Italisht 1 
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Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë dhe të zgjedhë 

në mënyrë alternative nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për diskutim.  

Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 

 të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për të zgjeruar 
aftësitë kuptimore dhe shprehëse. 

 të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, interesat dhe 
përvojat personale. 

 të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të ndryshme shoqërore dhe 
historike. 

 të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me procesin, metodën 
gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si edhe të kompozojë e përshtasë 
informacione të ndryshme të marra prej mediave apo temave të 
parashtruara nga lektori. 

ENGT 132 

Anglisht 2 

Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, kryesisht studentët duhet të 

riforcojnë atë që kanë mësuar më parë dhe atë që ata me të vërtetë duhet të dini për të patur një 

karrierë në inxhinierinë mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën praktike inxhinierike, në 

gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik  në çdo faqe lidhur me leksikundhe pikat gramatikore. 

Ky libër është i hapur për të kryesuar studentët e shkencave teknike.  

Ai gjithashtu ju jep studentëve  gjuhën bazë, informacionin dhe aftësitë që ju duhen për të filluar 

një karrierë në punësim. Në bazë të interesit të tyre dalin aftësitë ndërpersonale, në lidhje me 

aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike.  

Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në  librin e prezantuar  për të pasuruar 

fjalorin e studentit,me qëllim që të përmirësojnë aftesitë gjuhësore  

21 MTH 322 

Llogaritje dhe Simulime ne Finance 

Monte Karlo, ndryshimet e fundme, pemët dhe  metodat e transformimit për zgjidhjen numerike të 

ekuacioneve diferenciale te pjesshme në finance. Theksi është në çmimet e derivateve të sigurisë. 

8 
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MTH 200 

Ekuacionet Diferenciale Stokastike 

Browniane, integralet stokastike dhe difuzionet si zgjidhje e ekuacioneve diferenciale stokastike. 

Funksionet e difuzionit dhe lidhja e tyre me ekuacionet diferenciale te pjesshme. Perafrimi i 

difuzionit me levizjen e rastesishme. 

MTH 227 

Ekuacione Diferenciale te Pjesshme 

Ne kete lende do te pershkruajme njohurite themelore per zgjidhjen analitike te ekuacioneve 

diferenciale te pjesshme me metoden e ndarjes se varjablave. Ketu do te permendim ekuacionin e 

tipit parabolik, eliptik dhe hiperbolik. Do te flasim per ekuacionet te diferenciale te pjesshme te tipit 

Laplas dhe te tipit Dirikle. 

Me pas do te flasim per zgjidhjen e ekuacioneve me derivate te pjesshme me ane te medoses se 

transformimit te Lasplasit dhe me ane te metoses se transformimit Fuire. 

Gjithashtu do  te tregojme dhe menyren e aplikimit te ekuacioneve diferencjale ne Fizike (ne 

shperhapjen e valeve, ne shperndarjen e nxehtesise, etj). 
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22 MAT 398 

Teze Diplome 

Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne kurrikulen 

perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe prezantim me goje. 

6 
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Departamenti i Matematikës 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MP Mësuesi në Arsimin e Mesëm 

Matematikë 
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V
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i I
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Kodi Lënda 

K
re

d
it

e
 

Tot. orë / 

semester 

Brenda & 

jasht 

auditorit 

Tot. orë 

/ 

semester 

në 

auditorit 

Totali orë / 

javë në 

auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 1
 

Se
m

. I
 

MAT 421 Analiza 1 10 250 105 4 3 0 145 

MAT 451 Algjebra 1 10 250 105 4 3 0 145 

CS 446 Perdorimi i Teknologjise ne Mesimdhenie 10 250 90 4 2 0 160 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

 
MAT 433/ MAT 422 Metoda Numerike/ Analiza 2 10 250 105 4 3 0 145 

Se
m

. I
I 

EDU 441 Modul 1: Bazat Kulturore te Edukimit 3 75 30 1 1 0 45 

PSI 450 Modul 1: Bazat Psikologjike te Edukimit 7 175 90 3 3 0 85 

MAT 475 Teknika te Zgjidhjes se Problemave 6 150 60 3 1 0 90 

MAT 480 Historia e Mendimit te Matematikes 4 100 30 2 0 0 70 

TOTALI 30 750 315 13 8 0 435 

V
it

i 2
 

Se
m

. I
 

MAT 553/ MAT 410/ 

MAT 452 
Probabilitet dhe Statistike/ Hyrje ne Topologji/ Algjebra 2 

10 
250 90(105) 4 2(3) 0 160(145) 

MAT 490 Praktike ne Mesimdhenie 10 250 75 3 2 0 175 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
155 

MAT 498 Teze Diplome 10 250 0 0 0 0 250 

TOTALI 30 750 165(180) 7 4(5) 0 585(570) 

TOTALI 90 2250 780 32 20 0 1470 
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Nr. 

 

Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  

 

Kredite 
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1 MAT 421 

Analiza 1 

Nje  nderthurje  e njohurive  teorike  dhe problemeve  praktike.  Do të  trajtohen njohuri të 

sistemeve te numrave reale dhe komplekse, te hapesirave metrike, te vargjeve dhe serive numerike 

si dhe thellime ne veti te tilla si vazhdueshmeria, diferencueshmeria, integrueshmeria e funksionit.   

 

10 

2 MAT 451 

Algjebra 1 

Kjo është një algjebër abstrakte per vitin e parë master e cila fokusohet kryesisht në grupet dhe 

strukturën e tyre. Algjebra sot është një fushë shume e gjere dhe e larmishme e per rrjedhoje 

permbajtja e ketij kursi te pare nuk mund te jap nje panorame te plote, e megjithate mjaftueshem 

ceshtje jane perfshire ketu ne menyre qe studenti te krijoje nje ide me te drejte rreth grupeve dhe 

stuktures se tyre brenda nje semestri. Çështjet e adresuara me se pari jane ne lidhje me: grupet, 

gjysmegrupet, nëngrupet, homomorphismat, teoremat isomorfizmave, grupet e lirë, paraqitjet e 

grupeve. Së dyti, ne fokusohemi në strukturën e grupit: produktet e drejtpërdrejta,teorema  Krull – 

Schmid, veprimet grupeve, grupet simetrike, teorema Sylow, grupe me rend te ulet, kompozimet e 

serive, grupet e përgjithshme lineare, grupet e zgjidhshme, grupet nilpotent, grupet gjysme – 

direkte. 

 

10 

3 MAT 475 
Teknika te Zgjidhjes se Problemave. 

 
6 
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1. Situata problemore. Të kuptuarit e problemës. 

1.1 Ç’është situata problemore. Cilat janë kushtet që përcaktojnë suksesin e zgjidhjes së 

problemit.  

1.2 Modelimi matematik i situatave problemore reale. 
1.3 Çfarë kërkohet? Cilat janë të dhënat? Cili është kushti? 

1.4 A është e mundur të plotësohet kushti? A është i mjaftueshëm kushti për përcaktimin e 

të panjohurës?  

1.5 A është kushti i pamjaftueshëm, i tepërt apo kontradiktor? 

 

2. Hartimi i një plani për zgjidhjen e problemës 

2.1 A jeni ndeshur me një problemë të tillë apo që ndryshon fare pak prej saj?  

2.2 A njihni ndonjë problemë që lidhet me të?  

2.3 Shiko kërkesën dhe përpiqu të kujtosh ndonjë problemë të njohur që ka të njëjtë ose 

një kërkesë të ngjashme.  

2.4 A mund ta riformuloni problemën ndryshe? Riktheju përkufizimit. 

2.5 Nëse nuk mund ta zgjidhni problemën e dhënë, përpiquni të zgjidhni fillimisht ndonjë 

problem që lidhet me të.  

2.6 A i përdorët të gjitha të dhënat? A i përdorët të gjitha kushtet?  

 

3. Zbatimi i planit të zgjidhjes 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
158 

3.1 Gjatë zbatimit të planit të hartuar, kontrolloni çdo hap.  

3.2 A e shihni qartë që çdo hap është korrekt? 

3.3 Provoni që çdo hap është korrekt. 

 

4. Shqyrtimi i zgjidhjes së marrë 

4.1 A mund ta kontrolloni rezultatin. A mund ta fitoni rezultatin edhe ndryshe?  

4.2. A mund ta përdorni rezultatin ose metodën për ndonjë problem tjetër? 

4.3 Kontrolloni rrugën e zgjidhjes? Përgjithësoni problemën. 

 

5. Strategji të zgjidhjes së problemës. Shembuj 

5.1 Zgjidhja me induksion matematik. Të punuarit duke u nisur nga fundi. 

5.2 Supozo te kundërtën për absurditet 

5.3 Kërko një skemë, ndërto një figurë 

5.5 Zgjidhja e problemeve në kurrikulën e shkollës së mesme (Algjebra, Gjeometria, Analiza) 

 

4 MAT 480 

Historia e mendimit te matematikes 

Programi i Lëndës së Historisë së Mendimit Matematik , konsiston në njohjen e studentëve me 

etapat e zhvillimit të matematikës në shekuj, gjë e cila është e lidhur ngushtësisht me zhvillimin 

njerzor ndër shekuj. Kjo lëndë do të trajtojë nga ana historike etapat në të cilat ka kaluar zhvillimi 

4 
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matematikor i njerëzimit. Përshkrimin do ta fillojmë që nga lashtësia e largët, që në kohën kur 

njerëzit jetonin në koloni dhe rregullat minimale(që ne njohim sot) nuk egziztonin. Më pas do 

ndalemi në Babiloninë e lashtë, ku kemi një nga bumet e zhvillimit njerëzor dhe matematikor. Më 

pas do kalojmë në arabi ku kemi aritje të shkëlqyera të matematikës, me pas në Egjiptin e Lashtë, ku 

shumëkush e di që zhvillimi njerëzor ka hedhur hapa gjigandë, po ashtu edhe zhvillimi matematikor. 

Më pas ne Greqinë e lashte duke shëtitur nëpër akademitë e ndryshme. 

Pra, pa u zgjatur do bejmë një shtëtitje ndër shekuj dhe vite, si dhe nëpër qëndrat e zhvillimit. 

Gjithashtu do bejmë një ndalesë në cdo profil të matematikanëve kryesorë të periudhave të 

ndryshme, do flasim për arritjet e tyre. 

 

5 CS 446 

Perdorimi i Teknologjise ne Mesimdhenie 

Pergatitja me kompetencat e nevojshme ne perdorimin e teknologjise se informacionit dhe 

komunikimit ne proceset didaktike te mesimdhenies, duke u përqëndruar në përdorimin e pajisjeve 

kompjuterike dhe software. Rritja e aftësive pedagogjike dhe të kuptuarit e TIK-ut e cila është 

thelbësore për përdorimin efektiv të teknologjive të reja në arsim. 

Qellimi themelor i perdorimit te teknologjise ne mesimdhenie eshte te siguroj nje proçes me 

kualitet, dhe me efikasitet ne mesim. Per kete arsye teknologjia ne mesimdhenie duhet te 

organizohet ne nje menyre te tille qe te sjell realizimin e ketij qellimi. 

10 

6 

 
EDU 441 

Bazat Kulturore te Edukimit 

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 

3 
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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. 

 

PSI 450 

Bazat Psikologjike te Edukimit 

Lenda perfshin koncepte teorike dhe trajtime praktike te zgjeruara te psikologjise se edukimit. Cikli i 

psikologjise evolutive do te jete i zgjeruar dhe i nderthurur me zberthimet e teorive te edukimit ne 

nivele praktike, sipas specifikave profesionaleve te kurseve te masterit. 

7 

7 MAT 490 

Praktike ne Mesimdhenie 

Praktika ka per qellim zbatimin konkret te njohurive te fituara nga lendet. Studentet do te 

praktikojne njohurite duke qene aktiv ne mjediset shkollore dhe do te nxiten te analizojne praktikat 

e tyre permes detyrave dhe problemeve te ndryshme. 

10 
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8 

MAT 433 

Metoda Numerike 

Libri- Analiza Numerike Fatmir Hoxha 

Perafrimi i gabimit, perafrimi dhe interpolimi, integrimi numerik, metodat e zgjidhjes se 

ekuacioneve,Runge- Kutta dhe metodat e gabimit.  

10 

MAT 422 

Analiza 2  

Do të  trajtohen koncepte te tilla, si: konvergjenca uniforme e vargjeve te funksioneve, serite furie, 

gama funksioni, transformimet lineare ne hapesiren euklidiane, integrimi dhe format diferenciale, 

Teorema e Stokut, analiza vektoriale, etj..   
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9 

MAT 452 

Algjebra 2 

Ne kete kurs fillohet me studimin e unazave, idealet dhe unazat faktore, unazat e plota, idealet prim 

dhe maksimal. Jepet koncepti i homomorfizmave midis unazave dhe vetit e tyre.  Per te kaluar me 

pas te unazat polinomiale, faktorizimi i polinomeve, testet e thjeshtueshmerise se polinomeve, 

thjeshtueshmeria ne unazat e plota. Me pas kalohet ne studimin e fushave, zgjerimi i fushave,  

teorema themelore e fushave,  fushat e ndarshme, zgjerimet algjebrike, fushat e fundme, ndertimet 

gjeometrike. 

Ne kapitullin e fundit  studiohet teoria Galua, teorema themelore e teoris Galua, zgjidhshmeria e 

polinomeve ne radikal, polinomet ciklotomik dhe ndertimi i nje n-brinjeshi te rregullt. 

 

10 

MAT 410 

Hyrje ne Topologji 

Ky kurs na jep nje hyrje ne topologji, duke mbuluar temat themelore të analizës moderne dhe 

gjeometrise. Ajo gjithashtu merret me tema si hapësirat topologjike dhe funksioneve të 

vazhdueshme, të lidhjes, kompaktesise, aksiomat e ndarjes, dhe tema të zgjedhura të mëtejshme të 

tilla si hapësirat funksion, teoremat metrike dhe te grupit themelor. 

MAT 553 

Probabilitet dhe Statistike 

1. Hapësirat probabilitare, Probabiliteti me kusht dhe pavarësia: Probabiliteti me kusht, 
teorema Bayes, pavarësia 

2. Shpërndarje probabilitare më të zakonshme, diskrete dhe të vazhdueshme 
3. Ndryshoret e rastit: përkufizimi, ndryshoret e rastit discrete, ndryshoret e rastit të 

vazhdueshme, vektorët e rastit, pritja matematike me kusht 
4. Shumat e ndryshoreve të rastit, diskrete dhe të vazhdueshme 
5. Transformimet e ndryshoreve të rastit 
6. Konvergjenca dhe teoremat limite: Mosbarazimi i Çebishovit, ligji i dobët i numrave të 

mëdhenj, teorema qendore limite, konvergjenca sipas shpërndarjes dhe funksionet 
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karakteristike 
7. Shpërndarja e zgjedhjes: zgjedhje nga një popullim, shpërndarja e zgjedhjes e një shume 

dhe e mesatares, shpërndarja binomiale, shpërndarja normale e mesatares së zgjedhjes, 
shpërndarja e dispersionit të zgjedhjes. 

8. Statistika inferenciale: vlerësimi i parametrave, vlerësimi pikësor dhe intervalor, 
moszhvendosja, efektiviteti, vlerësimet me dispersionin më të vogël, vlerësimi i 
parametrave: metoda e përgjasisë maksimale dhe metoda e momenteve, intervalet e 
besimit për parametrin e shpërndarjes binomiale dhe parametrat e shpërndarjes 
normale. 

9. Statistika inferenciale: testet e hipotezave: rregulli i marrjes së vendimit, gabimi i llojit të 
parë dhe gabimi i llojit të dytë, shpërndarja normale dhe testimi i hipotezave për 
parametrat e saj, problemet për dy zgjedhje. 

10. Statistika inferenciale: testet e pajtimit 
11. Regresioni: kovarianca dhe korrelacioni, regresi i thjeshtë linear, metoda e katrorëve më 

të vegjël, hyrje në modelin linear.  
12. Paketa statistikore, hyrje 

 

   
   

  

D
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a 

10 MAT 498 

Teze Diplome 

Teza e diplomes eshte nje punim shkencor i realizuar nga studenti, ku praktika dhe teoria 

nderthuren se bashku. Studentet duhet te tregojne aftesine e tyre per te analizuar burimet teorike 

dhe praktike duke parashtruar konkluzione te reja dhe/ose reflektime kritike ne lidhje me 

tematikat. 

10 
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Departamenti i Matematikës 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MS Matematikë 
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V
it

i I
 

Se
m

e
st

ri
 

Kodi Lënda 

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semester 

Brenda 

&jasht 

auditorit 

Tot. orë 

/ 

semester 

në 

auditorit 

Totali orë / 

javë në 

auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 1
 

Se
m

. I
 

MAT 421 Analiza 1 10 250 105 4 3 0 145 

MAT 451 Algjebra 1 10 250 105 4 3 0 145 

CS 446 Perdorimi i Teknologjise ne Mesimdhenie 10 250 90 4 2 0 160 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

Se
m

. I
I 

MAT 422 Analiza 2 10 250 105 4 3 0 145 

MAT 452 Algjebra 2 10 250 105 4 3 0 145 

MAT 481/ MAT 410/ 

MAT 433 
Kriptografi/ Hyrje ne Topologji/ Metoda Numerike 

10 250 105 
4 3 0 145 

TOTALI 30 750 315 12 9 0 435 

  

V
it

i 2
 

Se
m

. I
 

MAT 521 Analiza Reale dhe Komplekse 1 10 250 105 4 3 0 145 

MAT 551 Algjebra e Avancuar 1 10 250 105 4 3 0 145 

MAT 553 Probabilitet dhe Statistike 10 250 90 4 2 0 160 

TOTALI 30 750 300 12 8 0  450 
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Se
m

. I
I 

MAT 554/ MAT 522/ 

MAT 552 

Matematike e Aplikuar/ Analiza Reale dhe Komplekse 2/ 

Algjebra e Avancuar 2 10 250 105 
4 3 0 145 

MAT 598 Teze Diplome 20 500 0 0 0 0 500 

TOTALI 30 750 105 4 3 0 645 
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Nr. 

 

Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  

 

Kredi

te 
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e
 

    

1 
MAT 

421 

Analiza 1 

Nje  nderthurje  e njohurive  teorike  dhe problemeve  praktike.  Do të  trajtohen 

njohuri të sistemeve te numrave reale dhe komplekse, te hapesirave metrike, te 

vargjeve dhe serive numerike si dhe thellime ne veti te tilla si vazhdueshmeria, 

diferencueshmeria, integrueshmeria e funksionit.   

 

 

10 

2 
MAT 

422 

Analiza 2 

Do të  trajtohen koncepte te tilla, si: konvergjenca uniforme e vargjeve te 

funksioneve, serite furie, gama funksioni, transformimet lineare ne hapesiren 

euklidiane, integrimi dhe format diferenciale, Teorema e Stokut, analiza vektoriale.   

 

10 

3 
MAT 

451 

Algjebra 1 

Kjo është një algjebër abstrakte per vitin e parë master e cila fokusohet kryesisht 

në grupet dhe strukturën e tyre. Algjebra sot është një fushë shume e gjere dhe e 

larmishme e per rrjedhoje permbajtja e ketij kursi te pare nuk mund te jap nje 

panorame te plote, e megjithate mjaftueshem ceshtje jane perfshire ketu ne 

menyre qe studenti te krijoje nje ide me te drejte rreth grupeve dhe stuktures se 

tyre brenda nje semestri. Çështjet e adresuara me se pari jane ne lidhje me: 

10 
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grupet, gjysmegrupet, nëngrupet, homomorphismat, teoremat isomorfizmave, 

grupet e lirë, paraqitjet e grupeve. Së dyti, ne fokusohemi në strukturën e grupit: 

produktet e drejtpërdrejta,teorema  Krull – Schmid, veprimet grupeve, grupet 

simetrike, teorema Sylow, grupe me rend te ulet, kompozimet e serive, grupet e 

përgjithshme lineare, grupet e zgjidhshme, grupet nilpotent, grupet gjysme – 

direkte. 

 

 

4 

 

MAT 

452 

Algjebra 2 

Një hyrje te unaza dhe idealet, domenet integrale, fushat dhe shtrirja e fushave. 

Ndërtimet gjeometrike dhe  

një hyrje në teorinë e Galois. Ne kete kurs fillohet me studimin e unazave, idealet 

dhe unazat faktore, unazat e plota, idealet prim dhe maksimal. Jepet koncepti i 

homomorfizmave midis unazave dhe vetit e tyre.  Per te kaluar me pas te unazat 

polinomiale, faktorizimi i polinomeve, testet e thjeshtueshmerise se polinomeve, 

thjeshtueshmeria ne unazat e plota. Me pas kalohet ne studimin e fushave, 

zgjerimi i fushave,  teorema themelore e fushave,  fushat e ndarshme, zgjerimet 

algjebrike, fushat e fundme, ndertimet gjeometrike. 

Ne kapitullin e fundit  studiohet teoria Galua, teorema themelore e teoris Galua, 

zgjidhshmeria e polinomeve ne radikal, polinomet ciklotomik dhe ndertimi i nje n-

brinjeshi te rregullt. 

  

10 

5 
MAT 

521 

Analiza Reale dhe Komplekse 1 

Në trajtimin e teorisë së bashkësive, trajtohet në mënyrë të posaçme rasti i 

bashkësive të fundme, duke evidentuar veti konkrete të tyre. Plotësohet më mirë 

aritmetika e kardinalëve duke evidentuar barazime konkrete të nevojshme për një 

10 
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vlerësim më të qartë të lidhjeve të ndryshme midis kardinalëve në bashkime, prerje 

dhe prodhime karteziane bashkësish. Trajtohet në mënyrë më të plotë rasti i 

bashkësive Lebeg të matshme dhe me masë të fundme, duke mundësuar që 

bashkësitë e matshme të kufizuara të shqyrtohen si një rast i veçantë i këtij 

koleksioni. Në trajtimin e analizës komplekse shqyrtohet funksioni analitik, 

teorema Koshi-Gursa, teorema integrale Koshi dhe aplikimet e saj si: parimi i 

maksimumit, teoria e mbetjeve dhe njehsimi i integralit me vlera reale sipas një 

konturi. Gjithashtu janë trajtuar dhe seritë e Tejlorit dhe ajo e Laurentit si dhe 

pikat singulare dhe polet. 

 

6 
MAT 

551 

Algjebra e Avancuar 1 

Ky eshte nje kurs i algjebres abstrakte per vitin e dyte master i cili fokusohet 

kryesisht tek teoria e grupeve dhe teoria e unazave. Ne kemi zgjedhur disa teorema 

te rendesishme dhe perfaqesuese. Temat e zgjedhura jane: 1 - Grupet dhe 

homomorfizmave ( permutationet , ciklet , faktorizimi në cikle te ndare , 

permutacionet cift dhe tek, gjysmegrupet, homomorfizmat e grupeve). 2 – Teoremat 

e izomorfizmave ( teorema e Lagranzhit , grupet ciklike, nëngrupet normale , 

grupet faktore, teoremat e izomorfizmave , teorema e korrespondences , prodhimet 

direkte ) . 3 – Grupet simetrike dhe G – bashkesite  ( konjugimet , grupe simetrike , 

thjeshtësia e An ) , 4 - Teoremat Sylow ( p - grupet , teorema Sylow, grupet me 

rend te ulet ), 5 - Serite normale (teorema Jordan – Holder  , grupet e zgjidhshme , 

dy teoremat e Hall, seri qendrore dhe grupet nilpotent ), 6 – Grupet e fundem 

direkte (teorema themelore, teorema themelore e grupeve të fundem abelian ), 7 – 

Problemi i zgjerimeve (problemi i zgjerimeve, automorfizamt e grupeve , prodhimet 

gjysme direkte ) . 8 - Unazat ( nenunazat dhe idealet , homomorfizmat , domain 

dhe fushat, polinome në një dhe në disa variabla , seri fuqi te pergjithshme, PID ,  

UDF  , unaza e Noetherit ) . 

 

10 
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7 
MAT 

553 

Probabilitet dhe Statistike 

1. Hapësirat probabilitare, Probabiliteti me kusht dhe pavarësia: 
Probabiliteti me kusht, teorema Bayes, pavarësia 

2. Shpërndarje probabilitare më të zakonshme, diskrete dhe të vazhdueshme 
3. Ndryshoret e rastit: përkufizimi, ndryshoret e rastit discrete, ndryshoret e 

rastit të vazhdueshme, vektorët e rastit, pritja matematike me kusht 
4. Shumat e ndryshoreve të rastit, diskrete dhe të vazhdueshme 
5. Transformimet e ndryshoreve të rastit 
6. Konvergjenca dhe teoremat limite: Mosbarazimi i Çebishovit, ligji i dobët i 

numrave të mëdhenj, teorema qendore limite, konvergjenca sipas 
shpërndarjes dhe funksionet karakteristike 

7. Shpërndarja e zgjedhjes: zgjedhje nga një popullim, shpërndarja e 
zgjedhjes e një shume dhe e mesatares, shpërndarja binomiale, 
shpërndarja normale e mesatares së zgjedhjes, shpërndarja e dispersionit 
të zgjedhjes. 

8. Statistika inferenciale: vlerësimi i parametrave, vlerësimi pikësor dhe 
intervalor, moszhvendosja, efektiviteti, vlerësimet me dispersionin më të 
vogël, vlerësimi i parametrave: metoda e përgjasisë maksimale dhe metoda 
e momenteve, intervalet e besimit për parametrin e shpërndarjes 
binomiale dhe parametrat e shpërndarjes normale. 

9. Statistika inferenciale: testet e hipotezave: rregulli i marrjes së vendimit, 
gabimi i llojit të parë dhe gabimi i llojit të dytë, shpërndarja normale dhe 
testimi i hipotezave për parametrat e saj, problemet për dy zgjedhje. 

10. Statistika inferenciale: testet e pajtimit 
11. Regresioni: kovarianca dhe korrelacioni, regresi i thjeshtë linear, metoda e 

katrorëve më të vegjël, hyrje në modelin linear.  
12. Paketa statistikore, hyrje 

 

10 

8 CS 446 

Perdorimi i Teknologjise ne Mesimdhenie 

Pergatitja me kompetencat e nevojshme ne perdorimin e teknologjise se 

informacionit dhe komunikimit ne proceset didaktike te mesimdhenies, duke u 

përqëndruar në përdorimin e pajisjeve kompjuterike dhe software. Rritja e aftësive 

10 
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pedagogjike dhe të kuptuarit e TIK-ut e cila është thelbësore për përdorimin efektiv 

të teknologjive të reja në arsim. 

Qellimi themelor i perdorimit te teknologjise ne mesimdhenie eshte te siguroj nje 

proçes me kualitet, dhe me efikasitet ne mesim. Per kete arsye teknologjia ne 

mesimdhenie duhet te organizohet ne nje menyre te tille qe te sjell realizimin e 

ketij qellimi. 
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9 

MAT 

552 

Algjebra e Avancuar 2 

Një studim i detajuar i teorisë se moduleve, të Teoremat e  dekompozimit, algjebër 

lineare. Teoria e fushave, zgjerimet e fushave, fushat e fundme, ndërtimet 

gjeometrike, teoria  Galois, zgjidhshmëria me radikalet, llogaritja e grupeve Galois 

te polinomeve.  

 

 

10 

 

 

 

MAT 

554 

 

Matematike e Aplikuar 

Teori grafesh. rruget, ciklet, pemet, lidheshmeria, grafet e orientuar. Grafet dhe 

digrafet Hamiltonian dhe Eulerian. Aplikimet. Aplikimet   statistikore,   njohurite  ne  

programet  SSPS,  R.  Trajtimi i njohurive baze te analizes së   regresit.   Regresi   linear  i   thjeshtë,   

regresi i   shumëfishtë.  Analiza e  variancës.   Analiza e faktorëve të modelit.   Ndërtimi i   modelit   

dhe  efektet  e ndikimit   të  koefiçentëve  në  të.   Metodat   parametrike  të  analizës.  Serite  

kohore.  Analiza e tyre né  R.  

 

MAT 

522 

 

Analiza Reale dhe Komplekse 2 

Masa Lebesgue, funksionet e të matshme dhe integral i Lebesgue, teoremat e 

konvergjencës; funksionet monotone, variacioni i kufizuar dhe vazhdueshmeria 

absolute. Hapësirat LP; produkti i masave dhe teorema Fubini-së; Teorema e 
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 Radonit-Nikodym. 

10 

MAT 

410 

Hyrje ne Topologji 

Ky kurs na jep nje hyrje ne topologji, duke mbuluar temat themelore të analizës 

moderne dhe gjeometrise. Ajo gjithashtu merret me tema si hapësirat topologjike 

dhe funksioneve të vazhdueshme, të lidhjes, kompaktesise, aksiomat e ndarjes, 

dhe tema të zgjedhura të mëtejshme të tilla si hapësirat funksion, teoremat 

metrike dhe te grupit themelor. 

10 MAT 

481 

Kriptografi 

Konceptet elementare në kriptografi, kriptosistemet klasike, kriptografia me celes 

publik, nënshkrimet dixhitale, skemat e origjinalitetit, aritmetika modulare, rrënjët 

primitive, testimi i primitivitetit. Të paktën një kurs matematike në ose mbi nivelin 

e 3000 dhe me një gjuhë programimi apo një sistem kompjuterik është e 

nevojshme. 4176 me: Logaritmet Diskrete; testet pseudoprime, Faktorizimi 

Pollard- rho, grupet, mbetjet katrore, kriptosystemet me kurba  eliptike  dhe 

faktorizimet, teori kodesh, kriptografia kuantike. 

MAT 

433 

Metoda Numerike 

Libri- Analiza Numerike Fatmir Hoxha 

Perafrimi i gabimit, perafrimi dhe interpolimi, integrimi numerik, metodat e 

zgjidhjes se ekuacioneve,Runge- Kutta dhe metodat e gabimit. 

 

D
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m

a
 

11 
MAT 

598 

Teze Diplome 

Teza e diplomes eshte nje punim shkencor i realizuar nga studenti, ku praktika 

dhe teoria nderthuren se bashku. Studentet duhet te tregojne aftesine e tyre per te 

analizuar burimet teorike dhe praktike duke parashtruar konkluzione te reja 

dhe/ose reflektime kritike ne lidhje me tematikat. 

20 
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Departamenti i Matematikës 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MS Matematikë – Financë 
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V
it

i 
I 

S
e
m

e
s
tr

i 

Kodi Lënda 

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semester 

Brenda 

&jasht 

auditorit 

Tot. orë 

/ 

semester 

në 

auditorit 

Totali orë / 

javë në 

auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

CN 470 Inteligjenca Artificiale 8 200 75 3 2 0 125 

FIN 423 Financat Publike 8 200 75 3 2 0 125 

FIN 422 Teoria e Avancuar e Tregjeve dhe Institucioneve 6 150 60 3 1 0 90 

 MAT 421 Analiza 1 10 250 105 4 3 0 145 

TOTALI 32 800 315 13 8 0 485 

S
e
m

. 
II

 

FIN 419 Drejtim Financiar Nderkombetar 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 433 Metoda Numerike 10 250 105 4 3 0 145 

MTH 450 Hyrje ne Matematike Financiare 1 10 250 120 4 3 1 130 

TOTALI 28 700 300 11 8 1 400 

  

V
it

i 
2
 S
e
m

. 
I 

FIN 543 Investimet dhe Pasurite e Paluajtshme, Analiza dhe Financimi 8 200 90 3 3 0 110 

FIN 515 Analiza e Pasqyrave Financare 8 200 75 3 2 0 125 

FIN 536/ FIN 430 Teoria Moderne e Manaxhimit te Portofolit/ Financat Personale  6 150 60 3 1 0 90 

MAT 553 Probabilitet dhe Statistike 10 250 90 4 2 0 160 

TOTALI 32 800 315 13 8 0  485 

S
e
m

. 

II
 FIN 563 Drejtimi i Ndermjetesve Jobankar 8 200 75 3 2 0 125 
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MAT 598 Teze Diplome 20 500 0 0 0 0 500 

TOTALI 28 700 75 3 2 0 625 

 

TOTALI MASTER SHKENCOR NE MATEMATIKE- FINANC 120 3000 1005 

   

1995 
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Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  

 

Kredite 
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1 

MTH 

450 

Hyrje ne Matematiken  Financiare I 

Modelet Stokastike te tregjeve financiare. Kontratat përpara dhe të ardhmes. Opsionet evropiane dhe 

masat ekuivalente rrip freri. Mbrojtja e strategjive dhe menaxhimit të riskut. Modelet  e strukturave 

dhe derivatet e normave të interesit. Ndalimi optimal dhe opsionet amerikane. 

10 

2 FIN 419 

Drejtim Financiar Nderkombetar 

Lënda synon të japi njohuri studentëve mbi informacionet bazë të koncepteve më të 

rëndësishme në Financat Ndërkombëtare. Në fillim të këtij kursi studentët do të mësojnë 

gjërat më të rëndësishme në tregjet financiare dhe se si funksionojnë tregëtitë 

ndërkombëtare financiare, flukset e kapitalit, përqindjet e interesit, inflacioni dhe rregullat 

monetare e fiskale. Më së fundi do të studiojmë se si këto çështje ndikojnë në vendimet që 

marrin investitorët dhe koorporatat. Do të diskutohen tema të tjera në lidhje me tregjet e 

këmbimit valutor, tregjet internacionale të bonove, se si mund të eleminosh riskun e 

tregjeve të huaja, valuta dhe kriza financiare se si të përcaktosh vleren e aseteve 

internacionale, buxheti kapital, rritja e kapitalit ndërkombetar.   

Lënda synon të kontribuojë në plotësimin e njohurive dhe të aftësive vendimarrëse të 

specialisteve të manaxhimit të biznesit. Studentët duke studiuar konceptet bazë të 

Financave Ndëerkombëtare  do të jenë në gjendje të orientohen më mirë në situata të 

vështira dhe kritike, ku zgjedhjet nuk janë të lehta dhe për më tepër nuk mund të merren 

të gatshme nga ligjet dhe rregullat. 

Përsa i përket temave që trajtohen në këte lëndë  mund të themi se objekti i tyre është 

kompleks dhe varion në saj të natyrës metodologjike,  si dhe nga diferencat  që ekzistojnë 

në shkallën e zhvillimit ekonomiko-shoqëror, nga tradita, niveli i emancipimit social etj 

 

8 

 

 

MAT 

553 

Probabilitet dhe Statistike 

13. Hapësirat probabilitare, Probabiliteti me kusht dhe pavarësia: Probabiliteti me kusht, teorema Bayes, 
pavarësia 

10 
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3 14. Shpërndarje probabilitare më të zakonshme, diskrete dhe të vazhdueshme 

15. Ndryshoret e rastit: përkufizimi, ndryshoret e rastit discrete, ndryshoret e rastit të vazhdueshme, 
vektorët e rastit, pritja matematike me kusht 

16. Shumat e ndryshoreve të rastit, diskrete dhe të vazhdueshme 

17. Transformimet e ndryshoreve të rastit 

18. Konvergjenca dhe teoremat limite: Mosbarazimi i Çebishovit, ligji i dobët i numrave të mëdhenj, 
teorema qendore limite, konvergjenca sipas shpërndarjes dhe funksionet karakteristike 

19. Shpërndarja e zgjedhjes: zgjedhje nga një popullim, shpërndarja e zgjedhjes e një shume dhe e 
mesatares, shpërndarja binomiale, shpërndarja normale e mesatares së zgjedhjes, shpërndarja e 
dispersionit të zgjedhjes. 

20. Statistika inferenciale: vlerësimi i parametrave, vlerësimi pikësor dhe intervalor, moszhvendosja, 
efektiviteti, vlerësimet me dispersionin më të vogël, vlerësimi i parametrave: metoda e përgjasisë 
maksimale dhe metoda e momenteve, intervalet e besimit për parametrin e shpërndarjes binomiale 
dhe parametrat e shpërndarjes normale. 

21. Statistika inferenciale: testet e hipotezave: rregulli i marrjes së vendimit, gabimi i llojit të parë dhe 
gabimi i llojit të dytë, shpërndarja normale dhe testimi i hipotezave për parametrat e saj, problemet 
për dy zgjedhje. 

22. Statistika inferenciale: testet e pajtimit 

23. Regresioni: kovarianca dhe korrelacioni, regresi i thjeshtë linear, metoda e katrorëve më të vegjël, 
hyrje në modelin linear.  

24. Paketa statistikore, hyrje 
 

 

4 

 

FIN 423 

Financat Publike 

Lënda është është ndër lëndët e formimit bazë për studentët e Diplomës së nivelit MASTER, 

në Financë, në Matematikën Financiare, në Real Estate, në Ekonomiks dhe Master në 

Administrimin Publik, të Universitetit të Vlorës. Ajo jep njohuritë e nevojshme për formimin 

me kulturën dhe teknikën  profesionale të të gjithë studentëve të këtyre diplomave në këtë 

fakultet, të cilat bëjnë pjesë në kërkesat bazë të  formimit profesional të fushës së 

Administrimit Publik apo të profesionistit të fushës së matematikës financiare. 

 

8 

5 
MAT 

421 

Analiza 1 

Nje  nderthurje  e njohurive  teorike  dhe problemeve  praktike.  Do të  trajtohen njohuri të 

10 
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sistemeve te numrave reale dhe komplekse, te hapesirave metrike, te vargjeve dhe serive numerike 

si dhe thellime ne veti te tilla si vazhdueshmeria, diferencueshmeria, integrueshmeria e funksionit.   

 

6 FIN 515 

Analiza e Pasqyrave Financiare 

Ky kurs fokusohet në njohuritë dhe shprehitë e nevojshme për një analizë të hollësishme të 

gjendjes dhe performancës financiare. Ai synon së pari kultivimin e aftësisë për të lexuar e 

kuptuar sistemin modern të publikimit të gjendjes financiare, të komunikimit financiar dhe 

teknikave analitike të nevojshme për të kryer analizën e pasqyrave financiare. Së dyti ky 

kurs ka për qëllim të kultivojë aftësinë dhe zotësinë për të përdorur teknikat dhe mjetet e 

përshtatshme të analizës dhe interpretimit të gjendjes dhe performancës financiare të 

njësisë ekonomike. Një vend të rëndësishëm në këtë kurs zënë trajtimet që lidhen me 

vlerësimin e kompanisë, me vlerësimin e fitimit, të përfitueshmërisë e riskut, të cilat nuk 

mund t’i shmangen trajtimit sipas standarteve të reja të vlerësimit të performancës 

financiare të njësisë ekonomike. Në çdo kapitull ka shembuj konkretë të shoqëruar nga 

pasqyra financiare të njësive ekonomike të ndryshme, të vendit apo të huaja, për të 

mundësuar të kuptuarit e koncepteve, lidhjen e treguesve të pasqyrave financiare me njëra 

tjetrën dhe përdorimin e tyre në të njëjtën kohë.  

. 

8 

7 FIN 563 

Drejtimi i Ndermjetesve Jobankar 

Programi lëndës “Drejtimi i ndërmjetësve financiare jo banka” ka për objektivë të shpjegojë 

dhe tu mësojë studentëve të nivelit pasuniversitar kategoritë e ndryshme të riskut me të 

cilën ballafaqohen të gjitha kategoritë e subjekteve mikro dhe makroekonomike. Këtu 

synohet të shpjegohen llojet e risqeve që kërcënojnë individin dhe bizneset, të lidhura 

ngushtë me pasojat që sjellin ngjarjet e ndodhura nga provokimi i risqeve.  

Transferimi i risqeve dhe mbrojtja nga dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë ato 

janë bërë sot objekti i një prej bizneseve më të rëndësishme të botës së financës, të 

kompanive të sigurimeve. Vetë kompanitë e sigurimeve janë ndër operatorët më aktivë të 

sistemit financiar dhe të tregut të kapitaleve.  

Risqet kërconojnë me rradhë jetën, pasurinë dhe përgjegjësinë e personave fizikë dhe 

8 
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juridikë. Pikërisht shpjegimi i llojeve të ndryshme të risqeve dhe mënyrat e mbrojtjes prej 

tyre, janë objekt i lëndës.  

Në program i është kushtuar rëndësi e madh shpjegimit dhe vlerësimit të dëmeve që 

shkaktojnë risqet e sigurueshme. Po kështu vënd të rëndësishëm zë trajtimi i konceptit të 

llogaritjes së primit, të aktuaristikës dhe të vlerësimit matematikor dhe statistikor të riskut. 

 

8 FIN 543 

Investimet ne Pasurite e Paluajtshme, Analiza dhe Financimi 

Ky kurs  ka synim kryesor të pajisë studentët  me njohuritë më të mëtejshme në fushën e 

pasurive të paluajtshme. 

Programi përfshin  dhënien e njohurive të rëndësishme mbi operatorët që operojnë në këtë 

treg si edhe modelin ekonomik që përdoret për analizën e ketij tregu. Një vend të 

rëndësishëm do të zërë në program financimi i sektorit residencial si një ndër segmentet më 

të rëndësishëm të tregut të pasurive në vendin tonë i shoqëruar me njohuritë në proçesin e 

taksimit të këtyre pasurive. Gjithashtu do të njihen me strukturën e kompanive që veprojnë 

në këtë treg në disa prej vendeve të zhvilluara. Analiza e riskut të këtij tregu marrja e 

aftësive për njohjen e risqeve që mbartin investitorët që investojnë në këtë treg do të kenë 

një rëndësi  jo vetëm nga pikpamja teorike por edhe praktike. Programi është një 

ndërthurje midis përvojës më të mirë botërore në fushën e  investimeve  në tregjet botërore 

të pasurive të paluajtshme me realitetin shqiptar, i cili ndryshon në vazhdimësi.  

 

 

8 

9 
MAT 

433 

Metoda Numerike 

Shpërhapja e gabimeve në procesin e njehsimit 

1.1 Aritmetika e kompjuterit dhe gabimet e rrumbullakimit. 

1.2 Burimet dhe klasifikimi i gabimeve. Gabimet në procesin e njehsimit. 

10 
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2. Metoda për zgjidhjen e ekuacioneve  

2.1 Algoritmet iterative. Metoda e Përgjysmimit.  

2.2 Metoda e Njutonit dhe ajo e Prerëses. 

2.3 Polinomet algjebrike. Testet e ndalimit të një procesi iterativ.  

3. Zgjidhja e sistemeve të ekuacioneve lineare dhe jolineare 

3.1 Metodat e Gausit dhe Gaus-Zhordanit 

3.2 Faktorizimi LU. Matrica e anasjellë 

3.3 Metodat iterative. Metodat e Jakobit e Gaus-Seidelit. 

3.4 Metoda e Njuton-Rafsonit. Dy versione të saj. 

4. Përafrimi dhe Interpolimi 

4.1 Interpolimi i funksioneve me polinome. Trajta e Lagranzhit..  

4.2 Diferencat e ndara. Diferencat e fundme. Trajtat përkatëse të polinomit interpolues.  

4.3 Përafrimi i funksioneve me polinome. Metoda e katrorëve më të vegjël. 

5. Diferencimi dhe integrimi numerik i funksioneve 

5.1 Diferencimi numerik i funksioneve. Disa formula të thjeshta.  

5.2 Formula që dalin nga interpolimi. Ekstrapolimi në limit.  

5.3 Metodat e Njuton-Kotes-it. Metodat e përbëra 

5.4 Metodat e Gausit dhe ato adaptive. Formulat e kubaturës. 
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6. Njehsimi i vlerave dhe vektorëve vetjakë të një matrice 

6.1 Veti të vlerave dhe vektorëve vetjakë. Teorema Gershgorin-Hadamard.  

6.2 Metoda e fuqisë. Metoda e deflacionit. 

6.3 Metodat e Givensit dhe Householderit  

6.4 Metoda iterative e Jakobit  

7. Zgjidhja numerike e problemit Koshi dhe problemit të vlerave kufitare 

7.1 Metoda numerike për ekuacionet diferenciale të zakonshme.  

7.2 Problemi i vlerës fillestare. Metodat e tipit Runge-Kutta.  

7.3 Problemi i vlerave kufitare. Metoda e diferencave të fundme.  

10 FIN 422 

Teoria e Avancuar e Tregjeve dhe Institucioneve 

Lënda Tregjet dhe Institucionet Financiare ka si qëllim kryesor të pais studentët e vitit të parë të 

programit “Master i Shkencave në FINANCË”, të Fakultetit të Ekonomise, me njohuri të thelluara për 

tregjet dhe institucionet financiare për kontratat e ndryshme, për bursën dhe funksionimin e saj, për 

ofertat publike e ndërmjetësit financiarë, etj. 

Nëpërmjet zhvillimit të leksioneve e seminareve të kësaj lënde synohet të realizohet   konsolidimi i 

njohurive për tregun monetar, tregun valutor dhe tregjet e kapitalit, për instrumentet financiare dhe 

për titujt e ndryshëm. Studenti paiset me njohuri edhe Programi i kësaj lënde zhvillohet me studentët 

e programit Master i Shkencave në Financë. Ky program synon t’i pajis studentët me njohuritë e 

nevojshme për tregjet financiare dhe treguesit e tregjeve financiarë, për produktet që tregtohen në to 

dhe mënyrat e tregtimit, për bursën e letrave me vlerë dhe për kërkesat e domosdoshme që duhet të 

plotësojnë shoqëritë për t’u kuotuar në këtë bursë, për kontratat me afat për shitblerjen e 

instrumenteve financiare, etj 

 

6 
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11 CN 470 

Inteligjenca Artificiale 

Ky kurs trajton idete dhe principet themelore ne  fushen e inteligjences se kompjuterave. Trajtohen 

ceshtje te rendesishme te Inteligjences Artificiale, si: agjentet dhe mjedisi, kerkimi ku trajtohen  

Strategjite e Kerkimit. Kerkimi ne gjeresi, kerkimi sipas kostos uniforme, kerkimi ne thellesi, 

kerkimime thellesi te limituar, kerkimi ne thellesi iterativ, kerkim dydrejtimesh, prezantimi i 

njohurive me fokus logjiken first-order , arsyetimi ku trajtohen algoritmat e gjenerimit te planeve, 

arsyetimi ne kushtet e paqartesise ne sistemet probabilistike dhe fuzzy, si dhe te mesuarit ne rrjetat 

neurale, peme vendimi, algoritmat evolucionare. Synojme qe studenti te njohe principet themelore 

te sistemeve inteligjente, te njohe metodologjite e aplikuara ne sistemet inteligjente, te mund te 

zgjedhe sistemin e duhur per nje pune te dhene, te dizenjojne programe agjentesh te tipeve te 

ndryshme, te  njohin teknikat e prezantimit te njohurive, arsyetimin dhe te implementojne disa 

algoritma learning ne agjentet inteligjente. 
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12 

FIN 430 

 

Financat Personale 

Në këtë kurs studentët do të marrin njohuri për çështje të ndryshme të financave personale 

si: planifikimi financiar i familjes, aktivet e financave personale, pasivet e financave 

personale, raporti i të ardhurave familjare, buxhetimi në financat e familjes, tatimet mbi të 

ardhurat personale, etika në financat personale etj. Në përfundim të këtij kursi studentët 

marrin njohuri të mjaftueshme që i bëjnë ata të aftë që të japin ndihmë dhe asistencë të 

tjerëve në planifikimin e financave të tyre personale.  

 

6 

FIN 536 

 

 

Teoria e investimeve dhe menaxhim i portofolit 

 

Programi lëndës “Drejtimi i portofolit” ka për objektivë të shpjegojë dhe tu mësojë 

studentëve kategoritë e ndryshme të riskut, kompozimin e portofolit si instrument i 

menaxhimit te risqeve, diversifikimit si dhe te gjitha teknikat e lidhura me menaxhimin e 
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fondeve te investuara ne tregjet financiare dhe arritjen e nje kthimi te qendrueshem. 
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MAT 

598 

Teze Diplome 

Teza e diplomes eshte nje punim shkencor i realizuar nga studenti, ku praktika dhe teoria 

nderthuren se bashku. Studentet duhet te tregojne aftesine e tyre per te analizuar burimet teorike 

dhe praktike duke parashtruar konkluzione te reja dhe/ose reflektime kritike ne lidhje me tematikat. 

20 
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Departamenti i Matematikës 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MS në Aktuaristikë 
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Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  
 

Kredite 
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1 MTH 410 

Metodat Kompjuterike ne Finance 

 Monte Karlo, ndryshimet e fundme, pemët dhe  metodat e transformimit për zgjidhjen numerike të    

ekuacioneve diferenciale te pjeseshme në finance. Theksi është në çmimet e derivative të sigurisë. 

10 

2 MAT 421 

Analiza 1 

Masat e Lebesgue, funksionet e matshme dhe integralet  Lebesgue, teorema e konvergjencës; 

funksionet monoton, kufizimin e ndryshimit  dhe vazhdimësinë absolute. 

10 

3 MTH 450 

Hyrje ne Matematiken  Financiare I 

Modelet Stokastike te tregjeve financiare. Kontratat përpara dhe të ardhmes. Opsionet evropiane dhe 

masat ekuivalente rrip freri. Mbrojtja e strategjive dhe menaxhimit të riskut. Modelet  e strukturave 

dhe derivatet e normave të interesit. Ndalimi optimal dhe opsionet amerikane. 

10 

4 MTH 531 

Modelet Aktuariale. Ngjarjet e Jetes 1 

Te cilesosh ndikimin financiar të ngjarjeve të pasigurta është sfidë qendrore e matematikës 

aktuariale.Qëllimi i këtij kursi është të mësojë teorinë bazë aktuariale të modeleve matematikore për 

paqartësitë financiare, kryesisht në kohën e vdekjes. Temat kryesore janë zhvillimi i (1) shpërndarjet 

e probabilitetit për jeten e ardhme me variable te rastit, (2) metoda e probabilitetit për pagesat 

financiare në vdekje apo mbijetesë, etj. 

10 

5 MTH 541 

Modelimi Aktuarial 1 

Modelet e vleresimit te pagesave te jetes. Tema te vecanta perfshijne modele te mbijeteses  dhe tabela 

te jetes, si dhe perdorimi i tyre ne llogaritjen e shperblimeve neto dhe  rezervave. 

10 

6 MAT 553 Probabilitet dhe Statistike 10 
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Libri-Probabiliteti dhe Statistika e Aplikuar Llukan Puka 

Shpërndarja e variablave të rastit, probabiliteti me kusht dhe pavarësia stokastike, shpërndarje të 

veçanta, funksionet e variablave të rastit, vlerësim intervalor, vlerësimi pikësor, kontrolli i hipotezës 

dhe analiza e variances. 

7 CS 446 

Perdorimi i Teknologjise ne Mesimdhenie 

Pergatitja me kompetencat e nevojshme ne perdorimin e teknologjise se informacionit dhe 

komunikimit ne proceset didaktike te mesimdhenies, duke u përqëndruar në përdorimin e pajisjeve 

kompjuterike dhe software. Rritja e aftësive pedagogjike dhe të kuptuarit e TIK-ut e cila është 

thelbësore për përdorimin efektiv të teknologjive të reja në arsim. 

Qellimi themelor i perdorimit te teknologjise ne mesimdhenie eshte te siguroj nje proçes me kualitet, 

dhe me efikasitet ne mesim. Per kete arsye teknologjia ne mesimdhenie duhet te organizohet ne nje 

menyre te tille qe te sjell realizimin e ketij qellimi. 

 

10 
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8 

MTH 421 

Matematike e Avancuar per Ekonomine 

Modelet statike dhe optimizimi static. Modelet dinamike.Optimizimi intertemporal.K. SYDSAETER, P. 

HAMMOND, A. SEIERSTAD, A. STROM, Further Mathematics for Economic Analysis, Financial 

Times/Prentice Hall, 2nd Edition, 2008.M. HOY, J. LIVERNOIS, C. McKENNA, R. REES, A. 

STENGOS, Mathematics for Economics, MIT Press, 2nd Edition, 2001 (Chapters 17 to 25); 

 

10 
MAT 422 

Analiza 2 

Hapësirat LP; masat e produktit dhe teorema Fubini-së; radonit-Nikodym teorema. 

MAT 433 

Metoda Numerike 

Libri- Analiza Numerike Fatmir Hoxha 

Perafrimi i gabimit, perafrimi dhe interpolimi, integrimi numerik, metodat e zgjidhjes se 

ekuacioneve,Runge- Kutta dhe metodat e gabimit. 

9 STAT 441 
Modelimi Financiar dhe Menaxhimi i Riskut. 

Regres jo i parametrizuar dhe kurba e lemuar. Modelimi i avancuar i serive kohore dhe parashikimi. 

10 
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Masat e rrezikut të tregut. Modelimi i perafrimeve substanciale dhe empirike në tregjet financiare. 

Strategjitë statistikore tregtare. 

MTH 451 

Hyrje ne Matematiken  Financiare II 

Vazhdim i  MTH 450. 

1

0 

MTH 532 

Modelet Aktuariale. Ngjarjet e Jetes 2 

Proceset Poisson;  Proceset Markov (10) 

Ky kurs mbulon materiale për  Shoqërinë  Aktuare per provimin e MLC-se, 

modelet aktuariale, pasigurite e jetes: Proceset Poisson  dhe Proceset Markov dhe materiale 

për Shoqërinë  Aktuarë per provimin e MEF-it , Ekonomi Financiare. 
10 

MTH 542 

Modelimi Aktuarial 2 

Modelet frekuente dhe strikte. Modelet e shperndarjes, proceset stokastike dhe modelet e 

falimentimit. 
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1 

MAT 598 

Teze Diplome 

Teza e diplomes eshte nje punim shkencor i realizuar nga studenti, ku praktika dhe teoria 

nderthuren se bashku. Studentet duhet te tregojne aftesine e tyre per te analizuar burimet teorike 

dhe praktike duke parashtruar konkluzione te reja dhe/ose reflektime kritike ne lidhje me tematikat. 

20 
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Departamenti i Matematikës 

Doktoratë në Matematike 

 

 

 

 

 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
189 

 

V
it

i 
I 

S
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i 

Kodi Lënda 

K
re

d
it

e
 Totali orë / 

semester 

Brenda 

auditorit 

Totali orë në 15 

javë në auditor 

Lex. Sem. Lab. 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 651 Teoria e avancuar e grupeve 8 40 25 15 0 

MAT 652 Topologji e përgjithshme 10 50 30 20 0 

MAT 663 Ekuacionet diferenciale, Integrimi numerik 8 40 25 15 0 

 

MAT 653 Statistika matematike 10 50 30 20 

 

                                                    TOTALI 36 180 80 50 0 

S
e
m

. 
II

 

MAT 602 Njohuri për software-t 8 40 25 15 0 

MAT 654 Njehsim paralel dhe i shpërndarë 8 40 25 15 0 

MAT 702 Plotësime në proçeset e rastit 8 40 25 15 

 

MAT 670 Teoria e moduleve dhe unazave, plotësime 8 40 25 15 0 

MAT 665 Nocione bazë të dinamikës topologjike 8 40 25 15 0 

MAT 631 Analiza Komplekse, Transformimet Fourier 8 40 25 15 0 

                                                   TOTALI 24 120 12 8 0 

                                                  GRAND TOTAL 60 300 92 58 0 
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Përshkrimi i lëndës  
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1 
MAT 

651 

Teoria e avancuar e grupeve 

Bashkësitë dhe predikatet. Relacionet e ndryshme. Funksionet dhe pasqyrimet, vetitë e tyre. Strukturat 

algjebrike, gjysmëgrupet, grupet, unazat. 

8 

2 
MAT 

625 

Topologji e përgjithshme 

Hapësirat topologjike dhe funksionet e vazhdueshëm, të lidhjes, kompaktësisë, aksiomat e ndarjes dhe 

tema të zgjedhura të mëtejshme të tilla si, hapësirat e funksioneve, teoremat metrike dhe ato të grupit 

themelor. 

10 

3 
MAT 

663 

Ekuacione diferenciale, Integrimi numerik 

Problemi i vlerës fillestare, metoda njëhapëshe dhe shumëhapëshe. Problemi i vlerave kufitare. Metoda e 

diferencave të fundme, metoda e elementeve të fundme. 

8 

 

4 

 

MAT 

653 

Statistika matematike 

Shpërndarja e variablave të rastit, probabiliteti me kusht dhe pavarësia stokastike, shpërndarje të 

veçanta, funksionet e variablave të rastit, vlerësimi intervalor, vlerësimi pikësor, kontrolli i hipotezës dhe 

analiza e  variancës.     

10 
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5 
MAT 

602 

Njohuri për software-t  

Përdorimi i një nga software-t e mëposhtëm për aplikime konkrete në, SPSS, MATLAB, R, MAPLE, GAP, 

STATA, MATHEMATICA. 

8 

6 
MAT 

654 

Njehsimi paralel dhe i shpërndarë 

Motivimi për njehsimin paralel, kompjuterat paralel, karakteristikat e performancës, zgjidhja e sistemeve 

lineare, metoda paralele për zgjidhjen e sistemeve jolineare, parimet e përgjithshme të modelit Kalim- 

Mesazhi. 

8 

7 
MAT 

702 

Plotësime në proceset e rastit 

Zinxhirët e markovit, martingalet, proçeset puasoniane, proçeset markoviane me hope, proçeset e 

8 
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ripërtëritjes, proçeset brouniane.  

8 
MAT 

670 

Teoria e moduleve dhe unazave, plotësime 

Morfizmat dhe kongruencat, modulet dhe homomorfizmat mbi to, algjebra e Bulit, kategoritë dhe 

funktorët. 

8 

  9 
MAT 

665 

Nocione bazë të dinamikës topologjike 

Harqet dhe homotopia, transformimet e Dekut, grupi i veprimeve, grupet fondamentale të sferës, të 

hapësirës projektive, të sipërfaqeve,etj. Vetitë bazë të homologjisë simplekse, grupet homologjike, 

homologjia e CW komplekse.  

 

 

 

10 

 

 

 

10 

MAT 

631 

 

Analiza komplekse, Transformimet Fourier 

Seritë Fourier, transformimet Fourier për funksionet e vazhdueshëm, transformimi i shpejtë Fourier, 

transformimi diskret Fourier i dixhitalizuar.  
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Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 

CS 131 

 

Hyrje ne Programim 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te informacionit, si organizohet dhe kodohet 

informacioni ne menyre elektronike dhe si perpunohet ai. Nje ceshtje tjeter e rendesishme perfshin  

menyrat e zgjidhjes se problemeve me ane te ndertimit te algoritmave. Gjithashtu kjo lende na njeh 

me nocionet baze te nje gjuhe programimi sic eshte C. Prezanton sintaksen e saj, instruksionet, 

strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimin e programeve ose pjese kodi duke krijuar bazat e 

programimit. 

8 

2 EGR 240 

Elektronike Analoge 

Jep njohuri të plota për qarqet elektronike që përpunojnë sinjalet analog, siç janë qarqet përforcues 

të sinjaleve, qarqet gjenerues të sinjaleve harmonik si dhe të impulseve me forma dhe frekuenca të 

ndryshme,Jep informacion të saktë për elementët përbërës të qarqeve analog, siç janë diodat 

gjysmëpërçuese tranzistorët, qarqet e integruara, përforcuesit operacionalë etj. 

6 

3 

 

ENGT 131 

 

Anglisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën angleze. Ne 

këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

6 

4 

 

FIZ 151 

 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe 

termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe 

valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e 

koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 

studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne 

disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 

nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre 

gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te 

pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

8 

5 

 

FIZ 152 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, 

8 
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 magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura 

atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin 

e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta 

e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, 

biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e 

njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 

studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e 

shkencave dhe inxhinierive. 

6 

 

FIZ 221 

 

Termodinamike 

Gjate ketij kursi studentet do te njihen me ligjet e termodinamikes qe perfshijne kuptimin e vetive 

termodinamike te lendes dhe aplikimin e parimeve te termodinamikes dhe teorise kinetike ne 

sistemet termodinamike. Parimet e termodinamikes per gazet ideale dhe reale, rrjedhime dhe 

aplikime, entropia, ekuilibri, teoria kinetike, gjendjet fazore, mekanika statistike. 

8 

7 

FIZ 231 

 

Optika 

Synimi i ketij kursi eshte te formoje perfytyrime shkencore botekuptimore per driten si objekt fizik 

me gjendje valore - korpuskulare ku ne varesi te kushteve eksperimentale shfaq here veti valore 

(inteference difraksion) here veti korpuskulare, (efekti Kompton), efekti fotoelektrik, cifti elektron- 

pozitron. Ne kete kurs fokusi eshte kryesisht ne interpretimin e dukurive optike rreth konceptit te 

koherences i aplikuar tek lazerat dhe mazerat. 

8 

8 

 

FIZ 261 

 

Mekanike Klasike 

Nje studim i thelluar i mekanikes klasike. Gjate zhvillimit te kursit do te trajtohen: Aplikime te ligjeve 

te Njutonit ne pikat materiale, sistemin e pikave materiale, oshilatoret harmonike, forcat qendrore, 

sistemet e referimit te nxituar, ligjet e ruajtjes, mekanika e Hamiltonit dhe Langranzhit, dinamika e 

trupit te ngurte. 

8 

9 

FIZ 270 

 

Valet 

Ne kete kurs trajtohen lekundjet dhe valet ne sistemet mekanike, elektromagnetike dhe optike. 

Gjithashtu paraqiten metodat perkatese matematikore, duke perfshire variablat komplekse, analizen 

Fourier. Temat qe perfshihen: lekundjet e lira dhe te detyruara, rezonanca, mbivendosja, vala 

bredhese, ekuacionet e Maksuellit dhe valet elektromagnetike, interferenca, difraksioni dhe optika 

Fourier. Behet  pergjithesim i konceptit te valeve si vale probaliteti kur intesiteti i tyre eshte 

6 
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proporcional me kete probabilitet. 

10 

 

FIZ 281 

 

Elektromagnetizem 

Ky kurs perfshin studimin e ekuacioneve te Maxwell-it dhe ligjet eksperimentale te elektricitetit dhe 

magnetizmit. Teoria potenciale, kushtet kufitare te vektoreve te fushes elektromagnetike, energjia e 

fushes.  Dielektriket, percjellesit dhe materialet magnetike. Studentet do te mesojne se si te zgjidhin 

problema ne elektrostatike dhe magnetostatike, se bashku, ne boshllek dhe me pas ne mjedis; te 

trajtojne elementet midis ketyre dy mjediseve ne elektrodinamike, ku do te shqyrtohet zgjidhja e 

ekuacionit te vales, duke perfshire valet ne mjediset e dhena. 

8 

11 

 

FIZ 304 

 

Astrofizike 

Sistemet e matjes dhe mjetet e vezhgimit, sistemi diellor, planetet dhe jeta ne Univers, udhetimet 

hapesinore, kerkimet per jashtetokesoret, yjet, natyra dhe evolucioni i yjeve, struktura e Galaktikave, 

Rruga e Qumeshtit, vrimat e zeza, kozmologjia dhe zgjerimi i Universit. 

8 

12 

 

FIZ 324 

 

Fizike e Mjedisit 

Ky kurs studion shume aspekte te fizikes qe pershkojne proceset e mjedisit ne jeten tone te 

perditshme dhe ne fenomenet natyrore. 

Parimet e termodinamikes, Transferimet e Energjise, Atmosfera dhe Rrezatimi, Uji, Era, Fizika e 

Tokes, Burimet e Energjise. 

8 

13 

 

FIZ 340 

 

Fizike e Trupit te Ngurte 

Ne kete kurs do te studiohet  struktura dhe simetria e kristaleve, difraksioni, teknika e rrjetes se 

kristaleve, lidhjet ne kristale qendrueshmeria ne materialet kristaline, fononet, vetite termike, 

elektronet ne kristale, metalet dhe gjysmepercjellesat, karakteristikat fizike te trupave te ngurte . 

Lenda do te shihet ne kompleks dhe e shoqeruar me njohurite paraprake te disiplinave te tjera 

tashme te trajtuara si elektromagnetizmi, termodinamika, fizika kuantike, optika etj. 

8 

14 

 

FIZ 342 

 

Hyrje ne Fiziken Teorike 

Ky kurs paraqet bazat e fizikes teorike duke perfshire hyrje ne mekaniken teorike, elektrodinamiken 

teorike dhe mekaniken kuantike, sistemet mekanike, Ekuacionet e Lagranzhit, Hamiltoniani, Parimi i 

veprimit me te vogel, mekanika e fluideve, ekuacionet e Makswellit, potencialet, fushat. 

8 
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15 

FIZ 370 

 

Fizike Moderne 1 

Ky kurs perfshin nje studim te thelluar te koncepteve dhe parimeve themelore te teorise se 

relativitetit dhe mekanikes kuantike. Relativiteti Special: unifikimi i hapesire-kohes, transformimet e 

Lorentzit, impulsi dhe energjia relativiste, tenzoret. Teoria e Pergjithshme e Relativitetit: perkulja e 

hapesires, parimi i ekuivalences, vrimat e zeza dhe kozmologjia. Mekanika Kuantike: teorisa 

kuantike e drites, natyres grimcore te lendes, valet lendore, papercaktueshmeria, ekuacionit e 

Shredingerit ne hapesiren nje, dy dhe tre dimensionale, oshilatori harmonik, efekti tunel, hapesirat e 

Hilbertit dhe operatoret lineare. 

8 

FIZ 371 

 

Fizike Moderne 2 

Ne kete kurs do te studiohet fizika atomike dhe molekulare, elemente te fizikes statistike, fizika 

berthamore dhe e grimcave elementare. Temat qe do te trajtohen jane: pershkrimi kuantomekanik i 

atomit dhe i molekules, modelet e atomit, ekuacioni i Shredingerit per atomin e hidrogjenit, numrat 

kuantike, spini, momenti magnetik dhe kendor, efekti normal dhe anormal Zeman, parimi i Paulit, 

pershkrimi kuantik i atomeve me nje elektron dhe me shume elektrone, formimi i molekulave, lidhjet 

molekulare, spektri rrotullues dhe vibrues i molekulave, efekti Raman, fizika statistike klasike dhe 

kuantike, teoria e berthames, bashkeveprimi ndermjet berthamave te ndryshme, zberthimi 

radioaktiv, reaksionet berthamore, fizika berthamore eksperimentale, dozimetria, energjitika 

berthamore, rrezet kozmike, veti te shume grimcave elementare, ligjet qe drejtojne sjelljet e tyre dhe 

klasifikimet e tyre duke arritur tek modeli i kuarkut. 

 

 

 

 

8 

16 KIM 143 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e 

atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. Gjendja 

e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. 

Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e 

dobet.Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia 

dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse. 

8 

 

 

17 

MAT 154 

 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, 

etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem 

8 
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MAT 155 

 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre 

ne industri dhe ekonomi. 

8 

18 

 

MAT 226 

 

Probabilitet dhe Statistike 

Hyrje ne probabilitet dhe statistike si aplikim ne shkencat fizike, biologjike dhe sociale, si dhe ne 

deget inxhinierike. Aplikimet e shperndarjeve kryesore dhe teknikave joparametrike. Analiza e 

regresit dhe analiza e variances. Ploteson kerkesat e nje edukimi te pergjithshem universitar ne 

fushen baze te njohurive te gjykimit formal. 

8 

19 

 

MAT 285 

 

Ekuacione Diferenciale 1 

Nje hyrje ne metodat baze te zgjidhjes se ekuacioneve diferenciale te rendit te pare, perfshire metodat 

e koeficenteve te pacaktuar, variacioni i parametrave, serite, transformimet e Laplasit dhe metodat 

numerike. Ekuacionet me variable te ndashem, homogjene dhe lineare. Aplikime 

8 

 

Lende me 

Zgjedhje 

20 

ENGT 132 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. Ne 

këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 
6 

 

CS 160 

 

Sisteme Elektronike dhe Rrjetat Logjike 

Njohuritë bazë në elektronikën numerike dhe  qarqet numerikë, analizë e sistemeve të ndërtuar me 

këto qarqe, realizimi i projektimeve të thjeshta në këtë fushë. Njohuri bazë të familjeve llogjike, 

sistemeve   kombinatore, sekuenciale, RAM-eve, ROM-eve, transformuesave analog-numerik dhe   

numerik -analog. 

21 

FIZ 360 

 

Biofizike 

Nje hyrje ne studimin e kombinimit te koncepteve dhe teknikave te shkencave fizike me shkencat e 

jetes per sistemet biologjike. Temat perfshijne aplikime te fizikes ne biologji duke perfshire 

biomekaniken, dinamiken e fluideve, mekaniken statistike, fluktuacionet, difuzionin, elektroforezen, 

bioelektricitetin, biomagnetizmin, motoret molekulare, evolucionin  etj. 

6 
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FIZ 326 

 

Fizike Mjeksore 

Nje hyrje ne studimin e kombinimit te koncepteve dhe teknikave te shkencave fizike me shkencat e 

jetes per sistemet biologjike. Temat perfshijne aplikime te fizikes ne biologji duke perfshire 

biomekaniken, dinamiken e fluideve, mekaniken statistike, fluktuacionet, difuzionin, elektroforezen, 

bioelektricitetin, biomagnetizmin, motoret molekulare, evolucionin  etj. 

 

Diploma 

22 

FIZ 398 

 

Teze Diplome 

Zhvillohet ne nje simester per projekte te vecante te studenteve. Studenti rregjistrohet ne kete kurs 

vetem me aprovimin e departamentit. Studenti  bashkepunon me nje anetar te departamentit te 

fizikes  ne perzgjedhjen e  temes  themelore  per projektin eksperimental  apo teorik, analizen e te 

dhenave dhe  rezultatet e paraqitura.  Ceshtjet themelore zgjidhen  ne varesi te formimit te studentit 

dhe interesit te tij. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
200 

 

 

Departamenti i Fizikes 

Cikli i Studimit  Bachelor 

Bsc në Matematikë - Fizikë 
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Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 CST 130 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 

Kursi ka per qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e kompjuterit si dhe te inkurajoje zhvillimin e 

aftesive analitike dhe projektuese te aplikueshme ne shume aspekte te jetes se perditshme. 

Ceshtjet kryesore qe trajtohen ne kete kurs lidhen me: koncepte te pergjithshme mbi harduerin dhe 

softuerin e nje sistemi kompjuterik, rrjetat e kompjuterave dhe Internetin, zgjidhjen e problemeve 

dhe projektimin e algoritmave. Do te praktikojme aplikacione te teknologjise se informacionit dhe 

komunikimit ne perpunimin e tekstit, perpunimin e tabelave, menaxhimin e bazave te te dhenave, 

prezantimin e informacionit dhe projektimin e faqeve Web. 

6 

2 

 

ENGT 

131 

 

Anglisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën angleze. Ne 

këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

6 

3 

FIZ 151 

 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe 

termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe 

valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e 

koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 

studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne 

disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 

nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre 

gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te 

pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

8 

FIZ 152 

 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, 

magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura 

8 
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atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin 

e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta 

e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, 

biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e 

njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 

studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e 

shkencave dhe inxhinierive. 

4 

 

FIZ 221 

 

Termodinamike 

Gjate ketij kursi studentet do te njihen me ligjet e termodinamikes qe perfshijne kuptimin e vetive 

termodinamike te lendes dhe aplikimin e parimeve te termodinamikes dhe teorise kinetike ne 

sistemet termodinamike. Parimet e termodinamikes per gazet ideale dhe reale, rrjedhime dhe 

aplikime, entropia, ekuilibri, teoria kinetike, gjendjet fazore, mekanika statistike. 

8 

5 

 

FIZ 231 

 

Optika 

Synimi i ketij kursi eshte te formoje perfytyrime shkencore botekuptimore per driten si objekt fizik 

me gjendje valore - korpuskulare ku ne varesi te kushteve eksperimentale shfaq here veti valore 

(inteference difraksion) here veti korpuskulare, (efekti Kompton), efekti fotoelektrik, cifti elektron- 

pozitron. Ne kete kurs fokusi eshte kryesisht ne interpretimin e dukurive optike rreth konceptit te 

koherences i aplikuar tek lazerat dhe mazerat. 

8 

6 

FIZ 261 

 

 

Mekanike Klasike 

Nje studim i thelluar i mekanikes klasike. Gjate zhvillimit te kursit do te trajtohen: Aplikime te ligjeve 

te Njutonit ne pikat materiale, sistemin e pikave materiale, oshilatoret harmonike, forcat qendrore, 

sistemet e referimit te nxituar, ligjet e ruajtjes, mekanika e Hamiltonit dhe Langranzhit, dinamika e 

trupit te ngurte. 

8 

7 

 

FIZ 281 

 

Elektromagnetizem 

Ky kurs perfshin studimin e ekuacioneve te Maxwell-it dhe ligjet eksperimentale te elektricitetit dhe 

magnetizmit. Teoria potenciale, kushtet kufitare te vektoreve te fushes elektromagnetike, energjia e 

fushes.  Dielektriket, percjellesit dhe materialet magnetike. Studentet do te mesojne se si te zgjidhin 

problema ne elektrostatike dhe magnetostatike, se bashku, ne boshllek dhe me pas ne mjedis; te 

trajtojne elementet midis ketyre dy mjediseve ne elektrodinamike, ku do te shqyrtohet zgjidhja e 

ekuacionit te vales, duke perfshire valet ne mjediset e dhena. 

8 
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8 

 

FIZ 370 

 

Fizike Moderne 1 

Ky kurs perfshin nje studim te thelluar te koncepteve dhe parimeve themelore te teorise se 

relativitetit dhe mekanikes kuantike. Relativiteti Special: unifikimi i hapesire-kohes, transformimet e 

Lorentzit, impulsi dhe energjia relativiste, tenzoret. Teoria e Pergjithshme e Relativitetit: perkulja e 

hapesires, parimi i ekuivalences, vrimat e zeza dhe kozmologjia. Mekanika Kuantike: teorisa 

kuantike e drites, natyres grimcore te lendes, valet lendore, papercaktueshmeria, ekuacionit e 

Shredingerit ne hapesiren nje, dy dhe tre dimensionale, oshilatori harmonik, efekti tunel, hapesirat e 

Hilbertit dhe operatoret lineare. 

8 

9 

 

FIZ 371 

 

Fizike Moderne 2 

Ne kete kurs do te studiohet fizika atomike dhe molekulare, elemente te fizikes statistike, fizika 

berthamore dhe e grimcave elementare. Temat qe do te trajtohen jane: pershkrimi kuantomekanik i 

atomit dhe i molekules, modelet e atomit, ekuacioni i Shredingerit per atomin e hidrogjenit, numrat 

kuantike, spini, momenti magnetik dhe kendor, efekti normal dhe anormal Zeman, parimi i Paulit, 

pershkrimi kuantik i atomeve me nje elektron dhe me shume elektrone, formimi i molekulave, lidhjet 

molekulare, spektri rrotullues dhe vibrues i molekulave, efekti Raman, fizika statistike klasike dhe 

kuantike, teoria e berthames, bashkeveprimi ndermjet berthamave te ndryshme, zberthimi 

radioaktiv, reaksionet berthamore, fizika berthamore eksperimentale, dozimetria, energjitika 

berthamore, rrezet kozmike, veti te shume grimcave elementare, ligjet qe drejtojne sjelljet e tyre dhe 

klasifikimet e tyre duke arritur tek modeli i kuarkut. 

8 

10 

 

KIM 143 

 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e 

atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. Gjendja 

e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. 

Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e 

dobet.Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia 

dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse. 

8 

11 

 

MAT 154 

 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, 

etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 
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MAT 155 

 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre 

ne industri dhe ekonomi 

8 

12 

MAT 175 

 

Algjeber Lineare 

Studimi i hapesirave te pergjithshme vektoriale, sistemeve lineare te ekuacioneve, transformimeve 

dhe kompozimeve lineare, eigenvlerat, eigenvektoret, diagonalizimi, modelimi dhe ortogonaliteti. 

Siguron nje kalim ne matematiken formale. 

8 

13 

MAT 226 

 

 

Probabilitet dhe Statistike 

Hyrje ne probabilitet dhe statistike si aplikim ne shkencat fizike, biologjike dhe sociale, si dhe ne 

deget inxhinierike. Aplikimet e shperndarjeve kryesore dhe teknikave joparametrike. Analiza e 

regresit dhe analiza e variances. Ploteson kerkesat e nje edukimi te pergjithshem universitar ne 

fushen baze te njohurive te gjykimit formal. 

8 

14 

 

MAT 250 

 

Analize Reale 1 

Topologjia e bashkesise se numrave reale dhe hapesires Euklidiane me n-permasa. Vazhdueshmeria 

dhe vazhdueshmeria uniforme, derivati, integrali i Riemanit, vargjet dhe serite, konvergjenca 

uniforme. Ofrohet cdo semester dimri. 

8 

15 

 

MAT 251 

 

Analize Reale 2 

Integralet jo te vete, derivimi dhe integrimi ne hapesiren Euklidiane me n-permasa, teoremat e 

funksioneve te pashtjellur dhe te anasjellte, gjeometria diferenciale, dhe vector calculusi, dhe serite 

Fourier. Ofrohet cdo semester dimri. 

8 

16 

 

MAT 254 

 

Kalkulus 3 

Studion vektoret , kordinatat polare , gjeometrine tridimensionale njehsimet diferenciale te 

funksioneve me disa variabla , ekuacionet diferenciale te perpikta , integralet e shumefishte , 

integralet e vijes dhe siperfaqes , fushat vektoriale. 

6 

17 

 

MAT 270 

Algjeber Abstrakte 1 

Nje hyrje ne teorine grupeve, unazave, fushave, teoremat e homomorfizmit, izomorfizmit. Çdo teme do 

8 
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Lende Baze 

 te ilustrohet dhe eksplorohet nepermjet shembujve. 

18 

 

MAT 361 

 

Analize Numerike 

Metodat e llogaritjes per zgjidhje numerike te ekuacioneve jo-lineare, ekuacioneve diferenciale, 

perafrimet, rekurencat, metoda e katroreve me te vegjel dhe tema te tjera. Hapesirat vektoriale dhe 

nje rishikim e i algjebres lineare, zgjidhjet direkte dhe rekurente te sistemeve lineare te ekuacioneve, 

zgjidhjet numerike te problemit algjebrik "eigenvlera ", zgjidhjet e ekuacioneve dhe te sistemeve te 

ekuacioneve te pergjithshme jo- lineare. Interpolimi dhe perafrimi, integrimi numerik dhe derivimi, 

zgjidhjet numerike te ekuacioneve te zakonshem diferenciale. Nevojiten njohuri te programimit 

kompjuterik. 

8 

19 

 

MAT 370 

 

Algjeber Abstrakte 2 

Nje hyrje ne teorine e unazave dhe te moduleve dhe nje kendveshtrim teorik i algjebres lineare. 

Unazat e polinomeve me koeficente prej nje fushe. Do te shohim nocionin e pergjithshem te 

faktorizimit unik dhe do te formulojme kushtet nen te cilat nje unaze ka kete veti. Me pas ne kete 

kurs do te aplikojme disa nga rezultatet e teorise se unazave per te ndertuar dhe studiuar shtrirjen e 

fushave. 8 

Lende me 

Zgjedhje 

 

 

 

 

20 

 

 

CS 232 

 

Programim ne Java 

Ky kurs siguron nje veshtrim mbi konceptet kryesore mbi programimin e orientuar nga objektet duke 

perdorur nje gjuhe te fuqishme sic eshte Java. Ne kete kurs studentet do te mesojne si te perdorin 

klasat nga libraria e klasave te parapercaktuara ne Java, dhe se si ata vete te percaktojne nje klase 

dhe metoda brenda klases. Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, percaktimi i 

klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, instruksionet e zgjedhjes (selektimit), instruksionet 

ciklike, karakteret dhe stringet, tabelat, renditja dhe kerkimi, programimi i drejtuar nga ngjarjet dhe 

objektet baze GUI, trashegimia dhe polimorfizmi. Me ane te nje sere shembujsh praktik studentet do 

te jene te afte te implementojne mini programe ne Java.. 

6 

 

EGR 240 Elektronike Analoge 
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  Jep njohuri të plota për qarqet elektronike që përpunojnë sinjalet analog, siç janë qarqet përforcues 

të sinjaleve, qarqet gjenerues të sinjaleve harmonik si dhe të impulseve me forma dhe frekuenca të 

ndryshme,Jep informacion të saktë për elementët përbërës të qarqeve analog, siç janë diodat 

gjysmëpërçuese tranzistorët, qarqet e integruara, përforcuesit operacionalë etj. 

21 

FIZ 326 

 

Fizike Mjeksore 

Nje hyrje ne studimin e kombinimit te koncepteve dhe teknikave te shkencave fizike me shkencat e 

jetes per sistemet biologjike. Temat perfshijne aplikime te fizikes ne biologji duke perfshire 

biomekaniken, dinamiken e fluideve, mekaniken statistike, fluktuacionet, difuzionin, elektroforezen, 

bioelektricitetin, biomagnetizmin, motoret molekulare, evolucionin  etj. 

6 

FIZ 360 

 

Biofizike 

Nje hyrje ne studimin e kombinimit te koncepteve dhe teknikave te shkencave fizike me shkencat e 

jetes per sistemet biologjike. Temat perfshijne aplikime te fizikes ne biologji duke perfshire 

biomekaniken, dinamiken e fluideve, mekaniken statistike, fluktuacionet, difuzionin, elektroforezen, 

bioelektricitetin, biomagnetizmin, motoret molekulare, evolucionin  etj. 

Diploma 22 

 

FIZ 398 

 

Teze Diplome 

Zhvillohet ne nje simester per projekte te vecante te studenteve. Studenti rregjistrohet ne kete kurs 

vetem me aprovimin e departamentit. Studenti  bashkepunon me nje anetar te departamentit te 

fizikes  ne perzgjedhjen e  temes  themelore  per projektin eksperimental  apo teorik, analizen e te 

dhenave dhe  rezultatet e paraqitura.  Ceshtjet themelore zgjidhen  ne varesi te formimit te studentit 

dhe interesit te tij. 6 

 

MAT 398 

 

Teze Diplome 

Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne kurrikulen 

perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe prezantim me goje. 
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Departamenti i Fizikes 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MP në Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit 

Bazë në Lëndët Matematikë – Fizikë 
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Nr

. 

 

Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  

 

Kredite 

 

L
e
n
d
e
 t

e
 d

e
ty

ru
re

s
h
m

e
 

    
1 EDU 441 

Bazat Kulturore te Edukimit 

Lenda perfshin nje modul: Hyrje ne shkencat e edukimit, menaxhimi i ndryshimeve individuale dhe 

ne sistemin e edukimit. 

3 

2 PSI 450 

Bazat Psikologjike te Edukimit 

Lenda perfshin koncepte teorike dhe trajtime praktike te zgjeruara te psikologjise se edukimit. Cikli i 

psikologjise evolutive do te jete i zgjeruar dhe i nderthurur me zberthimet e teorive te edukimit ne 

nivele praktike, sipas specifikave profesionaleve te kurseve te masterit. 

7 

3 EDU 440 

Bazat Pedagogjike te Edukimit 

Bazat e pedagogjise dhe trajtimi bashkekohor i koncepteve te reja pedagogjike. Metodat e reja 

teknologjike dhe roli i tyre ne pedagogjine e sotme . Ndermjet punes individuale studimore do te 

sugjerojme modele alternative ne forme te punimeve te  shkruara (ese). Gjate kursit do te shqyrtohen 

ceshtje te tilla si: faktoret qe ndikojne ne procesin e mesimdhenies, klasifikimi i modeleve sipas 

zhvillimit bihejviorist, kogniti dhe social, konceptet e mesimdhenies per te kuptuar, zhvillimi i 

shprehive te te menduarit dhe shprehive te shoqerise se dijes. 

8 

4 EDU 460 

Kerkimi ne Edukim 

Trajtohen metodologjite e kerkimit dhe hulumtimi, efektet e zbatimit te tyre ne procesin e 

mesimdhenies. Studenti pajiset me dije dhe shprehi per kerkime dhe hulumtime qe do te pasojne ne 

kete cikel studimi. 

Kjo lende perfshin dy module: 

1. Metodat e kerkimit ne edukim 

7 
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2. Seminar kerkimor per pergatitjen e mikrotezes 

Seminar kerkimor (per pergatitjen e mikrotezes) 

5 FIZ 476 

Metodat e Mesimdhenies ne Fizike 

Aftesimi praktik i studenteve ne zbatimin e metodave dhe strategjive te reja te mesimdhenies per 

shpjegimin e koncepteve, dukurive dhe parimeve te fizikes.  Mesimdhenia e fizikes ne shkollen 9-

vjecare: metodat, teknikat, lidhja e fizikes me shkencat e tjera.  Mesuesi i fizikes:  interesi i tij per 

fiziken, pergatitja per mesimdhenie, trajtimi dhe puna me studentet. Tekstet e fizikes:  tekste  te 

fizikes sipas  niveleve te studimit ne shkolle; tekste te mesimdhenies me objektiva, tekste me 

ushtrime, teste dhe detyra, puna me tekstin, teksti dhe nxenesi gjate mesimit. Njohurite fizike dhe 

menyrat e paraqitjes se tyre ne te gjitha ciklet e shkollimit. Ligjet dhe dukurite  fizike: njohja, 

kuptimi, formulimi, interpretimi cilesor  dhe zbatime te tyre. Temat: standartet dhe  objektivat e 

kapitujve dhe temave, permbajtja e mesimit sipas nivelit te studimit, metodat per arritjen e 

objektivave. Ushtrimet dhe Problemat: rendesia e tyre, tipet e ushtrimeve dhe problemave,metodat e 

zgjidhjes, perfshirja e tyre ne mesim. Eksperimentet ne fizike: qellimi i eksperimenteve, menyrat e 

realizimit te  tyre, roli i demonstrimit gjate mesimit. Detyrat e shtepise: objektivat e tyre,  menyrat 

per t’i arritur ato, udhezime per zgjidhjen e detyrave, vleresimi. Testimi i njohurive, aftesive dhe 

shprehive te studenteve te fituara gjate leksionit, llojet e testimit –me goje, me shkrim, here pas here, 

ne menyre te vazhdueshme, pas nje materiali te dhene. Vleresimi: rendesia, format e vleresimit, 

shkalla e realizimit te objektivave. 

6 

6 MAT 476 

Metodat e mesimdhenies ne matematike 

Aftesimi praktik i studenteve ne zbatimin e metodave dhe strategjive te reja te mesimdhenies ne 

matematike. Ky kurs synon aftesimin e studenteve  ne kuptimin dhe analizimin e njohurive, fitimin e 

shkathtesive dhe shprehive matematike, zhvillimin e aftesive dhe teknikave te zgjidhjes se 

problemave ne matematike, aplikimin me efektivitet te teoremave themelore ne situata te ndryshme. 

Ky kurs synon zhvillimin e aftesive te nevojshme te studenteve  per te identifikuar problemin 

themelor dhe zgjidhjen e tij ne cdo fushe te matematikes se pergjithshme dhe teorike. 

6 

7 MAT 475 

Teknika te Zgjidhjes se Problemave. 

Zgjidhja e problemave ne matematike, efektet Eureka, objektivat realiste, pyetje nga pikepamja 

matematikore. Mjetet heuristike, parimet, strategjite. Parimet heuristike, te invariances, simetrise, te 

ekstremumeve dhe te transformimit. 

6 
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Libri: Learning Methods and Techniques on How to Solve Problems 

Regina Bruder 

8 FIZ 465 

Plotesime ne Fizike 

Ne kete kurs jepen njohuri me te thelluara shkencore e konceptuale ne teorite themelore te fizikes: 

mekanike, termodinamike statistike, elektrodinamike dhe fizike kuantike. Jepen gjithashtu njohuri 

me te thelluara ne zgjidhjen e detyres themelore te teorive te mesiperme me metoden dinamike dhe 

statistike, nderkaq studiohet edhe raporti  dialektik midis ligjshmerive dinamike dhe statistike. 

6 

9 MAT 480 

Historia e mendimit te matematikes 

Etapat kryesore te zhvillimit matematik. Jeta dhe vepra e matematikaneve te shquar. Prejardhja 

matematike dhe rendesia e pemes gjenekollogjike ne matematike. 

4 

1

0 
FIZ 475 

Teknika te Laboratorit ne Fizike 

Aftesimi me teknikat e matjeve dhe laboratorit ne fizike. Aparatet dhe eksperimentet kryesore ne 

fizike,  analiza e gabimit, matjet dhe eksperimentet ne mekanike dhe  termodinamike,  aparatet 

elektrike dhe elektronike,   aparatet optike,  teknikat spektroskopike, teknikat berthamore, metodat e 

simulimit ne fizike. 

5 

1

1 

MAT 490 

Praktike ne Mesimdhenie 

Praktika ka per qellim zbatimin konkret te njohurive te fituara nga lendet. Studentet do te 

praktikojne njohurite duke qene aktiv ne mjediset shkollore dhe do te nxiten te analizojne praktikat e 

tyre permes detyrave dhe problemeve te ndryshme. 

10 

FIZ 490 

Praktike ne Mesimdhenie 

Mbikqyrje e eksperiences se mesimdhenies se fizikes ne shkollen 9 vjecare nga mentore te 

perzgjedhur nga departamenti. 

Zhvillohet me dy pjese: praktika pasive dhe praktika aktive. 

L
e
n

d

e
 m

e
 

Z
g
je

d
h

je
 1

2 
SHK 420 

Komunikim dhe Teknologji  Informacioni ne Edukim 

Njohuri baze per tekonologjine e informacionit dhe komunikimit. Njohuri baze per programin MS 

6 
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Excel. 

Njohuri baze per programin Power Point. Njohuri teorike me tema nga didaktika. Njojhuri praktike 

me tema nga didaktika. 

CN 409 

Ceshtje Speciale ne Shkencat Kompjutacionale 

Nje kurs i avancuar ne disiplinen e shkencave kompjutacionale te tilla si algjebra kompjutacionale, 

gjeometria kompjutacionale, biologjia kompjutacionale, siguria e rrjetit. 

1

3 

FIZ 481 

Historia e Fizikes 

Ne kete kurs jepen etapat e zhvillimit historik te fizikes qe nga fillimet e mendimit shkencor deri ne 

ditet e sotme. Nepermjet zhvillimit historik pasqyrohet evoluimi i ideve fizike dhe i pikepamjeve 

shkencore te fizikanteve qe kane bere epoke, qe nga Galileo e deri tek Feymani. Gjithashtu jepen 

edhe interpretime metodologjike te parimeve dhe koncepteve themelore te fizikes klasike dhe 

kuantike si dhe rishikimi i perfytyrimeve klasike nen optiken e ideve kuanto –relativiste. 

6 

CS 475 

Historia e Mendimit Shkencor Perendimor 

Etapat kryesore te zhvillimit te informatikes. Jeta dhe vepra e informaticieneve te shquar. 

 

D
ip

lo
m

a
 

1

4 
FIZ 498 

Teze Diplome 

Mbeshtetja e studenteve ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje tematike te zgjedhur ne perputhje 

me kerkesat e departamentit. Metodat baze te punes me literaturen dhe burimet e tjera, metodat e 

perpunimit te materialeve dhe prezantimit, strukturimi i tezes se diplomes. Studentet do te pergatisin 

dhe  prezantojne pjese te punimit shkencor gjate semestrit duke marre vleresime per paraqitjen e 

tyre. 

 

 

10 
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Departamenti i Fizikes 

Cikli i studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MS në Fizikë 
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Nr. 

 

Kodi 
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1 FIZ 420 

Metodat Matematike ne Fizike 

Ne kete kurs do te studiohen : Ekuacionet diferenciale te grades (me variabla te ndare, homogjene, 

diferenciale te plota). Metoda matricore dhe e ndryshimit te parametrave. Zgjidhje te ekuacioneve 

diferenciale me ane te serive (Legandre, Bessel, Hermite). Trasformime integrale Furier dhe Laplace. 

Ekuacione diferenciale lineare me derivate te pjesshem. Metodat e ndarjes se variablave. 

Funksionet e Greenit. Funksionet komplekse te variablit kompleks. Kushtet e Rimanit. Funksione 

analitike, eksponenciale, logaritmike, trigonometrike. Pasqyrimet, teoremat dhe formula Cauchy. 

Teoremat baze, serite Taylor dhe Lorentz. Rrenjet. Pikat anormale dhe mbetjet integrale. Llogaritja e 

integraleve me metoden e mbetjeve. Hapesirat Hilbertiane. Operatoret. Teoria e imazherise. Teoria e 

grupeve abstrakte me rang te fundem. Grupe transformimesh simetrie. Klasa te konjuguara. 

Pasqyrat, karaktere. Teorema Wigner. Grupe dhe algjebra Lie. Operatoret Casmir. 

7 

2 FIZ 460 

Fizike e Avancuar 

Jepet nje permbledhje e sintetizuar dhe e thelluar e parimeve te fizikes klasike dhe moderne, 

metodat dhe menyrat  e pershkrimit klasik dhe kuantik te dukurive fizike; kinetizmi; dinamizmi; 

kuantet, fizika klasike ne driten e koncepteve kuanto- relativiste. 

8 

3 FIZ 470 

Mekanike Kuantike 

Ne kete kurs jepet nje retrospektive historike mbi lindjen e mekanikes kuantike qe nga Planku deri 

tek Shredingeri. Postulatet e mekanikes kuantike, parimi i superpozimit,  probabiliteti kuantik 

papercaktueshmeria, komplementariteti, pasojat e postulatit te Neumanit. Oshilatori harmonik, 

teoria e perturbimit, ekuacioni i Shredingerit per sistemet nje dimensionale, evolucioni kohor, 

momenti kendor , pjesezat ne fushen qendrore, perturbimet e niveleve energjitike, tranzistori  

elektromagnetik, metoda variacionale, sistemet e perbere, parimi i Paulit, atomet me shume 

elektrone, paradokset e mekanikes kuantike. 

7 

4 FIZ 410 
Teori e Fushes 

Ne kete kurs paraqitet teoria e fushes elektromagnetike klasike si dhe jepen njohuri edhe per 

8 
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kuantifikimin e fushave fizike. 

Dinamika klasike e Lagranzhit, teoria e fushes e Lagranzhit, simetrite lokale dhe globale, teorema 

Noether, kuantizimi kanonik, teoria e fushes kuantike, teoria e fushes kuantike relativiste, rregullat 

e Feynman ne elektrodinamiken kuantike, fusha gravitacionale. 

5 FIZ 440 

Termodinamike Statistike 

Ne kete kurs jepen elementet baze te teorise kinetike, ansamblet kanonike, temperatura, energjia e 

lirë, mekanika statistikore, nxjerrja e ligjeve të termodinamikës nga mekanika statistikore,  gazet 

ideale, gazet reale, ekuacioni i Van der Wals-it, ansamblet Gibbs, potencialet termodinamike, 

statistika e Fermi-Dirakut dhe Bose-Einstein,  teorema Carnot, kalimet fazore dhe fenomeneve 

kritike. Shpërhapja, viskoziteti, përçueshmëria elektrike dhe termike, ekuacioni Boltzmann, 

fluktuacionet,  ekuacioni Langevin, teoria e Ajnshtajnit per lëvizjen Browniane, entropia e Shanonit. 

8 

6 FIZ 450 

Optika Moderne dhe Lazeri 

Ky kurs paraqet konceptet themelore te optikes koherente. Temat qe perfshihen ne te jane: 

koherenca kohore dhe ajo hapesinore, koherenca e pjesshme, ligji i pergjithshem i interferences dhe 

difraksionit, aplikime te optikes koherente ne interferometri, laseret dhe holografia. Studiohen 

bazat fizike te gjenerimit te rrezatimit lazer, ne trupa te ngurte ne lengje dhe gaze . Llojet e lazerave 

si dhe aplikimi i tyre ne shkence dhe teknike. Jepen dhe disa njohuri mbi optiken jolineare. 

8 

7 FIZ 480 

Teori Speciale dhe e Pergjithshme e Relativitetit 

Ne kete kurs do te trajtohen ceshtje te tilla si: teoria speciale e relativitetit, parimi ekuivalencës i 

Einstein-it, matematika ne relativitetin e pergjithshem, ekuacionet e Einstein-it, graviteti dhe 

gjeometria, metrika dhe gjeodezika, zgjidhja Schwarzschild, rrezatimi gravitacional, testimet e 

sistemit diellor te relativitetit te pergjithshem, kolapsi gravitacional dhe vrimat e zeza. 

6 

8 FIZ 570 

Fizike Berthamore dhe Kozmologji 

Ne kete kurs do te trajtohen ceshtje te tilla si: forcat berthamore, problemi i dy berthamave, vetite 

elektromagnetike te berthamave, modelet berthamore, shperhapja berthamore dhe reaksionet, 

teoria e lendes berthamore. Perberja e Universit, perkulja e hapesire kohes, ekuacionet e Friedman, 

konstantet kosmologjike, ligjet e Scaling, ekuacionet e gjendjes, valet gravitacionale, vrimat e zeza, 

Modeli Standard, Big Bang-u, zgjerimi i Universit. 

6 

9 FIZ 430 Fizike e Trupit te Ngurte 8 
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Ky kurs trajton ceshtje te tilla si: fononet dhe nxehtesia specifike e trupit te ngurte, percjellshmeria 

elektronike, teoria e bandave, statistika  Fermi dhe Boze, bashkeveprimet magnetike. 

10 FIZ 540 

Fizike Atomike dhe Molekulare 

Ne kete kurs studiohen ne nje plan te gjere problemet e teorise te atomeve dhe molekulave nga 

pikepamja shkencore. Ketu kombinohen menyra eksperimentale dhe teorike e studimit duke 

perfshire spektroskopine atomike dhe molekulare si dhe bashkeveprimin midis atomeve dhe 

molekulave. 

6 

11 FIZ 560 

Metoda Instrumentale te Analizes 

Qellimi i ketij kursi eshte familjarizimi me metodat analitike te spektroskopise atomike dhe 

molekulare. Cdo eksperiment do te perfshije modifikimin e parametrave te ndryshem instrumentale 

per te vrojtuar efektet ne te dhenat, me qellim optimizimin e ketyre parametrave per arritjen e nje 

rezultati perfundimtar. 

6 

12 FIZ 550 

Fizike e Mjedisit 

Ne kete kurs jepen parimet fizike kryesore te prodhimit, transportit dhe ruajtjes se energjise. 

Zbatimet e ligjeve te termodinamikes dhe mekanikes klasike ne ekosistemet natyrore dhe burimet 

energjitike te tilla si lendet e djegshme , energjite berthamore, ererat, fuqia diellore. Keto burime 

analizohen ne lidhje me impaktin mjedisor dhe social te teknologjive. 

6 

13 FIZ 590 

Kerkim i Pavarur 

Me udhezime nga departamenti. 

Studimi i pavarur ose projekti i kerkimit zbatohet nen drejtimin e nje anetari te stafit pedagogjik . 

Mund te perseritet per shtese kreditesh. Kerkon shkrimin e nje raporti. 

6 

D
ip

lo
m

a
 

 

 

14 

FIZ 598 

Teze Diplome 

Synimi i ketij kursi eshte te mbeshtese studentet ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje 

tematike te zgjedhur ne perputhje me kerkesat e departamentit. Metodat baze te punes me 

literaturen dhe burimet e tjera, metodat e perpunimit te te dhenave dhe prezantimit, strukturimi i 

tezes se diplomes. Studentet do te pergatisin dhe  prezantojne pjese te punimit shkencor gjate 

semestrit duke marre vleresime per paraqitjen e tyre. 

30 
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Tot. orë 

/ 

semestër  

brenda & 

jasht 

auditorit 

 

Tot. orë 

/ 

semestër 

në 

auditorit 

 

Totali orë / javë 

në auditorit 

 

Totali 

orë  

jashtë 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

CS 131 Hyrje ne Programim 8 200 90 3 2 1 110 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Modul 2: Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131 / 

ENGT 132 /  

FRET 131 / 

GERT 131 / 

ITAT 131 

Anglisht 1/ Anglisht 2/ Frengjisht 1/ 

Gjermanisht 1/ Italisht 1 
6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

S
e
m

. 
II

 

MAT 175 Algjeber Lineare   8 200 75 3 2 0 125 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Modul 2: Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike 6 150 75 2 2 1 75 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 
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V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

EGR 241 Bazat e Elektroteknikes 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 226 Probabilitet dhe Statistike 8 200 90 3 2 1 110 

CS 246 
Telekomunikacion 

6 
150 60 2 2 0 90 

CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 30 750 315 11 8 2 435 

S
e
m

. 
II

 

CS 234 
Programim ne Java dhe Nderfaqe 

Perdoruesi 
6 150 60 2 2 0 90 

EE 240 Sisteme dhe Sinjale 8 200 75 3 2 0 125 

EE 246 Bazat e Sistemeve te Kontrollit 8 200 90 3 2 1 110 

CS 250 Sisteme Operative 8 200 90 3 2 1 110 

         TOTALI 30 750 315 11 8 2 435 

 

V
it

i 
3
  S
e
m

. 
I 

EGR 120 / 

CS 322 

Grafika Inxhinierike/Teknologjia dhe 

Multimedia Interaktive 
6 150 75 3(2) 1(2) 1(1) 75 

CS 345 Baza te Dhenash 8 200 75 3 2 0 125 

CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale 8 200 75 3 2 0 125 

CS 337 Projektimi i Softuereve 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 12(11) 7(8) 1(1) 450 

S
e
m

. 
II

 CS 351 / CS 

353 
Aplikacione WEB/ Menaxhim Projekti 8 200 75 3 2 0 125 
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CS 348 Arkitekture Kompjuteri 8 200 75 3 2 0 125 

CS 344 Sistemet te Menaxhimit te Informacionit 8 200 75 3 2 0 125 

CS 398 Teze Diplome  6 150 0 0 0 0 150 

TOTALI 30 750 225 9 6 0 525 

 TOTALI Bachelor ne TEKNOLOGJI INFORMACIONI 180 4500 1770    2730 
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PERMBAJTJA E LENDES: MAT 154_ KALKULUS 1 
 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, 

Aktuaristike, Shkenca kompjuterike, 
Teknologji Informacioni, etj.  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   (-) 
 Pune Laboratori   (-) 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, 
integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe volumeve, simetrine, 
ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej me limitin e 
funksionit, vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e 
funksioneve me një variabel, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne 
inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson 
kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem..  
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 155_ KALKULUS 2 
 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, 

Aktuaristike, Fizike, Kimi, Navigacion, 
Teknologji Informacioni...,  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 

Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet 
e caktuara dhe te pacaktuara, aplikimet e integralit te gjatesite e 
vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe aplikimet e tyre ne industri 
dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme si 
dhe testet e tyre.  
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS: MAT 175 ALGJEBRA LINEARE 
 
KURSI: Bachelor në Informatikë, Shkenca 

Kompjutacionale, Shkenca Kompjuterike, 
Teknologji Informacioni. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 javë 
 Leksione   3 orë/jave  
 Seminare   2 orë/jave 
 Detyra Kursi   1  
 Pune Laboratori               (-) 
  
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
Ne kete lende do te pershkruajme njohurite baze te Algjebres 
Lineare. Do te pershkruajme njohurite baze te hapsirave euklidiane 

R
nDo te tregojme menyren e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane 

te metodave: Gaus, Jordan dhe Kramer.  
Do te tregojme Llogaritjen e percaktorit te nje matrice dhe 
llogaritjen e matrices se anasjellte 
Do te tregojme Llogaritjen e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe 
hapsirave te veta te matricave. 
Do te pershkruajme Format Kanonike, Matricat shoqeruese te 
polinomeve. 
Dhe nje pershkrim te pergjithshem mbi ekuacionet diferencjale dhe 
metoda e katroreve me te vegjel. 
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PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 151_ FIZIKE 1 
 
KURSI: Bachelor ne Fizike, Matematike-Fizike, 

Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri 
Mekanike dhe Navale, Kimi, Navigacion, 
Navigacion Peshkim etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 detyra ne 
semester 
 Pune Laboratori   10 pune 
laboratori ne semester 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne 
studimin e mekanikes klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane 
te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe valet, 
fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky 
kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe 
aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 
studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe 
demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, 
matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 
nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke 
pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 
studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem 
universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 
 
 
 
 

 
PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 152_ FIZIKE 2 
 
KURSI: Bachelor ne Fizike, Matematike-Fizike, 

Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri 
Mekanike dhe Navale, Kimi, Navigacion, 
Navigacion Peshkim, Teknologji 
Informacioni, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 detyra ne 
semester 
 Pune Laboratori   10 pune 
laboratori ne semester 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
FIZ 152  eshte nje kurs qe paraqet hyrjen ne fizike per studentet e 
shkencave dhe inxhinierise. Kursi zhvillohet ne semestrin e dyte dhe 
shlyhet me provim semestral. Studimi  ketij kursi  perfshin 
elektricitetin, magnetizmin, optiken dhe fiziken moderne. 
Synimi i ketij kursi eshte aplikimi i koncepteve dhe modeleve te 
mesuara ne kursin e Hyrjes ne Fizike  I  (FIZ 151) per te kuptuar 
konceptet e reja  dhe parimet e fizikes; analizimi i situatave fizike 
dhe aplikimi i njohurive te marra ne kurset e matematikes per 
zgjidhjen e problemave; njohja e aplikimeve te fizikes ne shkencat e 
tjera. Per te arritur keto synime duhet qe studentet te arrijne te 
mesuarin konceptual duke dhene  argumente dhe arsyetime fizike . 
Studentet duhet te permiresojne strategjine e zgjidhjes se 
problemave, te cilat kerkojne lidhjen e koncepteve te marra me 
pare me ato koncepte qe do te merren gjate kapitujve ne vazhdim. 
Kursi do te perfshije shembuj praktike qe demonstrojne rolin e 
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fizikes ne shkencat e tjera si shkencat inxhinierike, informatike, 
kimia si dhe aplikimet qe lidhen me teknologjine moderne.   
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 234  PROGRAMIM NE JAVA DHE NDERFAQE 

PERDORUESI 
 
KURSI: Bachelor  ne Teknologji 

Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Ky kurs siguron nje veshtrim mbi konceptet kryesore mbi 
programimin e orientuar nga objektet duke perdorur nje gjuhe te 
fuqishme sic eshte Java. Ne kete kurs studentet do te mesojne si te 
perdorin klasat nga libraria e klasave te parapercaktuara ne Java, 
dhe se si ata vete te percaktojne nje klase dhe metoda brenda 
klases. Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, 
percaktimi i klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, 
instruksionet e zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, 
karakteret dhe stringet, tabelat, renditja dhe kerkimi, programimi i 
drejtuar nga ngjarjet dhe objektet baze GUI, trashegimia dhe 
polimorfizmi. Swing do të përdoren për të ndërtuar aplikime Java 
dhe applets, po ashtu do te shikohen disa aspekte të AWT. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 344 SISTEME TE MENAXHIMIT TE INFORMACIONIT 
 
KURSI: Bachelor ne              Teknologji 

Informacioni 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   (1 projekt 
perfundimtar) 
 Pune Laboratori   (-) 
PERSHKRIMI I LENDES 

Lenda Sisteme Informative eshte nje lende qe jep njohuri baze per 
dy fusha te rendesishme ne jeten e sotme te organizatave: sistemet 
e informacionit me elementet e tyre perberes: hardware, software, 
telekomunikim etj. dhe menaxhimi i organizates.Lenda ka nje aspekt 
praktik shume te gjere dhe do te perpiqet te njohe studentet me 
perfitimet e perdorimit te teknologjise dhe sistemeve te 
informacionit ne ecjen perpara te ekonomise, ne organizatat e 
biznesit, ne administrate ...etj.  
Studenti do te jete i afte te : 

 të kuptojnë konceptet themelore të sistemit të 
informacionit si aplikohet për operacionet e biznesit dhe të 
menaxhimit.  

 të vlerësojë, të zgjedh dhe përdor sistemet e informacionit 
te bazuar ne kompjuter te pare nga nje prespektive 
menaxhimi. 

 kuptoje ndërvarësinë dhe funksionalitetin e komponentëve 
hardware dhe software e sistemeve të informacionit dhe të 
punojë me stafin MIS për të marrë vendime teknike  

 hartoje dhe zhvilloje  aplikacione  themelore MIS si 
spreadsheet, database dhe web.  

 të kuptojë se si të përdorin në shkallë të gjerë aplikimet 
kompjuterike  për të ndihmuar me menaxhimin e biznesit 
dhe operacionet.                                                                

Nepermjet mini projekteve studentet  do te arrijne te ndertojne 
sisteme informacioni te aplikuara ne fusha te ndryshme. 
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PERMBAJTJA E LENDES: CS 240 STRUKTURE TE DHENASH DHE ALGORITMIK 
 
KURSI: Bachelor ne            Shkenca 

Kompjuterike, Informatike, Teknologji 
Informacioni 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   (1 projekt 
perfundimtar) 
 Pune Laboratori   1ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky eshte nje kurs i orientuar drejt formimit te studentit per 
njohurite baze ne struktura baze te te dhenave te perdorura ne 
sistemin kompjuterik. Kursi ka si synim te trajtoje strukturat e te 
dhanave baze dhe aplikacione rreth tyre ,te trajtuara ne gjuhen e 
programimit C. Strukturat e te dhenave luan nje rol qendror ne 
shkencen moderne kompjuterike. Ne  nderveprojme me strukturat 
e te dhenave edhe me shpesh se me algoritme (mendojme ketu  
Google, server mail  dhe madje edhe  rrjetin e  routersat). Perveç 
kesaj, strukturat e te dhenave jane blloqe te domosdoshme 
ndertimi ne marrjen e algoritmeve efikase. Ky kurs mbulon rezultate 
te medha dhe drejtimet aktuale te kerkimeve ne strukturen e te 
dhenave. 
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike qe i ndihmon 
studentet te integrohen me shume ne aplikacionet qe perdorin 
strukturat e trajtuara.  
Çdo kapitull ne kete liber fokusohet ne nje grup te veçante te 
problemeve qe ne mund t'i zgjidhim duke u bazuar dhe ne shmbuj 
konkrete. Çdo kapitull ka nje veshtrim permbledhes dhe nje 
tabele permbledhese te tageve, karakteristikave, ose koncepteve te 
permendura ne kapitull.  

 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 250  SISTEME OPERATIVE 
 
KURSI: Bachelor ne              Shkenca 

Kompjuterike, Informatike, Teknologji 
Informacioni 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   (1 projekt 
perfundimtar) 
 Pune Laboratori   (-) 
PERSHKRIMI I LENDES 
Qellimi i ketij kursi eshte qe te siguroje nje hyrje per funksionimin e 
brendshem te sistemeve operative moderne. Ne veçanti, sigurisht 
do te mbuloje proceset dhe threads, perjashtimit reciprok, CPU 
scheduling, bllokimin, menaxhimin e kujteses dhe file sistemeve. 
Studentet duhet te jene te afte te kuptojne funksionin  e 
elementeve te OS dhe mardheniet  e tyre me elemente te tjere te 
sistemit ne kompleks.  
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike,ku studentet  ne baze 
te njohurive te madhe dhe keshillave te dhena nga pedagogu do te 
ndertoje nje sistem operativ te botueshem nga nje pendrive. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS_348  ARKITEKTURE KOMPJUTERI  
 
KURSI: Bachelor  ne        Informatike, Shkenca 

Kompjuterike, Teknologji Informacioni 
 
NGARKESA: Semestri zgjat        15 jave 
 Leksione                   3  ore/jave  
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 Seminare                   2 ore/jave 
 Detyra Kursi              1 
  
PERSHKRIMI I LENDES 

Arkitektura e Kompjuterit përqëndrohet në strukturën dhe sjelljen e 
moduleve funksionale të një sistemi kompjuterik dhe se si ato 
ndërveprojnë për të siguruar nevojat proçesusese për përdoruesin.  
Materiali i lëndës ndahet në 8 kapituj. Në kapitullin e parë trajtohen elementet kryesore hardware në një 
kompjuter. Në kapitullin e dytë trajtohen të gjitha mënyrat e adresimit dhe tipet e instruksioneve.  Në 
kapitullin e tretë trajtohet gjuha assembler, si dhe shembuj konkretë, të shkruar në gjuhën assembler dhe të 
komunikimit mes memories dhe kashesë. Më pas trajtohen raportet midis kontrollit të kablluar RISC dhe atij 
të mikroprogramuar CISC. Një vend të veçante zë dhe organizimi i kontrollit të mikroprogramuar.  
Kapitulli i katërt analizon elemente të njësisë së përpunimit CPU. Kapitulli i pestë trajton tipet e memories, 
hierarkinë e saj, rastet cache miss dhe hit, memoriet virtuale dhe ato ROM.  
Kapitulli i gjashtë trajton të gjitha mënyrat e komunikimit mes pajisjeve I/O. Interruptet dhe identifikimet e 
pajisjeve zënë një vend të rëndësishëm ne këtë kapitull. Një vend të rëndësishëm merr dhe trajtimi i llojeve 
të buseve, si dhe ndërfaqet seriale dhe paralele. Kapitulli i shtatë bën një paraqitje të plotë të procesorëve 
me pipeline. Kapitulli i tetë trajton teknologjitë CISC dhe RISC dhe bën një krahasim midis tyre. Këtu 
përmenden dhe sistemet me multiprocessor.  
 
 
 
PËRMBAJTJA E LENDËS: EE 246 BAZAT E SISTEMEVE TË KONTROLLIT 
 
KURSI: Bachelor ne  Teknologji 

Informacioni  
 Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Punë Laboratori   - 
 
PËRSHKRIMI I LENDËS 

 
Hyrje në problemet e kontrollit. Sistemet dinamike: përshkrimi i 
sistemeve lineare në zonën e kohës, funksioni transmetues dhe 
përgjigja kalimtare, përgjigja në frekuencë, bllok diagramat, 
linearizimi i sistemeve jolineare. Analiza dhe sinteza e sistemeve të 
kontrollit me lidhje të kundert me një hyrje një dalje (NHND): 
qëndrueshmëria dhe saktësia, teknikat e testimit dhe të gabimit për 
projektimin e rregullatorit, rregullatorët PID. Arkitekturat jo 
elementare të kontrollit. Kontrolli dixhital: struktura e sistemeve të 
kontrollit, konverterat, analiza dhe sinteza në kohë diskrete dhe të 
vijueshme. 
 
 
PËRMBAJTJA E LENDËS: CS 345  BAZA TE DHENASH  
 
KURSI: Bachelor ne Informatike, Shkenca 

Kompjuterike, Teknologji Informacioni, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore  
 Seminare   2 ore 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri te qendrueshme 
ne baza te dhenash, duke u fokusuar ne sistemet e menaxhimit te 
bazave te dhenave relacionale. Trajtohen aspekte te modelimit te te 
dhenave, modeli entitet-relacion (E-R), modeli E-R te avancuar dhe 
rregullat e biznesit, projektimi logjik i bazes se te dhenave, 
normalizimi i relacioneve, algjebra relacionale, gjuha e percaktimit 
dhe manipulimit te te dhenave SQL, projektimi fizik i bazave të të 
dhënave dhe performanca, njohuri te pergjithshme mbi mjediset e 
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bazave te te dhenave klient-server, data warehouse, dhe baza te 
dhenash te orientuara nga objekti.  Kursi synon të aftësojë 
studentët në projektimin e bazave të të dhënave; një bazë e 
dhënash e mirë-projektuar thjeshtëson ndërtimin, mirëmbajtjen, 
dhe modifikimin e një aplikacioni. 
 
 
PËRMBAJTJA E LENDËS: CS 337 PROJEKTIMI I SOFTUEREVE 
 
KURSI: Bachelor ne  Teknologji 

Informacioni  
 Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Punë Laboratori   - 
 
PËRSHKRIMI I LENDËS 

 
Kjo lende trajton proçeset kryesore te inxhinierise softuer ne 
projektimin e sistemeve duke dhene nocionet baze te zhvillimit te 
tyre lidhur ngushte me proçesin e menaxhimit, si dhe mundesite, 
sfidat me te cilat perballet sot inxhinieria softuer. Lenda synon 
dhenien e nje vizioni te pergjithshem per prodhimin e softuereve 
duke filluar nga specifikimet e tij, projektimin dhe menaxhimin 
nepermjet nje trajtimi  panoramik te lendes, si dhe ofron nje mjet 
me teper per te ndihmuar studentet ne thellimin e njohurive, 
projektimin arkitekturor, zhvillimin e sistemeve te besueshme dhe 
permiresimin e proçeseve nepermjet shembujve praktik. 

Paraqiten njohuri baze mbi proceset e ndertimit te softuereve: 
analize, projektim,  testim, vleresim  dhe mirembajtje. Paraqiten 
problemet me te cilat perballen inxhinieret ne zhvillimin e 

produkteve softuer Trajtohen metodat e strukturuara dhe te 
orientuara nga objekti. 
 
PËRMBAJTJA E LENDËS: CS 246_ TELEKOMUNIKACION 
 
KURSI: Bachelor ne  Teknologji 

Informacioni  
 Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Punë Laboratori   - 
 
PËRSHKRIMI I LENDËS 
  
Kursi  paraqet  njohuri mbi elementet baze te telekomunikacionit 
dhe rrjetave te komunikimit. Prezantohen principet  mbi  te  cilat  
ndertohet  Inerneti  dhe  rrjetat  e  tjera  kompjuterike.  Ceshtjet  
perfshijne  njohuri  mbi transmetimin  analog  dhe  dixhital,   
multipleksimin,  mjediset  e  trasmetimit   te  informacionit  si   
kabllot koaksiale,  mikrovalet,  satelitet,  fibrat  optike,  protokollet  
Internet,  “Switching”  dhe  “routing”,  cilesine  e sherbimeve dhe 
sigurine e rrjetava. 
Ne fund te ketij kursi studentet duhet te jne te afte te: te kuptojne 
konceptet mbi transmetimin e sinjalit nepermjet menyrave te 
ndryshme,  te kuptojne dhe vlerësojnë cilesin e transmetimit si dhe 
sigurine e lidhjes ne rrjet. 
Te perdorin laboratorin virtual per te kryer lidhje te ndryshme,  te 
jene ne gjendje te projektojne dhe të ndërtojnë një lidhje ne rrjet 
gjithashtu edhe te njohin te gjitha tipet e lidhjeve dhe 
transmetimeve. 
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PERMBAJTJA E LENDES: CS 370_ HYRJE NE INTELIGJENCEN ARTIFICIALE  
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Teknologji Informacioni, Informatike, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Ky kurs trajton idete dhe principet themelore ne fushen e 
inteligjences se kompjuterave. Qellimi i Inteligjences Artificiale 
eshte te kuptoje dhe jap sjellje inteligjente makinerive, duke u 
veshur atyre aftesine per te mesuar, planifikuar, dhe zgjidhur 
probleme ne menyre autonome. Trajtohen sistemet eksperte te 
bazuar ne rregulla, sistemet eksperte fuzzy, sistemet eksperte te 
bazuar ne frame, rrjetat neurale artificiale, llogaritja evolucionare 
me algoritmat gjenetike dhe programimin gjenetik dhe inxhinieria e 
njohurive. Studenti prezantohet me konceptet baze, terminologjine, 
aplikacionet dhe metodologjite e aplikuara ne keto sisteme 
inteligjente. 
Objektivi kryesor i ketij kursi eshte dhenia e njohurive baze ne 
menyre qe studentet te kuptojne cfare eshte Inteligjenca Artificiale. 
Per shkak te kohes se kufizuar dhe njekohesisht objektivit qe ka ky 
kurs per te dhene nje pamje te pergjithshme te fushes se gjere te IA 
ne do te perpiqemi te mos ndalemi ne vertetime teorike apo 
perkufizime formale, keshtu edhe studentet mund te krijojne nje ide 
me te plote rreth kesaj fushe.  
 
 
 

 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 160 SISTEMET ELEKTRONIKE DHE RRJETAT LOGJIKE  
  
KURSI:                      Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, Teknologji 

Informacioni, Informatike, Shkenca 
Kompjutacionale 

 
   
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   5 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ne kete kurs synohet te jepen njohuri mbi sistemet elektronike dhe 
rrjetat logjike duke filluar nga njohja e qarqeve te thjeshte dhe te 
perbere te rrymes se vazhduar, elementet e qarkut dhe llogaritja e 
parametrave te qarkut  dhe duke vazhduar me llojet e sinjaleve, 
qarqet diferencuese, integruese, filtrat e sinjaleve, gjysmepercuesit. 
Diodat, Tranzistoret bipolare,Tranzistoret me efekt fushe, elemente 
te tjere gjysmepercues dhe perdorimet e tyre. Skemat kryesore 
elektronike si amplifikatoret, drejtuesit elektronike, ku vemendje i 
kushtohet lidhjeve te kunderta negative dhe pozitive, etj. Me tej do 
te shikohet rrjetat logjike si modul. Qëllimi është të japë njohuritë  
bazë në elektronikën numerike dhe qarqet numerikë, për të bërë të 
mundur si analizën e sistemeve të ndërtuar me këto qarqe ashtu 
dhe realizimin e projektimeve të thjeshta në këtë fushë. Studentët 
duhet të marrin njohuritë bazë të familjeve llogjike, sistemeve 
kombinatore, sekuenciale,  RAM-eve, ROM-eve,  transformuesave 
analog-numerik  dhe numerik – analog, etjsi dhe te perforcojne 
kompetencat praktike ne ndertimin dhe projektimin e qarqeve te 
tille  si aplikacione te para nepermnjet simulatoreve dhe puneve te 
laboratorit. 
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PERMBAJTJA E LENDES:   EGR 241 BAZAT E ELEKTROTEKNIKES 
 
KURSI: Bachelor ne              Inxhinieri Elektrike, 

Teknologji Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   1 ore/jave 
 Detyra Kursi   0 
 Pune Laboratori   0 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ne kete lende studentet do te njihen me fushen elektrostatike dhe 
elektromagmetike.Vecorite dhe madhesite e ketyre fushave.Ne 
pjesen tjeter te lendes do te marin njohuri per qarkun elektrik 
elementet e tij dhe do te studiojne ligjet dhe metodat per analizen e 
ketyre qarqeve . Ligjet e Kirkofit per tensionet dhe rrymat,metodat 
e  rrymave konturore dhe potencialeve te nyjeve si dhe Teoremat e 
Teveninit dhe Nortonit.Keto metoda do ti zbatoje per analizen e 
qarqeve me burime konstante.Do te bej analizen e qarqeve me 
burime sinusoidale me ane te metodes se numrave kompleks.Do te 
studioj pergjigjen e madhesive  si ne zonen e kohes ashtu edhe te 
frekuences. Do te marin njohuri per filtrat dhe do te njihen me 
dukurine e rezonances.Ne pjesen e fundit do te njihet me rrjetin 
trefazor sinusoidal. Lidhjet Y-Y dhe Y-∆. Matjen e fuqise ne keto 
rrjeta. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 226_ PROBABILITET DHE STATISTIKE 
  

KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 
finance, Informatike, Teknologji 
Informacioni, etj 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të 
rëndësishëm në shoqëri, mjekësi dhe industri. Ato mundësojnë të 
kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar për të marrë 
vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një 
mostër e anëtarëve të këtij popullimi. Teoria e probabilitetit dhe 
shpërndarjet statistikore janë të nevojshme që të përcaktojne 
sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e informacionit 
tonë në lidhje me popullimin. 
Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, 
probabilitetet, ndryshoret e  rastit diskrete, shpërndarjet diskrete, 
ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e vazhdueshme, 
vlerësimi, vlerësimi  pikësor dhe intervalor i parametrave, kontrolli i 
hipotezave, analiza e variances. 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: GERT 131_ GJERMANISHT 
  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike, Teknologji 
Informacioni, etj 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
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 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
  
Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të 
nivelit fillestar në gjuhën gjermane. Nё këtë kurs do të trajtohen 
kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 
zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 
të librit “Delfin”. 
 
Kapitujt që do të trajtohen në këtë kurs: 
KREU I: Am Hauptbahnhof 
KREU II: Auf dem Campingplatz   
KREU III: Alltagsgegenstände 
KREU IV: Wer will, der kann 
KREU V: Orientierung und Wege 
KREU VI: Alltag 
KREU VII: Feste und Feiern 
KREU VIII: Essen und Trinken 
KREU IX: Umzug und Einrichtung 
KREU X: Umzug und Einrichtung 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ENG 131_ ANGLISHT 1 
  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike, Teknologji 
Informacioni, etj 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  

 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 

 
Ky plan është  programuar për studentët e teknologjisë së 
informacionit, veçanërisht për studentët në përfundim të studimeve 
akademike që të jenë në  gjendje, të punësohen në kompani të 
ndryshme.Bazuar në praktikuesit e industrisë, është kombinuar një 
program mësimor i  fortë, me cikle të plota dhe me fjalor specifik  
për kompjuterat dhe aftësitë dytësore. 

Kjo aftëson praktimin dhe cilesitë e studentëve që të kenë sukses në 
fushat e tyre të zgjedhura. Rëndësi e madhe i është kushtuar  
pajisjes së studentëve me një bazë teorike që u lejon atyre të 
kuptojnë termat teknike për  çdo pajisje që ka në konfigurimin e saj 
si pjesë kompjuterike edhe elektrike.Kjo bëhet për  të përvetësuar 
dhe për të përshkruar studimet e tyre teknologjike. 
 
Permbajtja e kursit   
 

KREU I : Të punosh ne IT. Programimet dhe iteneraret. 
KREU II : Sistemi kompjuterik, të punosh me kompjuterat. 
KREU III : Hardwar-et kompjuterik. 
KREU IV : Çështje të biznesit. 
KREU V : Websit-et . Zhvillimi i tyre dhe përparësia më e mirë. 
KREU VI : Analitika e Website-ve. 
KREU VII : Databasi. Sistemi i përfitimeve nga database. 
KREU VIII : Procedimi në database. 
KREU IX : Ruajtja e të dhënave dhe magazinimi. 
KREU X : Tregtia on-line.Siguria e transaksioneve. 
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KREU XI : Transaksionet on-line. 
KREU XII : Gama e rrjeteve e systemeve. Rrjetet dhe shpejtësia. 
KREU XIII : Përdorimi i pajisjeve fizike të kompjuterave. 
KREU XIV : Mbështetja e IT. Shërbimi i klientit. 
KREU XV : Riparimi i pajisjeve kompjuterike. Procedura sigurie. 
 
 

 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ENG 132_ ANGLISHT 2 
  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike, Teknologji 
Informacioni, etj 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, 
kryesisht studentët duhet të riforcojnë atë që kanë mësuar më parë 
dhe atë që ata me të vërtetë duhet të dini për të patur një karrierë 
në inxhinierinë mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën 
praktike inxhinierike, në gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik  
në çdo faqe lidhur me leksikun dhe pikat gramatikore. Ky libër është 
i hapur për të kryesuar studentët e shkencave teknike.  
Ai gjithashtu ju jep studentëve  gjuhën bazë, informacionin dhe 
aftësitë që ju duhen për të filluar një karrierë në punësim. Në bazë 

të interesit të tyre dalin aftësitë ndërpersonale, në lidhje me 
aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike.  
Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në  librin e 
prezantuar  për të pasuruar fjalorin e studentit, me qëllim që të 
përmirësojnë aftesitë gjuhësore dhe riciklimin e gjuhës me terma të 
inxhinierisë mekanike. 
 
 
Permbajtja e kursit   
 

KREU I : Profesioni im. 
KREU II : Agrikulturat,veglat dhe ushqimi. 
KREU III : Urat dhe tunelet. 
KREU IV : Plastika. 
KREU V : Energjia alternative. 
KREU VI : Aero-nautika. 
KREU VII : Shtëpitë e të ardhmes.  
KREU VIII : Transporti publik dhe masiv. 
KREU IX :Petroliumi dhe inxhinieria e tij.  
KREU X : Teknologjia e petroliumit. 
KREU XI : Inxhinieria mjedisore. 
KREU XII: Robotika 
KREU XIII: Shkaku dhe parandalimi . 
KREU XIV: Teknologjia e mirëmbajtjes së shtëpive dhe elektronika 
KREU XV: Teknologjia e mbrojtjes dhe zhvillimi i karrierës. 
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PERMBAJTJA E LENDES: FRE 131_ FRENGJISHT 1 
  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike, Teknologji 
Informacioni, etj 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
 

Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për 
qellim marrjen e një niveli elementar të katër kompetencave të një 
gjuhe të huaj : të kuptuarit dhe të shprehurit gojor si dhe të 
kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metodë lejon që 
studentët të paraqiten në provimin e nivelit DELF A1.  

 
PËRMBAJTJA E LËNDËS 
  

KREU I : Saluer, Se présenter. 
KREU II : Demander des informations, Questionner sur l’identité. 
KREU III : Comprendre/Dire des coordonnées. Donner des info 
personnelles. 
KREU IV : Parler de ses passions, de ses rêves. La France en Europe. 
KREU V : Parler de son quartier, de sa ville. Demander/Donner une 
explication. 
KREU VI : S’informer sur l’hébergement. Indiquer un itinéraire. 

KREU VII : Ecrire une carte postale. Indiquer la provenance, la 
destination. 
KREU VIII : Paris insolite. Parler de ses gouts. 
KREU IX : Parler de sa profession. Parler de ses activités, de son 
animal. 
KREU X : Parler de soi. Caractériser une personne. 
KREU XI : Proposer une sortie. Inviter. 
KREU XII : Comportements, pratiques sportives en France. Indiquer 
l’heure et les horaires. 
KREU XIII : Parler de ses habitudes. Parler de ses activités 
quotidiennes. 
KREU XIV : Raconter des évènements passes. Comprendre un 
questionnaire d’enquête. 
KREU XV : Parler de ses projets. Les fêtes en France et qui fait quoi 
dans la maison ? 

 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ITA 131_ ITALISHT 1 
  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike, Teknologji 
Informacioni, etj 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
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Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë 
studentin të reflektojë dhe të zgjedhë në mënyrë alternative 
nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për 
diskutim.  
Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 

 të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për 
të zgjeruar aftësitë kuptimore dhe shprehëse. 

 të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, 
interesat dhe përvojat personale. 

 të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të 
ndryshme shoqërore dhe historike. 

 të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me 
procesin, metodën gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si 
edhe të kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme 
të marra prej mediave apo temave të parashtruara nga 
lektori. 

  
Përmbajtja e kursit   

JAVA I: ”In viaggio”. Grammatica. Lessico e civiltà(nomi, città, 
alfabeto, saluti). 
JAVA II: “All’aeroporto”. Diverse funzioni e grammatica (presente 
indicativo di diversi verbi). Lessico, civilta’, fonologia.                                              
JAVA III: “Il lavoro”. Grammatica(presente indicativo delle 3 
coniugazioni), abilità. Lessico e civiltà, fonologia.          
JAVA IV: ”La famiglia”, le diverse funzioni e la grammatica(voi di 
cortesia). Abilità, lessico (gli elementi della famiglia). Civiltà e 
fonologia. 
JAVA V: ”La casa”, descrivere la casa nei suoi componenti. 
Grammatica( preposizioni articolate) e abilità. Lessico, civiltà e 
fonologia.    

JAVA VI: La vita quotidiana”, le diverse funzioni(esprimere la 
frequenza). Grammatica (verbi irregolari), abilità (comprensione 
globale). Lessico, civiltà, fonologia. 
JAVA VII: “Il cibo, al ristorante”, funzioni diversi(il cibo in diversi 
paesi). Grammatica(vorrei, p. indicativo), abilità. Lessico(10 e 20 
piatto), Civiltà(i pasti, orari, le abitudini).  
JAVA VIII: “In negozio. I soldi”, funzioni(chiedere del prezzo). 
Grammatica(revisione), abilità(comprensione globale e dettagliata). 
Lessico(oggetti da supermercato); civiltà (le spese). 
JAVA IX: “A scuola”, funzioni(descrivere diversi oggetti). 
Grammatica(aggettivi e pronomi dimostrativi), abilità (strategie 
d’apprendimento). Lessico(oggetti di scuola); civiltà(sistema 
scolastico).                   
JAVA X: “Vestiti e i colori”, funzioni(chidere e dire cio che ti piace). 
Grammatica(p.personali indiretti); abilità(strategie 
d’apprendimento). Lessico(colori,vestiti), civiltà(L’Italia dei colori).                                 
JAVA XI:  “Il tempo libero”, funzioni(parlare di eventi passati). 
Grammatica(p.passato dei verbi regolari e irregolari)-
abilità(collegare frasi, scrivere una storia). Lessico(espressioni di 
tempo passato);civiltà(tempo passato). 
JAVA XII: “Le vacanze”, funzioni (parlare e narrare eventi del 
passato). Grammatica(p.prossimo); abilità(le inferenze). Lessico, 
civiltà(gli italiani in vacanza). 
JAVA XIII: ”Il tempo“, funzioni(descrivere il tempo meteorologico). 
Grammatica(Pronomi personali tonici), abilità(coesione del testo). 
Lessico e civiltà(Il clima e stereotipi). 
JAVA XIV: “Sulla strada”, funzioni(chiedere e dare informazioni 
stradali). Grammatica(“sì” impersonale), abilità(Imparare parole 
nuove). Lessico e civiltà(italiani famosi di ieri e d’oggi). 
JAVA XV: “Progetti futuri”, funzioni(parlare del futuro). 
Grammatica(presente indicativo con valore futuro), abilità(imparare 
parole nuove). Lessico e civiltà(L’Italia dei festival).  
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PERMBAJTJA E LENDES: CS131 _ HYRJE NE PROGRAMIM 
 
KURSI: Bachelor  ne Informatike, Teknologji 

Informacioni, Shkenca Kompjuterike, 
Shkenca  Kompjutaconale, Ing Mekanike, 
Ing Navale etj 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
  
PERSHKRIMI I LENDES 
Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te 
informacionit, si organizohet dhe si kodohet informacioni ne 
menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes se 
problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te 
algoritmave te zgjidhjeve. Kjo lende na njeh me nocionet baze te 
programimit mbi platformen e gjuhes C, me sintaksen e saj, 
instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i 
programeve apo sekuencave programike duke krijuar nje baze 
njohje te programimit.  
 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 322_ TEKNOLOGJIA DHE MULTIMEDIA 

INTERAKTIVE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike, 

Teknologji Informacioni 

NGARKESA: Semestri zgjat   15 jave 
 Leksione     2 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi       (4) 
 Pune Laboratori       (8) 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri mbi shfrytezimin e 
kompjuterave ne arsim në masë të madhe  e cila mund të sjell në 
arritjen e qëllimeve didaktike, ndikimin e teknologjisë në mësim, si 
dhe ndikimin e teorive për mësim në dizajnin e sistemeve 
kompjuterike arsimore. Karaketeristike për këto sisteme është se 
bazohen në kompjuter dhe mundësitë e tij më të mëdha: 
multimedia, hipermedia, animacioni dhe simulimi për paraqitje me 
figura të përmbajtjeve arsimore, gjerësisht potencialeve të tij 
pothuaj të pakufizuara për gjetjen dhe kërkimin e nje numri shumë 
të madh të informacioneve. 
Multimedia e ka potencialin për transformim të shkollave 
tradicionale në shkolla moderne me mundësi të 
pafundshme.Potenciali i saj në përmirësim të kualitetit të mësimit 
është shumë i madh.Si rrjedhim, dizenjuesit e multimediasë 
arsimore kanë rol esencial në proçesin e integrimit të multimediasë 
në mësim.  
Qëllimi themelor i sistemeve arsimore hipermediale është të 
sigurojnë proçes me kualitet, dhe më efikas për mësimin. Për këtë, 
të gjithë faktorët që ndikojnë në proçesin e mësimit duhet të 
organizohen në atë mënyrë që të sjellin realzimin e këtij qëllimi 
 
PERMBAJTJA E LENDES: EGR 120_ GRAFIKE INXHINIERIKE 
 
KURSI: Bachelor   ne   Inxhinieri Elektrike, 

Teknologji Informacioni, Inxhinieri 
Mekanike, Inxhinieri Navale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
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 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   3 
 

PERSHKRIMI I LENDES 
Parimet dhe metodat me të dobishme për inxhinieri moderne dhe 
teknologji të cilat perdoren në përcaktimin e marrëdhënieve 
hapësinore të pikave, vijave, planeve, dhe kombinimet e tyre.  
Njohja me vizatimin inxhinierik dhe zhvillimi i aftesive projektuese , 
programet  kompjuterike për paraqitjet grafike dhe zgjidhjen e 
problemeve.Soft-i qe do te perdoret eshte AutoCAD  
Njohja me  AutoCAD, Komandat baze ne 2D, Pergatitja e nje vizatimi, 
Pervetesimi i strategjive te vizatimit, Perdorimi i Layer-ave per te 
organizuar vizatimin,  Krijimi dhe perdorimi  i Blocks, Text –i ne nje 
vizatim ,Punimi me Hatch-et and Gradient-et Dimensionimi i nje 
vizatimi ,Perdorimi i  Layout-eve per te pergatitur nje printim, 
Komandat 3Dimensionale, Krijimi I pamjeve 3D 

 
  

 

PERMBAJTJA E LENDES: CS 353_ MENAXHIM PROJEKTI 
 
KURSI: Bachelor   ne   Inxhinieri Elektrike, 

Teknologji Informacioni, Inxhinieri 
Mekanike, Inxhinieri Navale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   3 
   

PERSHKRIMI I LENDES 

 
Prezantohen njohuri mbi konceptet, teorite, metodologjite dhe 
teknikat e menaxhimit te projekteve softuer. Ky kurs trajton rolin e 
mjedisit ne menaxhimin e projekteve, ciklin e jetes se projektit dhe 
teknika te ndryshme te planifikimit te punes, kontrollin dhe 
vleresimin per te arritur objektivat e projektit. Permes ketij kursi 
diskutohen mjetet korrente ne ndihme te menaxhereve te projektit. 

 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 351_ APLIKACIONE WEB 
 
KURSI: Bachelor ne                     Teknologji 

Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori    
   
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs do të prezantojë konceptet e programimit në serverat e 
aplikimit web . Në përfundim të këtij kursi ju do të kuptoni 
konceptet themelore të inxhinierisë software dhe se si ato zbatohen 
për hartimin e aplikimit web dhe programimin , do të dinë mjetet 
moderne të përdorura për të programit serverat e aplikimit web , 
dhe do të jetë në gjendje për të prodhuar aplikacione të 
konsiderueshme web si pjesë e një ekip . Edhe pse ky kurs do të 
prezantojë më konceptet e aplikimit web duke përdorur 
teknologjitë J2EE dhe gjuhet si HTML5, CSS3 dhe Javascript. Ju do të 
jeni në gjendje për të përgjithësuar këto koncepte me mjete jo- J2EE 
dhe teknikat . 
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Gjatë gjysmës së parë të semestrit do të kemi një numër të detyrave 
të shtëpisë të vogla , duke filluar me një kërkesë të thjeshtë të 
internetit dhe të vendosej mbi programet gjithnjë e më komplekse . 
Gjysma e dytë e kursit do të fokusohet në një projekti më të madh , 
në të cilën ju do të projektuar dhe zbatuar një web site të 
konsiderueshme dinamik të zgjedhur nga ju si pjesë e një ekipi i 
projektit . Në përfundim të projektit tuaj ju do të demonstrojë web 
faqen tuaj të stafit sigurisht . Nuk do të jetë një test i vetëm : një 
provim përfundimtar . 

PERMBAJTJA E LENDES: CS 398_ TEZE DIPLOME 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe 
aftesite e fituara ne kurrikulen perkatese. Kerkohet  raportim me 
shkrim dhe prezantim me goje. 
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Departamenti i Shkencave Kompjuterike 

Cikli i Studimit  Bachelor 

Bsc në Shkenca Kompjuterike 
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V
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Lënda  
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e
 

 

Tot. orë / 

semestër  

brenda & 

jasht 

auditorit 

 

Tot. orë 

/ 

semestër 

në 

auditorit 

 

Totali orë / javë 

në auditorit 

 

Totali 

orë  

jashtë 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

CS 131 Hyrje ne Programim 8 200 90 3 2 1 110 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131/ ENGT 

132/  FRET 131/ 

GERT 131/ ITAT 

131 

Anglisht 1/ Anglisht 2/ Frengjisht 1/ Gjermanisht 1/ 

Italisht 1 
6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

S
e
m

. 
II

 

MAT 175 Algjeber Lineare   8 200 75 3 2 0 125 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike 6 150 75 2 2 1 75 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

 

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

CS 231 Modul 2: Programim ne C++ 8 200 90 3 2 1 110 

MAT 226 Probabilitet dhe Statistike 8 200 90 3 2 1 110 

CS 251 Programim WEB 6 150 75 2 2 1 75 

CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike 8 200 90 3 2 1 110 
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TOTALI 30 750 345 11 8 4 405 

S
e
m

. 
II

 
CS 232 Modul 2:  Programim ne Java 6 150 60 2 2 0 90 

CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave 8 200 75 3 2 0 125 

CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike 8 200 90 3 2 1 110 

CS 250 Sisteme Operative 8 200 90 3 2 1 110 

         
TOTALI 30 750 315 11 8 2 435 

 

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

CS 323 / CS 322 Animacione Kompjuterike/ Teknologjia dhe Multimedia 

Interaktive 
6 150 75 2 2 1 75 

CS 345 Baza te Dhenash 8 200 75 3 2 0 125 

CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale 8 200 75 3 2 0 125 

CS 378 Inxhinieria e Softuerit 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

S
e
m

. 
II

 

CS 346 / CS 352 Siguria e Sistemeve Kompjuterike/ Programim Konkurrent 8 200 75 3 2 0 125 

CS 348 Arkitekture Kompjuteri 8 200 75 3 2 0 125 

CS 349 Kompilatoret 8 200 75 3 2 0 125 

CS 398 Teze Diplome  6 150 0 0 0 0 150 

TOTALI 30 750 225 9 6 0 525 

 TOTALI Bachelor ne SHKENCA KOMPJUTERIKE 180 4500 1800    2700 
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PERMBAJTJA E LENDES: MAT 154_ KALKULUS 1 
 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, 

Aktuaristike, Shkenca kompjuterike, etj. 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi     - 
 Pune Laboratori     - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, 
integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe volumeve, simetrine, 
ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej me limitin e 
funksionit, vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e 
funksioneve me një variabel, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne 
inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson 
kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem.  
 
 

 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 155_ KALKULUS 2 
 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, 

Aktuaristike, Fizike, Kimi, Informatike, etj.  
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 

 

 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet 
e caktuara dhe te pacaktuara, aplikimet e integralit te gjatesite e 
vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe aplikimet e tyre ne industri 
dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme si 
dhe testet e tyre.  
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS: MAT 175_ALGJEBRA LINEARE 
 
KURSI: Bachelor në Informatikë, Shkenca 

Kompjutacionale, Shkenca Kompjuterike, 
etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 javë 
 Leksione   3 orë/jave  
 Seminare   2 orë/jave 
 Detyra Kursi   1  
 Pune Laboratori                   - 
  
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
Ne kete lende do te pershkruajme njohurite baze te Algjebres 
Lineare. Do te pershkruajme njohurite baze te hapsirave euklidiane 

R
n. 

Do te tregojme menyren e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane te 
metodave: Gaus, Jordan dhe Kramer. 
Do te tregojme Llogaritjen e percaktorit te nje matrice dhe 
llogaritjen e matrices se anasjellte 
Do te tregojme Llogaritjen e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe 
hapsirave te veta te matricave. 
Do te pershkruajme Format Kanonike, Matricat shoqeruese te 
polinomeve. 
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Dhe nje pershkrim te pergjithshem mbi ekuacionet diferencjale dhe 
metoda e katroreve me te vegjel. 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 151_ FIZIKE 1 
 
KURSI: Bachelor ne Fizike, Matematike-Fizike, 

Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri 
Mekanike dhe Navale, Kimi, Navigacion, 
Navigacion Peshkim etj. 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne 
studimin e mekanikes klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane 
te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe valet, 
fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky 
kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe 
aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 
studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe 
demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, 
matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 
nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke 
pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 
studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem 
universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 
 
 

 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 152_ FIZIKE 2 
 
KURSI: Bachelor ne Fizike, Matematike-Fizike, 

Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri 
Mekanike dhe Navale, Kimi, Navigacion, 
Navigacion Peshkim etj. 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
FIZ 152  eshte nje kurs qe paraqet hyrjen ne fizike per studentet e 
shkencave dhe inxhinierise. Kursi zhvillohet ne semestrin e dyte dhe 
shlyhet me provim semestral. Studimi  ketij kursi  perfshin 
elektricitetin, magnetizmin, optiken dhe fiziken moderne. 
Synimi i ketij kursi eshte aplikimi i koncepteve dhe modeleve te 
mesuara ne kursin e Hyrjes ne Fizike  I  (FIZ 151) per te kuptuar 
konceptet e reja  dhe parimet e fizikes; analizimi i situatave fizike 
dhe aplikimi i njohurive te marra ne kurset e matematikes per 
zgjidhjen e problemave; njohja e aplikimeve te fizikes ne shkencat e 
tjera. Per te arritur keto synime duhet qe studentet te arrijne te 
mesuarin konceptual duke dhene  argumente dhe arsyetime fizike . 
Studentet duhet te permiresojne strategjine e zgjidhjes se 
problemave, te cilat kerkojne lidhjen e koncepteve te marra me 
pare me ato koncepte qe do te merren gjate kapitujve ne vazhdim. 
Kursi do te perfshije shembuj praktike qe demonstrojne rolin e 
fizikes ne shkencat e tjera si shkencat inxhinierike, informatike, 
kimia si dhe aplikimet qe lidhen me teknologjine moderne.   
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PERMBAJTJA E LENDES: CS160_SISTEME ELEKTRONIKE DHE RRJETA 

LOGJIKE 
  
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike, etj. 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
   
PERSHKRIMI I LENDES 
Ne kete kurs synohet te jepen njohuri mbi sistemet elektronike dhe 
rrjetat logjike duke filluar nga njohja e qarqeve te thjeshte dhe te 
perbere te rrymes se vazhduar, elementet e qarkut dhe llogaritja e 
parametrave te qarkut  dhe duke vazhduar me llojet e sinjaleve, 
qarqet diferencuese, integruese, filtrat e sinjaleve, gjysmepercuesit. 
Diodat, Tranzistoret bipolare,Tranzistoret me efekt fushe, elemente 
te tjere gjysmepercues dhe perdorimet e tyre. Skemat kryesore 
elektronike si amplifikatoret, drejtuesit elektronike, ku vemendje i 
kushtohet lidhjeve te kunderta negative dhe pozitive, etj. Me tej do 
te shikohet rrjetat logjike si modul. Qëllimi është të japë njohuritë  
bazë në elektronikën numerike dhe qarqet numerikë, për të bërë të 
mundur si analizën e sistemeve të ndërtuar me këto qarqe ashtu 
dhe realizimin e projektimeve të thjeshta në këtë fushë. Studentët 
duhet të marrin njohuritë bazë të familjeve llogjike, sistemeve 
kombinatore, sekuenciale,  RAM-eve, ROM-eve, transformuesave 
analog-numerik  dhe numerik – analog, etjsi dhe te perforcojne 
kompetencat praktike ne ndertimin dhe projektimin e qarqeve te 
tille  si aplikacione te para nepermnjet simulatoreve dhe puneve te 
laboratorit. 

PERMBAJTJA E LENDES: CS 231_PROGRAMIM NE C++ 
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike, 
Shkenca 
Kompjutacionale  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Synimi i ketij kursi eshte te pajise studentet me njohuri rreth 
programimit te orientuar nga objektet dhe gjuhes C++ . Gjate ketij 
kursi studentet do te marrin njohuri te mjaftueshme rreth gjuhes 
C++ qe te jene ne gjendje te hartojne dhe te implementojne 
programe komplekse.  
Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, percaktimi i 
klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, instruksionet e 
zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, karakteret dhe stringet, 
tabelat, renditja dhe kerkimi. Me ane te nje sere shembujsh praktik 
studentet do te jene te afte te implementojne mini programe ne 
C++. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 232_PROGRAMIM NE JAVA 
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike, 
Shkenca 
Kompjutacionale  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
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 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 per semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs siguron nje veshtrim mbi konceptet kryesore mbi 
programimin e orientuar nga objektet duke perdorur nje gjuhe te 
fuqishme sic eshte Java. Ne kete kurs studentet do te mesojne si te 
perdorin klasat nga libraria e klasave te parapercaktuara ne Java, 
dhe se si ata vete te percaktojne nje klase dhe metoda brenda 
klases. Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, 
percaktimi i klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, 
instruksionet e zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, 
karakteret dhe stringet, tabelat, renditja dhe kerkimi. Me ane te nje 
sere shembujsh praktik studentet do te jene te afte te 
implementojne mini programe ne Java. 
 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 240_STRUKTURE TE DHENASH DHE 

ALGORITMIK 
 
KURSI: Bachelor ne  Shk. Kompjuterike, 

Informatike, Shk. Kompjutacionale, Tek. 
Informacioni 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 

Ky eshte nje kurs i orientuar drejt formimit te studentit per 
njohurite baze ne struktura baze te te dhenave te perdorura ne 
sistemin kompjuterik. Kursi ka si synim te trajtoje strukturat e te 
dhanave baze dhe aplikacione rreth tyre ,te trajtuara ne gjuhen e 
programimit C. Strukturat e te dhenave luan nje rol qendror ne 
shkencen moderne kompjuterike. Ne  nderveprojme me strukturat 
e te dhenave edhe me shpesh se me algoritme (mendojme ketu  
Google, server mail  dhe madje edhe  rrjetin e  routersat). Perveç 
kesaj, strukturat e te dhenave jane blloqe te domosdoshme 
ndertimi ne marrjen e algoritmeve efikase. Ky kurs mbulon rezultate 
te medha dhe drejtimet aktuale te kerkimeve ne strukturen e te 
dhenave. 
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike qe i ndihmon 
studentet te integrohen me shume ne aplikacionet qe perdorin 
strukturat e trajtuara.  
Çdo kapitull ne kete liber fokusohet ne nje grup te veçante te 
problemeve qe ne mund t'i zgjidhim duke u bazuar dhe ne shmbuj 
konkrete. Çdo kapitull ka nje veshtrim permbledhes dhe nje 
tabele permbledhese te tageve, karakteristikave, ose koncepteve te 
permendura ne kapitull.  
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 250 _SISTEME OPERATIVE 
 
KURSI: Bachelor ne Shk. 

Kompjuterike,Informatike,Tek.Informacioni, 
Shk.Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
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Qellimi i ketij kursi eshte qe te siguroje nje hyrje per funksionimin e 
brendshem te sistemeve operative moderne. Ne veçanti, sigurisht 
do te mbuloje proceset dhe threads, perjashtimit reciprok, CPU 
scheduling, bllokimin, menaxhimin e kujteses dhe file sistemeve. 
Studentet duhet te jene te afte te kuptojne funksionin  e 
elementeve te OS dhe mardheniet  e tyre me elemente te tjere te 
sistemit ne kompleks.  
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike,ku studentet  ne baze 
te njohurive te madhe dhe keshillave te dhena nga pedagogu do te 
ndertoje nje sistem operativ te bootueshem nga nje pendrive. 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS251_ PROGRAMIM WEB 
 
KURSI: Bachelor  ne  Shkenca 

Kompjuterike dhe Informatike  
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
CS 251 Programim Web, është  një kurs qe synon formimin e 
studentit si programues për ndërtimin e faqeve web. Një aspekt i 
rëndësishëm në këtë kurs është puna praktike, studentët duhet të 
kenë patjeter akses në kompjuter për të kryer detyrat e kursit.  
Ky kurs organizohet ne disa pjese kryesore. Ne pjesen e pare 
njihemi me gjuhen markup HTML5, ne pjesen e dyte njihemi me 
konceptet e stilimit te faqeve web me ane te gjuhes se stilimit CSS3 
dhe së fundi prezantohen konceptet bazë të skriptimit duke 
përdorur gjuhën e skriptimit Javascript. Çdo kapitull ka ne fund te tij 
një vështrim përmbledhës dhe një tabelë përmbledhëse te tageve, 

karakteristikave, ose koncepteve të përmendura në 
kapitull. Kapitujt janë te grupuar në formë hierarkike. Ne fund te 
kursit studenti duhet te jete i afte te ndertoje nje website te 
strukturuar mire dhe ta beje ate interaktiv me perdoruesin me ane 
te gjuhes se skriptimit. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 247_ HYRJE NE RRJETAT KOMPJUTERIKE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Hyrje ne metodat e ndertimit   te rrjetave, protokolleve,dhe 
implementimin e tyre. Ceshtjet mbulojne topologjite, hardware te 
rrjetave, akses ne rrjetat e larget, siguria, serverat dhe protokollet e 
internetit; instalim   i web serverave dhe mail serverave, firewall, 
konfigurimin i VPN dhe i routerave. 
Konceptet baze te rrjetave kompjuterike me ushtrime dhe guida qe 
japin mundesi te aplikosh teorine e rrjetave  ne dizenjimin praktik te 
tyre. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 261_ PROJEKTIMI DHE ANALIZA E 

ALGORITMAVE  
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike 
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NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs merret me dizenjimin dhe analizimin e algoritmave kryesor 
te fushes se shkencave kompjuterike. Shihen dy tipet e algoritmave 
iterativ dhe rekursiv, llojet e analizave te tyre, kompleksiteti. 
Strategjite per ndertimin e zgjidhjeve me ane te algoritmave 
perfshihen ne disa prej teknikave kryesore si Brute Force, Perca e 
Sundo, Redukto dhe Sundo, Programimi Dinamik dhe algoritmat 
Greedy. Studiohen tiparet kryesore te ketyre teknikave, te aplikuara 
ne zgjidhjen e problemeve kryesore kompjutacionale si problemi i 
renditjes, i kerkimit, gjetja e modelit, problemet gjeometrike, 
kombinatorike, etj. Nje analize e tyre ben te mundur perzgjedhjen 
me me lehtesi dhe efikasitet te algoritmave me te pershtatshem per 
instanca te ndryshme. Algoritma si Merge Sort, Quick Sort, Insertion 
Sort, Bubble Sort, Kerkimi Binar, Kruskal, Prim, Dijkstra, etj do te 
jene ne fokusin e kesaj lende. Ne procesin analitik gjithashtu 
studiohet kompleksiteti kompjutacional ne kohe dhe hapesire, ku 
jepet nje shikim i pergjithshem i klasave te kompleksitetit, si klasa 
Big O, Big Theta, Big Omega. Ne fund te ketij kursi studenti duhet te 
jete ne gjendje te dizenjoje algoritma te sakte, eficente me 
kompleksitet sa me te mire kohor dhe hapesinor. 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 370_ HYRJE NE INTELIGJENCEN ARTIFICIALE  
 

KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 
Teknologji Informacioni, Informatike, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton idete dhe principet themelore ne fushen e 
inteligjences se kompjuterave. Qellimi i Inteligjences Artificiale 
eshte te kuptoje dhe jap sjellje inteligjente makinerive, duke u 
veshur atyre aftesine per te mesuar, planifikuar, dhe zgjidhur 
probleme ne menyre autonome. Trajtohen sistemet eksperte te 
bazuar ne rregulla, sistemet eksperte fuzzy, sistemet eksperte te 
bazuar ne frame, rrjetat neurale artificiale, llogaritja evolucionare 
me algoritmat gjenetike dhe programimin gjenetik dhe inxhinieria e 
njohurive. Studenti prezantohet me konceptet baze, terminologjine, 
aplikacionet dhe metodologjite e aplikuara ne keto sisteme 
inteligjente. 
Objektivi kryesor i ketij kursi eshte dhenia e njohurive baze ne 
menyre qe studentet te kuptojne cfare eshte Inteligjenca Artificiale. 
Per shkak te kohes se kufizuar dhe njekohesisht objektivit qe ka ky 
kurs per te dhene nje pamje te pergjithshme te fushes se gjere te IA 
ne do te perpiqemi te mos ndalemi ne vertetime teorike apo 
perkufizime formale, keshtu edhe studentet mund te krijojne nje ide 
me te plote rreth kesaj fushe.  
 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 345 _BAZA TE DHENASH  
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KURSI: Bachelor ne Informatike, Shkenca 
Kompjuterike, Teknologji Informacioni, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri te qendrueshme 
ne baza te dhenash, duke u fokusuar ne sistemet e menaxhimit te 
bazave te dhenave relacionale. Trajtohen aspekte te modelimit te te 
dhenave, modeli entitet-relacion (E-R), modeli E-R te avancuar dhe 
rregullat e biznesit, projektimi logjik i bazes se te dhenave, 
normalizimi i relacioneve, algjebra relacionale, gjuha e percaktimit 
dhe manipulimit te te dhenave SQL, projektimi fizik i bazave të të 
dhënave dhe performanca, njohuri te pergjithshme mbi mjediset e 
bazave te te dhenave klient-server, data warehouse, dhe baza te 
dhenash te orientuara nga objekti.  Kursi synon të aftësojë 
studentët në projektimin e bazave të të dhënave; një bazë e 
dhënash e mirë-projektuar thjeshtëson ndërtimin, mirëmbajtjen, 
dhe modifikimin e një aplikacioni. 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS_348  ARKITEKTURE KOMPJUTERI  
 
KURSI: Bachelor  ne    Informatike, Shkenca 

Kompjuterike, Teknologji Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat   15 jave 
 Leksione     3  ore /jave 
 Seminare     2 ore/jave 

 Detyra Kursi     1 ore ne semester 
  
PERSHKRIMI I LENDES 

Arkitektura e Kompjuterit përqëndrohet në strukturën dhe sjelljen e 
moduleve funksionale të një sistemi kompjuterik dhe se si ato 
ndërveprojnë për të siguruar nevojat proçesusese për përdoruesin. 
Materiali i lëndës ndahet në 8 kapituj. Në kapitullin e parë trajtohen 
elementet kryesore hardware në një kompjuter. Në kapitullin e dytë 
trajtohen të gjitha mënyrat e adresimit dhe tipet e instruksioneve. 
Në kapitullin e tretë trajtohet gjuha assembler, si dhe shembuj 
konkretë, të shkruar në gjuhën assembler dhe të komunikimit mes 
memories dhe kashesë. Më pas trajtohen raportet midis kontrollit 
të kablluar RISC dhe atij të mikroprogramuar CISC. Një vend të 
veçante zë dhe organizimi i kontrollit të mikroprogramuar. Kapitulli i 
katërt analizon elemente të njësisë së përpunimit CPU. Kapitulli i 
pestë trajton tipet e memories, hierarkinë e saj, rastet cache miss 
dhe hit, memoriet virtuale dhe ato ROM. 
Kapitulli i gjashtë trajton të gjitha mënyrat e komunikimit mes 
pajisjeve I/O. Interruptet dhe identifikimet e pajisjeve zënë një vend 
të rëndësishëm ne këtë kapitull. Një vend të rëndësishëm merr dhe 
trajtimi i llojeve të buseve, si dhe ndërfaqet seriale dhe paralele. 
Kapitulli i shtatë bën një paraqitje të plotë të procesorëve me 
pipeline. Kapitulli i tetë trajton teknologjitë CISC dhe RISC dhe bën 
një krahasim midis tyre. Këtu përmenden dhe sistemet me 
multiprocessor. 
 

 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 378_ INXHINIERIA SOFTWARE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat   15 jave 
 Leksione     3 ore/jave  
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 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     5 ne semester 
 Pune Laboratori      - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Hyrje ne Inxhinieri software dhe praktike.Ceshtjet perfshijne 
modelet e proceseve software,manaxhim projekti,analizat e 
kerkesave, sigurimi i cilesise se software dhe testimi. Mjetet, 
teknikat per te konceptuar, predikuar, vleresuar nderveprimin e 
njerezve me teknologjine. Studiohen proceset sistematike per 
projektimin, vleresimin dhe korrektimin e sistemeve. 
Objektivi : Lenda synon per studentet e 3-vjecarit dhenien e nje 
vizioni te pergjithshem per prodhimin software duke filluar nga 
specifikimet e tij, projektimin dhe menaxhimin  nepermjet nje 
trajtimi  panoramik te lendes, si dhe ofron nje mjet me teper per te 
ndihmuar studentet ne thellimin e njohurive , azhornimin e tyre mbi 
argumenta specifike si inxhinieria e kerkesave, zhvillimin e 
sistemeve te besueshem dhe permiresimin e proceseve nepermjet 
shembujve me ton te theksuar praktik. 
 
 

PERMBAJTJA E LENDES:   CS 349_Kompilatoret 

 
KURSI: Bachelor                          Shkenca 

Kompjuterike   
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     3 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     1 ne semester 
 Pune Laboratori      - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 

Lenda Kompilatoret eshte nje lende qe jep njohuri baze per 
kompilatoret, funksionet, proceset, fazat e nje kompliatori dhe 
elementet e tyre perberes. Lenda ka nje aspekt te gjere dhe do te 
perpiqet te njohe studentet me bazat e kompilatoreve, rendesine e 
tyre ne programim, shnderrimet qe peson kodi gjate perkthimit te 
tiaj nga ana e kompilatorit. Lenda trajton me ne detaje fazat ne te 
cilat kalon nje program burim per tu perkthyer nga kompilatori ne 
nje gjuhe te kuptueshme dhe te ekzekutueshme nga makinat. 

   
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 226_ PROBABILITET DHE STATISTIKE 
  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike etj 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore  
 Seminare   2 ore 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të 
rëndësishëm në shoqëri, mjekësi dhe industri. Ato mundësojnë të 
kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar për të marrë 
vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një 
mostër e anëtarëve të këtij popullimi. Teoria e probabilitetit dhe 
shpërndarjet statistikore janë të nevojshme që të përcaktojne 
sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e informacionit 
tonë në lidhje me popullimin. 
Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, 
probabilitetet, ndryshoret e  rastit diskrete, shpërndarjet diskrete, 
ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e vazhdueshme, 
vlerësimi, vlerësimi  pikësor dhe intervalor     i parametrave, 
kontrolli i hipotezave, analiza e variances. 
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PERMBAJTJA E LENDES: ENGT 131 _ ANGLISHT 1 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 

Ky plan është  programuar për studentët e teknologjisë së 
informacionit, veçanërisht për studentët në përfundim të studimeve 
akademike që të jenë në  gjendje, të punësohen në kompani të 
ndryshme.Bazuar në praktikuesit e industrisë, është kombinuar një 
program mësimor i  fortë, me cikle të plota dhe me fjalor specifik  
për kompjuterat dhe aftësitë dytësore. 

Kjo aftëson praktimin dhe cilesitë e studentëve që të kenë sukses në 
fushat e tyre të zgjedhura. Rëndësi e madhe i është kushtuar  
pajisjes së studentëve me një bazë teorike që u lejon atyre të 
kuptojnë termat teknike për  çdo pajisje që ka në konfigurimin e saj 
si pjesë kompjuterike edhe elektrike.Kjo bëhet për  të përvetësuar 
dhe për të përshkruar studimet e tyre teknologjike. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ENGT 132 _ ANGLISHT 2 

 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, 
(në mënyrë specifike për Inxhinierinë mekanike) kryesisht 
studentët duhet të riforcojnë atë që kanë mësuar më parë dhe atë 
që ata me të vërtetë duhet të dini për të patur një karrierë në 
inxhinierinë mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën praktike 
inxhinierike, në gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik  në çdo 
faqe lidhur me leksikun dhe pikat gramatikore. Ky libër është i hapur 
për të kryesuar studentët e shkencave teknike.  
Ai gjithashtu ju jep studentëve  gjuhën bazë, informacionin dhe 
aftësitë që ju duhen për të filluar një karrierë në punësim. Në bazë 
të interesit të tyre dalin aftësitë ndërpersonale, në lidhje me 
aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike.  
Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në  librin e 
prezantuar  për të pasuruar fjalorin e studentit, me qëllim që të 
përmirësojnë aftesitë gjuhësore dhe riciklimin e gjuhës me terma të 
inxhinierisë mekanike. 

 

 
 
PERMBAJTJA E LENDES: GERT 131 _ GJERMANISHT 1 
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KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 
Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të 
nivelit fillestar në gjuhën gjermane. Nё këtë kurs do të trajtohen 
kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 
zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 
të librit “Delfin”. 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: FRET 131 _ FRENGJISHT 1 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 

Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për 
qellim marrjen e një niveli elementar të katër kompetencave të një 

gjuhe të huaj : të kuptuarit dhe të shprehurit gojor si dhe të 
kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metodë lejon që 
studentët të paraqiten në provimin e nivelit DELF A1.  

 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ITAT 131 _ ITALISHT 1 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
 
PERSHKRIMI 
Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë 
studentin të reflektojë dhe të zgjedhë në mënyrë alternative 
nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për 
diskutim.  
Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 

 të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për 
të zgjeruar aftësitë kuptimore dhe shprehëse. 

 të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, 
interesat dhe përvojat personale. 

 të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të 
ndryshme shoqërore dhe historike. 

 të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me 
procesin, metodën gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si 
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edhe të kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme 
të marra prej mediave apo temave të parashtruara nga 
lektori. 

 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS131 _ HYRJE NE PROGRAMIM 
 
KURSI: Bachelor  ne Informatike, Teknologji 

Informacioni, Shkenca Kompjuterike, 
Shkenca  Kompjutaconale, Inxh. Mekanike, 
Inxh. Navale, etj. 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori  1 ore/jave 
  
PERSHKRIMI I LENDES 
Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te 
informacionit, si organizohet dhe si kodohet informacioni ne 
menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes se 
problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te 
algoritmave te zgjidhjeve. Kjo lende na njeh me nocionet baze te 
programimit mbi platformen e gjuhes C, me sintaksen e saj, 
instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i 
programeve apo sekuencave programike duke krijuar nje baze 
njohje te programimit.  
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:       CS 323_ ANIMACIONE KOMPJUTERIKE 
 

KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike, 
Informatike 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     2 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     2 ne semester 
 Pune Laboratori     1 ore/ jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Animimi me kompjuter eshte nje komponente kritike e 
nderveprimit njeri-kompjuter, lojerave kompjuterike, industrise se 
filmit, vizualizimit shkencor dhe inxhinierik. Kursi mbulon konceptet 
baze mbi vizatimet ne 2D dhe 3D, animacionin, karakteristikat e 
teknikave te ndryshme te animimit. Qellimi i kursit eshte qe 
studentet pervec marrjes se njohurive baze te pajisen edhe me 
aftesi per te krijuar animacione dhe lojra kompjuterike. Animacione 
kompjuterike eshte nje kurs intensiv laboratoresh; ne pjesen e pare 
te kursit studentet punojne ne gjuhen e programimit Dev C++ me 
librarite glut dhe OpenGL, ndersa ne pjesen e dyte punohet me 
aplikacione te gatshme per ndertimin e animacioneve kompjuterike 
(3D Studio Max, Maya etj). 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:       CS 322_ TEKNOLOGJIA DHE MULTIMEDIA 

INTERAKTIVE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     2 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     4 ne semester 
 Pune Laboratori     1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri mbi shfrytezimin e 
kompjuterave ne arsim në masë të madhe  e cila mund të sjell në 
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arritjen e qëllimeve didaktike, ndikimin e teknologjisë në mësim, si 
dhe ndikimin e teorive për mësim në dizajnin e sistemeve 
kompjuterike arsimore. Karaketeristike për këto sisteme është se 
bazohen në kompjuter dhe mundësitë e tij më të mëdha: 
multimedia, hipermedia, animacioni dhe simulimi për paraqitje me 
figura të përmbajtjeve arsimore, gjerësisht potencialeve të tij 
pothuaj të pakufizuara për gjetjen dhe kërkimin e nje numri shumë 
të madh të informacioneve. 
Multimedia e ka potencialin për transformim të shkollave 
tradicionale në shkolla moderne me mundësi të 
pafundshme.Potenciali i saj në përmirësim të kualitetit të mësimit 
është shumë i madh.Si rrjedhim, dizenjuesit e multimediasë 
arsimore kanë rol esencial në proçesin e integrimit të multimediasë 
në mësim.  
Qëllimi themelor i sistemeve arsimore hipermediale është të 
sigurojnë proçes me kualitet, dhe më efikas për mësimin. Për këtë, 
të gjithë faktorët që ndikojnë në proçesin e mësimit duhet të 
organizohen në atë mënyrë që të sjellin realzimin e këtij qëllimi. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 346_ SIGURIA E SISTEMEVE 

KOMPJUTERIKE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     3 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     3 ne semester 
 Pune Laboratori       - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Gjate ketij kursi, ne do te shikojme me ane te shembujve se si 
siguria kompjuterike ndikon ne jeten tone direkt dhe terthorazi, dhe 
ne shqyrtojme teknika per te parandaluar shkeljen e sigurise ose te 
pakten te lehtesojme efektet e tyre. Ne adresojme shqetesimet e 

sigurise te praktikuesve te software-ve si dhe te profesionisteve, 
menaxhereve, dhe perdoruseve te ketyre produkteve,sherbimeve 
dhe mireqenia varet nga funksionet e duhura te sistemeve 
kompjuterike. Duke studiuar ne kete kurs, studentet do te zhvillojne 
te kuptuarin e problemeve themelore ne themel te qendres 
kompjuterike dhe metodat e vlefshme per t’u marre me to.  
Ne vecanti, ne kete kurse ne do te veprojme si me poshte : 

- Shqyrtojme rreziqet  e sigurise ne informatike 
- Konsiderojme te disponueshme kundermasat dhe kontrollet 
- Stimulojme te menduarin rreth dobesive te zbuluara 
- Identifikojme zona ku nevojitet me shume pune 

 

 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 352_ PROGRAMIMI KONKURRENT 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     3 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi       - 
 Pune Laboratori       - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Qellimi i ketij kursi eshte t'ju njohe me principet e programimit 
konkurrent, konceptet dhe algoritmat per menaxhimin te proceseve 
sekuenciale te njekohshem (threads). Do te mesoni te gjeneroni 
zgjidhje kompjuterike ndaj problemave konkurrente nepermjet 
projektimit, implementimit, testimit, te programeve multi-threaded 
ne Java. Do te trajtohen aspektet sekuenciale, klasat shumefishe, 
thread-et shumefishe, semaforet, monitoret, dergimi i mesazheve 
etj. 
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CS 131 Hyrje ne Programim 8 200 90 3 2 1 110 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131 / ENGT 132 /  

FRET 131 / GERT 131 / 

ITAT 131 

 

Anglisht 1/ Anglisht 2/ Frengjisht 1/ Gjermanisht 1/ Italisht 

1 

 

6 

 

150 

 

75 

 

3 

 

2 

 

0 

 

75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

S
e
m

. 
II

 

MAT 175 Algjeber Lineare   8 200 75 3 2 0 125 

MAT 155 Modul 2: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike 6 150 75 2 2 1 75 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 
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CS 231 Modul 2: Programim ne C++ 8 200 90 3 2 1 110 

MAT 226 Probabilitet dhe Statistike 8 200 90 3 2 1 110 

CS 251 Programim WEB 6 150 75 2 2 1 75 
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CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 30 750 345 11 8 4 405 

S
e
m

. 
II

 

CS 232 Modul 2: Programim ne Java 6 150 60 2 2 0 90 

CS 261 Projektimi dhe Analiza e Algoritmave 8 200 75 3 2 0 125 

CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike 8 200 90 3 2 1 110 

CS 250 Sisteme Operative 8 200 90 3 2 1 110 

         TOTALI 30 750 315 11 8 2 435 
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3
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CS 323 / CS 322 
Animacione Kompjuterike/ Teknologjia dhe Multimedia 

Interaktive 
6 150 75 2 2 1 75 

CS 345 Baza te Dhenash 8 200 75 3 2 0 125 

CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale 8 200 75 3 2 0 125 

CS 337 Projektimi i Softuereve 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

S
e
m

. 
II

 

CS 346 / CS 348 Siguria e Sistemeve Kompjuterike / Arkitekture Kompjuteri 8 200 75 3 2 0 125 

CS 335 Projektimi i Nderfaqeve ne VB.net 8 200 75 3 2 0 125 

CS 302 Kriptografi 8 200 75 3 2 0 125 

CS 398 Teze Diplome  6 150 0 0 0 0 150 

TOTALI 30 750 225 9 6 0 525 

 TOTAL Bachelor ne INFORMATIKE 
18

0 
4500 1800    2700 
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PERMBAJTJA E LENDES: MAT 154_ KALKULUS 1 
 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, 

Aktuaristike, Shkenca kompjuterike, etj. 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi     - 
 Pune Laboratori     - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, 
integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe volumeve, simetrine, 
ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej me limitin e 
funksionit, vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e 
funksioneve me një variabel, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne 
inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson 
kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 155_ KALKULUS 2 
 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, 

Aktuaristike, Fizike, Kimi, Informatike, etj.  
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 

 

 
PERSHKRIMI I LENDES 

Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet 
e caktuara dhe te pacaktuara, aplikimet e integralit te gjatesite e 
vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe aplikimet e tyre ne industri 
dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme si 
dhe testet e tyre.  
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS: MAT 175_ALGJEBRA LINEARE 
 
KURSI: Bachelor në Informatikë, Shkenca 

Kompjutacionale, Shkenca Kompjuterike, 
etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 javë 
 Leksione   3 orë/jave  
 Seminare   2 orë/jave 
 Detyra Kursi   1  
 Pune Laboratori                   - 
  
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
Ne kete lende do te pershkruajme njohurite baze te Algjebres 
Lineare. Do te pershkruajme njohurite baze te hapsirave euklidiane 

R
n. 

Do te tregojme menyren e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane te 
metodave: Gaus, Jordan dhe Kramer. 
Do te tregojme Llogaritjen e percaktorit te nje matrice dhe 
llogaritjen e matrices se anasjellte 
Do te tregojme Llogaritjen e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe 
hapsirave te veta te matricave. 
Do te pershkruajme Format Kanonike, Matricat shoqeruese te 
polinomeve. 
Dhe nje pershkrim te pergjithshem mbi ekuacionet diferencjale dhe 
metoda e katroreve me te vegjel. 
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PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 151_ FIZIKE 1 
 
KURSI: Bachelor ne Fizike, Matematike-Fizike, 

Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri 
Mekanike dhe Navale, Kimi, Navigacion, 
Navigacion Peshkim etj. 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne 
studimin e mekanikes klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane 
te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe valet, 
fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky 
kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe 
aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 
studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe 
demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, 
matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 
nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke 
pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 
studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem 
universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 
 
 
 
 

 
PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 152_ FIZIKE 2 
 
KURSI: Bachelor ne Fizike, Matematike-Fizike, 

Inxhinieri Elektrike, Matematike, Inxhinieri 
Mekanike dhe Navale, Kimi, Navigacion, 
Navigacion Peshkim etj. 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
FIZ 152  eshte nje kurs qe paraqet hyrjen ne fizike per studentet e 
shkencave dhe inxhinierise. Kursi zhvillohet ne semestrin e dyte dhe 
shlyhet me provim semestral. Studimi  ketij kursi  perfshin 
elektricitetin, magnetizmin, optiken dhe fiziken moderne. 
Synimi i ketij kursi eshte aplikimi i koncepteve dhe modeleve te 
mesuara ne kursin e Hyrjes ne Fizike  I  (FIZ 151) per te kuptuar 
konceptet e reja  dhe parimet e fizikes; analizimi i situatave fizike 
dhe aplikimi i njohurive te marra ne kurset e matematikes per 
zgjidhjen e problemave; njohja e aplikimeve te fizikes ne shkencat e 
tjera. Per te arritur keto synime duhet qe studentet te arrijne te 
mesuarin konceptual duke dhene  argumente dhe arsyetime fizike . 
Studentet duhet te permiresojne strategjine e zgjidhjes se 
problemave, te cilat kerkojne lidhjen e koncepteve te marra me 
pare me ato koncepte qe do te merren gjate kapitujve ne vazhdim. 
Kursi do te perfshije shembuj praktike qe demonstrojne rolin e 
fizikes ne shkencat e tjera si shkencat inxhinierike, informatike, 
kimia si dhe aplikimet qe lidhen me teknologjine moderne.   
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PERMBAJTJA E LENDES: CS 231_PROGRAMIM NE C++ 
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike, 
Shkenca 
Kompjutacionale  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Synimi i ketij kursi eshte te pajise studentet me njohuri rreth 
programimit te orientuar nga objektet dhe gjuhes C++ . Gjate ketij 
kursi studentet do te marrin njohuri te mjaftueshme rreth gjuhes 
C++ qe te jene ne gjendje te hartojne dhe te implementojne 
programe komplekse.  
Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, percaktimi i 
klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, instruksionet e 
zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, karakteret dhe stringet, 
tabelat, renditja dhe kerkimi. Me ane te nje sere shembujsh praktik 
studentet do te jene te afte te implementojne mini programe ne 
C++. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 232 _PROGRAMIM NE JAVA 
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike, 
Shkenca 
Kompjutacionale  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  

 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 per semester 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs siguron nje veshtrim mbi konceptet kryesore mbi 
programimin e orientuar nga objektet duke perdorur nje gjuhe te 
fuqishme sic eshte Java. Ne kete kurs studentet do te mesojne si te 
perdorin klasat nga libraria e klasave te parapercaktuara ne Java, 
dhe se si ata vete te percaktojne nje klase dhe metoda brenda 
klases. Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, 
percaktimi i klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, 
instruksionet e zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, 
karakteret dhe stringet, tabelat, renditja dhe kerkimi. Me ane te nje 
sere shembujsh praktik studentet do te jene te afte te 
implementojne mini programe ne Java 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS: CS 302_KRIPTOGRAFI 
 
KURSI: Bachelor në Informatikë, Shkenca 

Kompjutacionale, Teknologji Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 javë 
 Leksione   3 orë/jave  
 Seminare   2 orë/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
  
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
Subjekti i Kriptografisë është shifrimi i një informacioni të koduar, 
në mënyrë të tillë që ky informacion të jetë i pakuptueshëm për 
ndërhyrës të jashtëm. Ky kurs fillon me origjinën e Kriptografisë si 
një shkencë shumë e vjetër, evolimin, implementimin dhe 
përdorimin e saj në kompjuterat dixhital. Paralelisht me zhvillimin e 
Kriptografisë është Kriptoanaliza, e cila studion algoritmat për 
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deshifrimin e informacionit të shifruar, pra ekziston një lidhje  e 
ngushtë midis Kriptografisë dhe Kriptoanalizës, të cilat trajtohen në 
këtë kurs.   
Kriptografia është një shkencë e bazuar në disiplina Matematikore, 
të tilla janë Algjebra, Teoria e Numrave, Teoria e Informacionit, 
Kombinatorika, Teoria e Kompleksitetit dhe Teoria e Kodimin, të 
domosdoshme për zhvillimin e  Kriptografisë. Për këtë arsye ky kurs 
trajton vetëm minimumin e këtyre disiplinave, në ato raste ku është 
e nevojshme përdorimi i tyre.  
Materiali i lëndës ndahet në 8 kapituj. Në kapitullin e parë trajtohet 
një Hyrje në Teorinë e Kodimit, kodet blok, instant, Huffman, 
gabimndreqëse dhe kodet lineare binare. Në kapitullin e dytë 
trajtohen konceptet bazë të Kriptografisë, historiku, problematikat, 
procedurat, algoritmat dhe zbatimet e saj. Kapitulli i tretë trajton 
Kriptosistemet me çelësa privat, algoritmat kryesor. Në kapitullin e 
katërt trajtohen thyerja e një kriptosistemi, problemi i shkëmbimit 
të çelësave, sulmet statistikore ndaj tij. Në kapitullin e pestë 
trajtohen kriptosistemet me çelësa publik, koncepte bazë, 
funksionet me një kalim, Hash funksionet, integriteti i të dhënave 
dhe autenticiteti i dërguesit. Në kapitullin e gjashtë analizohen 
fjalëkalimet, autentifikimi me përdorimin e kartave, MAC dhe Smart 
Cards. Kapitulli i shtatë trajton kriptosistemet RSA, ElGamal, 
Massey-Omura, kriptosisteme të tipit të çantës së shpinës. Në 
kapitullin e tetë paraqiten skemat e nënshkrimit të mesazhit, 
programet dëmtuese dhe protokollet kriptografike. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 240_STRUKTURE TE DHENASH DHE 

ALGORITMIKE 
 
KURSI: Bachelor ne  Shk. Kompjuterike, 

Informatike, Shk. Kompjutacionale, Tek. 
Informacioni 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky eshte nje kurs i orientuar drejt formimit te studentit per 
njohurite baze ne struktura baze te te dhenave te perdorura ne 
sistemin kompjuterik. Kursi ka si synim te trajtoje strukturat e te 
dhanave baze dhe aplikacione rreth tyre ,te trajtuara ne gjuhen e 
programimit C. Strukturat e te dhenave luan nje rol qendror ne 
shkencen moderne kompjuterike. Ne  nderveprojme me strukturat 
e te dhenave edhe me shpesh se me algoritme (mendojme ketu  
Google, server mail  dhe madje edhe  rrjetin e  routersat). Perveç 
kesaj, strukturat e te dhenave jane blloqe te domosdoshme 
ndertimi ne marrjen e algoritmeve efikase. Ky kurs mbulon rezultate 
te medha dhe drejtimet aktuale te kerkimeve ne strukturen e te 
dhenave. 
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike qe i ndihmon 
studentet te integrohen me shume ne aplikacionet qe perdorin 
strukturat e trajtuara.  
Çdo kapitull ne kete liber fokusohet ne nje grup te veçante te 
problemeve qe ne mund t'i zgjidhim duke u bazuar dhe ne shmbuj 
konkrete. Çdo kapitull ka nje veshtrim permbledhes dhe nje 
tabele permbledhese te tageve, karakteristikave, ose koncepteve te 
permendura ne kapitull.  
 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 250 _SISTEME OPERATIVE 
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KURSI: Bachelor ne Shk. 
Kompjuterike,Informatike,Tek.Informacioni, 
Shk.Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Qellimi i ketij kursi eshte qe te siguroje nje hyrje per funksionimin e 
brendshem te sistemeve operative moderne. Ne veçanti, sigurisht 
do te mbuloje proceset dhe threads, perjashtimit reciprok, CPU 
scheduling, bllokimin, menaxhimin e kujteses dhe file sistemeve. 
Studentet duhet te jene te afte te kuptojne funksionin  e 
elementeve te OS dhe mardheniet  e tyre me elemente te tjere te 
sistemit ne kompleks.  
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike,ku studentet  ne baze 
te njohurive te madhe dhe keshillave te dhena nga pedagogu do te 
ndertoje nje sistem operativ te bootueshem nga nje pendrive. 
 
 
 
 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS251_ PROGRAMIM WEB 
 
KURSI: Bachelor  ne  Shkenca 

Kompjuterike dhe Informatike  
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 ne semester 

 Pune Laboratori   1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
CS 251 Programim Web, është  një kurs qe synon formimin e 
studentit si programues për ndërtimin e faqeve web. Një aspekt i 
rëndësishëm në këtë kurs është puna praktike, studentët duhet të 
kenë patjeter akses në kompjuter për të kryer detyrat e kursit.  
Ky kurs organizohet ne disa pjese kryesore. Ne pjesen e pare 
njihemi me gjuhen markup HTML5, ne pjesen e dyte njihemi me 
konceptet e stilimit te faqeve web me ane te gjuhes se stilimit CSS3 
dhe së fundi prezantohen konceptet bazë të skriptimit duke 
përdorur gjuhën e skriptimit Javascript. Çdo kapitull ka ne fund te tij 
një vështrim përmbledhës dhe një tabelë përmbledhëse te tageve, 
karakteristikave, ose koncepteve të përmendura në 
kapitull. Kapitujt janë te grupuar në formë hierarkike. Ne fund te 
kursit studenti duhet te jete i afte te ndertoje nje website te 
strukturuar mire dhe ta beje ate interaktiv me perdoruesin me ane 
te gjuhes se skriptimit. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS335_ Projektimi i Nderfaqeve 

Kompjuter-Njeri ne Platformen VB-
NET 

 
KURSI: Bachelor  ne  Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton ne teori dhe praktike koncepte te nderveprimit 
kompjuter-njeri. Ceshtjet qe trajtohen perfshijne principet e 
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projektimit, ndertimit te nderfaqeve, testimit te perdorueshmerise, 
dokumentimin dhe vizualizimin e informacionit. 
CS335 Nderfaqe Grafike me Visual Basic orientohet drejt formimit te 
studentit si programues dhe dizenjues i aplikacioneve te ndryshme 
kompjuterike. Nje aspekt i rendesishem i ketij kursi eshte puna 
praktike. Studentet duhet te kene akses ne kompjuter per te kryer 
detyren e kursit.  
Kursi fillon me instalimin dhe njohjen e mjedisit te punes se Visual 
Basic 6.0. Ne kapitujt ne vijim shpjegohen me radhe konceptet e 
kesaj gjuhe programimi, sic jane: variablat, operatoret, strukturat e 
kontrollit, ciklet, tabelat nje-dimensionale dhe dy-dimensionale, 
funksionet dhe procedurat, skedaret,  etj. Çdo kapitull shoqerohet 
me shembuj aplikacionesh te ilustruara hap pas hapi. Kapitujt në 
këtë libër janë te grupuar ne forme hierarkike. Se fundi prezantohen 
konceptet baze te lidhjes se visual basic me bazat e te dhenave. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 261_ PROJEKTIMI DHE ANALIZA E 

ALGORITMAVE  
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs merret me dizenjimin dhe analizimin e algoritmave kryesor 
te fushes se shkencave kompjuterike. Shihen dy tipet e algoritmave 
iterativ dhe rekursiv, llojet e analizave te tyre, kompleksiteti. 
Strategjite per ndertimin e zgjidhjeve me ane te algoritmave 

perfshihen ne disa prej teknikave kryesore si Brute Force, Perca e 
Sundo, Redukto dhe Sundo, Programimi Dinamik dhe algoritmat 
Greedy. Studiohen tiparet kryesore te ketyre teknikave, te aplikuara 
ne zgjidhjen e problemeve kryesore kompjutacionale si problemi i 
renditjes, i kerkimit, gjetja e modelit, problemet gjeometrike, 
kombinatorike, etj. Nje analize e tyre ben te mundur perzgjedhjen 
me me lehtesi dhe efikasitet te algoritmave me te pershtatshem per 
instanca te ndryshme. Algoritma si Merge Sort, Quick Sort, Insertion 
Sort, Bubble Sort, Kerkimi Binar, Kruskal, Prim, Dijkstra, etj do te 
jene ne fokusin e kesaj lende. Ne procesin analitik gjithashtu 
studiohet kompleksiteti kompjutacional ne kohe dhe hapesire, ku 
jepet nje shikim i pergjithshem i klasave te kompleksitetit, si klasa 
Big O, Big Theta, Big Omega. Ne fund te ketij kursi studenti duhet te 
jete ne gjendje te dizenjoje algoritma te sakte, eficente me 
kompleksitet sa me te mire kohor dhe hapesinor. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 370_ HYRJE NE INTELIGJENCEN ARTIFICIALE  
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Teknologji Informacioni, Informatike, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton idete dhe principet themelore ne fushen e 
inteligjences se kompjuterave. Qellimi i Inteligjences Artificiale 
eshte te kuptoje dhe jap sjellje inteligjente makinerive, duke u 
veshur atyre aftesine per te mesuar, planifikuar, dhe zgjidhur 
probleme ne menyre autonome. Trajtohen sistemet eksperte te 
bazuar ne rregulla, sistemet eksperte fuzzy, sistemet eksperte te 
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bazuar ne frame, rrjetat neurale artificiale, llogaritja evolucionare 
me algoritmat gjenetike dhe programimin gjenetik dhe inxhinieria e 
njohurive. Studenti prezantohet me konceptet baze, terminologjine, 
aplikacionet dhe metodologjite e aplikuara ne keto sisteme 
inteligjente. 
Objektivi kryesor i ketij kursi eshte dhenia e njohurive baze ne 
menyre qe studentet te kuptojne cfare eshte Inteligjenca Artificiale. 
Per shkak te kohes se kufizuar dhe njekohesisht objektivit qe ka ky 
kurs per te dhene nje pamje te pergjithshme te fushes se gjere te IA 
ne do te perpiqemi te mos ndalemi ne vertetime teorike apo 
perkufizime formale, keshtu edhe studentet mund te krijojne nje ide 
me te plote rreth kesaj fushe.  
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 345 _BAZA TE DHENASH  
 
KURSI: Bachelor ne Informatike, Shkenca 

Kompjuterike, Teknologji Informacioni, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri te qendrueshme 
ne baza te dhenash, duke u fokusuar ne sistemet e menaxhimit te 
bazave te dhenave relacionale. Trajtohen aspekte te modelimit te te 
dhenave, modeli entitet-relacion (E-R), modeli E-R te avancuar dhe 
rregullat e biznesit, projektimi logjik i bazes se te dhenave, 
normalizimi i relacioneve, algjebra relacionale, gjuha e percaktimit 
dhe manipulimit te te dhenave SQL, projektimi fizik i bazave të të 

dhënave dhe performanca, njohuri te pergjithshme mbi mjediset e 
bazave te te dhenave klient-server, data warehouse, dhe baza te 
dhenash te orientuara nga objekti.  Kursi synon të aftësojë 
studentët në projektimin e bazave të të dhënave; një bazë e 
dhënash e mirë-projektuar thjeshtëson ndërtimin, mirëmbajtjen, 
dhe modifikimin e një aplikacioni. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 337_ PROJEKTIMI I SOFTUEREVE 
 
KURSI: Bachelor ne   Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Lenda Projektimi i Softuereve trajton proçeset kryesore te 
inxhinierise softuere ne projektimin e sistemeve duke dhene 
nocionet baze te zhvillimit te tyre lidhur ngushte me proçesin e 
menaxhimit, si dhe mundesite, sfidat me te cilat perballet sot 
inxhinieria softuer. 
Lenda synon dhenien e nje vizioni te pergjithshem per prodhimin e 
softuereve duke filluar nga specifikimet e tij, projektimin dhe 
menaxhimin nepermjet nje trajtimi  panoramik te lendes, si dhe 
ofron nje mjet me teper per te ndihmuar studentet ne thellimin e 
njohurive, projektimin arkitekturor, zhvillimin e sistemeve te 
besueshme dhe permiresimin e proçeseve nepermjet shembujve 
praktik. 
Paraqiten njohuri baze mbi proceset e ndertimit te softuereve: 
analize, projektim,  testim, vleresim  dhe mirembajtje. Paraqiten 
problemet me te cilat perballen inxhinieret ne zhvillimin e 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
263 

produkteve softuer Trajtohen metodat e strukturuara dhe te 
orientuara nga objekti te Inxhinierise Softuere. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:  CS 247_ HYRJE NE RRJETAT KOMPJUTERIKE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Hyrje ne metodat e ndertimit   te rrjetave, protokolleve,dhe 
implementimin e tyre. Ceshtjet mbulojne topologjite, hardware te 
rrjetave, akses ne rrjetat e larget, siguria, serverat dhe protokollet e 
internetit; instalim   i web serverave dhe mail serverave, firewall, 
konfigurimin i VPN dhe i routerave. 
Konceptet baze te rrjetave kompjuterike me ushtrime dhe guida qe 
japin mundesi te aplikosh teorine e rrjetave  ne dizenjimin praktik te 
tyre. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS160_SISTEME ELEKTRONIKE DHE RRJETA 

LOGJIKE 
  
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Informatike, etj. 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  

 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 detyre ne 
semester 
 Pune Laboratori   1 ore/jave 
   
PERSHKRIMI I LENDES 
Ne kete kurs synohet te jepen njohuri mbi sistemet elektronike dhe 
rrjetat logjike duke filluar nga njohja e qarqeve te thjeshte dhe te 
perbere te rrymes se vazhduar, elementet e qarkut dhe llogaritja e 
parametrave te qarkut  dhe duke vazhduar me llojet e sinjaleve, 
qarqet diferencuese, integruese, filtrat e sinjaleve, gjysmepercuesit. 
Diodat, Tranzistoret bipolare,Tranzistoret me efekt fushe, elemente 
te tjere gjysmepercues dhe perdorimet e tyre. Skemat kryesore 
elektronike si amplifikatoret, drejtuesit elektronike, ku vemendje i 
kushtohet lidhjeve te kunderta negative dhe pozitive, etj. Me tej do 
te shikohet rrjetat logjike si modul. Qëllimi është të japë njohuritë  
bazë në elektronikën numerike dhe qarqet numerikë, për të bërë të 
mundur si analizën e sistemeve të ndërtuar me këto qarqe ashtu 
dhe realizimin e projektimeve të thjeshta në këtë fushë. Studentët 
duhet të marrin njohuritë bazë të familjeve llogjike, sistemeve 
kombinatore, sekuenciale,  RAM-eve, ROM-eve, transformuesave 
analog-numerik  dhe numerik – analog, etjsi dhe te perforcojne 
kompetencat praktike ne ndertimin dhe projektimin e qarqeve te 
tille  si aplikacione te para nepermnjet simulatoreve dhe puneve te 
laboratorit. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 226_ PROBABILITET DHE STATISTIKE 
  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike etj 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore  
 Seminare   2 ore 
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 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të 
rëndësishëm në shoqëri, mjekësi dhe industri. Ato mundësojnë të 
kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar për të marrë 
vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një 
mostër e anëtarëve të këtij popullimi. Teoria e probabilitetit dhe 
shpërndarjet statistikore janë të nevojshme që të përcaktojne 
sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e informacionit 
tonë në lidhje me popullimin. 
Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, 
probabilitetet, ndryshoret e  rastit diskrete, shpërndarjet diskrete, 
ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e vazhdueshme, 
vlerësimi, vlerësimi  pikësor dhe intervalor     i parametrave, 
kontrolli i hipotezave, analiza e variances. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ENGT 131 _ ANGLISHT 1 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 

Ky plan është  programuar për studentët e teknologjisë së 
informacionit, veçanërisht për studentët në përfundim të studimeve 

akademike që të jenë në  gjendje, të punësohen në kompani të 
ndryshme.Bazuar në praktikuesit e industrisë, është kombinuar një 
program mësimor i  fortë, me cikle të plota dhe me fjalor specifik  
për kompjuterat dhe aftësitë dytësore . 

Kjo aftëson praktimin dhe cilesitë e studentëve që të kenë sukses në 
fushat e tyre të zgjedhura. Rëndësi e madhe i është kushtuar  
pajisjes së studentëve me një bazë teorike që u lejon atyre të 
kuptojnë termat teknike për  çdo pajisje që ka në konfigurimin e saj 
si pjesë kompjuterike edhe elektrike.Kjo bëhet për  të përvetësuar 
dhe për të përshkruar studimet e tyre teknologjike. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ENGT 132 _ ANGLISHT 2 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, 
(në mënyrë specifike për Inxhinierinë mekanike) kryesisht studentët 
duhet të riforcojnë atë që kanë mësuar më parë dhe atë që ata me 
të vërtetë duhet të dini për të patur një karrierë në inxhinierinë 
mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën praktike inxhinierike, 
në gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik  në çdo faqe lidhur 
me leksikun dhe pikat gramatikore. Ky libër është i hapur për të 
kryesuar studentët e shkencave teknike.  
Ai gjithashtu ju jep studentëve  gjuhën bazë, informacionin dhe 
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aftësitë që ju duhen për të filluar një karrierë në punësim. Në bazë 
të interesit të tyre dalin aftësitë ndërpersonale, në lidhje me 
aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike.  
Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në  librin e 
prezantuar  për të pasuruar fjalorin e studentit, me qëllim që të 
përmirësojnë aftesitë gjuhësore dhe riciklimin e gjuhës me terma të 
inxhinierisë mekanike. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: GERT 131 _ GJERMANISHT 1 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të 
nivelit fillestar në gjuhën gjermane. Nё këtë kurs do të trajtohen 
kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 
zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 
të librit “Delfin”. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: FRET 131 _ FRENGJISHT 1 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 

 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 

Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për 
qellim marrjen e një niveli elementar të katër kompetencave të një 
gjuhe të huaj : të kuptuarit dhe të shprehurit gojor si dhe të 
kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metodë lejon që 
studentët të paraqiten në provimin e nivelit DELF A1.  

 
 
PERMBAJTJA E LENDES: ITAT 131 _ ITALISHT 1 
 
KURSI: Bachelor ne Shk.Kompjuterike, 

Tek.Informacioni, Informatike, 
Shk.Kompjutacionale, etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
 
 
PERSHKRIMI 
Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë 
studentin të reflektojë dhe të zgjedhë në mënyrë alternative 
nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për 
diskutim.  
Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 
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 të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për 
të zgjeruar aftësitë kuptimore dhe shprehëse. 

 të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, 
interesat dhe përvojat personale. 

 të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të 
ndryshme shoqërore dhe historike. 

 të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me 
procesin, metodën gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si 
edhe të kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme 
të marra prej mediave apo temave të parashtruara nga 
lektori. 

 
PERMBAJTJA E LENDES: CS131 _ HYRJE NE PROGRAMIM 
 
KURSI: Bachelor  ne Informatike, Teknologji 

Informacioni, Shkenca Kompjuterike, 
Shkenca  Kompjutaconale, Inxh. Mekanike, 
Inxh. Navale, etj. 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   4 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 ne semester 
 Pune Laboratori  1 ore/jave 
  
PERSHKRIMI I LENDES 
Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te 
informacionit, si organizohet dhe si kodohet informacioni ne 
menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes se 
problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te 
algoritmave te zgjidhjeve. Kjo lende na njeh me nocionet baze te 
programimit mbi platformen e gjuhes C, me sintaksen e saj, 
instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i 

programeve apo sekuencave programike duke krijuar nje baze 
njohje te programimit.  
 
 
PERMBAJTJA E LENDES:       CS 323_ ANIMACIONE KOMPJUTERIKE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike, 

Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     2 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     2 ne semester 
 Pune Laboratori     1 ore/ jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Animimi me kompjuter eshte nje komponente kritike e 
nderveprimit njeri-kompjuter, lojerave kompjuterike, industrise se 
filmit, vizualizimit shkencor dhe inxhinierik. Kursi mbulon konceptet 
baze mbi vizatimet ne 2D dhe 3D, animacionin, karakteristikat e 
teknikave te ndryshme te animimit. Qellimi i kursit eshte qe 
studentet pervec marrjes se njohurive baze te pajisen edhe me 
aftesi per te krijuar animacione dhe lojra kompjuterike. Animacione 
kompjuterike eshte nje kurs intensiv laboratoresh; ne pjesen e pare 
te kursit studentet punojne ne gjuhen e programimit Dev C++ me 
librarite glut dhe OpenGL, ndersa ne pjesen e dyte punohet me 
aplikacione te gatshme per ndertimin e animacioneve kompjuterike 
(3D Studio Max, Maya etj). 
 
PERMBAJTJA E LENDES:       CS 322_ TEKNOLOGJIA DHE MULTIMEDIA 

INTERAKTIVE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     2 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
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 Detyra Kursi     4 ne semester 
 Pune Laboratori     1 ore/jave 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri mbi shfrytezimin e 
kompjuterave ne arsim në masë të madhe  e cila mund të sjell në 
arritjen e qëllimeve didaktike, ndikimin e teknologjisë në mësim, si 
dhe ndikimin e teorive për mësim në dizajnin e sistemeve 
kompjuterike arsimore. Karaketeristike për këto sisteme është se 
bazohen në kompjuter dhe mundësitë e tij më të mëdha: 
multimedia, hipermedia, animacioni dhe simulimi për paraqitje me 
figura të përmbajtjeve arsimore, gjerësisht potencialeve të tij 
pothuaj të pakufizuara për gjetjen dhe kërkimin e nje numri shumë 
të madh të informacioneve. 
Multimedia e ka potencialin për transformim të shkollave 
tradicionale në shkolla moderne me mundësi të 
pafundshme.Potenciali i saj në përmirësim të kualitetit të mësimit 
është shumë i madh.Si rrjedhim, dizenjuesit e multimediasë 
arsimore kanë rol esencial në proçesin e integrimit të multimediasë 
në mësim.  
Qëllimi themelor i sistemeve arsimore hipermediale është të 
sigurojnë proçes me kualitet, dhe më efikas për mësimin. Për këtë, 
të gjithë faktorët që ndikojnë në proçesin e mësimit duhet të 
organizohen në atë mënyrë që të sjellin realzimin e këtij qëllimi 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 346_ SIGURIA E SISTEMEVE 

KOMPJUTERIKE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     3 ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     3 ne semester 
 Pune Laboratori       - 

PERSHKRIMI I LENDES 
Gjate ketij kursi, ne do te shikojme me ane te shembujve se si 
siguria kompjuterike ndikon ne jeten tone direkt dhe terthorazi, dhe 
ne shqyrtojme teknika per te parandaluar shkeljen e sigurise ose te 
pakten te lehtesojme efektet e tyre. Ne adresojme shqetesimet e 
sigurise te praktikuesve te software-ve si dhe te profesionisteve, 
menaxhereve, dhe perdoruseve te ketyre produkteve,sherbimeve 
dhe mireqenia varet nga funksionet e duhura te sistemeve 
kompjuterike. Duke studiuar ne kete kurs, studentet do te zhvillojne 
te kuptuarin e problemeve themelore ne themel te qendres 
kompjuterike dhe metodat e vlefshme per t’u marre me to.  
Ne vecanti, ne kete kurse ne do te veprojme si me poshte : 

- Shqyrtojme rreziqet  e sigurise ne informatike 
- Konsiderojme te disponueshme kundermasat dhe kontrollet 
- Stimulojme te menduarin rreth dobesive te zbuluara 
- Identifikojme zona ku nevojitet me shume pune 

PERMBAJTJA E LENDES: CS_348  ARKITEKTURE KOMPJUTERI  
 
KURSI: Bachelor  ne    Informatike, Shkenca 

Kompjuterike, Teknologji Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     3  ore /jave 
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     1 ore ne semester 
  
PERSHKRIMI I LENDES 

Arkitektura e Kompjuterit përqëndrohet në strukturën dhe sjelljen e 
moduleve funksionale të një sistemi kompjuterik dhe se si ato 
ndërveprojnë për të siguruar nevojat proçesusese për përdoruesin. 
Materiali i lëndës ndahet në 8 kapituj. Në kapitullin e parë trajtohen 
elementet kryesore hardware në një kompjuter. Në kapitullin e dytë 
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trajtohen të gjitha mënyrat e adresimit dhe tipet e instruksioneve. 
Në kapitullin e tretë trajtohet gjuha assembler, si dhe shembuj 
konkretë, të shkruar në gjuhën assembler dhe të komunikimit mes 
memories dhe kashesë. Më pas trajtohen raportet midis kontrollit 
të kablluar RISC dhe atij të mikroprogramuar CISC. Një vend të 
veçante zë dhe organizimi i kontrollit të mikroprogramuar. Kapitulli i 
katërt analizon elemente të njësisë së përpunimit CPU. Kapitulli i 
pestë trajton tipet e memories, hierarkinë e saj, rastet cache miss 
dhe hit, memoriet virtuale dhe ato ROM. 

Kapitulli i gjashtë trajton të gjitha mënyrat e komunikimit mes 
pajisjeve I/O. Interruptet dhe identifikimet e pajisjeve zënë një vend 
të rëndësishëm ne këtë kapitull. Një vend të rëndësishëm merr dhe 
trajtimi i llojeve të buseve, si dhe ndërfaqet seriale dhe paralele. 
Kapitulli i shtatë bën një paraqitje të plotë të procesorëve me 
pipeline. Kapitulli i tetë trajton teknologjitë CISC dhe RISC dhe bën 
një krahasim midis tyre. Këtu përmenden dhe sistemet me 
multiprocessor. 
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Tot. orë 

/ 

semestër 

në 
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Totali orë / javë në 

auditorit 

 

Totali 

orë  

jashtë 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

CS 131 Hyrje ne Programim 8 200 90 3 2 1 110 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131/ ENGT 

132/  FRET 131/ 

GERT 131/ ITAT 

131 

 

Anglisht 1/ Anglisht 2/ Frengjisht 1/ Gjermanisht 1/ 

Italisht 1 

 

6 

 

150 

 

75 

 

3 

 

2 

 

0 

 

75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

S
e
m

. 
II

 

MAT 175 Algjeber Lineare   8 200 75 3 2 0 125 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

CS 160 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike 6 150 75 2 2 1 75 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

 

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I CS 231 Modul 2: Programim ne C++ 8 200 90 3 2 1 110 

MAT 226 Probabilitet dhe Statistike 8 200 90 3 2 1 110 
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MAT 254 Kalkulus 3 6 150 60 2 2 0 90 

CS 240 Struktura te Dhenash dhe Algoritmike 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 30 750 330 11 8 3 420 

S
e
m

. 
II

 

CS 232 Modul 2: Programim ne Java 6 150 60 2 2 0 90 

MAT 263 Matematike Diskrete 8 200 75 3 2 0 125 

CS 247 Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike 8 200 90 3 2 1 110 

CS 250 Sisteme Operative 8 200 90 3 2 1 110 

         TOTALI 30 750 315 11 8 2 435 

 

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

CS 323/ CS 322 
Animacione Kompjuterike/Teknologjia dhe Multimedia 

Interaktive 
6 150 75 2 2 1 75 

CS 345/ CS 348 Baza te Dhenash /  Arkitekture Kompjuteri  8 200 75 3 2 0 125 

CS 370 Hyrje ne Inteligjencen Artificiale 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 361 Analize Numerike 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

S
e
m

. 
II

 

CS 302 Kriptografi 8 200 75 3 2 0 125 

CS 343 Teoria e Kompjutacionit 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 390 Teori Kodesh 8 200 75 3 2 0 125 

CS 398 Teze Diplome  6 150 0 0 0 0 150 

TOTALI 30 750 225 9 6 0 525 

 TOTALI  Bachelor ne SHKENCA KOMPJUTACIONALE 180 4500 1785    2715 
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PERMBAJTJA E LENDES : MAT 154_ KALKULUS 1 

KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, Aktuaristike, 
Shkenca kompjuterike etj ...,  
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione                3 ore/jave  
 Seminare                2 ore/jave 
 Detyra Kursi                (-) 
 Pune Laboratori   (-) 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, 
integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe volumeve, simetrine, 
ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej me limitin e 
funksionit, vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e 
funksioneve me një variabel, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne 
inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson 
kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem..  
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 155_ KALKULUS 2 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Mat-Finance, 

Aktuaristike, Fizike, Kimi, Navigacion  
......,  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 

 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ne kete kurs trajtohen rregullat dhe teknikat e integrimit, integralet 
e caktuara dhe te pacaktuara, aplikimet e integralit te gjatesite e 
vijave, syprinat e vellimet e trupave dhe aplikimet e tyre ne industri 
dhe ekonomi. Gjithashtu trajtohen vargjet dhe serite e ndryshme si 
dhe testet e tyre.  
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS: MAT 175 ALGJEBRA LINEARE 
KURSI: Bachelor në Informatikë, Shkenca 

Kompjutacionale, Shkenca Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 javë 
 Leksione   3 orë/jave  
 Seminare   2 orë/jave 
 Detyra Kursi   1 (një detyrë)  
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
Ne kete lende do te pershkruajme njohurite baze te Algjebres 
Lineare.  

Kapitulli I: Njohurite baze te hapsirave euklidiane R
n 

Kapitulli II: Menyra e zgjidhjes se sistemeve lineare me ane te 
metodave: Gaus, Jordan dhe Kramer. 
Kapitulli lll: Llogaritja e percaktorit te nje matrice dhe llogaritja 
e matrices se anasjellte 
Kapitulli IV: Llogaritja e vlerave te veta, vektoreve te vet dhe 
hapsirave te veta te matricave. 
Kapitulli V:  Format Kanonike, Matricat shoqeruese te 
polinomeve. 
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Kapitulli VI: Nje pershkrim te pergjithshem mbi ekuacionet 
diferencjale dhe metoda e katroreve me te vegjel. 
 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 361_ ANALIZE NUMERIKE 
KURSI: Bachelor ne Matematike   
NGARKESA: Semestri zgjat       15 jave 
 Leksione        3 ore/jave  
 Seminare        2 ore/jave 
 Detyra Kursi         0 
 Pune Laboratori        0 
PERSHKRIMI I LENDES 

Ne kete lende trajtohen temat kryesore te analizes numerike duke 
filluar me teorine e gabimeve, zgjidhjen e ekuacioneve  dhe  
sistemeve te ekuacioneve duke vazhduar me interpolimin, 
perafrimin, diferencimin dhe integrimin numerik  te  funksioneve. 

 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 254_ KALKULUS III 
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike-

Finance,  Aktuaristike   
NGARKESA: Semestri zgjat       15 jave 
 Leksione        2 ore/jave  
 Seminare        2 ore/jave 
 Detyra Kursi         0 
 Pune Laboratori        0 
 
PERSHKRIMI I LENDES 

Studion vektoret , kordinatat polare , gjeometrine 
tridimensionale njehsimet diferenciale te funksioneve me 
disa variabla , ekuacionet diferenciale te perpikta , 

integralet e shumefishte , integralet e vijes dhe siperfaqes , 
fushat vektoriale.   
 
 

PERMBAJTJA E LENDES: MAT 263 _ MATEMATIKE DISKRETE 
KURSI: Bachelor  ne Matematike, Shkenca 

Kompjutacionale ......,  
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3  ore/jave  
 Seminare   2  ore/jave 
 Detyra Kursi   2 
 Pune Laboratori  - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Kursi i matematikes diskrete ka me shume se nje qellim. Studentet 
duhet te mesojne nje bashkesi te vecante faktesh matematikore 
dhe aplikimin e tyre; me rendesishmja eshte se, studenti te 
aftesohet se si te mendoj logjikisht dhe ne menyre matematikore. 
Per te arritur kete qellim, influencohet ne krijimin e arsyetimit 
matematikor dhe ne zgjidhjen e problemave te ndryshme. 
Konceptet e rendesishme te cilat trajtohen jane pese: arsyetimi 
matematikore, analiza kombinatorike, strukturat diskrete, te 
menduarit algoritmik dhe aplikime e modele. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 226_ PROBABILITET DHE STATISTIKE  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Matematike 

finance, Informatike etj 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
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Teoria e probabilitetit dhe metodat statistikore të luajë një rol të 
rëndësishëm në shoqëri, mjekësi dhe industri. Ato mundësojnë të 
kuptojme nje fenomen dhe te jemi te informuar për të marrë 
vendime te ndryshme, për një popullim duke marre vetëm një 
mostër e anëtarëve të këtij popullimi. Teoria e probabilitetit dhe 
shpërndarjet statistikore janë të nevojshme që të përcaktojne 
sasinë e pasigurise, dhe për të vlerësuar saktësinë e informacionit 
tonë në lidhje me popullimin. 
Ne kete kurs trajtohen: Hyrje ne statistike, statistika deskriptive, 
probabilitetet, ndryshoret e  rastit diskrete, shpërndarjet diskrete, 
ndryshoret e rastit te vazhdueshme, shpërndarja e vazhdueshme, 
vlerësimi, vlerësimi  pikësor dhe intervalor     i parametrave, 
kontrolli i hipotezave, analiza e variances. 
 
PERMBAJTJA E LENDES: MAT 390_ TEORI KODESH  
KURSI: Bachelor ne Matematike, Shkenca 

kompjutacionale 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   - 
 Pune Laboratori  - 
 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Teoria e kodimit merret me problemin e komunikimit me një kanal 
me zhurma, ku disa nga pjesë të mesazhit mund të ndryshohen 
gjate transmetimit. Përtej aplikimit të saj të menjëhershëm dhe të 
komunikimit te saktë, teoria kodim është bërë një mjet i 
rëndësishëm në teorinë e shkencave kompjuterike, dhe në mënyrë 
të veçantë në fushen e shkencave kompjuterike. 
Disa nga temat qe do te trajtohen ne kete kurs jane: kodimi, kodet 
bllok dhe kodet instantan, kodet Huffman, entropa, teorema 
Shannon, distanca Hamming, teorema themelore Shannon, kodet 

sistematike, kodet perfect, kodet Hamming, kodet Hamming në GF 
(q), kodet e Hadamard-it, kodet Reed - Muller, kodet Golay, tabelat 
Standarde, kodet ciklike. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 131 _ HYRJE NE PROGRAMIM 
 
KURSI: Bachelor  ne Informatike, Teknologji 

Informacioni, Shkenca Kompjuterike, 
Shkenca  Kompjutaconale, Ing Mekanike, 
Ing Navale etj 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1  
PERSHKRIMI I LENDES 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te 
informacionit, si organizohet dhe si kodohet informacioni ne 
menyre elektronike, si perpunohet ai dhe menyrat e zgjidhjes se 
problemeve me ane te kompjuterit nepermjet ndertimit te 
algoritmave te zgjidhjeve. Kjo lende na njeh me nocionet baze te 
programimit mbi platformen e gjuhes C, me sintaksen e saj, 
instruksionet dhe strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimi i 
programeve apo sekuencave programike duke krijuar nje baze 
njohje te programimit.  
 
 
GERT _131   Gjermanisht 1 
 
Kredite: 6 
Leksione: 3 ore/jave 
Seminare: 2 ore/jave 
 
Qëllimi i kursit  
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Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të 
nivelit fillestar në gjuhën gjermane. Nё këtë kurs do të trajtohen 
kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 
zhvillimin e aftësive lexuese. Kursi mbulon kapitujt nga 1 deri në 10 
të librit “Delfin”. 
Kapitujt që do të trajtohen në këtë kurs: 
KREU I: Am Hauptbahnhof 
KREU II: Auf dem Campingplatz   
KREU III: Alltagsgegenstände 
KREU IV: Wer will, der kann 
KREU V: Orientierung und Wege 
KREU VI: Alltag 
KREU VII: Feste und Feiern 
KREU VIII: Essen und Trinken 
KREU IX: Umzug und Einrichtung 
KREU X: Umzug und Einrichtung 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS: CS 302 KRIPTOGRAFI 
KURSI: Bachelor në Informatikë, Shkenca 

Kompjutacionale, Teknologji Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 javë 
 Leksione   3 orë/jave  
 Seminare   2 orë/jave 
 Detyra Kursi   1 (një detyrë)  
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
Subjekti i Kriptografisë është shifrimi i një informacioni të koduar, 
në mënyrë të tillë që ky informacion të jetë i pakuptueshëm për 
ndërhyrës të jashtëm. Ky kurs fillon me origjinën e Kriptografisë si 
një shkencë shumë e vjetër, evolimin, implementimin dhe 
përdorimin e saj në kompjuterat dixhital. Paralelisht me zhvillimin e 
Kriptografisë është Kriptoanaliza, e cila studion algoritmat për 
deshifrimin e informacionit të shifruar, pra ekziston një lidhje  e 
ngushtë midis Kriptografisë dhe Kriptoanalizës, të cilat trajtohen në 

këtë kurs.  Kriptografia është një shkencë e bazuar në disiplina 
Matematikore, të tilla janë Algjebra, Teoria e Numrave, Teoria e 
Informacionit, Kombinatorika, Teoria e Kompleksitetit dhe Teoria e 
Kodimin, të domosdoshme për zhvillimin e  Kriptografisë. Për këtë 
arsye ky kurs trajton vetëm minimumin e këtyre disiplinave, në ato 
raste ku është e nevojshme përdorimi i tyre. Materiali i lëndës 
ndahet në 8 kapituj. Në kapitullin e parë trajtohet një Hyrje në 
Teorinë e Kodimit, kodet blok, instant, Huffman, gabimndreqëse 
dhe kodet lineare binare. Në kapitullin e dytë trajtohen konceptet 
bazë të Kriptografisë, historiku, problematikat, procedurat, 
algoritmat dhe zbatimet e saj. Kapitulli i tretë trajton Kriptosistemet 
me çelësa privat, algoritmat kryesor. Në kapitullin e katërt trajtohen 
thyerja e një kriptosistemi, problemi i shkëmbimit të çelësave, 
sulmet statistikore ndaj tij. Në kapitullin e pestë trajtohen 
kriptosistemet me çelësa publik, koncepte bazë, funksionet me një 
kalim, Hash funksionet, integriteti i të dhënave dhe autenticiteti i 
dërguesit. Në kapitullin e gjashtë analizohen fjalëkalimet, 
autentifikimi me përdorimin e kartave, MAC dhe Smart Cards. 
Kapitulli i shtatë trajton kriptosistemet RSA, ElGamal, Massey-
Omura, kriptosisteme të tipit të çantës së shpinës. Në kapitullin e 
tetë paraqiten skemat e nënshkrimit të mesazhit, programet 
dëmtuese dhe protokollet kriptografike. 
 
 
ENGT 132 – ANGLISHT 2 
 
Kredite: 6 
Leksione: 3 ore/jave 
Seminare: 2 ore/jave 
 
Qëllimi i kursit  
Paraprakisht është programuar për studentët të shkencave  teknike, 
kryesisht studentët duhet të riforcojnë atë që kanë mësuar më parë 
dhe atë që ata me të vërtetë duhet të dini për të patur një karrierë 
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në inxhinierinë mekanike. Eshtë parë e kombinuar me gjuhën 
praktike inxhinierike, në gjendjen reale të punës, me fjalorin specifik  
në çdo faqe lidhur me leksikundhe pikat gramatikore. Ky libër është 
i hapur për të kryesuar studentët e shkencave teknike.  
Ai gjithashtu ju jep studentëve  gjuhën bazë, informacionin dhe 
aftësitë që ju duhen për të filluar një karrierë në punësim. Në bazë 
të interesit të tyre dalin aftësitë ndërpersonale, në lidhje me 
aspektin mësimor dhe njohuritë mbi risitë e fundit teknologjike.  
Faktet, shifrat, interesat dhe karriera janë të mbështjella në  librin e 
prezantuar  për të pasuruar fjalorin e studentit,me qëllim që të 
përmirësojnë aftesitë gjuhësore dhe riciklimin e gjuhës me terma të 
inxhinierisë mekanike. 
Permbajtja e kursit  

KREU I : Profesioni im. 
KREU II: Agrikulturat,veglat dhe ushqimi. 
KREU III : Urat dhe tunelet. 
KREU IV :Plastika. 
KREU V :Energjia alternative. 
KREU VI : Aero-nautika. 
KREU VII: Shtëpitë e të ardhmes. 
KREU VIII : Transporti publik dhe masiv. 
KREU IX :Petroliumi dhe inxhinieria e tij. 
KREU X : Teknologjia e petroliumit. 
KREU XI : Inxhinieria mjedisore. 
KREU XII : Robotika 
KREU XIII : Shkaku dhe parandalimi . 
KREU XIV : Teknologjia e mirëmbajtjes së shtëpivedhe elektronika 
KREU XV : Teknologjia e mbrojtjes dhe zhvillimi i karrierës. 
 

 
 
 

PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 151_ FIZIKE 1 
KURSI: Bachelor/Master ne Bachelor ne Fizike, 

Matematike-Fizike, Inxhinieri Elektrike, 
Matematike, Inxhinieri Mekanike dhe 
Navale, Kimi, Navigacion, Navigacion 
Peshkim etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 detyra ne 
semester 
 Pune Laboratori  10 pune laboratori 
ne semester 
PERSHKRIMI I LENDES 
Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne 
studimin e mekanikes klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane 
te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe valet, 
fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky 
kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe 
aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 
studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe 
demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, 
matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 
nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke 
pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 
studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem 
universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

 
 

PERMBAJTJA E LENDES: FIZ 152_ FIZIKE 2 
KURSI: Bachelor/Master ne Bachelor ne Fizike, 

Matematike-Fizike, Inxhinieri Elektrike, 
Matematike, Inxhinieri Mekanike dhe 
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Navale, Kimi, Navigacion, Navigacion 
Peshkim etj. 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   2 detyra ne 
semester 
 Pune Laboratori  10 pune laboratori 
ne semester 
 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
FIZ 152  eshte nje kurs qe paraqet hyrjen ne fizike per studentet e 
shkencave dhe inxhinierise. Kursi zhvillohet ne semestrin e dyte dhe 
shlyhet me provim semestral. Studimi  ketij kursi  perfshin 
elektricitetin, magnetizmin, optiken dhe fiziken moderne. 
Synimi i ketij kursi eshte aplikimi i koncepteve dhe modeleve te 
mesuara ne kursin e Hyrjes ne Fizike  I  (FIZ 151) per te kuptuar 
konceptet e reja  dhe parimet e fizikes; analizimi i situatave fizike 
dhe aplikimi i njohurive te marra ne kurset e matematikes per 
zgjidhjen e problemave; njohja e aplikimeve te fizikes ne shkencat e 
tjera. Per te arritur keto synime duhet qe studentet te arrijne te 
mesuarin konceptual duke dhene  argumente dhe arsyetime fizike 
.Studentet duhet te permiresojne strategjine e zgjidhjes se 
problemave, te cilat kerkojne lidhjen e koncepteve te marra me 
pare me ato koncepte qe do te merren gjate kapitujve ne vazhdim. 
Kursi do te perfshije shembuj praktike qe demonstrojne rolin e 
fizikes ne shkencat e tjera si shkencat inxhinierike, informatike, 
kimia si dhe aplikimet qe lidhen me teknologjine moderne.   
 
 
ENG 131 – Anglisht 1 
Kredite: 6 
Leksione: 3 ore/jave 

Seminare: 2 ore/jave 
Qëllimi i kursit  

 Ky plan është  programuar për studentët e teknologjisë së 
informacionit, veçanërisht për studentët në përfundim të studimeve 
akademike që të jenë në  gjendje, të punësohen në kompani të 
ndryshme.Bazuar në praktikuesit e industrisë, është kombinuar një 
program mësimor i  fortë, me cikle të plota dhe me fjalor specifik  
për kompjuterat dhe aftësitë dytësore . 

Kjo aftëson praktimin dhe cilesitë e studentëve që të kenë sukses në 
fushat e tyre të zgjedhura. Rëndësi e madhe i është kushtuar  
pajisjes së studentëve me një bazë teorike që u lejon atyre të 
kuptojnë termat teknike për  çdo pajisje që ka në konfigurimin e saj 
si pjesë kompjuterike edhe elektrike.Kjo bëhet për  të përvetësuar 
dhe për të përshkruar studimet e tyre teknologjike. 
 
Permbajtja e kursit   

KREU I : Të punosh ne IT. Programimet dhe iteneraret. 
KREU II : Sistemi kompjuterik, të punosh me kompjuterat. 
KREU III : Hardwar-et kompjuterik. 
KREU IV : Çështje të biznesit. 
KREU V : Websit-et . Zhvillimi i tyre dhe përparësia më e mirë. 
KREU VI : Analitika e Website-ve. 
KREU VII : Databasi. Sistemi i përfitimeve nga database. 
KREU VIII : Procedimi në database. 
KREU IX : Ruajtja e të dhënave dhe magazinimi. 
KREU X : Tregtia on-line.Siguria e transaksioneve. 
KREU XI : Transaksionet on-line. 
KREU XII : Gama e rrjeteve e systemeve. Rrjetet dhe shpejtësia. 
KREU XIII : Përdorimi i pajisjeve fizike të kompjuterave. 
KREU XIV : Mbështetja e IT. Shërbimi i klientit. 
KREU XV : Riparimi i pajisjeve kompjuterike. Procedura sigurie. 
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FRE 131  GJUHA FRËNGE 1 

 
Kredite: 6 
Leksione: 3 ore/jave 
Seminare: 2 ore/jave 
PËRSHKRIMI I LËNDËS 

Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për 
qellim marrjen e një niveli elementar të katër kompetencave të një 
gjuhe të huaj : të kuptuarit dhe të shprehurit gojor si dhe të 
kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metodë lejon që 
studentët të paraqiten në provimin e nivelit DELF A1.  

 
PËRMBAJTJA E LËNDËS 

KREU I : Saluer, Se présenter. 
KREU II : Demander des informations, Questionner sur l’identité. 
KREU III : Comprendre/Dire des coordonnées. Donner des info 
personnelles. 
KREU IV : Parler de ses passions, de ses rêves. La France en Europe. 
KREU V : Parler de son quartier, de sa ville. Demander/Donner une 
explication. 
KREU VI : S’informer sur l’hébergement. Indiquer un itinéraire. 
KREU VII : Ecrire une carte postale. Indiquer la provenance, la 
destination. 
KREU VIII : Paris insolite. Parler de ses gouts. 
KREU IX : Parler de sa profession. Parler de ses activités, de son 
animal. 

KREU X : Parler de soi. Caractériser une personne. 
KREU XI : Proposer une sortie. Inviter. 
KREU XII : Comportements, pratiques sportives en France. Indiquer 
l’heure et les horaires. 
KREU XIII : Parler de ses habitudes. Parler de ses activités 
quotidiennes. 
KREU XIV : Raconter des évènements passes. Comprendre un 
questionnaire d’enquête. 
KREU XV : Parler de ses projets. Les fêtes en France et qui fait quoi 
dans la maison ? 

ITA 131  Gjuhë italiane 1   

Kredite: 6 
Leksione: 3 ore/jave 
Seminare: 2 ore/jave 
Qëllimi i kursit 
Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë 
studentin të reflektojë dhe të zgjedhë në mënyrë alternative 
nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për 
diskutim.  
Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 

 të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për 
të zgjeruar aftësitë kuptimore dhe shprehëse. 

 të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, 
interesat dhe përvojat personale. 

 të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të 
ndryshme shoqërore dhe historike. 

 të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me 
procesin, metodën gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si 
edhe të kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme 
të marra prej mediave apo temave të parashtruara nga 
lektori. 
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Përmbajtja e kursit   

JAVA I: ”In viaggio”. Grammatica. Lessico e civiltà(nomi, città, 
alfabeto, saluti). 
JAVA II: “All’aeroporto”. Diverse funzioni e grammatica (presente 
indicativo di diversi verbi). Lessico, civilta’, fonologia.                                              
 
JAVA III: “Il lavoro”. Grammatica(presente indicativo delle 3 
coniugazioni), abilità. Lessico e civiltà, fonologia.          
JAVA IV: ”La famiglia”, le diverse funzioni e la grammatica(voi di 
cortesia). Abilità, lessico (gli elementi della famiglia). Civiltà e 
fonologia. 
JAVA V: ”La casa”, descrivere la casa nei suoi componenti. 
Grammatica( preposizioni articolate) e abilità. Lessico, civiltà e 
fonologia.    
JAVA VI: La vita quotidiana”, le diverse funzioni(esprimere la 
frequenza). Grammatica (verbi irregolari), abilità (comprensione 
globale). Lessico, civiltà, fonologia. 
JAVA VII: “Il cibo, al ristorante”, funzioni diversi(il cibo in diversi 
paesi). Grammatica(vorrei, p. indicativo), abilità. Lessico(10 e 20 
piatto), Civiltà(i pasti, orari, le abitudini).  
JAVA VIII: “In negozio. I soldi”, funzioni(chiedere del prezzo). 
Grammatica(revisione), abilità(comprensione globale e dettagliata). 
Lessico(oggetti da supermercato); civiltà (le spese). 
JAVA IX: “A scuola”, funzioni(descrivere diversi oggetti). 
Grammatica(aggettivi e pronomi dimostrativi), abilità (strategie 
d’apprendimento). Lessico(oggetti di scuola); civiltà(sistema 
scolastico).                   

JAVA X: “Vestiti e i colori”, funzioni(chidere e dire cio che ti piace). 
Grammatica(p.personali indiretti); abilità(strategie 
d’apprendimento). Lessico(colori,vestiti), civiltà(L’Italia dei colori).                                 
JAVA XI:  “Il tempo libero”, funzioni(parlare di eventi passati). 
Grammatica(p.passato dei verbi regolari e irregolari)-
abilità(collegare frasi, scrivere una storia). Lessico(espressioni di 
tempo passato);civiltà(tempo passato). 
JAVA XII: “Le vacanze”, funzioni (parlare e narrare eventi del 
passato). Grammatica(p.prossimo); abilità(le inferenze). Lessico, 
civiltà(gli italiani in vacanza). 
JAVA XIII: ”Il tempo“, funzioni(descrivere il tempo meteorologico). 
Grammatica(Pronomi personali tonici), abilità(coesione del testo). 
Lessico e civiltà(Il clima e stereotipi). 
JAVA XIV: “Sulla strada”, funzioni(chiedere e dare informazioni 
stradali). Grammatica(“sì” impersonale), abilità(Imparare parole 
nuove). Lessico e civiltà(italiani famosi di ieri e d’oggi). 
JAVA XV: “Progetti futuri”, funzioni(parlare del futuro). 
Grammatica(presente indicativo con valore futuro), abilità(imparare 
parole nuove). Lessico e civiltà(L’Italia dei festival).  

PERMBAJTJA E LENDES: CS 231 PROGRAMIM NE C++ 
KURSI: Bachelor/Master ne Bachelor ne Shkenca 

Kompjuterike, 
Informatike, 
Shkenca            
Kompjutacionale  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave 
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Synimi i ketij kursi eshte te pajise studentet me njohuri rreth 
programimit te orientuar nga objektet dhe gjuhes C++ . Gjate ketij 
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kursi studentet do te marrin njohuri te mjaftueshme rreth gjuhes 
C++ qe te jene ne gjendje te hartojne dhe te implementojne 
programe komplekse.  
Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, percaktimi i 
klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, instruksionet e 
zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, karakteret dhe stringet, 
tabelat, renditja dhe kerkimi. Me ane te nje sere shembujsh praktik 
studentet do te jene te afte te implementojne mini programe ne 
C++. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: 232  PROGRAMIM NE JAVA 
KURSI: Bachelor/Master ne Bachelor ne Shkenca 

Kompjuterike, 
Informatike, 
Shkenca            
Kompjutacionale  

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   2 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs siguron nje veshtrim mbi konceptet kryesore mbi 
programimin e orientuar nga objektet duke perdorur nje gjuhe te 
fuqishme sic eshte Java. Ne kete kurs studentet do te mesojne si te 
perdorin klasat nga libraria e klasave te parapercaktuara ne Java, 
dhe se si ata vete te percaktojne nje klase dhe metoda brenda 
klases. Gjate kursit do te fokusohemi ne te dhenat numerike, 
percaktimi i klasave qe krijojne instanca te saj nga perdorues, 
instruksionet e zgjedhjes (selektimit), instruksionet ciklike, 
karakteret dhe stringet, tabelat, renditja dhe kerkimi. Me ane te nje 

sere shembujsh praktik studentet do te jene te afte te 
implementojne mini programe ne Java. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 370_ HYRJE NE INTELIGJENCEN ARTIFICIALE  
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjuterike, 

Teknologji Informacioni, Informatike, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton idete dhe principet themelore ne fushen e 
inteligjences se kompjuterave. Qellimi i Inteligjences Artificiale 
eshte te kuptoje dhe jap sjellje inteligjente makinerive, duke u 
veshur atyre aftesine per te mesuar, planifikuar, dhe zgjidhur 
probleme ne menyre autonome. Trajtohen sistemet eksperte te 
bazuar ne rregulla, sistemet eksperte fuzzy, sistemet eksperte te 
bazuar ne frame, rrjetat neurale artificiale, llogaritja evolucionare 
me algoritmat gjenetike dhe programimin gjenetik dhe inxhinieria e 
njohurive. Studenti prezantohet me konceptet baze, terminologjine, 
aplikacionet dhe metodologjite e aplikuara ne keto sisteme 
inteligjente. 
Objektivi kryesor i ketij kursi eshte dhenia e njohurive baze ne 
menyre qe studentet te kuptojne cfare eshte Inteligjenca Artificiale. 
Per shkak te kohes se kufizuar dhe njekohesisht objektivit qe ka ky 
kurs per te dhene nje pamje te pergjithshme te fushes se gjere te IA 
ne do te perpiqemi te mos ndalemi ne vertetime teorike apo 
perkufizime formale, keshtu edhe studentet mund te krijojne nje ide 
me te plote rreth kesaj fushe.  
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PERMBAJTJA E LENDES: CS 343_ TEORIA KOMPJUTACIONALE  
KURSI: Bachelor ne Shkenca Kompjutacionale 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Qellimi i ketij kursi eshte te kuptojme kufizimet kryesore ne ate se 
cfare mund te llogaritet ne menyre efektive ne universin tone. Keto 
kufizime zbulojne tipare te informacionit, njohurive, procesimit 
ashtu edhe ceshtjeve praktike qe mund dhe nuk mund te llogariten. 
Teoria e Kompjutacionit eshte lende e cila merret me menyren sesi 
problemet mund te zgjidhen me anen e nje modeli llogarites. 
Metodat formale ne llogaritje qe do te trajtohen jane te shumta si 
psh. automatat me gjendje te fundme, automatat pushdown, 
makinat Turing, gjuhet e rregullta dhe context-free. Keto modele 
llogaritese jane perdorur per te diskutuar problemet e 
llogaritshmerise. Njekohesisht trajtohet zgjidhshmeria dhe 
pazgjidhshmeria e problemeve, kompleksiteti kohor i problemeve 
qe kane zgjidhje nga ana kompjutacionale.  
Ky eshte nje kurs i abstraksioneve qe ne mund te bejme ne lidhje 
me llogaritje te ndryshme, me faktin nese jane te zgjidhshme apo jo, 
sa shpejt mund te kryhen, me sa memorje dhe me cfare lloj modeli 
llogarites.  Ajo trajton temen me te ‘paster’ te te gjithe shkencave 
kompjuterike. Quhet e tille sepse mundohet te mbaje larg cdo detaj 
te kompjuterave te sotem duke e zevendesuar ate me abstraksionet 
e makines Turing, nje model abstrakt i kompjuterave tane modern.  
E trajtuar ne kete forme, na jepet mundesia e shqyrtimit te te gjitha  
mundesive dhe provave qe mund te realizohen per te pare 
efikasitetin ose jo te nje llogaritje te caktuar para se ta vendosesh 
ate ne funksionim. 
 
 

CS 240 _STRUKTURE TE DHENASH DHE ALGORITMIKE 
KURSI: Bachelor/Master ne  Shkenca 

Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   (1 projekt 
perfundimtar) 
 Pune Laboratori  (2 detyra 
laboratori) 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky eshte nje kurs i orientuar drejt formimit te studentit per 
njohurite baze ne struktura baze te te dhenave te perdorura ne 
sistemin kompjuterik. Kursi ka si synim te trajtoje strukturat e te 
dhanave baze dhe aplikacione rreth tyre ,te trajtuara ne gjuhen e 
programimit C. Strukturat e te dhenave luan nje rol qendror ne 
shkencen moderne kompjuterike. Ne  nderveprojme me strukturat 
e te dhenave edhe me shpesh se me algoritme (mendojme ketu  
Google, server mail  dhe madje edhe  rrjetin e  routersat).  
Perveç kesaj, strukturat e te dhenave jane blloqe te domosdoshme 
ndertimi ne marrjen e algoritmeve efikase. Ky kurs mbulon rezultate 
te medha dhe drejtimet aktuale te kerkimeve ne strukturen e te 
dhenave. 
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike qe i ndihmon 
studentet te integrohen me shume ne aplikacionet qe perdorin 
strukturat e trajtuara.  
Çdo kapitull ne kete liber fokusohet ne nje grup te veçante te 
problemeve qe ne mund t'i zgjidhim duke u bazuar dhe ne shmbuj 
konkrete. Çdo kapitull ka nje veshtrim permbledhes dhe nje 
tabele permbledhese te tageve, karakteristikave, ose koncepteve te 
permendura ne kapitull.  
 
CS 250  SISTEME OPERATIVE 
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KURSI: Bachelor/Master ne  Shkenca 
Kompjuterike 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   (1 projekt 
perfundimtar) 
 Pune Laboratori  (-) 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Qellimi i ketij kursi eshte qe te siguroje nje hyrje per funksionimin e 
brendshem te sistemeve operative moderne. Ne veçanti, sigurisht 
do te mbuloje proceset dhe threads, perjashtimit reciprok, CPU 
scheduling, bllokimin, menaxhimin e kujteses dhe file sistemeve. 
Studentet duhet te jene te afte te kuptojne funksionin  e 
elementeve te OS dhe mardheniet  e tyre me elemente te tjere te 
sistemit ne kompleks.  
Nje aspekt i rendesishem eshte puna praktike,ku studentet  ne baze 
te njohurive te madhe dhe keshillave te dhena nga pedagogu do te 
ndertoje nje sistem operativ te bootueshem nga nje pendrive. 
 
CS 345 - BAZA TE DHENASH – 8 KREDITE 
KURSI: Bachelor ne Informatike, Shkenca 

Kompjuterike, Teknologji Informacioni, 
Shkenca Kompjutacionale 

NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave 
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri te qendrueshme 
ne baza te dhenash, duke u fokusuar ne sistemet e menaxhimit te 
bazave te dhenave relacionale. Trajtohen aspekte te modelimit te te 

dhenave, modeli entitet-relacion (E-R), modeli E-R te avancuar dhe 
rregullat e biznesit, projektimi logjik i bazes se te dhenave, 
normalizimi i relacioneve, algjebra relacionale, gjuha e percaktimit 
dhe manipulimit te te dhenave SQL, projektimi fizik i bazave të të 
dhënave dhe performanca, njohuri te pergjithshme mbi mjediset e 
bazave te te dhenave klient-server, data warehouse, dhe baza te 
dhenash te orientuara nga objekti.  Kursi synon të aftësojë 
studentët në projektimin e bazave të të dhënave; një bazë e 
dhënash e mirë-projektuar thjeshtëson ndërtimin, mirëmbajtjen, 
dhe modifikimin e një aplikacioni. 
 
CS160_SISTEME  ELEKTRONIKE  DHE  RRJETA  LOGJIKE 
KURSI:  
Semestri: 15 jave:   
NGARKESA: Leksione 2 ore ne jave:  30 ore 
 Seminare 2 ore ne jave:  30 ore   
 Laboratore:            (5 ore) 
 Detyra Kursi:  1 detyre perfundimtare  
 Detyra Shtepie: 15 (sipas cdo kapitulli) 
PERSHKRIMI I PROGRAMIT TE LENDES 
Ne kete kurs synohet te jepen njohuri mbi sistemet elektronike dhe 
rrjetat logjike duke filluar nga njohja e qarqeve te thjeshte dhe te 
perbere te rrymes se vazhduar, elementet e qarkut dhe llogaritja e 
parametrave te qarkut  dhe duke vazhduar me llojet e sinjaleve, 
qarqet diferencuese, integruese, filtrat e sinjaleve, gjysmepercuesit. 
Diodat, Tranzistoret bipolare,Tranzistoret me efekt fushe, elemente 
te tjere gjysmepercues dhe perdorimet e tyre. Skemat kryesore 
elektronike si amplifikatoret, drejtuesit elektronike, ku vemendje i 
kushtohet lidhjeve te kunderta negative dhe pozitive, etj. Me tej do 
te shikohet rrjetat logjike si modul. Qëllimi është të japë njohuritë  
bazë në elektronikën numerike dhe qarqet numerikë, për të bërë të 
mundur si analizën e sistemeve të ndërtuar me këto qarqe ashtu 
dhe realizimin e projektimeve të thjeshta në këtë fushë. Studentët 
duhet të marrin njohuritë bazë të familjeve llogjike, sistemeve 
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kombinatore, sekuenciale,  RAM-eve, ROM-eve,  transformuesave 
analog-numerik  dhe numerik – analog, etjsi dhe te perforcojne 
kompetencat praktike ne ndertimin dhe projektimin e qarqeve te 
tille  si aplikacione te para nepermnjet simulatoreve dhe puneve te 
laboratorit. 
 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS 322_ TEKNOLOGJIA DHE MULTIMEDIA 

INTERAKTIVE 
 
KURSI: Bachelor ne Shkencat Kompjuterike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     2 ore/jave 
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi       (4) 
 Pune Laboratori       (8) 
PERSHKRIMI I LENDES 
 
Ky kurs ka per qellim t’u jape studenteve njohuri mbi shfrytezimin e 
kompjuterave ne arsim në masë të madhe  e cila mund të sjell në 
arritjen e qëllimeve didaktike, ndikimin e teknologjisë në mësim, si 
dhe ndikimin e teorive për mësim në dizajnin e sistemeve 
kompjuterike arsimore. Karaketeristike për këto sisteme është se 
bazohen në kompjuter dhe mundësitë e tij më të mëdha: 
multimedia, hipermedia, animacioni dhe simulimi për paraqitje me 
figura të përmbajtjeve arsimore, gjerësisht potencialeve të tij 
pothuaj të pakufizuara për gjetjen dhe kërkimin e nje numri shumë 
të madh të informacioneve. 
Multimedia e ka potencialin për transformim të shkollave 
tradicionale në shkolla moderne me mundësi të 
pafundshme.Potenciali i saj në përmirësim të kualitetit të mësimit 
është shumë i madh.Si rrjedhim, dizenjuesit e multimediasë 
arsimore kanë rol esencial në proçesin e integrimit të multimediasë 
në mësim.  

Qëllimi themelor i sistemeve arsimore hipermediale është të 
sigurojnë proçes me kualitet, dhe më efikas për mësimin. Për këtë, 
të gjithë faktorët që ndikojnë në proçesin e mësimit duhet të 
organizohen në atë mënyrë që të sjellin realzimin e këtij qëllimi 
 
PERMBAJTJA E LENDES: CS_348  ARKITEKTURE KOMPJUTERI  
KURSI: Bachelor  ne    Informatike, Shkenca 

Kompjuterike, Teknologji Informacioni 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     3  ore/jave  
 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     1  
 
PERSHKRIMI I LENDES 

Arkitektura e Kompjuterit përqëndrohet në strukturën dhe 
sjelljen e moduleve funksionale të një sistemi kompjuterik dhe se si 
ato ndërveprojnë për të siguruar nevojat proçesusese për 
përdoruesin.  
Materiali i lëndës ndahet në 8 kapituj. Në kapitullin e parë trajtohen elementet kryesore hardware në një kompjuter. Në kapitullin e dytë trajtohen të gjitha 
mënyrat e adresimit dhe tipet e instruksioneve.  Në kapitullin e tretë trajtohet gjuha assembler, si dhe shembuj konkretë, të shkruar në gjuhën assembler dhe 
të komunikimit mes memories dhe kashesë. Më pas trajtohen raportet midis kontrollit të kablluar RISC dhe atij të mikroprogramuar CISC. Një vend të veçante 
zë dhe organizimi i kontrollit të mikroprogramuar.  
Kapitulli i katërt analizon elemente të njësisë së përpunimit CPU. Kapitulli i pestë trajton tipet e memories, hierarkinë e saj, rastet cache miss dhe hit, 
memoriet virtuale dhe ato ROM.  
Kapitulli i gjashtë trajton të gjitha mënyrat e komunikimit mes pajisjeve I/O. Interruptet dhe identifikimet e pajisjeve zënë një vend të rëndësishëm ne këtë 
kapitull. Një vend të rëndësishëm merr dhe trajtimi i llojeve të buseve, si dhe ndërfaqet seriale dhe paralele. Kapitulli i shtatë bën një paraqitje të plotë të 
procesorëve me pipeline. Kapitulli i tetë trajton teknologjitë CISC dhe RISC dhe bën një krahasim midis tyre. Këtu përmenden dhe sistemet me multiproçesorë. 

 
PERMBAJTJA E LENDES: CS_247   HYRJE NE RRJETAT KOMPJUTERIKE  
KURSI: Bachelor  ne    Informatike, Shkenca 

Kompjuterike  
NGARKESA: Semestri zgjat    15 jave 
 Leksione     3  ore/jave  
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 Seminare     2 ore/jave 
 Detyra Kursi     1 ne semester  
  
PERSHKRIMI I LENDES 
Hyrje ne metodat e ndertimit   te rrjetave, protokolleve,dhe 
implementimin e tyre. Ceshtjet mbulojne topologjite, hardware e 

rrjetave, akses ne rrjetat e larget, siguria, serverat dhe protokollet e 
internetit; instalim   i web serverave dhe mail serverave, 
firewall,konfigurimin i VPN dhe i routerave. 
Konceptet baze te rrjetave kompjuterike me ushtrime dhe guida qe 
japin mundesi te aplikosh teorine e rrjetave  ne dizenjimin praktik te 
tyre. 
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Departamenti i Shkencave Kompjuterike 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MP në Mësuesi për Arsimin e Mesëm në 

Lëndën Informatikë 
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Tot. ore / semester  

brenda&jashteauditorit 

 

Tot. ore / 

semester ne 

auditorit 

 

Totali ore / jave ne 

auditorit 

Totali ore  

jashteauditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

EDU 

440 
BazatPedagogjiketeEdukimit 8 200 90 3 3 0 110 

PSI 450 BazatPsikologjiketeEdukimit 7 175 90 3 3 0 85 

CS 446 Perdorimi i Teknologjise ne Mesimdhenies 10 250 90 4 2 0 160 

CN 408 Metoda per Zgjidhjen e Problemeve Shkencore 6 150 60 3 1 0 90 

TOTALI 31 775 330 13 9 0 445 

S
e
m

. 
II

 

EDU 

460 
Kerkim ne Edukim 7 175 90 3 3 0 85 

CS 421 Didaktika e Informatikes 8 200 75 3 2 0 125 

CS 461 Didaktika e Programacionit 7 175 75 3 2 0 100 

CN 470 InteligjencaArtificiale 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 315 12 9 0 435 

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
II

I 

EDU 

441 
BazatKulturoreteEdukimit 3 75 30 1 1 0 45 

CS 490 Praktike ne Mesimdhenie 10 250 120 0 8 0 130 

CN 

409/CS 

475 

Ceshtje Speciale ne Shkencat Kompjutacionale / 

Historia e Mendimit Shkencor Perendimor 6 
150 60 3 1 0 90 

CS 498 TezeDiplome 10 250 0 0 0 0 250 
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TOTALI 29 725 210 4 10 0 515 

 

Totali Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne 

LendenInformatike 
90 2250 855 

   

1395 

 

 

CS 446_PERDORIMI I TEKNOLOGJISE NE MESIMDHENIE 
 
KURSI: Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin 

e Mesem  ne  Lenden Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione     2 ore  
 Seminare     1 ore 
 Detyra Kursi   (3) 
 Pune Laboratori   (5) 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs i afteson studentet per perdorimin me efikasitet te 
sistemeve  kompjuterike me permbajtje arsimore, imundesonata ne 
krijimin e softwarevemultimedial per 
mesiminteraktivsidhemundesit e 
temesuaritbashkepunuesnekomunitetetvirtuale.Pergatitja me 
kompetencat e nevojshme ne perdorimin e teknologjise se 
informacionit dhe komunikimit ne proceset didaktike te 
mesimdhenies, duke u përqëndruar në përdorimin e pajisjeve 
kompjuterike dhe software. Rritja e aftësive pedagogjike dhe të 
kuptuarit e TIK-ut e cila është thelbësore për përdorimin efektiv të 
teknologjive të reja në arsim. Qellimi themelor i perdorimit te 
teknologjise ne mesimdhenie eshte te siguroj nje proçes me 
kualitet, dhe me efikasitet ne mesim. Per kete arsye teknologjia ne 
mesimdhenie duhet te organizohet ne nje menyre te tille qe te sjell 
realizimin e ketij qellimi. 
 

CN409_ CESHTJE SPECIALE NE SHKENCAT KOMPJUTACIONALE – 6 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   1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori  - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ceshtje Speciale ne Shkencat Kompjutacionale eshte nje kurs i 
avancuar ne dispilinen e shkencave kompjutacionale. Qellimi i ketij 
kursi eshte te zhvilloje tek studentet aftesine per te perdorur 
teknikat dhe metodat me eficente per zgjidhjen e problemeve ne 
fushen e shkencave kompjuterike dhe gjithashtu te jene ne gjendje 
te identifikojne barrierat per zgjidhje eficente. Ajo trajton modelet e 
llogaritjes sekuenciale dhe paralele: makinat Turing, modelet e 
automatave, ekuivalencen ndermjet modeleve te ndryshme, tezen 
Church-Turing. Gjithashtu ajo trajton pazgjidhshmerine e 
problemeve, teoremen e rekursionit, metodat e matjes se 
kompleksitetit te modeleve. Studiohen klasat e kompleksiteteve 
kohore klasa P, NP, NP-completeness dhe kompleksiteteve 
hapesinore PSPACE, Savitch, L, NL, etj. Ne ceshtjet e avancuara te 
kompleksitetit shikohen gjithashtu algoritmat e perafrimit, 
algoritmat probabilistik. 
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CN 408_ METODA PER ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE SHKENCORE  - 6 KREDITE 
KURSI: Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin 

e Mesem  ne  Lenden Informatike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 gjate semestrit 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore eshte nje kurs qe u 
vjen ne ndihme studenteve per zgjidhjen e nje sere problemeve 
shkencore, kjo duke perdorur paketen softuerike MATLAB. 
Aplikimet ne MATLAB do te kene si baze probleme te ndryshme 
shkencore qe hasen ne fusha te ndryshme inxhinierike. Objektivi 
kryesor eshte qe studentet te njihen dhe te mesojne te perdorin 
metoda te ndryshme numerike per zgjidhjen e ketyre problemeve.  
Eshtenjekursqezhvillohet ne laborator me arsyen per 
tiperfshirestudentetnenjepervoje me intese ne zgjidhjen e 
ketyreproblemeve.Kjogjithashtukrijonmundesine per 
teaplikuarlehtesishtmetodatnumerikedhetrajtojneproblemerealedh
e me komplekse. Qellimieshte "temesosh duke 
punuar".Kykursperfshinenjohuritebazete MATLAB-it, duke 
beretemundurnjohjen e studenteve me menyren me 
efektiveteperdorimittesaj. MATLAB-idoteshihet ne 
tegjithefunksionet e tij, siambjentllogarites, 
vizualizuesdhegjuheprogramimi per llogaritjeteknike, numerike, 
shkencoredheinxhinierike.   
 
CN 470. INTELIGJENCA ARTIFICIALE -  8 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   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton idete dhe principet themelore ne  fushen e 
inteligjences se kompjuterave. Trajtohen ceshtje te rendesishme te 
Inteligjences Artificiale, si: agjentet dhe mjedisi, kerkimi ku 
trajtohen  Strategjite e Kerkimit. Kerkimi ne gjeresi, kerkimi sipas 
kostos uniforme, kerkimi ne thellesi, kerkimime thellesi te limituar, 
kerkimi ne thellesi iterativ, kerkim dydrejtimesh, prezantimi i 
njohurive me fokus logjiken first-order , arsyetimi ku trajtohen 
algoritmat e gjenerimit te planeve, arsyetimi ne kushtet e 
paqartesise ne sistemet probabilistike dhe fuzzy, si dhe te mesuarit 
ne rrjetat neurale, peme vendimi, algoritmat evolucionare. Synojme 
qe studenti te njohe principet themelore te sistemeve inteligjente, 
te njohe metodologjite e aplikuara ne sistemet inteligjente, te mund 
te zgjedhe sistemin e duhur per nje pune te dhene, te dizenjojne 
programe agjentesh te tipeve te ndryshme, te  njohin teknikat e 
prezantimit te njohurive, arsyetimin dhe te implementojne disa 
algoritma learning ne agjentet inteligjente. 
 
CS 421. DIDAKTIKA E INFORMATIKES -  8 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   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
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PERSHKRIMI I PROGRAMIT TE LENDES 
Ky eshte nje kurs i orientuar drejt formimit te studentit si pedagog 
te informatikes ne shkollen 9-vjecare dhe te 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. 
Në rrjedhën e "didaktikës së informatikës", ne fokusohemi në 
metodologjinë dhe aftësitë rreth mësimdhënies disiplinat 
individuale të Shkencave Kompjuterike dhe veçanërisht në Web. 
Njohuri themelore të TI është thelbësore për ata që dëshirojnë të 
marrin pjesë në aktivitetet e kursit. Ne kete kurs do te trajtohen 
teoritë e dijes dhe mësimit, Teknologjia e informacionit si lëndë 
autonome, Didaktika ne Web, Transformimet didaktike në 
mësimdhënie në Web si dhe drejtime të reja kërkimore në 
didaktikën e shkencës kompjuterike. 
 
CS 461_DIDAKTIKA E PROGRAMACIONIT – 7 KREDITE 
KURSI: Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin 

e Mesem  ne  Lenden Informatike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
CS 461Didaktika e Programacionit eshte nje kurs qe ofrohet per 
studentet e Masterit Profesional ne Informatike. Ky kurs synon ti 
orientojë studentet drejt formimit si mësues i gjuhëve të 
programimit.  Çdo kapitull në këtë lëndë fokusohet në një grup të 

veçantë të koncepteve thelbesore të gjuhëve të 
programimit. Kapitujt e parë janë kryesisht teorik dhe të ilustruar 
me shembuj konkret, ndërsa ne kapitujt e tjerë kalohet në probleme 
praktike me anë të gjuhëve të ndryshme të programimit si C++, 
Java, Prolog, Scheme, etj. Bëhet një krahasim midis tipeve të 
ndryshme të gjuhëve të programimit. Pjesa e fundit qe do te 
trajtohet ne kete kurs ka te beje me paraqitjen e analitike dhe 
grafike te algoritmave kryesore te perdorura ne informatike dhe 
implementimin e tyre ne gjuhen C++.Nje aspekt i rendesishem eshte 
puna praktike. Studentet duhet te kene akses ne kompjuter per te 
kryer detyren e kursit.  
 
CS 475. HISTORIA E MENDIMIT SHKENCOR PERENDIMOR – 6 KREDITE 

KURSI: Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin 
e Mesem ne lenden Informatike 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori    

 
PERSHKRIMI I LENDES 
Kursifokusohetmbinjë aspekt të vecante në historinë e 
kompjutacionit.Përdorimi i kompjuterave si një instrument 
shkencor.Kompjuteri dixhital elektronik u shpik për të bërë shkencë, 
dhe rrezja e aplikimit të tij përfshin fushën e fizikës, matematikës, 
biologjisë dhe shkenca shoqërore.Trajtohet impakti i kompjuterit në 
prektikë dhe shkencë; analizohen ndryshimet midis kompjuterit dhe 
instrumentave të tjerë shkencorë.Trajtohen simulimet kompjuterike 
si nje forme e eksperimentit shkencor, në nxjerrjen e njohurive, si 
mjet ekspertize etj. Nëpërmjet seminareve trajtohen artikuj 
shkencorë, që sjellin mendimin e historianëve, sociologëve, 
shkencëtarëve , për të dhënë të qartë një perspektivë të zhvillimit 
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dhe përdorimit të kompjuterave në fusha të ndryshme të shkencës, 
apo nëzhvillimin e aplikacionevetëndryshme. 
 
 
EDU 441 (T) BAZAT KULTURORETE EDUKIMIT  - 3 KREDITE 

KURSI: Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin 
e Mesem ne lendenInformatike 
NGARKESA: Semestrizgjat  15 jave 
 Leksione  1 ore/jave  
 Seminare  1 ore/jave 
 DetyraKursi   

  
 
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) dheE.Boyer-it(SH.B.A.). 

Temat 
I.Objekti i Teorisë. Thelbi,veçoritë,qëllimi i edukimit kulturor  
II.:Konceptimbiedukatënmoraledheedukimin 

III:MësimdhëniadhemësuesiKërkesatpërnjearsimtëLartëbashkohor 

IV:Identiteti kulturor e kombëtar shqiptar  dhe globalizmi. 

V:KulturatradicionalenëShqipëri.ShqipëriaPërmesDiversitetit.. 

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..EdukimiEvropiannëshkollë 
,refleksione, vleratevropiane. 
XI.Misioni i Evropësnëshekullin XXI. 

XII.Globalizëm.Sfidat .LëvizjaGylen”: njëvizion i 
hapurpërdialogunndërfetar. 
XIII.Qytetariadhesfidat e 
globalizmitsot.Dimensioneteshtetësisë.Përkufizimet.34-36 
XIV.Barazigjinore .Njëvështrimhistorik  .Trendet 
XV.EdukimipërPaqe. Ç’është 
Paqja?Konceptimbipaqen.Demokratizimi si strategjipaqeje. 
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XVI.Ç’naduhetShteti?(Demokracia-Debat)  
 
 
 
 
EDU 440   BAZAT PEDAGOGJIKETE 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. 
KursiështëidestinuarpërstudimetpasuniversitarenëProgramin 
"Master Profesional".Kyështënjëkursithelluarpërteorinëdhemodelet 
e zhvillimitdhetëhartimittëkurrikulave, 
programevelëndoredheplanifikimittëmësimit. 
Programipërmbantemaqëtrajtojnëçështjekonceptuale, 
proçeduradhemodelepërzhvillimindhehartimin e 
kurrikulaveshkollore, tëprogramevelëndoredhetëplanittëmësimit. 
 

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:    Qasjeteorikepërprogramimindheplanifikimin e 
mësimdhënies. 
KREU X:   Qasjepraktikepërprogramimindheplanifikimin e 
mësimdhënies. 
KREU XI:    Çështjeaktualetëprogramimitdhetëplanifikimittëmësimdhënies.   
KREU XII:   Modulet e vlerësimittëkurrikulës. 
 
 
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 
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instrumentat e studimit, jane nder temat kryesore qe do te 
trajtohen ne klase.  
Kursiёshtёkonceptuarmbibazёn e 
leksionevetёdrejtuarangainstruktori, 
diskutimeveaktivembishembujtёstudimevetёsjellanёklasёngainstruk
toriapoproblemetёkёrkimitshkencor, realizimin e 
ushtrimeveapodiskutimembi video qё do 
tёshihennёklasёtёcilatsynojnёaplikimin e 
njohurivetёmarragjatёleksioneve, sidhenxitjen e 
mendimitkritiktekstudentёt. 
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 

 
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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CS 490  PRAKTIKE NE MESIMDHENIE – 10 KREDITE 
Praktikaka per 
qellimzbatiminkonkrettenjohurivetefituaragjatelendeve. Studentet 
do tepraktikojnenjohurite duke qeneaktivenemjedisetshkolloredhe 
do tenxitenteanalizojnepraktikat e 
tyrepermesdetyravedheraportevetendryshme. 
CS 498  TEZE DIPLOME – 10 KREDITE 

KURSI: Master profesional ne Mesuesi per arsimin 
e mesem ne lenden informatike 

Ngarkesa:   Pune e pavarurkerkimore e studentit 
Teza e diplomeseshtenjepunimshkencorirealizuarngastudenti, 
kupraktikadheteorianderthuren se 
bashku.Studentiduhettetregojeaftesine e tij per 
tezbatuarnjekerkimnepraktikedhe per 
teanalizuarburimetteorikedhepraktike duke 
parashtruarkonkluzioneterejadhe/osereflektimekritike ne lidhje 
me tematiken e zgjedhur. 
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Departamenti i Shkencave Kompjuterike 

Cikli i studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MS në Shkenca Kompjuterike 
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Tot. ore / 

semester   
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Tot. ore / 

semester 
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Totali ore / 

jave ne 

auditorit 

 

Totali ore  

jashte 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 433 Metoda Numerike 10 250 105 4 3 0 145 

CS 485 Arkitekture e Avancuar Kompjuteri 8 200 75 3 2 0 125 

CS 450 Sisteme Operative 6 150 75 3 1 1 75 

CS 453 Zhvillim dhe Programim Web 6 150 60 3 1 0 90 

TOTALI 30 750 315 13 7 1 435 

S
e
m

. 
II

 

CS 454 Sisteme te Menaxhimit te Bazave te te Dhenave 8 200 75 3 2 0 125 

CS 457 Rrjetat dhe Komunikimi i te Dhenave 8 200 90 3 2 1 110 

CN 470 Inteligjenca Artificiale 8 200 75 3 2 0 125 

CN 409/CN 408 
Ceshtje Speciale ne Shkencat Kompjutacionale/ 

Metoda per Zgjidhjen e Problemeve Shkencore 
6 150 60 3 1 0 90 

TOTALI 30 750 300 12 7 1 450 

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

CN 508 Struktura te Avancuara te te Dhenave 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 553 Probabilitet dhe Statistike 10 250 90 4 2 0 160 

CS 550 Struktura e Gjuheve te Programimit 6 150 75 3 1 1 75 

CS 560 Inxhinieria e Softuerit 6 150 60 3 1 0 90 
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TOTALI 30 750 300 13 6 1 450 
S
e
m

. 
II

 CS 551/ CN 502/ 

CS 555 

Nderfaqe Perdoruesi/ Algoritmat Kriptografike dhe 

Siguria e Informacionit/Teknikat e Nxjerrjes se 

Njohurive 

8 200 75 3 2 0 125 

CS 598 Teze Diplome 22 550 0 0 0 0 550 

TOTALI 30 750 75 3 2 0 675 

 

Total Master i Shkencave ne SHKENCA KOMPJUTERIKE 120 3000 990 

   

2010 

 

 

 

 

MAT_433METODA NUMERIKE – 10 KREDITE 
KURSI: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike  
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 javë 
 Leksione   4 orë/jave  
 Seminare  2 orë/jave 
 Detyra Kursi   0 
 Punë Laboratori   0 
PERSHKRIMI I LENDES 
1. Shpërhapja e gabimeve në procesin e njehsimit 

1.1 Aritmetika e kompjuterit dhe gabimet e rrumbullakimit. 
1.2 Burimet dhe klasifikimi i gabimeve. Gabimet në procesin 

e njehsimit. 
2.Metoda për zgjidhjen e ekuacioneve  

2.1 Algoritmet iterative. Metoda e Përgjysmimit.  

2.2 Metoda e Njutonit dhe ajo e Prerëses. 
2.3 Polinomet algjebrike. Testet e ndalimit të një procesi 

iterativ.  
3.Zgjidhja e sistemeve të ekuacioneve lineare dhe jolineare 

3.1 Metodat e Gausit dhe Gaus-Zhordanit 
3.2 Faktorizimi LU. Matrica e anasjellë 
3.3 Metodat iterative. Metodat e Jakobit e Gaus-Seidelit. 
3.4 Metoda e Njuton-Rafsonit. Dy versione të saj. 

4.Përafrimi dhe Interpolimi 
4.1 Interpolimi i funksioneve me polinome. Trajta e 

Lagranzhit..  
4.2 Diferencat e ndara. Diferencat e fundme. Trajtat 

përkatëse të polinomit interpolues.  
4.3 Përafrimi i funksioneve me polinome. Metoda e 

katrorëve më të vegjël. 
5. Diferencimi dhe integrimi numerik i funksioneve 
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5.1 Diferencimi numerik i funksioneve. Disa formula të 
thjeshta.  

5.2 Formula që dalin nga interpolimi. Ekstrapoliminë limit.  
5.3 Metodat e Njuton-Kotes-it. Metodat e përbëra 
5.4 Metodat e Gausitdheato adaptive. Formulat e 

kubaturës. 
6.Njehsimiivleravedhevektorëvevetjakëtënjëmatrice 

6.1 Vetitëvleravedhevektorëvevetjakë. Teorema 
Gershgorin-Hadamard.  

6.2 Metoda e fuqisë. Metoda e deflacionit. 
6.3 Metodat e GivensitdheHouseholderit 
6.4 Metoda iterative e Jakobit 

7.Zgjidhjanumerike e 
problemitKoshidheproblemittëvleravekufitare 

7.1 
Metodanumerikepërekuacionetdiferencialetëzakonshm
e.  

7.2 Problemi i vlerës fillestare. Metodat e tipit Runge-Kutta.  
7.3 Problemi i vlerave kufitare. Metoda e diferencave të 

fundme.  
 
 
 
 
 
CS 485_ARKITEKTURE E AVANCUAR E KOMPJUTERAVE - 8 KREDITE 
KURSI: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike  
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
Leksione   3 ore/jave  
Seminare  2 ore/jave 
Detyra Kursi   1 projekt gjate semestrit 
Pune Laboratori   - 

 
PERSHKRIMI I LENDES 
Qëllimi i këtij kursi është studimi në thellësi i cështjeve të avancuara 
dhe zhvillimeve korrente në fushën e arkitekturës së kompjuterave, 
mbështetur në përqasjen sipas Hennessy dhe Patterson. Ndërsa në 
CS 348, theksi ishte në njohuritë bazë në implementimin e 
arkitekturës  së makinës von Neumann, këtu do të studjojmë 
teknika të avancuara si paralelizmi ne nivel instruksioni apo 
thredesh, pipelining, skedulimi dinamik që përdoren në procesorët 
modernë, me qëllim arritjen e performancës së larte, projektimi i 
sistemit të memorjes me fokus projektimine memorjes cache.  Në 
vecanti interesohemi në projektimin e  procesorëve të shpejte, 
memorjeve të shpejta, multiprocesorët dhe diferencat më të mëdha 
në karakteristikat arkitekturore të RISC dhe CISC. 
 
 
CS 450  SISTEME OPERATIVE – 6 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 gjate semestrit 
 Pune Laboratori   15 gjate 
semestrit 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs mbulon ceshtje te përgjithshme që lidhen me projektimin 
dhe implementimin e sistemeve modernë operues të avancuar. 
Fokusi është mbi cështje kritike lidhur me aplikacione të sistemeve 
të shpërndarë dhe rrjetat kompjuterike, përfshirë këtu 
komunikimin midis proceseve, përpunimin e shpërndarë, ndarjen 
dhe replikimin e të dhënave dhe skedarëve. Trajtohen aspekte që 
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lidhen me: perspektiva historike, proceset sekuenciale, proceset 
konkurrente, menaxhimi i procesorit, menaxhimi i memorjes, 
skedulimi, menaxhimi i skedareve, mbrojtja e burimeve, dhe raste 
studimi. 
 
 
CS 454  SISTEME TE MENAXHIMIT TE BAZAVE TE TE DHENAVE - 8 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 
Kompjuterike  
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Trajtim i thelluar ne teori dhe praktike i sistemeve te menaxhimit 
te bazave të të dhënave relacionale. Do të zgjerohen më tej 
njohuritë rreth SQL me njohjen e kërkesave komplekse, përfshirë 
këtu full outer joins, self-joins, sub queries, procedurat dhe 
trigerat.  Prezantohen cështje të avancuara që lidhen me teknika 
të indeksimit dhe ruajtjes, përpunimit dhe optimizimit të 
kërkesave, siguria e nje sistemi baze te dhenash, protokolle të 
konkurrencës, data warehouse dhe XML. 
 
CS 457  RRJETAT DHE KOMUNIKIMI I TE DHENAVE – 8 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 
Kompjuterike  
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare   2 ore/jave 

 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   15 gjate 
semestrit 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs prezanton ceshtje te avancuara mbi teknologjine e rrjetave 
dhe komunikimin e te dhenave. Trajtohen njohuri mbi rrjetat e 
shperndare, IPV6 dhe protokollet e avancuar routing, 
besueshmeria e rrjetit, siguria e rrjetit, dhe menaxhimi i rrjetit. 
Jepen njohuri mbi teknologjine ne mbeshtetje te rrjetave moderne 
duke perfshire rrjetat wireless/mobile, rrjetat optike. 
 
CN 470. INTELIGJENCA ARTIFICIALE -  8 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Masteri Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton idete dhe principet themelore ne  fushen e 
inteligjences se kompjuterave. Trajtohen ceshtje te rendesishme te 
Inteligjences Artificiale, si: agjentet dhe mjedisi, kerkimi ku 
trajtohen  Strategjite e Kerkimit. Kerkimi ne gjeresi, kerkimi sipas 
kostos uniforme, kerkimi ne thellesi, kerkimime thellesi te limituar, 
kerkimi ne thellesi iterativ, kerkim dydrejtimesh, prezantimi i 
njohurive me fokus logjiken first-order , arsyetimi ku trajtohen 
algoritmat e gjenerimit te planeve, arsyetimi ne kushtet e 
paqartesise ne sistemet probabilistike dhe fuzzy, si dhe te mesuarit 
ne rrjetat neurale, peme vendimi, algoritmat evolucionare.Synojme 
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qe studenti te njohe principet themelore te sistemeve inteligjente, 
te njohe metodologjite e aplikuara ne sistemet inteligjente, te mund 
te zgjedhe sistemin e duhur per nje pune te dhene, te dizenjojne 
programe agjentesh te tipeve te ndryshme, te  njohin teknikat e 
prezantimit te njohurive, arsyetimin dhe te implementojne disa 
algoritma learning ne agjentet inteligjente. 
 
 
CN409_CESHTJE SPECIALE NE SHKENCAT KOMPJUTACIONALE – 6 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Masteri Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ceshtje Speciale ne Shkencat Kompjutacionale eshte nje kurs i 
avancuar ne dispilinen e shkencave kompjutacionale. Qellimi i ketij 
kursi eshte te zhvilloje tek studentet aftesine per te perdorur 
teknikat dhe metodat me eficente per zgjidhjen e problemeve ne 
fushen e shkencave kompjuterike dhe gjithashtu te jene ne gjendje 
te identifikojne barrierat per zgjidhje eficente. Ajo trajton modelet e 
llogaritjes sekuenciale dhe paralele: makinat Turing, modelet e 
automatave, ekuivalencen ndermjet modeleve te ndryshme, tezen 
Church-Turing. Gjithashtu ajo trajton pazgjidhshmerine e 
problemeve, teoremen e rekursionit, metodat e matjes se 
kompleksitetit te modeleve. Studiohen klasat e kompleksiteteve 
kohore klasa P, NP, NP-completeness dhe kompleksiteteve 
hapesinore PSPACE, Savitch, L, NL, etj. Ne ceshtjet e avancuara te 
kompleksitetit shikohen gjithashtu algoritmat e perafrimit, 
algoritmat probabilistik. 

 
 
CN 408_METODA PER ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE SHKENCORE - 6 KREDITE 
KURSI: Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 gjate semestrit 
 Pune Laboratori   - 
PERSHKRIMI I LENDES 
Metoda per zgjidhjen e problemeve shkencore eshte nje kurs qe u 
vjen ne ndihme studenteve per zgjidhjen e nje sere problemeve 
shkencore, kjo duke perdorur paketen softuerike MATLAB. 
Aplikimet ne MATLAB do te kene si baze probleme te ndryshme 
shkencore qe hasen ne fusha te ndryshme inxhinierike. Objektivi 
kryesor eshte qe studentet te njihen dhe te mesojne te perdorin 
metoda te ndryshme numerike per zgjidhjen e ketyre problemeve.  
Eshte nje kurs qe zhvillohet ne laborator me arsyen per ti perfshire 
studentet ne nje pervoje me intese ne zgjidhjen e ketyre 
problemeve. Kjo gjithashtu krijon mundesine per te aplikuar 
lehtesisht metodat numerike dhe trajtojne probleme reale dhe me 
komplekse. Qellimieshte "temesosh duke punuar". 
Kykursperfshinenjohuritebazete MATLAB-it, duke 
beretemundurnjohjen e studenteve me menyren me 
efektiveteperdorimittesaj. MATLAB-idoteshihet ne 
tegjithefunksionet e tij, siambjentllogarites, 
vizualizuesdhegjuheprogramimi per llogaritjeteknike, numerike, 
shkencoredheinxhinierike.   
 
 
CN 508  STRUKTURA TE AVANCUARA TE TE DHENAVE - 8 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
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NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 gjate semestrit 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton pemët binare të kërkimit, shprehjet pas shtesore, 
algoritmet e njohjes dhe vlerësimit, algoritmet kryesore mbi PKB, 
radhët e përparësisë,  algoritmet e futjes dhe heqjes, pemët AVL. 
algoritmet edrejtpeshimit, pemët Kuq-e Zi,  algoritmet bazë, Kuad 
pemët, përdorimi i tyre, pemët shumë drejtimeshe, pemët B, hyrja 
te të dhenat, metoda Hash, zgjidhja e përplasjeve, sortimi. 
algoritmet bazë, grafet, spanning trees, algoritmi Kruskal. 
 
 
MAT  553  PROBABILITET DHE STATISTIKE          
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike  
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   60 ore  
 Seminare  30 ore 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 
 

 
PERSHKRIMI I LENDES 

1. Hapësirat probabilitare, Probabiliteti me kusht dhe 
pavarësia: Probabiliteti me kusht, teorema Bayes, 
pavarësia 

2. Shpërndarje probabilitare më të zakonshme, diskrete dhe 
të vazhdueshme 

3. Ndryshoret e rastit: përkufizimi, ndryshoret e rastit 
discrete, ndryshoret e rastit të vazhdueshme, vektorët e 
rastit, pritja matematike me kusht 

4. Shumat e ndryshoreve të rastit, diskrete dhe të 
vazhdueshme 

5. Transformimet e ndryshoreve të rastit 
6. Konvergjenca dhe teoremat limite: Mosbarazimi i 

Çebishovit, ligji i dobët i numrave të mëdhenj, teorema 
qendore limite, konvergjenca sipas shpërndarjes dhe 
funksionet karakteristike 

7. Shpërndarja e zgjedhjes: zgjedhje nga një popullim, 
shpërndarja e zgjedhjes e një shume dhe e mesatares, 
shpërndarja binomiale, shpërndarja normale e mesatares 
së zgjedhjes, shpërndarja e dispersionit të zgjedhjes. 

8. Statistika inferenciale: vlerësimi i parametrave, vlerësimi 
pikësor dhe intervalor, moszhvendosja, efektiviteti, 
vlerësimet me dispersionin më të vogël, vlerësimi i 
parametrave: metoda e përgjasisë maksimale dhe metoda 
e momenteve, intervalet e besimit për parametrin e 
shpërndarjes binomiale dhe parametrat e shpërndarjes 
normale. 

9. Statistika inferenciale: testet e hipotezave: rregulli i 
marrjes së vendimit, gabimi i llojit të parë dhe gabimi i 
llojit të dytë, shpërndarja normale dhe testimi i 
hipotezave për parametrat e saj, problemet për dy 
zgjedhje. 

10. Statistika inferenciale: testet e pajtimit 
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11. Regresioni: kovarianca dhe korrelacioni, regresi i thjeshtë 
linear, metoda e katrorëve më të vegjël, hyrje në modelin 
linear.  

12. Paketa statistikore, hyrje 
 
 
CSE 550_STRUKTURA E GJUHEVE TE PROGRAMIMIT – 6 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  //jave ore 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   15 gjate 
semestrit 
PERSHKRIMI I LENDES 
Studentët do të njihen me principet dhe strukturen e  gjuhëve te  
programimit; cfare eshte nje gjuhe programimi, nenprogramet, 
specifikimi i sintaksës dhe semantikës, zbatimi themelor i gjuhëve 
të strukturuara; memorja dinamike për stringjet, listat, dhe 
vektoret; programimi imperativ kundrejt programimit aplikative, 
programimi logjikë; gjuhët moderne të programimit. Ndryshimin 
ndermjet kompilatorit dhe interpretuesit. Programimi i orientuar 
nga objektet. 
Java, objektet, klasat, metodat. Konkurrenca, Semaforet, 
Monitoret. Ne cfare  bazohet dhe cfare e karakterizon  
programimin logjik. Per cfare arsye perdorim programimin 
funksional. Si percaktohen klasat template ne Java. Gjuhe 
programimi si C, C++, ADA, LISP, PROLOG dhe PASCAL. 
 
 
CS 555. TEKNIKA TE NXJERRJES SE NJOHURIVE – 8 KREDITE 

PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 
Kompjuterike 

 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 gjate semestrit 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Kursi  studion algoritmat dhe paradigmat kompjutacionale, qe 
mundesojne kompjuterat te gjejne modele dhe rregulla ne 
bashkesine e te dhenave, te realizoje predikime dhe parashikime, 
dhe te permiresoje performance permes nderveprimit me te 
dhenat. Elementi celes i ketij kursi eshte te aftesohemi ne zbulimin 
e njohurive te dobishme nga te dhenat e paperpunuara. Procesi i 
zbulimit te njohurive perfshin selektimin e te dhenave, pastrimin, 
kodimin duke perdorur teknikat statistikore dhe machine learning 
dhe vizualizimin e strukturave te gjeneruara. Kursi do te mbuloje te 
gjitha keto ceshtje dhe do te ilustroje procesin e plote nepermjet 
shembujve. Theksohen metodat “machine learning” si mjete te 
zbulimit te njohurive reale. Studentet do te perdorin softueret me 
te fundit te Data Mining.    
 
 
CS 551_NDERFAQE E PERDORUESIT 8 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore  
 Seminare  2 ore 
 Detyra Kursi   1 
 Pune Laboratori   - 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
302 

 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ky kurs trajton principe dhe përqasje në projektimin e ndërfaqeve 
me cilësi të lartë në sistemet interaktive. Trajtohen çështje që 
lidhen me perdorueshmërinë e sistemeve interaktiv, për të 
përmbushur pritjet e përdoruesit dhe kërkesat e aplikacioneve. 
Përshkruhen një varietet përqasjesh në projektimin e ndërfaqeve 
për aplikacione në kompjutera desktop, shërbime web-based apo 
realitete virtuale. Trajtohen stilet e ndërveprimit, zhvillimi i 
menuve të sistemit dhe skemave të navigimit, projektimi i 
kontrolleve screen-based, formave dhe kutive te dialogu, 
dritareve, kërkimi i informacionit dhe vizualizimi. Trajtohen 
gjithashtu, modelet e impakteve përgjigje – kohë. 
 
 
CN_502 ALGORITMAT KRIPTOGRAFIKE DHE SIGURIA E INFORMACIONIT – 8 

KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  2 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Ne telekomunikacion mbi kriptografine shtrohet si kerkese 
specifike siguria, perfshire ketu: autentikimi, privatesia dhe 
konfidencialiteti, integriteti i informacionit. Ne funksion te ketyre 
kerkesave ne perdorim shifrim-deshifrim me celesa sekret (ose 
simetrik), celesta publike, dhe funksionet hash. Ne kete kurs 
sjellim nje numer teknikash shifrimi, te perdorura para Luftes se 

Dyte Boterore. Analizojme algoritmat te shifrimit  te avancuar. 
Mesojme rreth funksioneve hash MD5 and SHA-1, si dhe mbi 
kodet e autentikimit te mesazheve. Ky kurs fokusohet ne 
kriptografine publike, qe prezantohet me se miri nepermjet 
algoritmit RSA. Trajtojme kurbat eliptike, nje funksion tjeter i 
rendesishem ne kriptografi sikurse dhe celesat e shkembimit 
Diffie-Hellman, si dhe problemin e logaritmit diskret te kurbave 
eliptike. Ne fund te kursit, trajtojme metoda te shkembimit te 
celesave, skema te firmave dixhitale, si dhe diskutime mbi 
infrastrukturen e celesave publike.  
 
 
CS_560 INXHINIERIA E SOFTUERIT – 6 KREDITE 
PROGRAMI I STUDIMIT: Master i Shkencave ne Shkenca 

Kompjuterike 
 
NGARKESA: Semestri zgjat  15 jave 
 Leksione   3 ore/jave  
 Seminare  1 ore/jave 
 Detyra Kursi   1 projekt gjate 
semestrit 
 Pune Laboratori   - 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Kursi synon te jape njohuri mbi metodologjine e zhvillimit te 
software duke filluar nga specifikimet e tij, dizajni dhe menaxhimi, 
permes nje trajtimi panoramik te subjektit.  Nepermjet ketij kursi 
sjellim nje mjet ne ndihme te studenteve per te thelluar njohurite 
ne dizajnin arkitekturor, inxhinierine e kerkesave, zhvillimin e 
sistemeve te besueshme. Kursi jep njohuri mbi sistemet kritike, 
modelet e proceseve ciklike, menaxhimin e projekteve, stilet e 
dekompozimit modular, stilet e kontrollit, arkitekturat e kontrollit te 
shperndare, projektimi i orientuar nga objekti, projektimi i 
softuereve ne kohe reale, projektimi i nderfaqeve, inxhinieria e 
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softuereve bazuar ne komponentet e riperdorshem, riperdorimi i 
modeleve ne zhvillimin e sistemit, testimi dhe vleresimi i softuerit, 
menaxhimi i njerezve, cilesise, kostos, etj  
 
 
CS 598  TEZE DIPLOME  - 22 KREDITE 
Programi i Studimit:  Master i Shkencave ne Shkenca 
Kompjuterike 
 

Ngarkesa:   Pune e pavarur kerkimore e studentit 
 
PERSHKRIMI I LENDES 
Teza e diplomes eshte nje punim shkencor i realizuar nga studenti, 
ku praktika dhe teoria nderthuren se bashku. Studenti duhet te 
tregoje aftesine e tij per te zbatuar nje kerkim ne praktike dhe per 
te analizuar burimet teorike dhe praktike duke parashtruar 
konkluzione te reja dhe/ose reflektime kritike ne lidhje me 
tematiken e zgjedhur. 
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V
it

i 
 

S
e
m

e
s
tr

i 
 

Kodi  Lënda  

K
re

d
it

e
 Tot. orë / 

semestër  

brenda & jashte 

auditorit 

Tot. orë / 

semestër 

në 

auditorit 

Totali orë / javë në 

auditorit 

Totali orë  

jashtë 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 143 Kimi e Pergjithshme 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131/ GERT 131/ 

ITAT 131 
Anglisht 1/ Gjermanisht 1/ Italisht 1 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

S
e
m

. 
II

 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Fizike 2                   8 200 75 3 2 0 125 

KIM 144 Kimi Inorganike 8 200 90 3 3 0 110 

ENGT 132/ GERT 132/ CST 

130  
Anglisht 2/ Gjermanisht 2/ Italisht 2 6 150 75 3(2) 2 0(1) 75 

TOTALI 30 750 315 12(11) 9 0(1) 435 

  

V
it

i 
2
 S
e
m

. 
I 

BIO 232/ MAT 285 Biokimi/ Ekuacione Diferenciale 1 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 255 Kimi Organike 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 248 Kimi Analitike 8 200 90 3 3 0 110 

KIM 270 Kimi Fizike 1 7 175 75 3 2 0 100 

TOTALI 31 775 315 12 9 0 460 

S
e
m

. 

II
 KIM 240 Hyrje ne Teknologji 8 200 75 3 2 0 125 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
308 

 

 

KIM 245 Kimi e Komponimeve Komplekse 6 150 60 3 1 0 90 

KIM 271 Kimi Fizike 2 7 175 90 3 3 0 85 

KIM 275 Struktura e Lendes 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 29 725 300 12 8 0 425 

  

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

KIM 385 Modul 2: Teknologjia Kimike 2 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 380 Sinteza Inorganike dhe Kontrolli Teknik 8 200 75 3 2 0 125 

BIO 361/ BIO 367/ KIM 

381 
Bazat e Ekologjise/ Bioteknologji/ Toksikologjia 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 379 Metoda Instrumentale te Analizes 8 200 90 3 3 0 110 

TOTALI 32 800 315 12 9 0 485 

S
e
m

. 
II

 

KIM 352 Sinteza e Komponimeve Organike 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 390 Modul 2: Praktike Profesionale 5 125 60 0 4 0 65 

KIM 358 Metodat e Sintezes Organike 8 200 90 3 3 0 110 

KIM 398 Teze Diplome 7 175 0 0 0 0 175 

TOTALI 28 700 225 6 9 0 475 

 

TOTALI Bachelor ne KIMI 180 4500 1770 

   

2730 
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Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 

 

FIZ 151 

 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe 

termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe 

valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e 

koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 

studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne 

disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve 

me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre 

gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te 

pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

8 

2 

 

FIZ 152 

 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, 

magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura 

atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe 

aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve 

praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, 

matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per 

ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes 

ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per 

studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

8 

3 

 

KIM 143 

 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e 

atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. 

Gjendja e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika 

kimike. Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e 

dobet.Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. 

Elektrokimia dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse. 

8 

4  Kimi Inorganike 8 
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KIM 144 

 

Në këtë kurs do të jepen përshkrimet e lëndëve sipas grupeve të sistemit periodik të elementëve. 

Elementët e grupit I-A deri VIII-A. Gjëndja në natyrë, vetitë fiziko-kimike, reaksionet, përftimi i tyre 

në laborator dhe industri. Përdorimi i tyre. Elementët e grupeve kryesore I-B-VIII-B. Metalet. 

Metalet kalimtare të brendshëm dhe të jashtëm. Gjendja në natyrë, vetitë fiziko-kimike, reaksionet, 

përftimi i tyre në laborator dhe industri. Përdorimi i tyre. Kimia e Bërthamës. Reaksionet e ndarjes 

dhe Sintezës së bërthamës. 

5 

 

KIM 240 

 

Hyrje në Teknologji 

Lindja e teknologjisë kimike dhe roli i saj. Tiparet themelore të teknologjisë kimike në dallim me 

teknologjitë e tjera. Ligjësitë mbi të cilat bazohet teknologjia kimike. Ligjësitë fizike, kimike, 

termike dhe mekanike. Rendimenti i prodhimit dhe shkalla e shndërrimit të një procesi kimik. 

Norma e harxhimit, intensiteti i procesit dhe prodhimtaria. Bilanci ekonomik dhe kostoja e 

produktit. Klasifikimi i proceseve. Zbatimi i ligjësive themelore fiziko-kimike në proceset 

industriale. Procese, pajisje dhe procese fiziko-mekanike në teknologjinë kimike. Procese të 

këmbimit të nxehtësisë. Procese të kristalizimit, avullimit dhe përqendrimit. Klasifikimi i proceseve 

kimike. Reaktoret kimik katalitik dhe jo katalitik. Gjeografia e përhapjes së lëndës së parë në 

vendin tonë. Krijimi i mbetjeve teknologjike. Format e rekuperimit të energjisë në industrinë 

kimike. 

8 

6 

KIM 245 

 

Kimi e Komponimeve Komplekse 

Komponimet komplekse, nomlekatura, gjeometria dhe izomeria e komponimeve komplekse. Llojet e 

komponimeve komplekse. Ekuilibrat e formimit të komponimeve komplekse dhe konstantet e 

ekuilibrave. Konstantet e kushtëzuara. Faktorët që ndikojnë në formimin e komplekseve. Zbatimi i 

reaksionit të formimit të komponimeve komplekse në analizën kimike. 

6 

7 

 

KIM 248 

 

Kimi Analitike 

Stekiometria, reaksionet acid-bazë, reaksionet e formimit të precipitateve, reaksionet e komplekso-

formimit, reaksionet e oksido-reduktimit. Potenciometria, metodat spektroskopike të absorbimit të 

rrezatimit dhe përpunimi statistikor i rezultateve të analizës kimike. 

8 

8 

 

KIM 255 

 

Kimi Organike 

Karakteristikat e komponimeve organike. Lidhja kimike në komponime organike. Orbitalet, 

rezonanca, efekti i induktivitetit, izomeria, mezomeria. Reaksionet e radikaleve. Alkanet. Alkenet. 

Alkadienet, alkinet. Hidrokarburet aromatike. Benzeni. Reaksionet SE. Izomeria optike. 

8 
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Halogjenuret e alkileve. Alkoolet, fenolet dhe eteret. Aldehidet dhe ketonet. Acidet karboksilike dhe 

derivatet e tyre. Aminat. Nitrokomponimet aromatike. Karbohidratet. Izopreni. Komponimet 

heterociklike. Acidet nukleike. Aminoacidet, proteinat. Polimeret. 

9 

 

KIM 270 

 

Kimia Fizike 1 

Elektrokimia. Përcjellshmëria elektrike e elektrolitëve. Sistemet elektrokimike. Potencialet 

elektrodike. Potencialet elektrodike dhe ekuilibri kimik. Elementi Galvanik dhe matja e f.e.m. të 

elementëve. Elektroliza dhe ligjet e Faradeit. Korozioni i metaleve. Kinetika e reaksioneve kimike. 

Shpejtësia e reaksionit kimik dhe rendi molekular i reaksioneve. Konstantja e shpejtësisë dhe 

temperatura. Kataliza homogjene, heterogjene dhe fermentative. 

7 

10 

 

KIM 271 

 

Kimi Fizike  2 

Termodinamika kimike, parimi i parë dhe i dytë i termodinamikës. Termokimia. Entropia, entalpia. 

Potenciali termodinamik. Ekuilibri kimik, fazat e ekuilibrit kimik. Energjia e lirë e Gibssit. Energjia 

e lirë e Gibssit dhe ekuilibrat kimike. Tretësirat ideale dhe reale, potenciali kimik i tyre. Efektet 

termike të transformimit të fazës, diagramat fazore në sistemet me dy komponentë. Kimia 

kolodiale, sistemi koloidal, vetitë dhe klasifikimi i tyre. Ndajthithja. Eletroforeza dhe elektro-

osmoza. Dializa dhe elektro-dializa. Emulsionët, sapunët dhe ngjyruesit. Substancat 

makromolekulare, ndërtimi i molekulave të tyre dhe vetitë e substancave makromolekulare. 

7 

11 

 

KIM 275 

 

Struktura e Lëndës 

Zhvillimet kryesore të fizikës kuantike. Teoria kuantike e Plankut. Efekti fotoelektrik. Efekti 

Kompton, veti të fotoneve. Vetitë valore të grimcave. Valët e lëndës dhe funksioni valor. Struktura 

kuantike e atomit. Konceptet bazë të mekanikës kuantike. Atomi i hidrogjenit. Strukturat 

hiperfine. Bashkëveprimi ndërmolekular. Vetitë elektrike të molekulës. Parimet bazë të 

spektroskopisë. Instrumentat spektroskopikë. Spektroskopia me mikrovalë, infrared, e lazerit, 

Raman dhe elektronike. Matja e momenteve elektrike dhe magnetike. Spektrofotometri UV-VIS. 

Bazat e rrezatimit ultraviolet. Spektroskopia e komplekseve të metaleve kalimtare. Bazat e 

difraksionit të rrezeve. Efekti reciprok i rrezeve X. 

 

8 

12 

 

KIM 352 

Sinteza e Komponimeve Organike 

Furrat e koksifikimit dhe proceset që zhvillohen në të. Veçimi i produkteve volatile të koksifikimit, 

ftohja e gazit, veçimi i rrëshirës dhe i ujit amoniakor. Gjysmëkoksimi dhe gazifikimi i qymyreve. 

8 
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 Përdorimi i nënprodukteve të qymyrit. Proceset e përpunimit të naftës. Zgjedhja e skemës së 

distilimit. Distilimi atmosferik  i naftës, skema. Distilimi në vakum i naftës, skema.  Kolonat e 

distilimit me rektifikim dhe lloji i tyre. Reflukset dhe llojet e tyre. Pastrimi kimik i produkteve të 

naftës. Proçeset termikë. Krekingu termik deri në koks, skema dhe produktet. Hidropastrimi i 

produkteve të bardha të naftës, skema, veçori, produktet. Alternativa për prodhimin e diezeleve me 

përmbajtje të ultë squfuri. Reformimi katalitik i benzinave. Pastrimi i benzinave nga H2S. Metodat 

e pastrimit të gazeve natyrorë dhe të përpunimit të naftës. Procesi Klaus i prodhimit të squfurit. 

Impakti mjedisor i monitoruar në industrinë e përpunimit të naftës në vendin tonë. 

13 

 

KIM 358 

 

Metoda të Sintezës Organike 

Sinteza organike e polimereve. PCHB Reaksionet e polimerizimit. Polimerizimi me radikal të lirë. 

Kopolimerizimi. Sintezat me reaksione të kondensimit, adicionit. Reaksionet e kondensimit. 

Reaksionet e zëvendësimit nukleofilike. Sinteza organike me bazë të hidrokarbureve të ngopura. 

Sinteza organike me bazë metanin. Sinteza organike me bazë etanin. Sinteza organike me bazë 

acetileni. Prodhimi i fibrave sintetikë. Kimia në proceset e nanoteknologjisë. 

8 

14 

 

KIM 379 

 

Metoda Instrumentale të Analizës 

Metoda speciale të analizës. Metoda fizike të kimisë analitike. Potenciometria. Kromatografia. Gaz 

kromatografia. Kromatografia në fazë të lëngët. Parimet e Mas-spektroskopisë. Teknikat e 

jonizimit, mekanizmi, zbërthimi. Kalorimetria. Spektrofotometria visibël. Spektrofotometria UV. 

Polarografia. 

8 

15 

 

KIM 380 

 

Sinteza Inorganike dhe Kontrolli Teknik 

Teknologjia e produkteve inorganike. Prodhimi i acidit nitrik dhe plehrave kimike. Prodhimi i 

nitratit të amonit dhe uresë. Prodhimi i acidit sulfurik dhe i Superfosfatit. Prodhimi i acidit 

klorhidrik dhe produkteve inorganike me bazë klori. Prodhimi i sodës së kalcinuar dhe sodës 

kaustike. Teknologjia e prodhimit të qelqit. Prodhimi cimentos dhe gëlqeres. Teknologjia e 

materialeve të ndërtimit. Kontrolli kimik i prodhimit në industri. 

8 

16 

 

KIM 385 

 

Teknologjia Kimike 2 

Lëndët e djegshme, klasifikimi dhe llojet e tyre. Lëndët e djegshme të ngurta, qymyri, prejardhja 

dhe llojet e tij. Pasurimi i qymyreve, përpunimi fiziko-mekanik i qymyreve. Teknologjia e 

përpunimit kimik të qymyreve, koksifikimi në temperatura të larta. Distilimi i thatë i drurit. 

Origjina e naftës, hipotezat. Historia e njohjes dhe e zbulimit të naftës në botë dhe në vendin tonë. 

8 
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Vendburimet kryesore në botë dhe në vendin tonë të naftës, e sotmja dhe e ardhmja e saj. 

Klasifikimi i naftës. Përbërja e naftës dhe e gazit natyror. Përbërja fraksionare e naftës dhe 

përdorimi i nënprodukteve të saj. Përgatitja e naftës për përpunim, nxjerrja, degazimi dhe 

dekantimi i saj. Përpunimi i thellë i naftës. Proceset teknologjike të prodhimit të vajrave lyerës, lloji 

dhe përdorimi i tyre, të prodhimit të tyre, skema. Vajrat lyerës, lloji dhe përdorimi i tyre. Gazi 

natyror dhe gazet e industrisë së naftës. Ekologji e lidhur me industrinë e naftës. Faktorët dhe 

burimet e ndotjes mjedisore.. 

 

KIM 390 

 

Praktike Profesionale 

Praktikë mësimore të studentëve në objekte të industrisë kimike në qytetin e Vlorës. Fabrika e 

birrës, fabrika e kripës, etj. 

5 

17 

 

MAT 154 

 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, 

etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 

 

MAT 155 

 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre 

ne industri dhe ekonomi. 

 

8 
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ENGT 

131 

Anglisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën angleze. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 6 

 

GERT 

131 

Gjermanisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën gjermane. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
314 

ITAT 

131 

Italisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën italiane. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

19 

ENGT 

132 

 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

6 

GERT 

132 

 

Gjermanisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

CST 130 

 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 

Kursi ka per qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e kompjuterit si dhe te inkurajoje zhvillimin 

e aftesive analitike dhe projektuese te aplikueshme ne shume aspekte te jetes se perditshme. 

Ceshtjet kryesore qe trajtohen ne kete kurs lidhen me: koncepte te pergjithshme mbi harduerin 

dhe softuerin e nje sistemi kompjuterik, rrjetat e kompjuterave dhe Internetin, zgjidhjen e 

problemeve dhe projektimin e algoritmave. Do te praktikojme aplikacione te teknologjise se 

informacionit dhe komunikimit ne perpunimin e tekstit, perpunimin e tabelave, menaxhimin e 

bazave te te dhenave, prezantimin e informacionit dhe projektimin e faqeve Web. 

20 

BIO 361 

 

Bazat e Ekologjisë 

Metodat e studimit në ekologji. Faktorët ekologjikë. Faktorët klimatikë. Roli ekologjik i 

temperaturës. Lagështia. Roli ekologjik i dritës. Faktorët ekologjikë dytësorë. Faktorët edafikë. 

Ushqimi si faktor ekologjik. Faktorët demografikë. Faktorët biotikë brendallojorë dhe ndërllojorë. 

Ndryshueshmëria natyrore dhe stabiliteti i popullatave. Ekosistemet dhe biocenozat. Fluksi i 

energjisë dhe qarkullimi i lëndëve në ekosisteme. Organizmi i biosferës. Roli i njeriut në biosferë. 

8 

BIO 367 Bioteknologji      
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 Bioteknologjia klasike dhe molekulare. Organizma të përdorur në bioteknologji; mikroorganizmat, 

kulturat qelizore bimore dhe shtazore. Teknologjitë që përdoren në bioteknologji. Teknologjitë 

klasike dhe ato të nivelit molekular; vetitë e makromolekulave; teknikat elektroforetike; RFLP; 

sekuencimi i ADN; PCR; . Fermentimi, bioreaktorët; optimizmi i fermentimit. Biokonvertimi. 

Teknologjitë enzimatike. Zbatime të bioteknologjisë: industri ushqimore dhe bujqësi; diagnostikim i 

sëmundjeve gjenetike dhe terapi; zbatime të tjera të kulturave shtazore; mjedisi; probleme 

energjitike. 

KIM 381 

 

Toksikologjia 

Vështrim i përgjithshëm për toksikologjinë. Biologjia e qelizës, të ushqyerit dhe metabolizmi, 

fermentimi dhe frymëmarrja, konservimi i energjisë. Diversiteti metabolik i mikroorganizmave. 

Rritja mikrobike. Kontrolli i rritjes mikrobiale. Gjenetika mikrobike. Ekologjia toksike, habitatet 

ujore dhe mjediset toksike, tokësore. Viruset, karakteristikat e përgjithshme, bakteriofagët, viruset 

e kafshëve. Konceptet e immunologjisë, immunogjenet dhe antigjenet, immuniteti qelizor. 

21 

 

BIO 232 

 

Biokimi 

Uji dhe vetitë e tij. Aminoacidet. Proteinat. Karbohidratet. Lipidet. Nukleotidet dhe acidet nukleike. 

Struktura e ADN dhe ARN. Vitaminat. Rrugët metabolike të sistemeve biologjike. Glikoliza. Rruga e 

pentozë-fosfatit. Cikli i acidit citrik (Krebsit). Transporti i elektroneve dhe forforilimi oksidues. 

Oksidimi i acideve yndyrore. Shperberja e aminoacideve. Fotosinteza. Biosinteza e 

makromulekulave: karbohidrate, lipide, aminoacide. Informacioni gjenetik dhe sinteza e 

proteinave. Biosinteza e proteinave. Kodi gjenetik. 
8 

MAT 285 

 

Ekuacione Diferenciale 1 

Nje hyrje ne metodat baze te zgjidhjes se ekuacioneve diferenciale te rendit te pare, perfshire 

metodat e koeficenteve te pacaktuar, variacioni i parametrave, serite, transformimet e Laplasit dhe 

metodat numerike. Ekuacionet me variable te ndashem, homogjene dhe lineare. Aplikime. 

D
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22 

 

KIM 398 

 

Tezë Diplome 

Qëllimi i tezës së diplomës është puna mbi një problem kimik me metodat shkencore nën 

mbështetjen e lektorëve për një periudhë të caktuar. Tema dhe përcaktimi i detyrës ka si qëllim të 

familjarizojnë studentin me punën kërkimore në fushën e kimisë. 

7 
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V
it

i 
I 

S
e
m

e
s
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Kodi Lënda 

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semester 

Brenda & 

jasht 

auditorit 

Tot. orë / 

semester në 

auditorit 

Totali orë / javë në 

auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex 
Sem/ 

Lab 
Prak. detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 154 Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

              FIZ 161 Fizike 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 143 Kimi e Pergjithshme 8 200 75 3 2 0 125 

BIO 163 Biologji Qelizore 8 200 75 3 1/1 0 125 

TOTALI 32 800 300 12 7/1 0 500 

S
e
m

. 
II

 

BIO 161 Zoologji Intervertebrore 8 200 95 3 1/1 1 jave 105 

BIO 160 Botanike e Pergjithshme 8 200 95 3 1/1 1 jave 105 

ENGT 131/FRET 131 

GERT 131/ITAT 

131/ENGT 132/GERT 

132 

Anglisht 1/Frengjisht 1/ Gjermanisht 1/ Italisht 1/ 

Anglisht 2/ Gjermanisht 2 
6 150 75 3 2 0 75 

CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 6 150 75 2 2 1 75 

TOTALI 28 700 340 11 6/2 
2 

jave 
360 

  

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

BIO 241 Anatomi e Njeriut 7 175 75 3 2 0 100 

BIO 232 Biokimi 8 200 75 3 2 0 125 

BIO 262 Histologji 7 175 75 3 1/1 0 100 

KIM 255 Kimi Organike 8 200 75 3 2 0 125 
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TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 
S
e
m

. 
II

 

BIO 260 Sistematike e Bimeve 9 225 95 3 1/1 1 jave 130 

BIO 261 Modul 1: Zoologji Vertebrore 8 200 95 3 1/1 1 jave 105 

BIO 270/ BIO 271 Paleontologji dhe Bazat e Gjeologjise/ Fitogjeografi 6 150 60 3 1 0 90 

BIO 264 Mikrobiologji 7 175 75 3 1/1 0 100 

TOTALI 30 750 325 12 4/3 
2 

jave 
425 

  

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

BIO 361 Modul 2: Bazat e Ekologjise 8 200 75 3 1/1 0 125 

BIO 350/ BIO 370 Teori e Evolucionit/ Hidrobiologji 4 100 45 2 1 0 55 

BIO 364 Fiziologji Bimore 8 200 75 3 1/1 0 125 

BIO 367 Modul 3: Bioteknologji 8 200 75 3 2 0 125 

BIO 375 Modul 1: Anatomi e Krahasuar 6 150 60 2 1/1 0 90 

TOTALI 34 850 330 13 6/3 0 520 

  

BIO 312    Modul 3: Gjenetike 8 200 75 3 2 0 125 

BIO 378 Modul 2: Etologji 4 100 45 2 1 0 55 

BIO 365 Fiziologji Shtazore 8 200 75 3 1/1 0 125 

BIO 398 Teze Diplome 6 150 0 0 0 0 150 

  26 650 195 8 4/1 0 455 
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Lende 

Baze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Kodi 
Lënda dhe Përshkrimi 

 
Kredite 

1 BIO 160 

Botanikë e Përgjithshme 

Lënda e Botanikës së Përgjithshme siguron një formim të përgjithshëm të fushës 

studimore të Botanikës. Në këtë lëndë do të bëhet një hyrje e shkurtër për bimët, jetën, 

përbërjen kimike të bimës, qelizat eukariote dhe ato prokariote. Më pas do të trajtohen 

ndërtimi i qelizës bimore dhe i trupit bimor duke filluar nga indet dhe organet vegjetative 

rrënja, kërcelli dhe gjethet. Gjithashtu do të jepet njohuri bazë për riprodhimin e bimëve, 

duke u ndalur më gjatë në ndërtimin dhe funksionin e organeve riprodhuese të 

angjiospermeve. Trajtimi i çështjeve botanike në nivelin qelizor gërshetohet hera-herës 

edhe me të dhëna makroskopike të karakterit ekologjik dhe mjedisor, të cilat synojnë 

shpjegimin, parandalimin dhe rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit për ruajtjen, 

ripërtëritjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të pasurive natyrore. 

Programi do të mbyllet me njohuri bazë në fushën e biologjisë së zhvillimit dhe në fushën e 

Bioteknologjisë Bimore. 

8 

2 BIO 161 

Zoologji Invertebrore 

Lënda e Zoologjise invertebrore synon tu japë studentëve të degës së Biologjise të vitit të 

parë njohuri bazë mbi: Ndryshueshmëria në botën e kafshëve. Klasifikimi i invertebrorëve. 

Protozoarët  (flagjelatët, amebat, protozoarët spor formues, Ciliofora). Sfungjerët dhe 

plakozoarët. Struktura e sfungjerëve, fiziologjia, riprodhimi. Knidarët dhe ktenoforët. 

Lëvizja, ushqimi, shkëmbimi i gazeve dhe jashtëqitja. Sistemi nervor dhe riprodhues. 

Klasifikimi dhe evolucioni. Rifet koraline. Ktenoforët. Kafshët me simetri bilaterale.   

Plantelmitët, regjenerimi, riprodhimi. Parazitizmi. Klasifikimi i platelmintëve dhe origjina. 

Tipi i Nemertinëve. Tipi i nematodëve dhe tipa të tjerë të pseudocelomatëve. Molusqet: 

karakteristika morfo-anatomike, fiziologjia, riprodhimi, klasifikimi, filogjeneza dhe 

evolucioni. Krimbat unazorë: morfologjia, anatomia, fiziologjia, riprodhimi, klasifikimi, 

origjina dhe evolucioni. Këmbënyjëtuarit: morfologjia, anatomia, fiziologjia, klasifikimi, 

origjina dhe evolucioni. Keliceratët, Krustacetë: morfologjia, anatomia, fiziologjia, 

riprodhimi, klasifikimi, origjina dhe evolucioni. Miriapodët: kilopodet, diplopodet, simfilët. 

Insektet: suksesi evolutiv, morfologjia, anatomia, fiziologjia, riprodhimi, klasifikimi, 

origjina dhe evolucioni. Lëkurëgjemborët: morfologjia, anatomia, fiziologjia, klasifikimi, 

origjina dhe evolucioni.   

8 

3 BIO 163 Biologji Qelizore 8 
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Lëndë 

Bazë 

 

 

Lënda e Biologjisë Qelizore synon tu japë studentëve njohuri bazë mbi organizimin 

morfologjik dhe funksional të qelizave prokariote dhe eukariote, ndërtimin dhe funksionin 

e membranës qelizore, sistemit të brendshëm membranor (rrjeti endoplazmatik dhe aparati 

Golxhi), citoskeletit dhe organeleve qelizore si bërthama, mitokondritë, kloroplastet, 

ribozomet dhe lizozomet. Një vështrim i përgjithshëm do ti drejtohet gjithashtu energjitikës 

qelizore, në veçanti proçeseve të frymëkëmbimit qelizor dhe fotosintezës. Do të shqyrtohen 

proçeset e replikimit dhe transkriptimit të mbartësve dhe transmetuesve të informacionit 

gjenetik (ADN), sintezës së proteinave si dhe mekanizmat bazë të kontrollit të shprehjes së 

gjeneve. Së fundi do të trajtohen aspektet kryesore që karakterizojnë proçese me rëndësi të 

veçantë si sinjalizimi brendaqelizor, cikli qelizor dhe mekanika e ndarjes qelizore. 

4 BIO 232 

Biokimi 

Biokimia është shkenca që studion proçeset kimike në organizmat e gjallë. Lënda e 

Biokimisë synon t‟ju japë studentëve të degës së Biologjisë njohuri bazë mbi përbërjen 

kimike të materies së gjallë, ujin dhe përbërësit mineral të organizmit të njeriut, rolin e ujit 

në shpërbashkimin elektrolitik, kuptimin mbi pehashin dhe sistemet tampone të gjakut. 

Një vështrim i përgjithshëm do ti drejtohet gjithashtu ndërtimit, klasifikimit dhe 

funksioneve të molekulave biologjike si proteinat, sheqernat, lipidet, vitaminat, enzimat 

dhe acideve nukleike dhe biomolekulave të  tjera që ndërtojnë organizmat e gjallë. Në 

vazhdimësi Biokimia studion  proçeset metabolike të lëndëve  dhe analizimin e bilancit 

energjetik në organizmin e njeriut gjatë proçeseve katabolitike dhe ato anabolitike. Së 

fundi do të trajtohen aspektet kryesore që karakterizojnë proçeset e dyfishimit të materialit 

gjenetik, të transkriptimit dhe të translatimit. Njëkohësisht do të jepen dhe informacione 

bazë për  të dhënat biokimike të gjakut dhe përbërësve të tij, hormoneve dhe klasifikimin e 

tyre. 

8 

5 BIO 241 

Anatomia e Njeriut            

Programi i lëndës Anatomi e Njeriut synon njohjen e studentëve të kësaj dege me njohuritë 

mbi trupin e njeriut, anatominë e sistemeve dhe të aparateve, dhe funksionimin e tyre si 

një e tërë. 

Gjithashtu ky program synon dhënien e njohurive mbi higjienën e këtyre organeve dhe të 

sistemit të organeve. Në këtë lëndë studiohen: objekti i anatomisë. Organizimi i trupit të 

njeriut. Qeliza, indet. Sistemet dhe aparatet. Osteologjia. Ndertimi dhe klasifikimi i 

kockave të skeletit. Miologjia. Ndërtimi dhe funksionet e muskujve. Klasifikimi i muskujve 

të skeletit. Sistemi digestiv. Sistemi respirator, Sistemi urogjenital. Veshkat funksioni dhe 

7 
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organet e tjera te eksretimit. Organet e riprodhimit. Sistemi kardiovaskular. Ndërtimi i 

zemrës. Sistemi limfatik.   Sistemi nervor. Organet e shqisave. Gjëndrat me sekrecion të 

brëndshëm.   

6 
 

BIO 260 

Sistematike  e Bimëve 

Sistematika e bimëve trajton lidhjet filogjenetike, përshkrimin, emërtimin, klasifikimin, 

origjinën dhe evolucionin e grupeve të organizmave, duke filluar me: bakteret 

(Bacteriophyta), algat (Phycophyta), kërpudhat (Mycophyta), likenet (Likenophyta), 

myshqet (Briophyta), fieret (Pteridophyta) dhe bimët me farë te zhveshur e të veshur 

(Gymnospermae dhe Angiospermae). Klasifikimi i organizmave, sipas lidhjeve 

fiologjenetike, trajtohet i ndarë në tri domene kryesore: Baktere, Arke dhe Eukariote.  

Përfaqësuesit për studimin e grupeve të ndryshme bimore, janë marrë nga flora e vendit 

tonë, të cilët paraqesin një interes te vecantë përsa i përket evolucionit të grupeve bimore 

dhe përdorimit të tyre praktik.   Në përfundim të këtij kursi leksionesh, synohet të fitohet 

një tablo e qartë e evolucionit të botës bimore,te njihen llojet më të përhapuara, si dhe të 

krijohet një mendim i përgjithshem dhe i qartë për shumëllojshmërinë, ekologjinë, 

biologjinë, përhapjen gjeografike dhe natyrën e nje pjese të madhe te florës mjekësore 

spontane dhe asaj të kultivuar.     

9 

7 BIO 262 

Histologji             

Pëmes këtij programi synohet pajisja e studentëve me njohuritë bazë mbi metodat dhe 

objektin e lëndës së histologjisë, organizimin struktural dhe funksional të kater indeve 

kryesore (epitelial, lidhor, muskulor dhe nervor). Studentët do të njihen me arkitekturën 

tipike të indeve në organet dhe sistemet kryesore të organizmit duke u ndalur edhe në 

analizimin e funksioneve më të rëndësishme të diferencimit qelizor (sekretimi gjendror, 

tejçimi i impulsit nervor etj). Do të trajtohen në mënyrë të detajuar sistemi nervor, i 

qarkullimit të gjakut, imun, endokrin, tretës, i frymëshkëmbimit, urinar dhe sistemet e 

riprodhimit te mashkulli dhe te femra, organet shqisore si syri, veshi etj.  

7 

8 BIO 264 

Mikrobiologji 

Mikrobiologjia është një nga disiplinat themelore të biologjisë, e cila gjen aplikim në 

mjekësi, bujqësi dhe industri. Kjo lëndë iu ofron studentëve një informacion të pasur 

dhe të thelluar për çështje të mikrobiologjisë së përgjithshme dhe të aplikuar.Gjatë këtij 

cikli leksionesh do të trajtohen problematika të tilla si: Biologjia e Mikroorganizmave, 

Klasifikimi i Mikroorganizmave, dhe Mikrobiologjia e Mjedisit dhe Biomjekësore. Në 

pjesën e pare trajtohen probleme të biologjisë së qelizës, duke u fokusuar më tepër në 

7 
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veçoritë e qelizes prokariote, metabolizmi mikrobik dhe diversiteti i tij,  rritja mikrobike 

dhe kontrolli i saj, si dhe gjenetika e mikroorganizmave. Në pjesën e dytë do të 

përshkruhet klasifikimi i mikroorganizmave, karakteristikat dhe bashkëveprimi i tyre 

me njeriun, kafshët, bimët apo mjedisin. Pjesa e tretë do të trajtojë mikroorganizmat si 

një komunitet mikrobik i aftë të kolonizojë dhe të modifikojë mjedisin që e rrethon.  

9 

BIO 312 

Gjenetike 

Lënda e Gjenetikës  jep një formim të përgjithshëm të fushës studimore të Gjenetikës. 

Gjatë kësaj lënde do të bëhet një hyrje e shkurtër për historinë e gjenetikës dhe do të 

trajtohen tre fushat e gjenetikës: gjenetika Mendeliane, gjenetika molekulare dhe gjenetika 

e popullatave. Do të trajtohen shmangiet nga ligjet e Mendelit, veçoritë e kromozomeve dhe 

mutacionet që mund të pësojnë.  Temat që do të trajtohen më tej kanë të bëjnë me njohjen 

e elementëve të trashëgimisë, ligjet e trashëgimisë, ndarjen qelizore dhe teoria 

kromozomike e trashëgimisë, lidhja e gjeneve dhe ndërtimi i hartave gjenetike te 

eukariotët, mutacionet gjenike dhe riparimi i tyre, mutacionet kromozomike, ADN-

materiali gjenetik, struktura, dyfishimi, kodi gjenetik, struktura dhe funksioni i 

kromozomeve te eukariotët, kontrolli i shprehjes gjenike, gjenetika e zhvillimit, rregullimi 

gjenik dhe diferencimi i tij. Në temat e fundit do të trajtohet gjenetika e popullatave dhe 

teknikat e përdorura në gjenetikën molekulare. 

8 

BIO 367 

Bioteknologji      

Bioteknologjia përkufizohet si aplikimi i parimeve shkencore dhe inxhinjerike për 

shndërrimin e lëndëve nën veprimin e organizmave të gjallë për qëllime praktike. 

Bioteknologjia synon t‟ju japë studentëve njohuri bazë për mikroorganizmat më të 

përdorshëm në zhvillimin e proçeseve bioteknologjike, në studimin e dinamikës së rritjes 

mikrobike, analizimin e kulturave të qelizave bimore dhe shtazore dhe studimin e 

teknikave bioteknologjike klasike dhe molekulare. Një vështrim i përgjithshëm do ti 

drejtohet gjithashtu teknologjisë së AND-së rikombinante, teknikave molekulare të 

kërkimit dhe sekuencimit të AND-së si teknika e Maxam-Gilbert dhe ajo e Sangerit, 

antitrupave mono/poli-klonalë dhe metodat e fitimit të bimëve dhe kafshëve transgjenikë. 

Së fundi do të trajtohen aspektet kryesore që karakterizojnë bioteknologjinë humane, 

8 
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diagnoztikimin molekular dhe atë imunologjik duke përfshirë teknikën specifike të ELISA. 

Studimi i vaksinave si agjentë terapeutikë, izolimi i gjeneve humane, terapia gjenike ex-

vivio, terapia gjenike in-vivo, terapia gjenike antisense dhe inxhinjeria gjenetike në bimë 

dhe në kafshë. 

10 

BIO 361 

Bazat e Ekologjisë 

Studentët  në lëndën Bazat e  Ekologjisë do të marrin njohuri mbi: 

Metodat e studimit në  ekologji. Faktorët ekologjikë.  

Faktorët klimatikë. Roli ekologjik i temperaturës. Lagështia. Roli ekologjik i dritës. Faktorët 

ekologjikë dytësorë.  
Faktorët edafikë. Ushqimi si faktor ekologjik. Faktorët demografikë. 

Faktorët biotikë brendallojorë dhe ndërllojorë. Ndryshueshmëria natyrore dhe stabiliteti i 

popullatave. Ekosistemet dhe biocenozat. Fluksi i energjisë dhe qarkullimi i lëndëve në 

ekosisteme. Organizmi i biosferës. Roli i njeriut në biosferë.  

8 

BIO 378 

Etologji 

Studentët  në lëndën e Etologjisë do të marrin njohuri mbi: 

Sjelljet dhe interpretimet e ndryshme për sjelljet; tipet e sjelljeve, bazat fiziologjike dhe 

gjenetike të sjelljeve, sjelljet sociale, riprodhuese dhe prindërore tek gjallesat 

shtazore;inteligjenca, organizimi i sjelljeve te gjallesat shtazore dhe vecanerisht tek 

primatet. 

4 

11 BIO 364 

Fiziologji Bimore 

Fiziologjia bimore merret me funksionimin e proçeseve në bimë. Objekti kryesor i saj është 

studimi i proceseve jetësore, njohja  dhe shpjegimi i mekanizmave të tyre. Fiziologjia është 

shkenca e proceseve të rregullimit dhe të kontrollit. Ajo është një shkencë sasiore ekzakte. 

Ajo synon drejt percaktimit të nderveprimeve dhe funksioneve sasiore duke pershkruar 

saktesisht sjelljen e individeve ose llojeve.Objekti i fiziologjisë janë gjallesat, të cilat, si 

rrjedhojë e historise së tyre shfaqen me ndryshueshmeri të madhe dhe shumë më të 

ndërlikuara se sistemet jo të gjalla. Duke u nisur nga larmia, shkalla e nderlikimit do të 

trajtohen  procese jetesore si: regjimi ujor,  qeliza bimore si sistem osmotik, transpirimi, 

ngjitja ne ksileme, kohezioni, ushqimi mineral, transporti në floemë, fotosinteza, 

frymëmarrja, fotofrymëmarrja, metabolizmi i azotit dhe squfurit, metabolizmi i lëndëve 

dytësore. Po ashtu, rritja dhe zhvillimi, hormonet bimore, lëvizjet e bimëve, 
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fotomorfogjeneza, ritmet biologjike, fotoperiodizmi, reagimi i bimëve ndaj temperaturës si 

dhe fiziologjia e streseve bimore. Bimët nuk janë pa jetë, si të japin përshtypjen në pamje 

të parë. Në brendësi të tyre ndodhin procese fiziologjike të panumërta. Nepërmjet rrugëve 

të specializuara levizin uji dhe lëndët e tretura në të: uji nga toka nëpërmjët rrënjëve, 

kërcëjve dhe gjetheve në atmosferë, si dhe kripërat minerale dhe molekulat organike në 

shumë drejtime ne brendësi të trupit të bimës.Në cdo qelizë të gjallë kryhen mijëra 

reaksionesh kimike. Qëllimi i fiziologjisë është të njohë mënyrat e rregullimit dhe të 

kontrollit të proceseve fiziologjike, vlerësimin sasior të tyre si dhe përcaktimin e rregullsive 

për cdo proces dhe formë jetësore të vecantë. 

12 BIO 365 

Fiziologji Shtazore  

Fiziologjia e gjallesave shtazore është një shkencë eksperimentale e cila synon t„ju japë 

studentëve njohuri bazë për organizmat e gjallë shtazorë. Në pjesën e parë lënda e 

Fiziologjisë shtazore analizon proçeset e homeostazës, ndërtimin e qelizave nervore, 

biokiminë dhe mekanikën e tkurrjes muskulare dhe anatominë fiziologjike të sistemit 

nervor, duke specifikuar funksionet lëvizore dhe funksionet ndjesore të sistemit nervor. 

Më pas në pjesën e dytë lënda e Fiziologjisë shtazore studion në mënyrë të hollësishme 

organet shqisore si nga ana anatomike dhe nga ajo funksionale, organin e të parit, 

sistemin e të dëgjuarit dhe ndjeshmërinë kimike, të shijuarit dhe të nuhaturit. Analizon 

konceptet bazë të përgjithshme të endokrinologjisë duke u fokusuar në mekanizmin e 

veprimit të hormoneve, të sistemit hipotalamo-hipofizar, të gjendrës tiroide dhe të gjendrës 

së pankreasit. Në pjesën e tretë përfundimtare lënda e Fiziologjisë shtazore i përmbledh 

leksionet në studimin e organeve gjenitale femërore dhe ato mashkullore, në analizimin e 

aparatit të qarkullimit të gjakut, të sistemit të frymëkëmbimit dhe të proçeseve të tretjes 

dhe përthithjes. 

8 

13 
BIO 261 

Zoologji Vertebrore         

Zoologjia e vertebroreve trajton elemente anatomik të ndërtimit të trupit të cilat janë të 

domosdoshëm në traktimin e evolucionit të vertebrorëve. Për secilën klasë janë paraqitur 

elemente të vecantë të saj,  jo vetëm të karakterit anatomik por edhe  fiziologjik, etologjike 

dhe ekologjike. Në këtë lendë merren në studim: Kordatët, vetitë, origjina. Cefalokordatët. 
Amfioksi. Vertebratët. Agnatët: anatomia dhe sitematika. Peshqit: anatomia, sistematika. 

Amfibët: karakteristikat, veçoritë, sistematika. Reptilët: veçoritë, evolucioni. Sistematika. 

Shpendët: veçoritë, sistematika. Gjitarët: veçoritë, prejardhja, sistematika.  

 

8 

BIO 375 Anatomi e Krahasuar 6 
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Anatomia e krahasuar trajton sistemet anatomike të trupit të Vertebrorëve, në ecurinë 

evolutive të tyre, bazuar në homologjinë, nga një klasë në tjetrën. Në këtë lëndë analizohen 

me rradhë, në mënyrë të krahasuar (tek peshqit, amfibët, reptilët, shpendët, gjitarët) të 

gjitha sistemet dhe aparatet e trupit të vertebrorëve. Analizimi dhe krahasimi fillon me 

skeletin e vazhdon me sistemin muskular, aparatin tretës, aparatine e frymëmarrjes, 

aparatin e qarkullimit të gjakut, aparatin urogjenital, sistemin nervor, organet e shqisave 

si dhe organet endokrine. Kjo mënyrë trajtimi e sistemeve anatomike të ndërtimit të trupit 

të vertebrorëve, lehtëson përvehtësimin e lëndës nga ana e studentëve, mbasi sistemet 

trajtohen në dinamikën e tyre duke bërë që të mësuarit logjik të mbizotërojë ndaj atij me 

memorje.  

14 CST 130 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 

Temat e trajtuara në lëndën Teknologji Informacioni dhe Komunikimi siguron një formim 

të përgjithshëm për bazat e informatikes. 

Në temat e trajtuara theksohet rëndësia e kompjuterit dhe informatikes ne aspektin 

ekonomik.  Studimi i pjeseve kompjuterike, i programeve baze te paketes Microsoft Office, 

sistemet numerike, interneti dhe hyrje ne algoritmike dhe programim ne gjuhen C, 

sherben per te njohur ne vija te pergjitheshme bazat e teknologjise se informacionit dhe 

komunikimit. 

6 

15 FIZ 151 

Fizikë 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes 

klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e 

ruajtjes, lekundjet dhe valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e 

termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe 

aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes 

shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e 

tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 

nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e 

tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e 

edukimit te pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

 

8 

16 KIM 143 Kimi e Përgjithshme        8 
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Lënda e Kimisë së Përgjithëshme synon që tu jape studenteve te Fakultettit te Shkencave 

Teknike njohuri baze mbi lenden,elementet dhe substancat kimike. Gjate leksioneve dhe 

seminareve behet nje rishikim me i avancuar i njohurive te marra ne Shkollen e Mesme te 

Pergjitheshme ne lenden e Kimise, kurse per ata studente qe vijne nga Shkolla te Mesme  

Profesionale synohen të jepen që në fillim dhe njohuritë bazë të Kimisë së Përgjithëshme.Ky 

program synon të japë një formim të përgjithshëm për të interpretuar fenomenet kimike 

dhe për të thelluar njohuritë me karakter kimik që mund t‟u paraqiten gjatë viteve të 

studimit dhe në aktivitetin e tyre profesional.Në  program janë përfshirë:Historiku i Kimisë 

si shkencë. Teoria atomike e Daltonit. Formulat kimike. Nxjerrja e formulave kimike. 

Stekiometria. Ndërtimi i atomit. Lidhja jonike. Lidhja kovalente. Strukturat e Lewisit. 

Gjeometria e molekulave. Gazet. Lëngjet dhe trupat e ngurtë. Tretësirat. Reaksionet në 

tretësira ujore. Ekuilibri kimik.Termodinamika. Elektrokimia. Metalet. Kimia Bërthamore. 

17 KIM 255 

Kimi Organike 

Lënda “Kimi Organike I” ka për qëllim njohjen e studentit me lidhjet kimike, hibridizimet, 

përbërjet e ndryshme organike, si hidrokarburet alifatike dhe aromatike, stereokiminë e 

komponimeve te karbonit, halogjenuret organike, etj., Në mënyrë të përgjithshme, në 

programin e Kimisë Organike do të përfshihen leksione e seminare në lidhje me: 

Hibritizimet që shfaq atomi i karbonit në komponimet organike, lidhjet kimike, orbitalet 

atomike e molekulare, koncepte të ndryshme mbi acidet dhe bazat, efekti induktiv e 

mezomer, izomeria optike si dhe llojet kryesore të reaksioneve dhe përdorimet kryesore të 

tyre në kiminë organike. Njohuri të përgjithshme për kompomimet organike, klasifikimin, 

emërtimin përftimin dhe vetitë e këtyre klasave të komponimeve organike. Ndër klasat 

kryesore të komponimeve organike që do të trajtohen gjate këtij cikli leksionesh e 

seminaresh, përmendim: alkalet dhe cikloalkanet, alkenet, alkinet, halogjenurët e alkilit, 

komponimet aromatike, benzeni dhe homologet e tij, alkoolet, si dhe përcaktimi i 

strukturës së komponimeve të ndryshme nëpërmjet metodave të ndryshme instrumentale 

etj. si: spektrometria e masës, spektroskopia IR, NMR dhe UV (për komponimet e 

konjuguara). Krahas leksioneve janë parashikuar rreth 30 seminare në lidhje me temat që 

do të zhvillohen në leksione, gjatë të cilëve, do të bëhet kontrolli i vazhdueshëm i dijeve të 

studentëve nëpërmjet detyrave të shtëpisë dhe atyre që do të zhvillohen në klasë si dhe do 

të diskutohet rreth çështjeve për të cilat studentët mund të kenë paqartësi.  

8 
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18 
MAT 

154 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e 

siperfaqeve dhe volumeve, simetrine, ekstremumet, monotonine dhe duke vazhduar më tej 

me limitin e funksionit, vazhdueshmerine e tij, diferencimin dhe integrimin e funksioneve 

me një variabel, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, 

shkenca shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te 

pergjithshem..  

8 

19 

BIO 270 

Paleontologji dhe Bazat e Gjeologjisë 

Paleontologjia.Orgjina e jetes,provat gjeologjike. Sistematika e botes organike dhe provat e 

jetes. Prirje evolutive e botes organike.Bimet fosilet. Gjeologjia. Toka, shikim tokesor dhe 

planetar. Shkembinjte, formimi dhe kalci. Proceset gjeologjike ekzogjene. Proceset 

gjeologjike endogjene. 

6 

BIO 271 

Fitogjeografi 

Fitogjeografia studion arealin, faktorët që përcaktojnë formën dhe përhapjen e arealeve, 

përmasat e arealeve, shpërndarja vertikale të elementëve gjeografikë të florës. Kufizim i 

individ asociacionit, përshkrimi florik dhe struktura e individ asociacionit, perbërja llojore 
lista e llojeve, pasuria florike, fizionomia e bimëve, format biologjike dhe struktura e 

bimësisë: katëzimi, sinusialiteti, mozaiciteti. Një vështrim i përgjithshëm do ti drejtohet 

gjithashtu fizionomisë së bimëve, formave biologjike, dhe strukturave të bimësisë: Së fundi 

do të trajtohen aspektet kryesore që karakterizojnë faktorët klimatikë, faktorët ekologjik: 

ajri, toka, faktorët kimik, faktorët topografikë, faktorët biotikë dhe antropogjenë, zjaret si 
faktorë mekanik, zonimi horizontal dhe vertikal i bimësisë, bimësia e pyjeve dhe 

shkoretave mesdhetare, dushkajat, zona e ahut dhe alpine, zona pyjore dhe shkurore, mbi 

vlerësimin gjeobotanik të kullotave dhe të livadheve tona natyrore dhe sintaksonomia. 

Kategoritë e zonave të mbrojtura, mbi ruajtjen dhe mbrojtjen e florës dhe bimësisë në 

vendin tonë. 

20 BIO 370 

Hidrobiologji      

Në lëndën e Hidrobiologjisë trajtohen temat e mëposhtme: hyrje në Hidrobiologji, të dhëna 
të përgjithshmë për oqeanet dhe ekosistemin detar, karakteristikat abiotike të mjedisit 

detar, përbërja e ujit të detit, klasifikimi i mjedisit detar, studimi i planktonit, nektonit, 

meiofaunës dhe bentosit detar, studimi i prodhimtarisë parësore dhe prodhimtarisë 

dytësore, ndikimi i njeriut dhe peshkimi detar, mjediset ujore të njelmëta dhe të kripura, 

karakteristikat abiotike të mjediseve liqenore, prodhimtaria, rrjetat trofike, piramidat 

4 
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ekologjike, popullimet e ujrave liqenore, ndikimi i njeriut mbi ekosistemin liqenor, 

eutrofikimi. 

BIO 350 

Teoria e Evolucionit 

Historia e biologjisë. Lamarku dhe Darvini. Parimet e teorisë së evolucionit. 

Mikroevolucioni. Struktura gjenetike e popullatave. Faktorët e evolucionit. Speciet. 

Makroevolucioni. Origjina e jetës. Origjina e njeriut. 

 

Lënde me 

Zgjedhje 

 

21 

 

ENGT 

131 

Anglisht 1 

Programi i mëposhtëm është programuar për studentët e Departamentit të Shkencave të 

Biologjisë, sidomos për studentët  në mënyrë që të  kenë aftësi shprehëse angleze në jetë 

dhe në shkollë si mësues të klasave të biologjisë, duke përfshirë këtu edhe njohuri të 

përgjithshme rreth mjedisit natyror dhe pjesës tjetër të devijimeve natyrore, të eco-

sistemeve duke filluar nga trupi ynë,i njeriut deri në pjesën tjetër të fatkeqësive apo 

shkaterresave natyrore . 

Duke u bazuar në disa ngjarje dhe informacione për fenomenet rreth botës, ky libër 

kombinon një program mësimor të fortë të ciklit të lartë me fjalor për florën dhe faunën 

dhe aftësitë që studenti duhet të përshtasi me  sukses në fushat e tyre specifike. Rëndësi e 

veçantë iu është kushtuar përshtatjes mbi baza teorike që u lejon atyre të kuptojnë dhe të 

përgjithësojnë njohuritë angleze të marra deri tani .  

6 

 

ENGT 

132 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën 

angleze. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do 

të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. 

GERT 

131 

Gjermanisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën 

gjermane. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe 

do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. 

GERT 

132 

Gjermanisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën 
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gjermane. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe 

do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. 

ITAT 

131 

Italisht 1 

Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë dhe të 

zgjedhë në mënyrë alternative nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve interesante për 

diskutim.  

Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 

të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për të zgjeruar aftësitë kuptimore 

dhe shprehëse. 

të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, interesat dhe përvojat personale. 

të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të ndryshme shoqërore dhe historike. 

të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me procesin, metodën gjuhësore dhe 

tematikën e vendosur  si edhe të kompozojë e përshtasë informacione të ndryshme të 
marra prej mediave apo temave të parashtruara nga lektori. 

FRET 

131 

Frengjisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën 

frenge. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do 

të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese 

 

Diploma 22 BIO 398 

Teze  Diplome 

Diplome. Nje projekt individual qe ka per  qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e 

fituara ne kurrikulen perkatese. Kerkohet  raportim me shkrim dhe prezantim me goje. 

6 
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BIO 465 Njohuri Mjedisore 6 150 60 2 2 0/1 90 

PSI 450 Bazat Psikologjike te Edukimit 7 175 90 3 3 0 85 

EDU 440 Bazat Pedagogjike te Edukimit 8 200 90 3 3 0 110 

CS 420 Komunikim dhe Teknologji Informacioni 4 135 45 1 2 0 90 

BIO 455 Higjena dhe shëndeti 6 115 60 2 2 0/ 55 

TOTALI 31 775 345 11 12 0/1 430 

Se
m

. I
I 1

5
 ja

ve
 

BIO 476 Metodika e Mesimdhenies ne Biologji 8 150 75 3 2 0 75 

KIM 476 Metodika e Mesimdhenies ne Kimi 7 150 60 2 2 0 90 

KIM 480 Kimi mjedisi 6 150 60 2 1 1 90 

BIO 475 /BIO 482 Biodiversitet /Evolucioni i botës së gjallë 8 150 75 3 2 0/1 75 

TOTALI 29 660 330 10 7 1/1 330 
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BIO 470 Kerkimi Shkencor 7 175 90 3 3 0 85 

BIO 490 Praktikë mësimore 13 250 120 0 0 0/8 130 

BIO 498 Tezë Diplome 10 250 0 0 0 0 250 

TOTALI 30 675 210 3 3 0/8 465 
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Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 BIO 455 

Edukim Shëndetsor 

Lënda e Edukimit Shëndetësor synon tu japë studentëve njohuri mbi konceptet bazë të shëndetit, 

faktorët përcaktues të tij, hyrje në shëndetin publik si edhe koncepte mbi epidemiologjinë. Gjithashtu, 

në këtë lëndë sudentët do të marrin njohuri mbi organizimin e sistemit shëndetësor në Shqipëri, 

modelet dhe promocionet shëndetësore në shkollë e në vendin e punës. Do të realizohen promovimi i 

shëndetit mendor dhe të ushqyerit e shëndetshëm. Do të shqyrtohen çështjet mbi alkolin, drogat, 

duhanin, sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe dëmet e tyre, barnat dhe llojet tyre. Së fundi 

do të trajtohen çështje që kanë të bëjnë me sjellje të sigurta në shtëpi, shkollë, punë dhe rrugë, 

ndihma e parë dhe rastet kryesore të emergjencave. Ky program mësimor u drejtohet studentëve të 

vitit të parë të masterit, do të ketë karakter diskutues dhe një trajtim të detajuar të çdo argumenti 

gjatë orëve të leksioneve. 

6 

2 BIO 482 

Evolucioni i Botës së Gjallë 

Lënda Evolucioni i botës së gjallë synon tu japë studentëve njohuri mbi pikëpamjet evolucioniste 

paradarviniane, Darviniane dhe zhvillimin e mëtejshëm të teorisë së Evolucionit. Në këtë lëndë 

studentët do të marrin njohuri mbi strukturën gjenetike të popullatës, faktorët e evolucionit,  veprimin 

e përzgjedhjes kundër homozigotëve reçesivë, reçesivë letalë, aleleve zotëruese dhe heterozigotëve. 

Gjithashtu do të trajtohen dukuri si barra gjenetike, seleksioni seksual, bashkëpërshtatja gjenetike, 

konceptet, modelet dhe mënyrat e formimit të llojit. Së fundi do të trajtohen çësh tje që kanë të bëjnë 

me lindjen e jetës, evolucionin e qelizave të para, provat e evolucionit, llojin dhe makroevolucionin, 

prejardhjen e njeriut dhe diversitetin njerëzor. Ky program mësimor u drejtohet studentëve të vitit të 

parë të masterit, do të ketë karakter diskutues dhe një trajtim të detajuar të çdo argumenti gjatë 

orëve të leksioneve. 

8 

3 BIO 465 

Njohuri Mjedisi 

Në këtë program trajtohen problemet e ndikimit te njeriut në natyrë: Rrugët e ndikimit, ndotja dhe 

klafisikimi i saj, faktori i përqëndrimit, standartet mjedisore.  

Klasifikimi i problemeve mjedisore. Probleme mjedisore rajonale:  Ndotja e ajrit. Probleme mjedisore 

lokale:  Ndotjet e ajrit, e ujit e tokës, menaxhimi i mbetjeve dhe mbeturinave.  

6 
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Lënde Bazë 

Ndikimi i faktorëve demografikë në mjedis. Përdorimi i burimeve natyrore: Burimet natyrore te 

rinovueshme dhe të parinovueshme. Zonat e mbrojtura. Koncepti  i zhvillimit të qëndrueshëm. Strategjitë 

e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Ky program mësimor u drejtohet studentëve të vitit të parë të masterit, do të ketë karakter diskutues 

dhe një trajtim të detajuar të çdo argumenti gjatë orëve të leksioneve.  

4 BIO 476 

Metodika e Mësimdhënies së Biologjisë 

Në këtë program studentët e masterit do të njihen fillimisht me objektin dhe detyrat e metodikës së 

biologjisë në klasat e ndryshme. Do të trajtohen gjithashtu konceptet biologjike, formimi dhe zhvillimi i 

tyre. Aspekte didaktike në lidhje me mësimdhënien e Biologjise. Probleme të planifikimit të 

mësimdhënies dhe të mësimit. Organizmi dhe drejtimi i klasës. Ora e mësimit, forma bazë e organizimit të 

procesit mësimor. Puna jashtë klase. Detyrat e shtëpisë. Metodat kryesore të mësimdhënies së Biologjise, 

kuptimi evolimi dhe klasifikimi i tyre. Metodat e mësimdhënies qe kanë në qëndër mësuesin. Metodat 

bashkëpunuese të mesimdhënies. Diskutimi. Debate. Vrojtimi. Eksperimenti. Punë praktike. Të mësuerit 

problemor. Të mësuarit kërkimor.Të mësuarit me objektiva. Faktorët që ndikojnë në mësimdhënie. 

Programe mësimore. Planet mësimore vjetore.  

8 

5 KIM 480 

Kimi Mjedisi 

Në lëndën “Kimi Mjedisi” do të studiohet kimia e arit, ujit dhe tokës, si kanë ndikuar aktivitetet 

antropogjenë në planetin Tokë. Konkretisht do të analizohen burimet, reaksionet, transporti, ndikimi dhe 

fati i specieve kimike ne ajër, tokë, ujë dhe ndikimi I teknologjisë në to. Kjo lëndë përfshin pesë pjesë 

kryesore: (1) kimia e atmosferës dhe ndotja e ajrit; (2) ndryshimet klimaterike dhe energjike; (3) kimia 

dhe ndotja e ujit; (4) komponimet organike toksike; (5) metalet, toka, sedimentet dhe shkarkimet e 

mbetjeve. Ndër temat kryesore që do të trajtohen: Përbërja kimike e atmosferës. Tipet e reaksioneve 

fotokimike Ozoni ne shtresat e larta të atmosferës. “Vrima e ozonit”, shkaqet dhe pasojat e pakesimit te 

permbajtjes se ozonit ne stratosfere. Kimia e Troposferës. Efekti “serrë”.  ngrohja globale, shiu acid, 

smogu fotokimike.  Njohuri mbi ndotjet e ajrit ne vendin tone. Kimia e ujërave natyrore, ndotja dhe 

pastrimi i tyre. Struktura dhe vetitë fiziko-kimike te tokës. Elementet ushqyes ne toke e ujë, elementet 

esenciale dhe jo-esenciale. Mbeturinat dhe substancat e rrezikshme, klasifikimi i tyre. Substancat 

organike ne mjedis- substancat organike ne atmosferë,  (substancat organike flurore dhe joflurore, 

6 
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pesticidet, dioksinat, furanet, PAH, poliklorbifenilet PCB, poliklordibenzodioksinat PCDD, 

poliklordibenzofuranet PCDF etj),  ujë (pesticidet dhe substance të tjera nga  industria kimike etj.) dhe 

tokë. Bioakumulimi dhe bioshumefishimi i ndotësve organike ne zinxhirin ushqimor, persistenca dhe 

degradimi i tyre. Nocione baze te toksikologjise dhe komponime të tjera organike toksike, shqetësuese 

për mjedisin. Teknikat analitike të përdorura në mjedis. Krahas leksioneve janë parashikuar disa seminare 

e laboratorë në lidhje me temat që do të zhvillohen në leksione, gjatë të cilëve, do të bëhet kontrolli i 

vazhdueshëm i dijeve të studentëve nëpërmjet detyrave të shtëpisë dhe atyre që do të zhvillohen në 

klasë si dhe do të diskutohet rreth çështjeve për të cilat studentët mund të kenë paqartësi. Në javën e 

fundit është parashikuar të zhvillohet edhe një detyrë kursi. 

6 CS 420 

Komunikim dhe Teknologji Informacioni 

Ky kurs ka për qëllim të pajisë studentët me njohuri mbi komopjuterat, pjesët përbërëse dhe paisjet 

periferike të kompjuterave, llojet e lidhjeve të kompjuterave në rrjet. Gjithashtu ky kurs ka si qëllim të 

pajisë studentët me njohuri të avancuara në përdorimin e programeve bazë të domosdoshme në 

mësimdhënie, të njohurive në përdorimin e internetit, gjuhëve të programimit dhe algoritmave të 

thjeshtë. 

 

4 

7 PSI 450 

Bazat Psikologjike të Edukimit 

Psikologjia e zhvillimit është një nga disiplinat bazë në formimin profesional të mësuesve. Qëllimi është 

të njihen studentët me karakteristikat kryesore të zhvillimit sipas moshave të caktuara dhe mënyrat e 

trajtimit dhe vlerësimit të problemeve që lidhen me moshën duke i ndarë ato nga problemet që lidhen 

me veçoritë e zhvillimit individual. Në pjesën e dytë të programit studenti merr njohuri rreth të 

menduarit kritik dhe zhvillimit të tij; mësimdhënia përmes strukturës E.R.R; teknika e pyetjeve dhe 

vlerësimi; teknika që zhvillojnë të menduarit kritik gjatë procesit të të lexuarit dhe të shkruarit. Në pjesën 

e tretë psikologji e zbatuar në mësimdhënie trajtohen teoritë e zhvillimit, ndryshimet individuale dhe 

mësimdhënia; teoritë e të mësuarit, inteligjenca dhe menaxhimi në procesin e të mësuarit 

7 

8 EDU 440 

Bazat Pedagogjike të Edukimit 

Metodologjia e mësimdhenies ka për qëllim përgatitjen e studentëve për mësimdhënie. Në 

metodologjine e mësimdhënies trajtohen qëllimet dhe objektivat, planifikimi dhe përgatitja për 

8 
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mësimdhënie; metodat me mësuesin në qendër dhe ato me nxënësin në qendër si dhe me vlerësimin e 

mësimdhënies.  

Planifikimi, zhvillimi i kurrikulave dhe vlerësimi. Kursi synon të pajisë studentët me qasjet bashkëkohore 

të vlerësimit të kurrikulumit dhe të mësimdhënies si dhe të zhvillojë aftësitë e studentëve për të vlerësuar 

kurrikulat dhe mësimdhënien. Studentët duhet të zotërojnë aftësinë  për të përzgjedhur metodat, dhe 

instrumentet e vlerësimit të kurrikulave dhe të mësimdhënies. të përdorë instrumente të vlerësimit të 

kurrikulave dhe të mësimdhënies. Komunikimi dhe etika në shkollat profesionale ofron disa konsiderata 

në lidhje me këndvështrimet teorike për zhvillimin profesional në arsim, profesionin e mësuesit dhe 

etikën e mësimdhënies. Do të trajtohen gjithashtu njohuri që lidhen me vetrregullimin e të nxënit dhe 

bashkëpunimin në zhvillimin professional të mësuesit, lidhjet sociale dhe ato mësues-nxënës. 

9 

BIO 470 

Kërkim Shkencor 

Ky program synon njohjen nga studentët të metodologjisë së njohjes shkencore dhe të metodave 

kryesore në kërkimin biologjik dhe kërkimin në fushën e edukimit. Në këtë program i jepet rëndësi 

ngritjes së hipotezave dhe rrugëve për verifikimin e tyre, rolit të teorisë dhe literaturës në verifikimin e 

tyre. Gjithashtu ky program trajton përdorimin e metodologjisë kërkimore në fushën e edukimit dija, 

kuptimi i së vërtetës, njohja shkencore, metodologjia në kërkim, pyetësori, hipotezat etj. 

7 

BIO 475 

Biodiversiteti 

Në këtë lëndë studentët do të marrin njohuri për biodiversitetin, nivelet e organizimit, mënyrat e 

vlerësimit të tij. Do njihen me humbjet në biodiversitet, shkaqet dhe ndërhyrjet në popullata, roli i 

njeriut në ndryshimin e biodiversitetit, zonat e mbrojtura, vlerësimet sasiore etj.  

8 

10 
KIM 476 

Metodika e Mesimdhenies ne Kimi 

Studentet njihen me problemet e planifikimit dje të mësimdhënies në kimi. Gjithashtu në këtë program 

trajtohen format e organizimit të procesit mësimorë, metodat e mësimdhënies së kimisë, planifikimi 

vjetor dhe ditor i mësimdhënies. Studentët veprojnë praktikisht me modelet e mësismdhënies së kimisë.   

7 

BIO 490 Praktikë Mësimore 

Njohja me ambientet dhe punën që bëhet në institucionet e ndryshme të arsimit. Zbatimi, në këto 
13 
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ambiente, i njohurive të reja të fituara gjatë kurseve të ndryshme; Gjatë praktikës mësimore studentët 

udhëhiqen nga mësuesit ‘tutore” dhe gjithashtu vëzhgohen për përgatitjen e tyre dhe të gjitha hallkat e 

tjera të mësimdhënies nga stafi akademik i departamentit të Biologjisë. Reflektimi mbi përmirësimin e 

situatës së personave me aftësi të kufizuara. 

 

 

Diploma 11 BIO 498 

Tezë Diplome   

Studentët marrin një temë kërkimore nën udhëheqjen e njërit prej anëtarëve të stafit akademik me gradë 

shkencore. Temat kërkimore përzgjidhen në përputhje me qëllimin e kësaj kurikule për përgatitjen e 

mësuesëve të biologjisë. Temat orientohen në kërkimet biologjike në fushën e mësimdhënies, në cështjet 

programore, kurikulat e vecanta përgatijen për mësimdhënie, teknikat dhe metodat e mësimdhenies në 

Biologji. 

Teza mbrohet përpara një komisioni të ngritur në Departamentin e Biologjisë. 

10 
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Departamenti i Inxhinierise Mekanike dhe 

Navale 

Cikli i Studimit  Bachelor 

Bsc në Inxhinieri Mekanike 
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javë në 

auditorit 

Totaliorë 

jashtëauditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Modul 2: Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 143 Kimi e Pergjithshme 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131 Modul 3: Anglisht 1 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

S
e
m

. 
II

 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Modul 2: Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

CS 131 Hyrje ne Programim 8 200 90 3 2 1 110 

ENGT 132 Modul 3: Anglisht 2 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

  

V
it

i 
2
 S
e
m

. 
I 

MEK 208 VizatimInxhinierik 8 200 75 3 2 0 125 

EGR 241 Bazat e Elektroteknikes 8 200 75 3 2 0 125 

MEK 222 MekanikeInxhinierike 8 200 75 3 2 0 125 

MEK 231 MekanikeFluide 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 32 800 300 12 8 0  500 

S
e
m

. 

II
 MAT 285 EkuacioneDiferenciale 1 8 200 75 3 2 0 125 
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MEK 250 Bazat e InxhinieriseTermike 6 150 75 3 2 0 75 

EGR 280/ ECN 281 
Projektimi i SistemeveElektromekanike/ Bazat ne 

Ekonomiks 
6 150 60 2 2 0 90 

MEK 261 Mekanike e Materialeve 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 28 700 300 11 8 1 400 

  

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

EGR 120 GrafikeInxhinierike 6 150 75 3 1 1 75 

MEK 321 Vibrimet dhe Kontrolli 8 200 75 3 2 0 125 

MEK 356 Motorat me DjegieteBrendshme 6 150 60 2 2 0 90 

EE 375 Mekatronike 6 150 75 3 1 1 75 

MEK 382 Projektimi i SistemeveFluidikedheTermike 6 150 60 2 2 0 90 

TOTALI 32 800 345 13 8 2 455 

 MEK 372 Teknologjia e Materialeve 8 200 75 3 2 0 125 

S
e
m

. 
II

 

MEK 388 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinierine Mekanike 8 200 75 3 2 0 125 

MEK 386 Projektimi i SistemeveMekanike 6 150 60 2 2 0 90 

MEK 398 TezeDiplome 6 150 0 0 0 0 150 

TOTALI 28 700 210 8 6 0 490 
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Lende 

Baze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 

MAT 

154 

 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e 

siperfaqeve dhe volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, 

finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te 

pergjithshem 

  

8 

 

MAT 

155 

 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet 

e tyre ne industri dhe ekonomi. 

 

8 

2 

 

MAT 

285 

 

Ekuacione Diferenciale 1 

Nje hyrje ne metodat baze te zgjidhjes se ekuacioneve diferenciale te rendit te pare, perfshire 

metodat e koeficenteve te pacaktuar, variacioni i parametrave, serite, transformimet e 

Laplasit  dhe metodat numerike. Ekuacionet me variable te ndashem, homogjene dhe 

lineare. Aplikime. 

 

8 

3 

 

FIZ 151 

 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes 

klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e 

ruajtjes, lekundjet dhe valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. 

8 
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Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne 

zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta e 

perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, 

kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per 

ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i 

njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem 

universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

 

FIZ 152 

 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, 

magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, 

struktura atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve 

baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes 

shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e 

tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje 

kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre 

gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e 

edukimit te pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

 

8 

4 

 

KIM 

143 

 

 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. 

Struktura e atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe 

hibridizimi. Gjendja e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat 

koloidale. Kinetika kimike. Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat 

jonike dhe elektrolitet e dobet.Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika 

8 
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Lende 

Baze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kimike. Energjia e lire. Elektrokimia dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse. 

 

5 

 

MEK 

208 

 

Vizatim Inxhinierik 

Projektimi dhe analizat e modelimit te pamjeve te projeksioneve, njohurite baze parametrike, 

struktura, materiali. Standartet, konvencionet e vizatimit permbledhes se bashkimeve dhe 

detalizimeve. Prerjet, pamjet. Njohuri te pergjithshme per teknikat ne projektim dhe te 

softwareve te perdorur CAD per projektim me ndihmen e kompjuterit, vija, shtresat, 

primitivet ne 2D dhe 3D. 

 

8 

6 

 

MEK 

222 

 

Mekanike Inxhinierike 

Njohuritë bazë të mekanikës; Koncepte thelbësore mbi madhësitë vektoriale; Ekuivalenca e 

sistemeve të ngarkesave; Ekuilibri statik; Hyrje në mekanikën e strukturave, kapriatat; 

Fërkimi; Momentet statike; Momentet dhe produktet e inercisë; Kinematika e pikës 

materiale (p.m) – llogaritje të komponentëve kartezianë, trajektorialë dhe cilindrikë të 

shpejtësisë e nxitimit; Dinamika e p.m, ligji i 2-të i Newton në koordinata karteziane, 

cilindrike dhe trajektoriale; Kinematika e trupit të ngurtë (t.n), lëvizjet e t.n, rrotullimi rreth 

një aksi dhe një pike; Kinetika e lëvizjes plane të t.n, t.n simetrikë, rrokullisës, rrëshqitës; 

Metodat punë-energji, ekuacioni punë-energji për p.m dhe t.n, forcat konservative dhe 

ruajtja e energjisë mekanike; Metodat e impuls-momentit për p.m dhe t.n, impakti; 

Dinamika e trupit të ngurtë në lëvizje hapësinore; Mekanika vibracionale, lëkundjet e lira, 

sistemet oshilatore me shumë shkallë lirie. 

 

8 

7 

 

MEK 

250 

Bazat e Inxhinierise Termike 

Hyrje dhe konceptet bazë të termodinamikës, me theks tek temperatura dhe presioni, 

gjendja, faza, proceset dhe ciklet në termodinamikë, Energjia, llojet e ndryshme të energjisë, 

transferimi i energjisë dhe analiza e përgjithshme e energjisë, Vetitë termodinamike të 

substancave puro dhe diagramat e tipit T-v, P-v, P-T dhe P-v-T, Analiza energjitike e 

6 
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 sistemeve të mbyllura, Analiza e masës dhe energjisë për sistemet e hapura, Ligji i dytë i 

termodinamikës, Entropia. 

 

8 

 

MEK 

231 

 

Mekanike Fluide 

Koncepte themelore te mekanikes se fluideve, perkufizimi i lengut, vetite fizike te lengjeve, 

presioni statik, ekuilibri i lengjeve ne qetesi, ekuacionet diferenciale te ekuilibrit, te lengjeve, 

ekuacioni themelor dhe siperfaqet baras-presione, energjia e lengut, qetesia e lengjeve ne 

fusha te tjera te forcave, notimi i trupave simetrike, kinematika e fluideve, dinamika e 

fluideve, energjia dhe puna e lengut, rrjedhja me presion ne tubacione, rrymat hidraulike, 

veprimi dinamik i rrymave dhe koncepte mbi hidrodinamiken numerike. 

 

8 

9 

 

MEK 

261 

 

 

Mekanike e Materialeve 

Sforcimi, deformimi, mekanika e materialeve, thyerja dhe faktori i sigurise, sforcimi plan 

dhe deformimi plan,aplikime te ligjit te Hook-ut per materiale izotrope, principi Saint - 

Venant‟s, faktori i perqendrimit te sforcimeve, efektet temperature, lodhja, komponentet 

aksiale te forcave, rrotullimi i boshtit, perkulja e traut, teoria e perkuljes simetrike, 

transformimi i sforcimeve dhe i deformimeve, rrethi i Mohr-it. Konceptet e sforcim dhe 

deformimit.  Forcat shtytese dhe terheqese. Shufra te ngarkuara aksialisht. Perdredhja e 

boshteve me seksion rrethor. Perkulja e traut. Sforcimet tangenciale per shkak te perkuljes. 

Thyerja, thyerja e traut. Siguria e struktures.Trau nen ngarkesa te kombinuara. 

 

8 

10 

MEK 

321 

 

Vibrimet dhe Kontrolli 

Pershkrimi matematik i vibrimeve. Elementet e sistemeve vibrues, susta, shuaresi. Modelet 

me nje grade lirie. Reagimi i lire i sistemit me nje grade lirie pa shuarje, me shuarje viskoze, 

modelet e tyre. Reagimi harmonik i sistemeve me nje grade lirie. Ngacmimet e bazamentit, 

8 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
345 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lende 

Baze 

c‟balancimi qe rrotullohet, shpejtesia kritike e boshteve. Aplikime simulink. Reagimi i 

detyrurar me imput periodik. Sistemet me dy grade lirie. Modelet dhe reagimi i sistemit. 

Reagimi harmonik, i detyruar i pergjithshem, nyjet dhe reagimi modal. Zvogelimi i vibrimeve 

dhe kontrolli. Projektimi i izolatoreve me bazament fiks dhe me levizje te bazamentit, 

shuaresit e vibrimeve, kontrolli aktiv. 

 

11 

MEK 

372 

 

Teknologjia e Materialeve 

Teknologjia e proceseve të shkrirjes se gizës dhe çelikut. Metodat e prodhimit të detaleve. 

Proceset e prodhimit të formave dhe zemrave. Gizat, celiqet, lidhjet e aluminit, bakrit etj. 

Furrat e shkrirjes në fonderi. Proceset përfundimtare në fonderi. Teoria e deformimit plastik, 

Procesi i presimit. Procesi i telëzimit. Procesi i farkëtim- stampimit. Struktura kristalore e 

metaleve, parametrat, strukturat më të përhapura në metale. Defektet kristalore, nyjet 

boshe, ndëryjoret, dislokacionet, defektet sipërfaqësore. Termodinamika dhe kinetika e 

kristalizimit te metaleve. Diagramet dyshe dhe treshe. Bazat e përpunimit termik te 

metaleve. Kalitshemeria. Pjekja. Normalizimi. Kalitja. Riardhja. Përpunimet kimiko-termike. 

Përpunimet termike sipërfaqësore. Metodat e saldimit dhe klasifikimi i tyre. Saldimi me 

dore, saldim automatik, saldimi gjysme automatik. Saldimi elektrik, saldimi me gaz, saldimi 

kimik. Saldimi ne te ftohte dhe ne te nxehte. Metodat speciale te saldimit.Proceset fizike 

gjate saldimit. Defektet e tegeteve te saldimit dhe influenca e tyre ne sjelljen e strukturave te 

salduara. 

 

8 

12 

 

MEK 

356 

 

Motoret me Djegie te Brendeshme 

Njohja e motorave me djegie te brendeshme, parimet baze te funksionimit, klasifikimet, 

fushen e perdorimit, etj. Motoret alternative. Cikli I punes se motorit alternative. Organet 

kryesore te motoreve. Ciklet e punes kater dhe dy kohesh te motorit karburator dhe diesel. 

Krahasimet ndermjet tyre.. Procesi e ndryshme. Diagrama e presioneve. Parametrat dhe 

permasat kryesore te motoreve. Ndikimi i ciklit te punes ne parametrat e motorit. Faktoret 

qe ndikojne ne karakteristikat e punes se motorit. Dinamika dhe kinematika e mekanizmit 

lekundes. Forcat dhe momentet gjate punes se motorit. Konstruksioni i motorit. Kerkesat 

6 
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teknike dhe parametrat kryesor te motorit. 

 

13 EE 375 

Mekatronika 

Ky kurs synon të shqyrtuar disa aspekte të projektimin e sistemeve teknike, duke filluar 

nga faza konceptuale të projektit deri në aspektet e projektit të ndërtimit. Në veçanti ne 

kemi ekzaminuar ato sisteme teknike që janë të integruara ne dy pajisje mekanike dhe 

elektronike (Aktivizuesit, sensorë, rregullatorët). Ajo do të shqyrtojë komponentët kryesore 

mekanike të një sistemi teknik (në veçanti në transmetimin e levizjes) dhe instrumentet e 

parashikuara për modelimin e tyre dinamike, në mënyrë që të arrijë formulimin e modeleve 

dinamike të sistemeve të plotë të përziera (aftësia për të modeluar sistemet e  kontrollit 

është  fituar nga kurset e mëparshme). Kursi përfshin një lloj didaktike të "mësimit duke 

bërë" bazuar në zhvillimin e projekteve laboratorike. 

 

6 

14 
MEK 

386 

Projektimi i Sistemeve Mekanike 

Filozofia e projektimit. Materialet inxhinierike, vetite e tyre. Sforcimet e thjeshta ne 

elementet e makinave, sforcimet perdredhese dhe perkulese, Teorite e shkaterrimit. Lidhjet 

e ribatinuara, te salduara, lidhjet me fileto,me kiaveta,  bashkueset, boshtet, enet ne 

presion, transmisionet me rripa, sustat, kushinetat, rrotat e dhembezuar. Programi perfshin 

dhe nje detyre komplekse projektimi. 

 

6 

15 
MEK 

382 

Projektimi i Sistemeve Fluidike dhe Termike 

Përshkrimi, funksionimi dhe karakteristikat e sistemeve fluide dhe termike. Llojet e 

sistemeve fluide dhe termike. Elementet ndihmës dhe kryesor te sistemeve fluide dhe 

termike. Fazat dhe kriteret e projektimit te sistemeve fluide dhe termike. Hyrje ne 

projektimin dhe analizën e sistemeve fluide dhe termike. Projektimi dhe optimizmi i 

sistemeve fluide dhe termike. Sistemet fluide. Karakteristikat projektuese te sistemeve 

fluide. Elementet konstruktiv te sistemeve fluide. Pompat dhe tubacionet e sistemeve fluide, 

6 
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llojet, projektimet dhe shërbimet. Pompat kryesore si ato me piston, centrifugale, rrotative 

etj. Sistemet termike. Projektimi i sistemeve termike te ngrohjes dhe ventilimit, kriteret dhe 

parimet e projektimit. Llogaritje konkret te sistemeve te ngrohjes dhe ftohjes për shtëpi 

banimi, etj. 

 

16 

 

EGR 

241 

 

Bazat e Elektroteknikes 

Ne kete lende studenti do te njihet me fushen elektrostatike dhe elektromagmetike.Vecorite 

dhe madhesite e ketyre fushave.Ne pjesen tjeter te lendes do te marr njohuri per qarkun 

elektrik elementet e tij dhe do te studioj ligjet dhe metodat per analizen e ketyre qarqeve. 

Ligjet e Kirkofit per tensionet dhe rrymat,metodat e  rrymave konturore dhe potencialeve te 

nyjeve si dhe Teoremat e Teveninit dhe Nortonit.Keto metoda do ti zbatoje per analizen e 

qarqeve me burime konstante. Do te bej analizen e qarqeve me burime sinusoidale me ane 

te metodes se numrave kompleks. Do te studioj pergjigjen e madhesive  si ne zonen e kohes 

ashtu edhe te frekuences.Ne pjesen e fundit do te njihet me rrjetin trefazor sinusoidal. 

Lidhjet Y-Y dhe Y-∆. Matjen e fuqise ne keta rrjeta. 

 

8 

17 
MEK 

388 

Aplikime Kompjuterike ne Inxhinierine Mekanike 

Hyrje ne Matlab. Variablat, funksionet matematike, vektoret, ekuacionet lineare. Matricat. 

File –at funksion. Minimizimi, vlera zero e nje funksioni. Plotimi ne Matlab, dy dhe tre-

dimensional. Simulink.  Modeli i rindertimit dhe regresioni. Programimi ne matlab, ciklet 

for-end, if-end, while. Catia: Hyrje  ne teknikat per krijimin e modeleve solide te 

vizatimeve/modeleve inxhinierike. Temat kryesore perfshijne modelimin tre-dimensional te 

pjeseve dhe asemblimit, vizualizimit, pamjeve ne projektimin ortogonal, shtresave, pamjeve 

ndihmese, seksionale dhe prerjeve, pamjeve te eksploduara, dimensionimit dhe tolerancave, 

listes se materialeve dhe dokumentacionit te modelimit te gjeneruar me ndihmen e 

kompjuterit. Krijimi i nje mekanizmi, veprimi i ngarkesave, simulimi. 

 

8 
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18 

 

CS 131 

 

Hyrje ne Programim 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te informacionit, si organizohet dhe 

kodohet informacioni ne menyre elektronike dhe si perpunohet ai. Nje ceshtje tjeter e 

rendesishme perfshin  menyrat e zgjidhjes se problemeve me ane te ndertimit te 

algoritmave. Gjithashtu kjo lende na njeh me nocionet baze te nje gjuhe programimi sic 

eshte C. Prezanton sintaksen e saj, instruksionet, strukturat kryesore te gjuhes dhe 

ekzekutimin e programeve ose pjese kodi duke krijuar bazat e programimit. 

 

8 

19 

 

EGR 

120 

 

Grafike Inxhinierike 

Nje hyrje ne teknikat e projektimit inxhinierik per dizenjimin e objekteve.Parimet dhe 

metodat me të dobishme për inxhinierinë moderne dhe teknologji të cilat perdoren në 

përcaktimin e marrëdhënieve hapësinore të pikave, vijave, planeve, dhe kombinimet e tyre. 

Njohja me vizatimin inxhinierik dhe zhvillimi i aftesive projektuese. 

 

6 

20 

 

ENGT 

131 

 

Anglisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën 

angleze. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do 

të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. 

 

6 

 

ENGT 

132 

 

 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën 

angleze. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do 

të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese. 
6 
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Lende me 

zgjedhje 
21 

ECN 

273 

 

Ekonomiks Menaxherial  Bazat ne Ekonomiks 

Ekonomiksi Menaxherial trajton ne nje shkalle te gjere konceptet ekonomike si: Natyra dhe 

qellimi i Ekonomiksit Menaxherial, Tregu, Kerkesa dhe oferta. Analiza sasiore e kerkeses, 

Teknikat e optimizimit, Teoria e sjelles individuale, Teoria e prodhimit, Vleresimi dhe teoria 

e kostos, Firma dhe dega, Struktura e tregut, Konkurrenca perfekte dhe monopoli, 

Struktura e tregut, Konkurenca Monopolistike dhe Oligopoli, Modelet baze te oligopolit, 

Praktika e vendosjes se cmimeve, Vendimarrja mbi projektet ne kushtet e pasigurise dhe 

riskut, Metodat e vleresimit te projekteve te investimit te kapitalit, Analiza Kosto-Perfitim 

(AKP), Vleresimi Statik. 

 

6 

EGR 

280 

 

 

Projektimi i Sistemeve  Elektromekanike 

Jepen parimet dhe metodat kryesore të analizës së sistemeve elektromekanike. Ne kete 

lende trajtohen problemet kryesore te teorise se konstruksionit te makinave elektrike dhe 

transformatoreve sic jane: ndertimi i berthames magnetike, i peshtjellave dhe izolimi i tyre, 

percaktimi i permasave kryesore te makinave elektrike dhe te transformatoreve, ventilimi 

dhe ngrohja e tyre etj. Duke patur parasysh ngjashmerine e dukurive qe lidhen me 

projektimin e makinave elektrike (te rrymes alternative dhe te vazhduar, makines sinkrone 

dhe asinkrone etj) dhe transformatoreve, mjaft probleme jane trajtuar se bashku per te 

gjitha llojet e makinave elektrike dhe transformatoreve. 

 

Diploma 22 

 

MEK 

398 

 

Teze Diplome 

Nje projekt kerkimor i cili punohet per nje kohe te gjate. Temat duhet te aprovohen para 

regjistrimit. Studentet duhet te punojne ne grup, jo me pak se dy veta. 

 

6 
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Departamenti i Inxhinierise Mekanike dhe 

Navale 

Cikli i Studimit  Bachelor 

Bsc në Inxhinieri Navale 
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i 

Kodi Lënda 

K
re

d
i Tot. orë / semester Brenda & 

jasht auditorit 

Tot. orë / semester 

në auditorit 

Totali orë / 

javë në 

auditorit 

Totali orë jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Modul 2: Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 143 Kimi e Pergjithshme 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131 Modul 3: Anglisht 1 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

S
e
m

. 
II

 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Modul 2: Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

CS 131 Hyrje ne Programim 8 200 90 3 2 1 110 

ENGT 132 Modul 3: Anglisht 2 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

  

V
it

i 
2
 S
e
m

. 
I 

MEK 208 Vizatim Inxhinierik 8 200 75 3 2 0 125 

MEK 222 Mekanike Inxhinierike 8 200 75 3 2 0 125 

EE 225/ EGR 241 
Sistemet Elektrike ne Anije/ Bazat e 

Elektroteknikes 
8 200 75 3 2 0 125 

MEK 231 Mekanike Fluide 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 32 800 300 12 8  0 500 

S
e
m

. 

II
 MAT 285 Ekuacione Diferenciale 1 8 200 75 3 2 0 125 
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MEK 250 Bazat e Inxhinierise Termike 6 150 75 3 2 0 75 

NAV 210 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes 6 150 60 2 2 0 90 

MEK 261 Mekanike e Materialeve 8 200 90 3 2 1 110 

TOTALI 28 700 300 11 8 1 400 

  

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

EGR 120/ EE 375 Grafike Inxhinierike/ Mekatronike 6 150 75 3 1 1 90 

NAV 310 Teknologjia e Ndertimit te Anijeve 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 320 Konstruksione Navale 1 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 340 Hidrodinamika e Anijes 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 30 750 300 12 7 1 465 

 NAV 330 Sistemet Energjitike Detare 6 150 60 2 2 0 90 

S
e
m

. 
II

 

NAV 335 Impiantet e Levizjes se Anijes 6 150 60 2 2 0 90 

NAV 350 Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije 6 150 60 2 2 0 90 

NAV 370 Projektim Anije 6 150 60 2 2 0 90 

NAV 398 Teze Diplome 6 150 0 0 0 0 150 

TOTALI 30 750 240 8 8 0 510 
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Lende 

Baze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Kodi Lenda dhe Pershkrimi Kredite 

1 

CS 131 

 

Hyrje ne Programim 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te informacionit, si organizohet dhe kodohet 

informacioni ne menyre elektronike dhe si perpunohet ai. Nje ceshtje tjeter e rendesishme perfshin  

menyrat e zgjidhjes se problemeve me ane te ndertimit te algoritmave. Gjithashtu kjo lende na njeh me 

nocionet baze te nje gjuhe programimi sic eshte C. Prezanton sintaksen e saj, instruksionet, strukturat 

kryesore te gjuhes dhe ekzekutimin e programeve ose pjese kodi duke krijuar bazat e programimit. 

8 

2 

ENGT 

131 

Anglisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën angleze. Ne këtë 

kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin e 

aftësive lexuese. 

6 

ENGT 

132 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. Ne 

këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin 

e aftësive lexuese. 

6 

3 

 

 

 

 

FIZ 151 

 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe 

termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe valet, 

fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve 

dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes 

shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: 

inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale 

per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne 

nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e 

shkencave dhe inxhinierive. 

8 

FIZ 152 

 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, magnetizmi, 

qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura atomike dhe 

8 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lende 

Baze 

berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne 

zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe 

demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, 

informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, 

duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush 

kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

4 

 

KIM 143 

 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e atomit 

dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. Gjendja e gazte dhe 

teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. Ekuilibrat kimike. 

Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e dobet.Tretshmeria dhe produkti i 

tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia dhe reaksionet redoks. Komponimet 

komplekse. 

8 

5 

MAT 154 

 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. 

Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 

MAT 155 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre ne 

industri dhe ekonomi. 

8 

6 

MAT 285 

 

Ekuacione Diferenciale 1 

Nje hyrje ne metodat baze te zgjidhjes se ekuacioneve diferenciale te rendit te pare, perfshire metodat e 

koeficenteve te pacaktuar, variacioni i parametrave, serite, transformimet e Laplasit dhe metodat 

numerike. Ekuacionet me variable te ndashem, homogjene dhe lineare. Aplikime. 

8 

7 

MEK 208 

 

Vizatim Inxhinierik 

Projektimi dhe analizat e modelimit te pamjeve te projeksioneve, njohurite baze parametrike, struktura, 

materiali. Standartet, konvencionet e vizatimit permbledhes se bashkimeve dhe detalizimeve. Prerjet, 

pamjet. Njohuri te pergjithshme per teknikat ne projektim dhe te softwareve te perdorur CAD per 

8 
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projektim me ndihmen e kompjuterit, vija, shtresat, primitivet ne 2D dhe 3D. 

8 

MEK 222 

 

Mekanike Inxhinierike 

Njohuritë bazë të mekanikës; Koncepte thelbësore mbi madhësitë vektoriale; Ekuivalenca e sistemeve të 

ngarkesave; Ekuilibri statik; Hyrje në mekanikën e strukturave, kapriatat; Fërkimi; Momentet statike; 

Momentet dhe produktet e inercisë; Kinematika e pikës materiale (p.m) – llogaritje të komponentëve 

kartezianë, trajektorialë dhe cilindrikë të shpejtësisë e nxitimit; Dinamika e p.m, ligji i 2-të i Newton në 

koordinata karteziane, cilindrike dhe trajektoriale; Kinematika e trupit të ngurtë (t.n), lëvizjet e t.n, 

rrotullimi rreth një aksi dhe një pike; Kinetika e lëvizjes plane të t.n, t.n simetrikë, rrokullisës, rrëshqitës; 

Metodat punë-energji, ekuacioni punë-energji për p.m dhe t.n, forcat konservative dhe ruajtja e energjisë 

mekanike; Metodat e impuls-momentit për p.m dhe t.n, impakti; Dinamika e trupit të ngurtë në lëvizje 

hapësinore; Mekanika vibracionale, lëkundjet e lira, sistemet oshilatore me shumë shkallë lirie. 

8 

9 

MEK 231 

 

Mekanike Fluide 

Koncepte themelore te mekanikes se fluideve, perkufizimi i lengut, vetite fizike te lengjeve, presioni statik, 

ekuilibri i lengjeve ne qetesi, ekuacionet diferenciale te ekuilibrit, te lengjeve, ekuacioni themelor dhe 

siperfaqet baras-presione, energjia e lengut, qetesia e lengjeve ne fusha te tjera te forcave, notimi i 

trupave simetrike, kinematika e fluideve, dinamika e fluideve, energjia dhe puna e lengut, rrjedhja me 

presion ne tubacione, rrymat hidraulike, veprimi dinamik i rrymave dhe koncepte mbi hidrodinamiken 

numerike. 

8 

10 

MEK 250 

 

Bazat e Inxhinierise Termike 

Hyrje dhe konceptet bazë të termodinamikës, me theks tek temperatura dhe presioni, gjendja, faza, 

proceset dhe ciklet në termodinamikë, Energjia, llojet e ndryshme të energjisë, transferimi i energjisë dhe 

analiza e përgjithshme e energjisë, Vetitë termodinamike të substancave puro dhe diagramat e tipit T-v, 

P-v, P-T dhe P-v-T, Analiza energjitike e sistemeve të mbyllura, Analiza e masës dhe energjisë për 

sistemet e hapura, Ligji i dytë i termodinamikës, Entropia 

6 

11 

MEK 261 

 

Mekanike e Materialeve 

Sforcimi, deformimi, mekanika e materialeve, thyerja dhe faktori i sigurise, sforcimi plan dhe deformimi 

plan,aplikime te ligjit te Hook-ut per materiale izotrope, principi Saint - Venant‟s, faktori i perqendrimit 

te sforcimeve, efektet temperature, lodhja, komponentet aksiale te forcave, rrotullimi i boshtit, perkulja e 

traut, teoria e perkuljes simetrike, transformimi i sforcimeve dhe i deformimeve, rrethi i Mohr-it. 

Konceptet e sforcim dhe deformimit.  Forcat shtytese dhe terheqese. Shufra te ngarkuara aksialisht. 

8 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lende 

Baze 

Perdredhja e boshteve me seksion rrethor. Perkulja e traut. Sforcimet tangenciale per shkak te perkuljes. 

Thyerja, thyerja e traut. Siguria e struktures.Trau nen ngarkesa te kombinuara. 

12 

 

NAV 210 

 

Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes 

Percaktime te formes se karenes,dimensionet kryesore, vizatimi teorik, koeficientet e formes. 

Karakteristikat e formes se karenes, metodat e integrimit, kurbat Bonjean, siperfaqja e lagur, kurbat 

hidrostatike. Kushtet e ekuilibrit, Stabiliteti fillestar, lartesia metaqendrore, kurba terthore e stabilitetit, 

kurba GZ, efekti i siperfaqjes se lire te lengshme, efekti i ndryshimit te peshes ne stabilitet, kriteret e 

stabilitetit, eksperimentet inklinuese. Stabiliteti dinamik. Animi, momentet qe shkaktojne pjerresimin, 

efekti shtimit te peshes ne peshkim, pjerresim dhe anim. Stabiliteti pas ngecies ne ne cekine. Stabiliteti 

ne gjendje te pademtuar ne anije me forma jo te zakonshme. Efekti i komunikimit te lire. Nendarja dhe 

llogaritje e stabilitetit nga carja/demtimi. Kriteret e stabilitetit pas demtimit. Vijat e ngarkeses, rregullat e 

tonazhit. Perdorimi i kompjuterit ne llogaritjet e anijes. 

6 

13 

NAV 310 

 

Teknologjia e Ndertimit te Anijeve 

Kantieret detare. Metodat moderne te ndertimit te ndertimit te anijeve. Proceset e prodhimit gjate 

ndërtimit te anijeve Montimi i detaleve, seksioneve, bllok seksioneve ne trupin e strukturave te anijeve. 

Montimi i sistemeve dhe mekanizmave e makinerive te anijeve  Montimi i sistemeve elektromagnetike, 

satelitore, navigimit e tjera.  Korrozioni dhe mbrojtja e strukturave detare. Elementet e kontrollit dhe 

monitorimit te proceseve te prodhimit gjate ndërtimit te anijeve. Provat e kontrollit te trupit te 

strukturave. Metodat e saldimit dhe klasifikimi i tyre. Saldimi, prerja dhe ngjitja e metaleve. Mbishkrirja. 

Saldimi me dore, saldim automatik, saldimi gjysme automatik. Saldimi elektrik, saldimi me gaz, saldimi 

kimik. Saldimi ne te ftohte dhe ne te nxehte. Metodat speciale te saldimit Proceset fizike gjate saldimit  

Elementet e metalurgjisë se saldimit Defektet e tegeleve te saldimit dhe influenca e tyre ne sjelljen e 

strukturave te salduara, kontrollit dhe monitorimit i tyre. 

8 

14 

NAV 320 

 

Konstruksione Navale 1 

Projektimi Racional Struktural Baze. Aspekte baze te projektimit struktural. Analiza e sjelljes se modulit 

te trupit te anijes. Ngarkesat, Sjellja, Gjendjet kufitare. Ngarkesat ne anije. Ngarkesat Statike. Ngarkesat 

qe ndryshojne ngadale. Ngarkesat qe ndryshojne shpejte. Tipet e Analizes se Sjelljes Strukturore. Analiza 

e Sjelljes se Traut anije- Trau Prizmatik. Karakteristikat e kurbave te Forces Prerese dhe te Momentit 

Perkules. Dallimi ndermejt ngarkesave ne uje te qete dhe ngarkesat e valeve. Vleresimi i peshave te 

shperndara. Llogaritja e modulit te seksionit Sforcimet tangeciale ne tra. etj. Sforcimet suplementare ne 

traun anije gjate leshimit ne uje. Ndryshimet ne modulin e seksionit. Sforcimet tangenciale ne seksionet 

e hapura. Sforcimet ne seksionet me shume "qeliza". Aspekte te llogaritjes dhe konstruktimit te paneleve. 

8 
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Regjistrat Navale te Klasifikimit. Analiza e strukturave te anijes me metoden me elemente te fundem. 

Aplikimi i paneleve. Regjistrat Navale te Klasifikimit. Analiza e strukturave te anijes me metoden me 

elemente te fundem. Aplikimi i nje softi 

 

 

15 

 

 

 

NAV 330 

 

Sistemet Energjitike Detare 

Njohuri te pergjitheshme per motorat. Motoret alternative. Cikli i punes se motorit alternative. Organet 

kryesore te motoreve. Ciklet e punes kater dhe dy kohesh te motorit karburator dhe diesel. Krahasimet 

ndermjet tyre. Ciklet real te punes se motoreve. Diagramat e presioneve. Ciklet reale. Djegia dhe lendet 

djegese. Injektimi i lendes djegese, sistemet e ushqimit. Qarkullimi i lendes djegese. Pershkrim i 

funksionimit te sistemit te ushqimit dhe te injektimit. Sistemi i qarkullimit te lendes djegese. Pluhurizimi 

i lendes djegese. Procesi i djegies i motoreve me ND. Procesi djegies ne motoret diezel. Procesi i zgjerimit. 

Procesi i zbrazjes. Diagrama e presioneve. Parametrat dhe permasat kryesore te motoreve. Ndikimi i ciklit 

te punes ne parametrat e motorit. Karakteristikat e punes dhe te regjimit te motorit. Faktoret qe ndikojne 

ne karakteristikat e punes se motorit. Dinamika e mekanizmit lekundes. Kinematika e mekanizmit. 

Forcat dhe momentet gjate punes se motorit. Konstruksioni i motorit. Kerkesat teknike dhe parametrat 

kryesor te motorit. Motoret diezel ne shtytjen navale. Aplikime te motoreve diesel ne anijet egzistuese. 

Kriteret e zgjedhjes te tipit te motorit. Motori dy kohesh aktualisht ne perdorim. Motori kater kohesh 

aktualisht ne prodhim. Turbinat me avull shtytje navale. Turbinat me gaz ne shtytje navale. Analizen mbi 

perberesit e rezistences te plote dhe veçorite e tyre raporti midis perberesve te rezistences. Llojet e 

rezistencave: te ferkimit, te formes,  te valezimit, te pjeseve te dala te anijes, e ajrit. Llojet e  levizesave, 

Gjeometria, vizatimet dhe konstruksioni i helikes. Karakteristikat e helikes dhe bashkeveprimi i saj me 

trupin e anijes, regjimet e punes te helikes, kurbat e veprimit te helikes, kavitacioni, llogaritja praktike e 

helikes. Diagramat e Papmelit dhe detyrat qe zgjidhen me ndihmen e tyre. Llogaritjet projektuese te 

helikes. Helikat me hap te rregullueshem. Provat  e impiantit te levizjes te anijes. 

6 

16 

 

NAV 335 

 

Impiantet e Levizjes se Anijes 

Ky kurs ka per qellim pergatitjen e studenteve me parime te pergjitheshme per shtytjen e anijes, 

elementet perberes, perberesit e rezistences te plote dhe veçorite e tyre,  llogaritjen e fuqise terheqese, 

njohjen me llojet e  levizesave te anijes, motorit dhe funksionimit te linjes se aksit. Modelimin per 

percaktimin e rezistences dhe llogaritja e fuqise terheqese: destinacioni i provave, vaskat e provave, 

zgjedhja e shkalles te modelimit, pergatitja e modelit, kushtet e ngjashmerise, perllogaritja e fuqise 

terheqese. Llojet e  levizesave, gjeometria, vizatimet dhe konstruksioni i helikes. Karakteristikat e helikes 

dhe bashkeveprimi i saj me trupin e anijes, regjimet e punes te helikes, kurbat e veprimit te helikes, 

kavitacioni, llogaritja praktike e helikes. Diagramat e Pampelit dhe detyrat qe zgjidhen me ndihmen e 

tyre. Llogaritjet projektuese te helikes. Helikat me hap te rregullueshem. Motori, ciklet e punes se 

motorit, diagrama e presionit, parametrat dhe permasimi, ndertimi dhe kerkesat teknike dhe parametrat 

6 
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kryesore te motorit. Karakteristikat esenciale ne ndertimin e motorit, vibrimet dhe stabiliteti. 

17 

 

 

NAV 340 

 

 

Hidrodinamika e Anijes 

Deti - Veprimi i çrregullt i detit. Vala Trokoidale e Gerstern. Energjia valore.Rezistenca ne lëvizje e anijes- 

Shkaqet dhe komponentët e rezistencës në lëvizje. Lëvizja e fluidit përreth pllakës plane. Kushtet që 

duhet të kënaq rrjedhja në shtresën kufitare. Rezistenca e fërkimit të anijes. Rezistenca e vorbullave 

(formës). Rezistenca e valës. Rezistenca e pjesëve të dala. Rezistenca e ajrit dhe e erës. Elemente të 

teorisë së ngjashmërisë. Vaskat navale dhe modelimi i anijes. Ngjashmeria midis modelit dhe anijes. 

Provat ne vaskat navale.  Prova në rimorkim dhe prova me helike te izoluar (Metodat e Transferimit te 

rezultateve vaske det sipas metodave ITTC 57 dhe ITTC 78). Metodat e përafërta të llogaritjes së 

rezistencës në lëvizje të anijes. Bazat e funksionimit te helikes navale. Elementet themelor te helikes 

navale dhe konkluzione te shkurtra nga teoria e levizesave ideal. Helika e izoluar. Karakteristikat 

kinematike dhe dinamike. Rendimenti i helikes se izoluar. Diagramat e funksionimit te helikes. 

Koeficientet KT,KQ,η0. Prova me helike te izoluar. Diagramat e projektimit te helikes (Papmeli,Taylor). 

Veprimi reciprok i sistemit trup anije – helike. Kavitacioni i helikave. Bazat e teorise se drejtimit. Efektet 

e shkaktuara në anije nga përdorimi i timonit. Lëvizja e anijes në planin horizontal. Prova e evolucionit. 

Hidrodinamika e timonit te izoluar. Presioni rezultant i ujit në timon. Koordinatat e qendrës së presionit. 

Momenti i evolucionit, sipërfaqja e timonit, këndi maksimal i palosjes. Momenti përdredhës në boshtin e 

timonit, shkalla e kompensimit. 

8 

18 

 

NAV 350 

 

Sistemet dhe Mekanizmat ne Anije 

Valvolat, tubacionet. Pompat dhe sistemet e pompimit. Sistemi i drejtimit në anije, timonat. Sistemet e 

ftohjes. Ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit. Pajisjet e kuvertës, Pajisjet e ngarkimi-shkarkimit të 

çisternave e naftës dhe të gazit. Sistemi i mbrojtjes nga zjarri. Sistemet sherbimit  në anije 

6 

19 

 

NAV 370 

 

Projektim Anije 

Përkufizimi i procesit të projektimit të anijes. Zhvillimi i projektit të anijes. Studimi i mundësisë së 

projektimit. Përmbajtja e projektit të anijes. Dokumentet dhe vizatimet përfundimtare të projektit. 

Llogaritja paraprake e dislokimit të anijes. Përbërëset kryesore të dislokimit të anijes. Llogaritja e 

dislokimit të anijes me përafërsi të shkalles se pare, duke e bazuar ne të dhënat statistikore dhe të 

dhënat e anijeve të ngjashme. Ekuacioni i peshave. Përcaktimi i gjatësisë së anijes. Përcaktimi i gjatesise 

bazuar ne te dhenat statistikore dhe formulat e peraferta. Elementët qe ndikohen nga ndryshimet e 

gjatësisë. Përcaktimi i gjerësisë së anijes dhe elementët  qe ndikohen nga ndryshimet e saj. Përcaktimi i 

peshkimit (zhytjes), lartësisë konstruktive dhe lartësisë së bordit të lire. Koeficientet e formës. Koeficient 

të  tjerë që karakterizojnë anijen. Projektimi i vijave teorike të anijes. Perdorimi i serive sistematike te 

6 
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karenave te anijeve. Përdorimi i CAD/CAE për projektimin e siperfaqes se karenes dhe llogaritjet kryesore 

te projektit.(Programi MaxSurf, HydroMax,Hullspeed etj). Percaktimi i perafert i fuqise ne fazat e para te 

projektimit te anijes (metoda Holtrop; metoda Gulthamer Menen etj.) Kriteret për zgjedhjen e tipit të 

makinerisë dhe mënyrës së transmetimit të fuqisë nga motori kryesor në helike. Përpilimi i planeve të 

përgjithshme të anijes. Vlerësime paraprake të stabilitetit të anijes. Kriteret për vlerësimin e stabilitetit te 

anijes ne fazat  e para te projektimit te anijes. Karakteristikat dinamike te anijes gjate lëkundjeve 

anësore. Normativat dhe kerkesat kryesore te shoqerive te klasifikimit 

 

Lende me 

zgjedhje 

20 

 

 

 

 

 

 

EE 225 

 

 Sistemet Elektrike ne Anije 

Ne kete kurs studenti do te marre njohuri te pergjithshme per sistemet elektrike ne anijet e transportit. 

Perkufizimet themelore lidhur me sistemet elektrike,skemat elektrike ,simboliken,normativat CEI.Me tej 

do te thelloje studimin per menyren e prodhimit te energjise elektrike, burimet e energjise ,impiantet e 

prodhimit dhe te shperndarjes se saj. 

Do te njihet me pajisjet elektrike baze qe perdoren ne anije dhe karakteristikat e tyre si : motoret elektrik 

asinkron te rrymes alternative dhe te vazhduar,shnderuesit statik ,inveterat 

perdorimi i ketyre per ushqimin dhe kontrollin e motorave elektrik, pajisjet e ndricimit ;menyra e 

llogaritjes se nivelit te ndricimit. Me pas do te studioj metodat per llogaritjen e energjise aktive dhe 

reaktive qe perthithin pajisjet elektrike te anijes si dhe llogaritjen e diagrames se ngarkeses.Do te 

studioje parimet baze te sistemit te shperndarjes se energjise elektrike , pajisjet e ketij sistemi si; linjat 

elektrike dhe kabllot si dhe pajisjet mbrojtese nga mbitensioni dhe mbingarkesa.Ne pjesen e fundit do te 

njihet me arkitekturen e sistemeve elektrike ne anije dhe porte.Modelet tipike te sistemeve e shperndarjes 

ne anije dhe porte, njohja me dokumentacionin e projektit te instalimeve dhe kolaudimit te impianteve 

elektrike ne anije dhe porte. 

8 

EGR 241 

 

Bazat e Elektroteknikes 

Ne kete lende studenti do te njihet me fushen elektrostatike dhe elektromagmetike.Vecorite dhe 

madhesite e ketyre fushave.Ne pjesen tjeter te lendes do te marr njohuri per qarkun elektrik elementet e 

tij dhe do te studioj ligjet dhe metodat per analizen e ketyre qarqeve. Ligjet e Kirkofit per tensionet dhe 

rrymat,metodat e  rrymave konturore dhe potencialeve te nyjeve si dhe Teoremat e Teveninit dhe 

Nortonit.Keto metoda do ti zbatoje per analizen e qarqeve me burime konstante. Do te bej analizen e 

qarqeve me burime sinusoidale me ane te metodes se numrave kompleks. Do te studioj pergjigjen e 

madhesive  si ne zonen e kohes ashtu edhe te frekuences.Ne pjesen e fundit do te njihet me rrjetin 

trefazor sinusoidal. Lidhjet Y-Y dhe Y-∆. Matjen e fuqise ne keta rrjeta. 
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21 

EE 375 

Mekatronika 

Ky kurs synon të shqyrtuar disa aspekte të projektimin e sistemeve teknike, duke filluar nga faza 

konceptuale të projektit deri në aspektet e projektit të ndërtimit. Në veçanti ne kemi ekzaminuar ato 

sisteme teknike që janë të integruara ne dy pajisje mekanike dhe elektronike (Aktivizuesit, sensorë, 

rregullatorët). Ajo do të shqyrtojë komponentët kryesore mekanike të një sistemi teknik (në veçanti në 

transmetimin e levizjes) dhe instrumentet e parashikuara për modelimin e tyre dinamike, në mënyrë që 

të arrijë formulimin e modeleve dinamike të sistemeve të plotë të përziera (aftësia për të modeluar 

sistemet e  kontrollit është  fituar nga kurset e mëparshme). Kursi përfshin një lloj didaktike të "mësimit 

duke bërë" bazuar në zhvillimin e projekteve laboratorike. 

6 

EGR 120 

 

Grafike Inxhinierike 

Nje hyrje ne teknikat e projektimit inxhinierik per dizenjimin e objekteve.Parimet dhe metodat me të 

dobishme për inxhinierinë moderne dhe teknologji të cilat perdoren në përcaktimin e marrëdhënieve 

hapësinore të pikave, vijave, planeve, dhe kombinimet e tyre. Njohja me vizatimin inxhinierik dhe 

zhvillimi i aftesive projektuese. 

        

Diploma 22 

 

NAV 398 

 

Teze Diplome 

 Punim i studentit mbi nje tematike te caktuar te miratuar nga Departamenti i Inxhinierise Mekanike 

dhe Navale  pa kerkesa per origjinalitet te vecante. 

6 
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Departamenti i Inxhinierise Mekanike dhe 

Navale 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MP në Operacione Industriale dhe Navale 
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V
it

i 
I 

S
e
m

e
s
tr

i 

Kodi Lënda 

K
re

d
i Tot. orë / semester 

Brenda &j asht auditorit 

Tot. orë / semester 

në auditorit 

Totali orë / javë në 

auditorit 

Totali orë 

jashtë auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

NAV 414 Aplikime Software ne Industri 10 250 105 4 3 0 145 

NAV 420 Menaxhimi i Operacione dhe Cilesia Industriale 8 200 90 3 3 0 110 

NAV 440 Operacione Industriale dhe Navale 10 250 105 4 3 0 145 

TOTALI 28 700 300 11 9 0 400 

S
e
m

. 
II

 

NAV 450 Menaxhim Projekti Industrial 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 465 Teknologji te Avancuara Industriale 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 480 Praktike Profesionale 6 150 120 0 8 0 30 

DET 440 Operacion edhe Menaxhim Portual 10 250 105 4 2 1 145 

TOTALI 32 800 375 10 14 1 425 

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

NAV 515 Organizimi dhe Funksionimi i Kantierit Detar 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 520 Besueshmeria e Sistemeve Detare 10 250 90 4 2 0 160 

NAV 498 Teze Diplome 12 300 0 0 0 0 300 

TOTALI 30 750 165 7 4 0  585 
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1 NAV 420 

Manaxhimi i Operacioneve dhe Cilësisë Industriale  

Teoritë moderne të ndërmarrjes industriale: modelet manaxheriale dhe të tjera teori. Pronësia, 

kontrolli, organizimi dhe struktura e ndërmarrjes. Kostot industriale, bilancet dhe kontabiliteti, 

investimet dhe financimet. Operacionet industriale, referencat strategjike dhe organizative dhe 

manaxhimi i tyre. Organizimi i prodhimit industrial. Manaxhimi i zinxhirit logjistik industrial: 

kërkesa, materialet, blerjet, puna dhe magazinimi. Manaxhimi i cilësisë në proceset prodhuese 

industriale: kontrolli i karakteristikave të produktit, proceseve produktive, pranimi i produktit, 

kontrolli mjedisor, i materialeve, i instrumentave matës, gjurmimi i prodhimit dhe sistemi i cilësisë 

industriale. Kontrolli i manaxhimit të kostove industriale. Sistemi informativ i operacioneve, aplikime 

kompjuterike të kontrollit të kostove, operacionet internetike. 

8 

2 NAV 440 

Operacione Industriale dhe Navale 

Operacionet baze te organizimit te proceseve industriale dhe navale. Organizimi, funksionimi dhe 

strukturat prodhuese industriale dhe navale Operacionet gjate cikleve teknologjike industriale 

(prodhimi i detaleve te unifikuara dhe standarde te industrise mekanike- lidhjet me bullona, kiavetat, 

slicat, transmisionet, boshtet, akset etj.) Operacionet gjate cikleve teknologjike industriale navale 

(prodhimi i detaleve te unifikuara dhe standarde te industrise navale- veshja e jashtem, stringerat- 

kuvertat, bashi, kici e tjera). Operacionet e standardizimit  te lidhjet me bulonave, kiavetave, slicave, 

transmisioneve, boshteve, akseve e tjera si dhe te elementeve te veshjes se jashtem, stringerave- 

kuver tave, basheve, kicit e tjera). Klasifikimi, dallimet dhe te perbashketa midis operacioneve 

industriale dhe navale Operacione industriale dhe navale prodhuese, shfrytezuese, riparueses, 

testuese karakteristikat dhe provat. Kerkesat teknike dhe cilesite e optacioneve industriale dhe 

navale si dhe metodat e prodhimit dhe riparimit. 

10 

3 NAV 465 

Teknologji te Avancuara Industriale 

Kuptimi i T.A.I, karakteristikat e tyre Shembuj. Koncepte mbi teknologjite e avancuar industriale dhe 

klasifikimi i tyre. Teknologjite e avancuar industriale mbi perzgjedhjen, prodhimin dhe testimin e 

8 
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materialeve industriale.  Proceset e prodhimit, kontrollit, per industrine. Sinteza e kerkesave per 

industrine ne te ardhmen. Kerkesat e materialeve per industrine e se ardhmes. Rezistenca ndaj 

korrozionit, rezistenca ne veshje, materialet e temperaturave te larta, modelet e materialeve dhe 

databaset, etj. Programet per materialet, programet e avancuara industriale per materialet, 

programet per materialet kompozite me fibra qeramik te vazhduar. Teknologjite e avancuar 

industriale mbi prodhimin dhe testimin e detaleve me saldim. Teknologjite e avancuar industriale per 

prodhimin, riparimin dhe sherbimin e mjeteve detare Teknologjite e avancuar industriale per metodat 

e mbrojtjes korrodive te mjeteve detare Teknologjite e avancuar industriale per perdorimin e CAD-

CAM ne industrine navale. Teknologjite e avancuara industriale per operacionet portuale si dhe 

menaxhimin e mjeteve detare. 

4 NAV 480 

Praktike Profesionale 

Njohje me strukturat dhe detyrat e strukturave portuale, me dokumentacionin teknik te nje anije 

dhe me organikat e saj, me strukturat dhe repartet e nje kantieri te riparimit te anijeve. Vezhgimi i 

sektoreve kryesore prodhues te nje kantieri qe merret me ndertimin e anijes, i punimeve matese, i 

procesit teknologjik te pergatitjes te detaleve te trupit, i repartit te montim - saldimeve, i procesit 

teknologjik te punimeve riparuese ne skafin e anijes, i procesit teknologjik te leshimit te anijes ne 

uje, i paisjeve mekanike, elektroteknike dhe te navigimit ne nje anije konkrete. Vezhgimi i provave te 

dorezimit te anijes, perfshi dhe proven e stabilitetit te anijes. Pergatitja e anijes per leshim/ndalim. 

Mirembajtja dhe shfrytezimi i instalimit anijor te fuqise dhe i sistemeve dhe mekanizmave te anijes. 

Njohje me strukturat dhe detyrat e sektoreve industriale te tilla si: TEC, Petrolifera, Porti i Vlores, 

Jahteve, Peshkimit, Porti i Kontenierave, Porti i Durresit dhe Porto-Romanos. Njohje me ndermarrjet 

e vogla private me aktivitet industrial. 

6 

5 DET 440 

Operacione dhe Menaxhim Portual 

Qellimi kryesor i kesaj lende eshte percjellja e leksioneve dhe njohurive ne lidhje me pasqyrimin e 

struktures, funksionimit dhe objektivit te porteve detar si nje komponent i rendesishem i ekonomise 

detare dhe flotes tregtare. Njohja e elementeve baze si infrastruktura portuale, mbeshtetja logjistike, 

terminalet e anijeve, pajisjet teknike, si dhe menaxhimi i personelit qe punon ne portet detare jane 

nder objekivat kryesore qe mbulon lenda e Menaxhimit Portual. Po ashtu studentet do te kene 

mundesine edhe te njohjes te aspektit praktike krahas atij teorike, ne menyre qe te krijojne imazhin 

e plote te funksionimit te nje porti detar dhe rendesise qe ka kjo strukture se bashku me anijet 

tregtare ne ekonomine kombetare. 

10 

6 NAV 515 Organizimi dhe Funksionimi i Kantierit Detar 8 
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Analiza e tregut dhe sistemet e prodhimit.  Koncepte kryesore në lidhje me statistikën shpërndarjen probabilitare, 

kontrollin e hipotezave, kontrolli i saktësisë Saktesia e punimeve teknologjike navale dhe aplikimet e 

statistikes ne prodhimin e anijeve. Fazat e prodhimit te anijes. Strategjite e ndertimit, fazat e 

prodhimit dhe produktit. Shtrirja e kantierit dhe repartet kryesore te tij. Teknikat e menaxhimit te 

projektit dhe planifikimi i kapaciteteve. Menaxhimi i prodhimit dhe inventarizimit. Planifikimi i 

kerkesave per materialet, planifikimi i burimeve te prodhimit, prodhimi ne kohe, teknikat e 

optimizmit te prodhimit. Organizimi i projektit dhe prodhimit. Projektimi per prodhimin. Siguria ne 

pune ne industrine e prodhimit te anijeve. Menaxhimi total i cilesise. Standardet e cilesise. Familja e 

standardeve ISO te cilesise  dhe anatomia e kesaj serie. Percaktimi i kostove ne prodhimin e anijeve. 

Sistemet e automatizuara te prodhimit ne industrine e prodhimit te anijeve. Organizimi dhe 

funksionimi i kantiereve te mjeteve te vogla detare. 

7 NAV 520 

Besueshmeria e Sistemeve Detare 

Nje veshtrim i shkurter i probabilitetit, statistikes, analiza e tregut dhe elemente te manaxhimit 

financiar. Prezantimi i plote i metodave dhe teknikave te analizes se besueshmerise. Besueshmeria 

detare, vlefshmeria, mirembajtja, zevendesimi dhe vendimet per riparim. Analiza e sigurise dhe e 

rriskut. Teoria FMEA, pema e deshtimeve dhe analiza e pemes se ngjarjeve Aplikime detare. 

10 

8 NAV 414 

Aplikime Software ne Industri 

Vizatimi dhe modelimi ne 3D. Modelimi me siperfaqe dhe renderimi. Modelimi i trupave solide. Gjuha 

e programimit AutoLISP. Formatet e file-ve standard. Hyrje ne Catia. Kufizimet gjeometrike dhe 

dimensionale. Modelimi i trupave solide ne trajte parametrike. Hyrje ne grafiken dhe vizatimin 

inxhinierik. Projektimi asemblues. Hyrje ne Maxsurf. Editim, konceptim dhe perfundim projekti. 

Perdorimi i softeve Maxsurf, Hydromax, Hullspeed. Konceptet baze te projektimit te skafit dhe 

sistemeve te anijes. 

10 

9 NAV 450 

Manaxhim Projekti Industrial  

Pjesa I: Kuadri i manaxhimit të një projekti; Konteksti i manaxhimit të projektit; Proceset e 

manaxhimit të projektit; Pjesa II: Fushat e dijes së manaxhimit të projekteve – Manaxhimi i integrimit 

të projektit; Manaxhimi i shtrirjes së projektit; Manaxhimi i kohës së projektit; Manaxhimi i kostos së 

projektit; Manaxhimi i cilësisë së projektit; Manaxhimi i burimeve njerëzore të projektit; Manaxhimi i 

komunikimeve të projektit; Manaxhimi i riskut të projektit; Manaxhimi i prokurimit/kontraktimit të 

projektit. 

8 
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10 

  NAV 498 

Teze Diplome 

Synimi i ketij kursi eshte te mbeshtese studentet ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje tematike 

te zgjedhur ne perputhje me kerkesat e DIMN. Metodat baze te punes me literaturen dhe burimet e 

tjera, metodat e perpunimit te te dhenave dhe prezantimit, strukturimi i tezes se diplomes. Studentet 

do te pergatisin dhe  prezantojne pjese te punimit shkencor duke u vleresuar nga nje komision I 

ngritur ne department. 

12 
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Total hours/ semester in & 

out auditors 

Total hours/ 

semester in 

auditors 

Total  week 

hour / in 

auditors 

Total  hours out 

auditors 

lex sem lab detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

NAV 414 Aplikime Software ne Industri 10 250 105 4 3 0 145 

NAV 410 Mekanika e Vibrimit ne Anije 9 225 105 4 3 0 120 

DET 460/ DET 430 
Politika dhe Administrata Detare/ Ekonomi e 

Transportit Detar 10 250 90 
3 2 1 160 

TOTALI 29 725 300 11 8 1 425 

 NAV 421 Konstruksione  Navale 2 8 200 75 3 2 0 125 

S
e
m

. 
II

 

NAV 450 Menaxhim Projekti  Industrial 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 413 Hidrodinamika e Anijes 2 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 430 Anije  Speciale 7 175 75 3 2 0 100 

TOTALI 31 775 300 12 8 0 475 

  

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

NAV 510 Anije me Mbajtje Hidrodinamike 9 225 90 3 3 0 135 

MAT 554 Matematike e Aplikuar 10 250 105 4 3 0 145 

NAV 520 Besueshmeria e Sistemeve Detare 10 250 105 4 3 0 145 

TOTALI 29 725 300 11 9 0 425 

S
e
m

. 
II

 NAV 530 Projektim Anije dhe Raport Projekti 9 225 75 3 2 0 150 

NAV 598 Teze Diplome 22 550 0 0 0 0 550 

TOTALI 31 775 75 3 2 0 700 
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1 NAV 413 

Hidrodinamika e Anijes 2 

Lenda “Hidrodinamika e Anijes 2” synon t‟i jap studentit njohuri te thelluara teorike dhe praktike ne 

lidhje me efektet hidrodinamike qe veprojne ne anije gjate levizjes dhe manovrueshmerise se saj, 

duke mbuluar problemet e lidhura me parashikimin e rezistences dhe fuqise, parashikimin e 

parametrave propulsiv te anijes, kontrollin e drejtimit dhe projektimin hidrodinamik te timonit. 

Thellime ne metodat e parashikimit te fuqise se anijes.Thellime ne metodat e bashkeveprimit helike-

karene.Prova e Autopropulsionit.Parashikimi i fuqise se anijes ne shfrytezimit. Stabiliteti i drejtimit, 

manovrueshmeria, aftesia evoluese. Gjendje te ndryshme te stabilitetit te drejtimit. Prova e 

evolucionit. Treguesit e stabilitetit dhe manovrueshmerise nga prova e evolucionit. Manovra spirale. 

Manovra zeta dhe zig-zag. Treguesit e Nomoto-s. Ekuacionet e levizjes ne forme funksionale dhe 

algjebrike. Ekuacionet e linearizuar te levizjes ndaj efekteve te stabilitetit te drejtimit. Treguesit e 

stabilitetit per anijet. Parametrat nga te cilat varet stabiliteti ne levizjen vijedrejte. Kohet, distancat 

dhe shpejtesite ne fazen e nisjes. Levizja e pershpejtuar, trajtim analitik i perafert. Kohet, distancat 

dhe shpejtesite ne akostim dhe ne ndalim. Frenat Hidrodinamik. Levizja mbrapa. Gjeometria e 

timonit. Hidrodinamika e timonit te izoluar. Timonat ne prani te vorbulles se karenes dhe te helikes. 

Mjetet speciale te drejtimit. Prova e autopropulsionit dhe perpunimi i rezultateve. 

8 

2 NAV 510 

Anije me Mbajtje Hidrodinamike 

Njohja ne thellesi te komponentet e ndryshme te rezistences ne levizje duke zevendesuar karenen e 

nje anijeje dislokuese me karenen e nje anijeje me mbajtje hidrodinamike (e konsideruar si anije e 

shpejte si me ujezhvendosje, ashtu edhe planeruese). Me ndihmen e programeve kompjuterike, 

kryesisht MaxSurf-HullSpeed te jete ne gjendje te beje te gjitha llogaritjet per percaktimin e 

rezistences ne levizje dhe fuqise se duhur te instalimit ne impiantin e fuqise. 

9 

3 MAT 554 

Matematike e Aplikuar 

Teori grafesh. rruget, ciklet, pemet, lidheshmeria, grafet e orientuar. Grafet dhe digrafet Hamiltonian 

dhe Eulerian. Aplikimet. 

10 
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4 NAV 421 

Konstruksione Navale 2 

Materialet dhe strukturat e avancuara. Rendesia industriale e strukturave te avancuara. Aplikimi i 

strukturave/materialeve te avancuar ne industri  si dhe metodat e konstruktimit dhe perdorimi i tyre 

ne aplikime navale ne vecanti dhe prespektiva te mjeteve navale. Aspekte te llogatitjes se vetive te 

strukturave anizoptropike FRP, sandwich. Fabrikimi i materialeve/strukturave te ndryshme te 

avancuara. Aplikimi i strukturave anizotropike pllake dhe membrane ne strukturat navale. Menyrat 

e konstruktimit. Teoria e perkuljes per pllakat dhe membranat. Teknika me elemente te fundem 

(m.e.f.) per problemet pllake dhe membrane. Pllakat e ngarkuara pertej kufitit te rrjedhshmerise 

Hyrje ne optimizimin e strukturave. Aplikime ne strukturat navale. 

8 

5 NAV 410 

Mekanika e Vibrimit  ne Anije 

Vibrimet natyrale, vibrimet e detyruara, shuarja. Vibrimet terthore te traut. Frekuenca vetjake e 

lekundjes se karenes se anijes. Kriteret e pranuara per vibrimet ne anije. Analiza  e vibrimit, 

Ngacmimet. Ngacmimet e shkaktuara nga motorat kryesor Diesel, nga valet. Rezonanca e struktures. 

Vibrimet e shkaktuara nga helika. Parandalimi dhe kujdesi ndaj vibrimeve te anijes. Reduktimi i 

forces ngacmuese. 

9 

6 NAV 430 

Anije Speciale 

Hyrje ne anijet speciale. Te pergjithshme mbi anijet speciale: 1) nga pikepamja e ndertimit si dhe 2) 

nga pikepamja e detyres speciale qe realizojne. Tipet e ndryshme te anijeve. Anijet  Ro-Ro dhe nje 

analize e zhvillimit dhe tipeve te tyre, krahasuar me mjetet e tjere si ato lo-lo etj. Aantazhet dhe 

disavantazhet e tyre etj. Hyrje ne tipet e platformave offshore ne baze te kerkesave te thellesise se 

ujit, koncepteve te gjeometrise dhe instalimit. Strukturat offshore drilling (te germimit), etj. Disa 

aspekte mbi metodologjine e projektimit dhe stadeve te ndryshme te projektimit ne zhvillimin e nje 

projekti offshore. Ngarkesat baze qe aplikohen mbi strukturat offshore dhe teknikat e llogaritjes te te 

tilla ngarkesave. Kerkesat per materialet per strukturat offshore duke perfshire dhe 

korozionin.Principe te ndryshme qe perfshihen ne projektim. Metoda e analizes ne lodhje te tilla si 

metoda deterministike dhe spektrale duke perfshire zgjedhjen e kurbeN S-N, ekuacionet SCF etj. 

7 

7 NAV 530 

Projektim Anije dhe Raport Projekti 

Palët e ndryshme te përfshira në projektimin dhe prodhimin e anijeve. Koncepte te avancuara ne 

lidhje me dimensionimin dhe përcaktimin e peshave te anijes. Përcaktimi i detajuar, i peshave te 

strukturës, pajisjeve dhe mekanizmave. Projektimi i anijes bazuar mbi kërkesën për volumet. 

Vlerësimi i volumeve dhe sipërfaqeve te kërkuara. Përcaktimi i numrit te ekuipazhit. Projektimi i 

9 
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sipërfaqes se trupit te anijes dhe objektivat kryesore te këtij procesit. Analiza e zgjedhjes se formës se 

brinjëve, formës se bashit dhe te kiçit. Projektimi i vijave teorike te anijes me qellim minimizimin e 

fuqisë. Projektimi i drejtpërdrejte i vijave teorike te anijes. Seritë sistematike te karenave te anijeve. 

Përshkrim i shkurtër i serive më të rëndësishme sistematike të karenave të anijeve. Gjenerimi 

matematikor i vijave teorike te trupit te anijes. Kërkesat për energji dhe zgjedhja e makinës se forcës. 

Vlerësimi i rezistencës dhe fuqisë duke përdorur metoda statistikore dhe seritë sistematike të 

karenave. Skemat tipike dhe alternative te zgjedhjes se impiantit lëvizës se anijes. Reduktimi i 

konsumeve, anijet me impakt të vogël ambiental dhe burimet alternative të energjisë. Projektimi 

konceptual dhe paraprak i helikës së anijes. Vlerësimi dhe optimizmi i karakteristikave kryesore të 

helikave. Procedura projektuese e helikës. Projektimi i planeve te përgjithshme te anijeve. Estetika ne 

projektimin e anijes. Kontrolli ne fortësi i trupit te anijes. Ekonomia dhe kontratat ne projektimin e 

anijes. Përpilimi dhe firmosja e kontratave. Vlerësimi i kostove. Ekonomia shfrytëzuese e anijes. 

Kriteret ekonomike gjate projektimit te anijes.(Interesi, vlera aktuale e projektit, shlyerja e kapitalit). 

Shpenzimet Operative. Bazat e projektimit te anijeve për qëllime turistike. Projektimi i vijave teorike, 

zgjedhja e materialit dhe metodës se prodhimit te këtyre mjeteve.  

8 NAV 520 

Besueshmeria e Sistemeve Detare 

Nje veshtrim i shkurter i probabilitetit, statistikes, analiza e tregut dhe elemente te manaxhimit 

financiar. Prezantimi i plote i metodave dhe teknikave te analizes se besueshmerise. Besueshmeria 

detare, vlefshmeria, mirembajtja, zevendesimi dhe vendimet per riparim. Analiza e sigurise dhe e 

rriskut. Teoria FMEA, pema e deshtimeve dhe analiza e pemes se ngjarjeve Aplikime detare. 

10 

9 NAV 414 

Aplikime Software ne Industri 

Vizatimi dhe modelimi ne 3D. Modelimi me siperfaqe dhe renderimi. Modelimi i trupave solide. Gjuha 

e programimit AutoLISP. Formatet e file-ve standard. Hyrje ne Catia. Kufizimet gjeometrike dhe 

dimensionale. Modelimi i trupave solide ne trajte parametrike. Hyrje ne grafiken dhe vizatimin 

inxhinierik. Projektimi asemblues. Hyrje ne Maxsurf. Editim, konceptim dhe perfundim projekti. 

Perdorimi i softeve Maxsurf, Hydromax, Hullspeed. Konceptet baze te projektimit te skafit dhe 

sistemeve te anijes. 

10 

10 NAV 450 

Menaxhim Projekti Industrial 

Pjesa I: Kuadri i manaxhimit te nje projekti; Konteksti i manaxhimit te projektit; Proceset e 

manaxhimit te projektit; Pjesa II: Fushat e dijes se manaxhimit te projekteve –Manaxhimi i integrimit 

te projektit; Manaxhimi i shtrirjes se projektit; Manaxhimi i kohes se projektit; Manaxhimi i kostos se 

projektit; Manaxhimi i cilesise se projektit; Manaxhimi i burimeve njerezore te projektit; Manaxhimi i 

8 
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komunikimeve te projektit; Manaxhimi i riskut te projektit; Manaxhimi i prokurimit/kontraktimit te 

projektit. 
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11 

DET 460 

Politika dhe Administrata Detare 

Lenda synon t'u jap studenteve njohuri analitike ne lidhje me te drejten nderkombetare detare dhe 

politikat e detit; te standarteve ligjore qe rregullojne marredheniet e industrise detare dhe flotes 

tregtare ne hapesirat ujore kombetare dhe nderkombetare. Do te synohet gjithashtu edhe percjellja e 

njohurive analitike te disa prej ceshtjeve dhe problematikave te caktuara ne fushen e te drejtes 

detare ne lidhje me instrumentat dhe kodet ligjore te Organizates Nderkombetare te Detit (IMO), 

konceptit te kombesise dhe regjistrimit te anijes, sigurimit detar, mbrojtjes detare, shpetimit se jetes 

ne det, rregullat nderkombetare te lundrimit, tonazhit te anijeve, ndotjes detare, certifikatave, si dhe 

konceptet ligjore te piraterise dhe terrorizmit.  Objektivi baze i kesaj lende eshte informimi dhe 

analiza qe i behet administrates detare dhe politikave qe ndjek ky institucion ne lidhje me 

menaxhimin sa me te mire te ceshtjeve dhe industrise detare. Ceshtjet si: struktura sa me optimale, 

qellimi dhe objektivi, menaxhimi i te drejtes detare kombetare, transporti detar sa me eficente, 

parandalimi i ndotjes detare, si dhe mireqenia dhe mbrojtja e detareve jane ne qender te vemendjes 

dhe te qellimit te nje administrate detare. Lenda percjell njohuri shume te rendesishme per politikat 

e administrates detare ndermjet shqyrtimit te strukturave dhe politikave te administrative detare nga 

me optimalet ne bote si p.sh. ne shtete si Sh.B.A, France, Suedi, Angli dhe Gjermani. 

10 

DET 430 

Ekonomi e Transportit Detar 

Lenda ka si qellim t‟u jap studenteve njohuri dhe aftesi analitike si funksionon industria detare e 

anijeve, sa lloje sistemesh te transportit detar ekzistojne sot ne bote. Si mund te kryejne nje plan 

ekonomik per anijen ose floten tregetare dhe te perfitojne nga transporti i mallrave, si dhe te 

parashikojne deshtimet e mundeshme nga barrerat ekonomike dhe cmimet ne tregun Europian dhe 

Boteror. Po ashtu tema te tjera jane edhe bazat e ekonomise te transportit detare, marredheniet 

ndermjet ekonomise, tregetise ne det dhe industrise detare, faktori i ekonomise detare kombetare, 

karakteristikat specifike te industrise detare. Ligjet e ekonomise detare te transportit, etj. 
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12 NAV 598 

Teze Diplome 

Synimi i ketij kursi eshte te mbeshtese studentet ne pergatitjen e punimit shkencor mbi nje tematike 

te zgjedhur ne perputhje me kerkesat e DIMN. Metodat baze te punes me literaturen dhe burimet e 

tjera, metodat e perpunimit te te dhenave dhe prezantimit, strukturimi i tezes se diplomes. Studentet 

do te pergatisin dhe  prezantojne pjese te punimit shkencor duke u vleresuar nga nje komision I 

ngritur ne department. 

22 
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Kodi 

 

 

Lënda 
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d
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Tot. orë / 

semestër 

brenda & jashte 

auditorit 

 

Tot. orë / 

semestër 

në 

auditorit 

 

Totali orë / javë në 

auditorit 

 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Modul 2: Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 143 Kimi e Pergjithshme 8 200 75 3 2 0 125 

ENGT 131 / ENGT 132 / 

FRET 131 / GERT 131 / 

GERT 132 / ITAT 131 

Gjuhe e huaj per Fakultetin e Shkencave Teknike: Anglisht 1/ 

Anglisht 2/Frengjisht 1/Gjermanisht 1/ Italisht 1 
6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

S
e
m

. 
II

 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Modul 2: Fizike 2 8 200 75 3 2 0 125 

CS 131 Hyrje ne Programim 8 200 90 3 2 1 110 

EGR 120 Grafike Inxhinierike  6 150 75 3 1 1 75 

TOTALI 30 750 315 12 7 2 435 

 

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

EGR 220 Vizatim Teknik 4 100 45 2 1 0 55 

MAT 175 Algjeber Lineare 8 200 75 3 2 0 125 

EGR 240 Modul 3: Elektronika Analoge 6 150 75 3 1 1 75 

EE 230 Modul 4: Elektroteknike 1 6 150 75 3 1 1 75 

MAT 254 Kalkulus 3 6 150 60 2 2 0 90 
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TOTALI 30 750 330 13 7 2 420 

S
e
m

. 
II

 

EE 232 Modul 4: Elektroteknike 2 6 150 60 3 1 0 90 

EE 248 Bazat e Automatikes 1 6 150 60 3 1 0 90 

EE 231 Modul 3: Elektronike Industriale 6 150 60 3 1 0 90 

EE 240 Sisteme dhe Sinjale 8 200 75 3 2 0 125 

MEK 251 Termodinamika e Aplikuar 4 100 45 2 1 0 55 

TOTALI 30 750 300 14 6 0 450 

 

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

EE 345 Teknologjia e Materialeve Elektrike 6 150 60 3 1 0 90 

EE 361 Makina Elektrike 8 200 90 3 2 1 110 

EE 330 Shperndarja dhe Perdorimi i Energjise Elektrike 8 200 90 3 2 1 110 

EE 346 Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria 6 150 60 3 1 0 90 

TOTALI 28 700 300 12 6 2 400 

S
e
m

. 
II

 

EE 348 Bazat e Automatikes 2 8 200 75 3 2 0 125 

EE 350 Automatet Logjik te Programueshem 6 150 60 3 1 0 90 

EE 370 / EGR 280 Teknika e Sigurimit /Projektimi i Sistemeve Elektromekanike 6 150 60 2 2 0 90 

EE  337 / EE 344 Matje Elektrike / Hyrje ne Sistemet Robotike  6 150 60 3 1 0 90 

EE 398 Teze Diplome 6 150 0 0 0 0 150 

  TOTALI 32 800 255 11 6 0 545 

 TOTAL Bachelor ne INXHINIERI ELEKTRIKE 180 4500 1800    2700 
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Nr. Kodi Pershkrimi i lendes  Kredite 

L
e
n
d
e
 B

a
z
e
 

     

1 CS 131 

Hyrje ne Programim 

Lenda jep nocionet baze te sistemeve te perpunimit te informacionit, si organizohet dhe kodohet 

informacioni ne menyre elektronike dhe si perpunohet ai. Nje ceshtje tjeter e rendesishme perfshin  

menyrat e zgjidhjes se problemeve me ane te ndertimit te algoritmave. Gjithashtu kjo lende na njeh 

me nocionet baze te nje gjuhe programimi sic eshte C. Prezanton sintaksen e saj, instruksionet, 

strukturat kryesore te gjuhes dhe ekzekutimin e programeve ose pjese kodi duke krijuar bazat e 

programimit. 

8 

2 

KIM 143 

 

 

 

 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e 

atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. 

Gjendja e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. 

Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e 

dobet.Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia 

dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse. 

8 

3 MAT 175 

Algjeber Lineare 

Studimi i hapesirave te pergjithshme vektoriale, sistemeve lineare te ekuacioneve, transformimeve 

dhe kompozimeve lineare, eigenvlerat, eigenvektoret, diagonalizimi, modelimi dhe ortogonaliteti. 

Siguron nje kalim ne matematiken formale. 

8 

4 MAT 254 

Kalkulus 3 

Studion vektoret , kordinatat polare , gjeometrine tridimensionale njehsimet diferenciale te 

funksioneve me disa variabla , ekuacionet diferenciale te perpikta , integralet e shumefishte , 

integralet e vijes dhe siperfaqes, fushat vektoriale. 

6 

5 MEK 251 

Termodinamika e Aplikuar 

Njohja me parimet baze te termodinamikes ne sistemet e lengjeve ne gjendje te lenget dhe gazte 

duke u bazuar ciklet kryesor te termodinamikes. Ne kete lende do te trajtohen parimet e 

4 
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termodinamikes, bilanci i energjise dhe entropise per nje volum kontrolli, sistemet e thjeshta me nje 

komponent, me shume komponent, ciklet termodinamike. 

6 

MAT 154 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, 

etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 

MAT 155 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre 

ne industri dhe ekonomi. 

8 

 

 

 

 

 

7 

FIZ 151 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe 

termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe 

valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e 

koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 

studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne 

disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve 

me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre 

gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te 

pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

8 

FIZ 152 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, 

magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura 

atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe 

aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve 

praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, 

matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per 

ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes 

ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per 

studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

8 
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8 

EGR 240 

Elektronike Analoge 

Jep njohuri të plota për qarqet elektronike që përpunojnë sinjalet analog, siç janë qarqet përforcues 

të sinjaleve, qarqet gjenerues të sinjaleve harmonik si dhe të impulseve me forma dhe frekuenca të 

ndryshme,Jep informacion të saktë për elementët përbërës të qarqeve analog, siç janë diodat 

gjysmëpërçuese tranzistorët, qarqet e integruara, përforcuesit operacionalë etj. 

6 

EE 231 

Elektronike Industriale 

Njohuritë bazë mbi çelësat e përgjithësuar dhe komponentët elektronikë, që i sintetizojnë ata si dhe 

sintezen e shndërruesve statik. Shndërruesit A-V te tensionit, Skemat e komanduara një dhe m- 

fazore (me tiristorë) si dhe realizimi i simulimit të tyre me PSPICE. Shndërruesit V-V te tensionit, 

skemat, karakteristikat e ngarkesës si dhe simulimin e tyre. Shndërruesit V-A te tensionit, 

rregullimi me PWM si dhe aplikime praktike. 

6 

9 

EE 230 

Elektroteknike 1 

Lënda synon t‟i japë studentëve njohuritë fillestare mbi bazat e elektroteknikës. Në të jepen 

njohuritë bazë mbi madhësitë elektrike, teoremat baze per llogaritjen e skemave elektrike, metoda 

të thjeshta te analizës së skemave në regjimet sinusoidale. Njohuritë e kësaj lëndë shërbejnë si bazë 

për lëndët e tjera. 

6 

EE 232 

 

 

Elektroteknike 2 

Lënda synon të japë njohuri mbi skemat trefazore, analizën e tyre, katërpolarët, metodat e 

pergjithshme te llogaritjes se skemave elektrike ne regjimet e stabilizuara dhe kalimtare, qarqet 

ekuivalente etj. 

6 

10 EE 240 

Sisteme dhe Sinjale 

Jepen parimet dhe metodat kryesore të analizës së sinjaleve, vetitë e sinjaleve, sinjalet e vijueshme 

në kohë (CT) dhe sinjalet diskrete (DT). Jepen njohuri mbi analizën Furie, paraqitja e sinjaleve me 

anë të serive dhe shnderrimit Furie. Metoda të përpunimit të sinjaleve analoge si kampionimi dhe 

kuantizimi të cilat përdoren për të rritur rendimentin, cilesinë, mundesinë e transmetimit dhe të 

memorizimit të informacionit që bartet nga sinjali. Modulimi në amplitudë (MA) dhe në frekuencë 

(MF) si mënyrë shumë  e domosdoshme për transmetimin e sinjaleve në distancë. Trajtohen 

sistemet të cilët bëjnë përpunimin e sinjaleve nga pika e gjenerimit deri në pikën e marrjes. 

Trajtohet filtrimi dhe shndërrimi i sinjaleve nga Analog në Numerik (A/N) dhe nga Numerik në 

8 
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Analog (N/A). 

11 EE 330 

Shperndarja dhe Perdorimi i Energjise Elektrike 

Njohuri te pergjithshme mbi sistemin elektroenergjitik dhe rrjetin e furnizimit me energji elektrike 

te konsumatoreve urban, industriale dhe rurale. Treguesit kryesore qe karakterizojne cilesine e 

energjise elektrike dhe sigurine e furnizimit te konsumatoreve me energji elektrike. 

8 

 

 

 

12 EE 345 

Teknologjia e Materialeve Elektrike 

Ne kete lende do te trajtohen  lloji i materialeve qe do te perdoren ne fushen e industrise elektrike  

teknologjia e perpunimit te tyre. Do te trajtohen keto tema si mekanika e trupave te 

ngurte,percjellesit,gjysmepercjellesit, dhe izoluesit. Lidhjet metalike,karakteristikat dhe perdorimi i 

tyre, vetite mekanike. Vetite  elektrike dhe teknologjia e perpunimit te metaleve baker- alumin. 

Lidhjet hekur-karbon, celik, giza. Materialet gjysmepercuese. Materialet magnetike, 

ferromagnetizmi, teknologjia e pergatitjes dhe karakteristikat e tyre. Materialet dielektrike, 

ferroelektrik dhe piezoelektrik. Klasifikimi i tyre dhe madhesite e tyre. Pershkrimi i grupeve te 

ndryshme te materialeve polimere,teknologjia qe perdoret, degradimi dhe korrozioni. 

6 

13 EE 346 

Administrimi i Sistemeve Elektrike dhe Siguria 

Në kete lende trajtohen njohuri mbi Sistemet Elektrike dhe rrjetat e furnizimit me energji elektrike 

te konsumatoreve, treguesit kryesore qe karakterizojne cilesine e energjise elektrike dhe sigurine e 

furnizimit te konsumatoreve me energji elektrike. 

6 

14 EE 248 

Bazat e Automatikes 1 

Kjo lëndë  trajton problemet e kontrollit automatik duke u mbështetur në aplikime të ndryshme. 

Jepen njohuri mbi sistemet dinamike të vijueshëm në kohë, analizën e qëndrueshmërisë, cilësisë 

për një sistem kontrolli, rregullatorët si dhe teknikat e projektimit të tyre etj. 

6 

15 EE 361 

Makina Elektrike 

Kjo lëndë synon të japë njohuri të përgjithshme mbi: Materialet percjellese, magnetike e izoluese që 

përdoren në makinat elektrike dhe transformatorët. Njohuri mbi ndërtimin e transformatorëve, 

skemën e zëvendësimit, punimi me ngarkese, humbjet dhe koeficienti i punes se dobishme etj. 

Makinën asinkrone, konstruksionin, skemën e zevendesimit, regjimet e punes, lëshimin, regjimit jo 

8 
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normale etj. Makinat sinkrone, konstruksioni, karakteristikat e gjeneratoreve sinkrone, lidhjen në 

paralel të gjeneratoreve sinkrone etj. Makinat e rrymes se vazhduar, roli i kolektorit, përmirësimin e 

komutimit, karakteristikat e gjeneratorëve dhe motorëve të rrymës së vazhduar etj. 

16 

EGR 120 

Grafike Inxhinierike 

Nje hyrje ne teknikat e projektimit inxhinierik per dizenjimin e objekteve.Parimet dhe metodat me të 

dobishme në inxhinierinë moderne dhe teknologji të cilat perdoren në përcaktimin e marrëdhënieve 

hapësinore të pikave, vijave, planeve, dhe kombinimet e tyre. Njohja me vizatimin inxhinierik dhe 

zhvillimi i aftesive projektuese. 

6 

EGR 220 

Vizatim Teknik  

Projektimi dhe analizat e modelimit te pamjeve te projeksioneve, njohurite baze parametrike, 

struktura, materiali. Standartet, konvencionet e vizatimit permbledhes se bashkimeve dhe 

detalizimeve. Prerjet, pamjet.  

4 

17 EE 348 

Bazat e Automatikes 2 

Kjo lëndë jep njohuri të gjera në lidhje me problemet e kontrollit automatik duke u mbështetur në 

aplikime të ndryshme. Kështu në këtë lëndë jepen njohuri mbi sistemet dinamike me kohë të 

ndërprerë: Paraqitja hyrje-dalje, Lëvizja, Ekuilibri, Qëndrueshmëria, Linearizimi, Analiza në fushën 

e kohës dhe në fushën e frekuencës të sistemeve lineare invariante. Elementët e kontrollit dixhital: 

Sistemet me sinjal te kampionuar, problemi i kampionimit, filtrat anti-aliasing, teknika e analizës 

për sistemet e kontrollit digital. Realizimi në formë dixhitale i rregullatorëve analogë. Sinteza direkte 

e rregullatorit dixhital. 

8 

18 EE 350 

Automatet Logjik të Programueshëm 

Ky kurs synon t‟i njoh studentët me ndërtimin dhe programimin e sistemeve të komanduara dhe 

kontrolluara me PLC. Theksi i kursit vihet në ndërtimin e kontrolleve të programueshëm në mënyrë 

të tillë që të jenë në gjendje që të drejtojnë dhe të kontrollojnë një proçes industrial. 

6 
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19 EE 370 

 

Teknika e Sigurimit 

Lënda synon tu jap studentëve njohuri të përgjithshme mbi tekniken e sigurimit, veprimin e rrymës 

elektrike, ndihmën e parë. Ajo synon të jap njohuri praktike në këto fusha. Lënda jep gjithashtu 
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njohuri mbi tokëzimin dhe nulëzimin mbrojtës, normat dhe legjislacionin në fuqi etj. 

 

6 

 

 

EGR 280 

Projektimi i Sistemeve  Elektromekanike 

Jepen parimet dhe metodat kryesore të analizës së sistemeve elektromekanike. Ne kete lende 

trajtohen problemet kryesore te teorise se konstruksionit te makinave elektrike dhe 

transformatoreve sic jane: ndertimi i berthames magnetike, i peshtjellave dhe izolimi i tyre, 

percaktimi i permasave kryesore te makinave elektrike dhe te transformatoreve, ventilimi dhe 

ngrohja e tyre etj. Duke patur parasysh ngjashmerine e dukurive qe lidhen me projektimin e 

makinave elektrike (te rrymes alternative dhe te vazhduar, makines sinkrone dhe asinkrone etj) dhe 

transformatoreve, mjaft probleme jane trajtuar se bashku per te gjitha llojet e makinave elektrike 

dhe transformatoreve. 

20 

EE 337 

 

Matje Elektrike 

Lënda synon ti japë studentëve njohuri të thelluara mbi matjet elektrike. Në të jepen njohuri të 

thelluara mbi aparatet e matjeve elektrike, transformatoret mates te rrymes dhe te tensionit, 

matjen e madhesive elektrike, aparatet mates elektronike, amplifikatorët operacionale. Sinjalet dhe 

Zhurmat, klasifikimi i tyre, shdërruesi ADC dhe DAC, sistemet e mbledhjes se te dhenave etj. 

6 

EE 344 

Hyrje ne Ristemet Robotike 

Trajtohen tema te rendesishme ne robotike duke perfshire gjeometrine, kinematikat direkte dhe 

inverse te robotit, dinamikat, dhe kontrolli i pozicionit dhe i shpejtesise se  manipulatoreve robotik. 

Ne teresi paraqiten mjetet e nevojshme matematike per te pershkruar  levizjen ne hapesire te trupit 

te ngurte.  Planifikimi i punes dhe i rruges nepermjet rregullatoreve te levizjes.  Matricat Jakobiane, 

levizja diferenciale dhe gjendjet robotike . Simulimet kompjuterike dhe demostrimet laboratorike. 

21 

ENGT 

131 

Anglisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën angleze. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 
6 

ENGT 

132 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. 
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Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

GERT 

131 

Gjermanisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën gjermane. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

GERT 

132 

Gjermanisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

ITAT 131 

Italisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën italiane. 

Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

FRET 

131 

Frengjisht 1 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën frenge. Ne 

këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 
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 22 EE 398 

Teze Diplome 

Nje projekt individual qe ka per qellim te sintetizoje njohurite dhe aftesite e fituara ne kurrikulen 

perkatese. Kerkohet raportim me shkrim dhe prezantim me goje. 

6 
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Departamenti i Shkencave Nautike 

Cikli i Studimit  Bachelor 

Bsc në Navigacion 
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V
it
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I 
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e
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Kodi  Lënda  

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semestër  

brenda & 

jasht 

auditorit 

Tot. orë 

/ 

semestër 

në 

auditorit 

Totali orë / 

javë në 

auditorit 

Totali orë  

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Modul 2: Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 143 Kimi e Pergjithshme 8 200 75 3 2 0 125 

DET 131/ DET 132/ CST 

130 

Ekologji Detare/ Historia e Artit Detar/ Teknologji Informacioni 

dhe Komunikimi 
6 150 75 2 2 1 75 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

S
e
m

. 
II

 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Modul 2: Fizike 2                   8 200 75 3 2 0 125 

DET 121 Hartografi Lundrimore 8 200 90 3 2 1 110 

ENGT 132 Anglisht 2 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

  

V
it

i 
2
 S
e
m

. 
I 

DET 211 Standartet e Sigurise Detare 8 200 75 3 2 0 125 

DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi 7 175 75 3 2 0 100 

DET 213 Lundrim Bregdetar 8 200 75 3 2 0 125 

DET 215 Bazat e Njohjes se Anijes 7 175 75 3 2 0 100 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

S
e
m

. 

II
 DET 221 Drejtim Anije 8 200 75 3 2 0 125 
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DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije 8 200 75 3 2 0 125 

DET 223 Elektronika dhe Aparaturat Navigacionale 7 175 75 3 2 0 100 

NAV 223 Teori Anije 7 175 75 3 2 0 100 

TOTALI 30 750 300 12 8 0 450 

  

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

DET 311 Navigacion Elektronik 8 200 75 3 2 0 125 

DET 312 Astronomi Detare 8 200 75 3 2 0 125 

DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar 8 200 75 3 2 0 125 

DET 314 Radiokomunikim Detar 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 32 800 300 12 8 0 500 

  

DET 321 Menaxhim Anije 8 200 75 3 2 0 125 

DET 322 E drejta Detare 8 200 75 3 2 0 125 

DET 325    Praktike Lundrimore 5 125 75 0 5 0 50 

DET 398 Teze Diplome 7 175 0 0 0 0 175 

  28 700 225 6 9 0 475 
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Nr

. 

 

Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  

 

Kredite 

L
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n
d
e
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e
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e
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h
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e
 

    

 

 

 

1 

 

 

MAT 154 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, 

etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 

MAT 155 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre 

ne industri dhe ekonomi. 

8 

2 KIM 143 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e 

atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. Gjendja 

e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. 

Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e 

dobet.Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia 

dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse. 

8 

3 FIZ 151 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe 

termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe 

valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e 

koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 

studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne 

disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 

nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre 

gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te 

8 
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pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

FIZ 152 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, 

magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura 

atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin 

e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta 

e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, 

biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e 

njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 

studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e 

shkencave dhe inxhinierive. 

8 

4 DET 211 

Standartet e Sigurise  Detare 

Lenda duke pasur si qellim rritjen e sigurise se jetes se detareve dhe te anijes ne det, synon t‟i pajis 

navigatoret e ardhshem me njohurite baze lidhur me kerkesat qe shtrohen per mjetet e shpetimit ne 

anije ne perputhje me standartet nderkombetare te detit, si dhe perdorimin e tyre me efektivitet ne 

rastet e emergjencave.  Lenda gjithashtu synon t‟u percjell njohuri thelbesore studenteve ne lidhje 

me sigurine detare, dhe ne vecanti te trajtoj ceshtje te rendesishme si shpetimi i jetes ne det, njohja 

dhe perdorimi i pajisjeve detare te sigurise se jetes, elementet kryesor te Konventes Nderkombetare 

mbi Shpetimin e Jetes ne Det 1974, ndihma ndaj personave te rrezikuar ne det dhe anije gjate 

lundrimit, teknikat e mbijeteses ne det etj. Programi synon edhe percjelljen e njohurive ne lidhje me 

operacionet e kerkim-shpetimit (SAR), perdorimin e Manualit te Kerkim-Shpetimit te IMO-s, sigurine 

e jetes se personave ne anijet pasagjere, si dhe pajisjet dhe sistemet dixhitale per fatkeqesite detare, 

si psh EPRIB dhe SART. 

8 

5 DET 212 

Meteorologji dhe Oqeanografi 

Kjo lende ka per qellim t‟i pajis studentet e deges se navigacionit me njohurite baze te 

hidrometerelogjise, presionet atmosferike ne oqeane dhe det, me karakteristikat e ererave detare,  

rrymes detare, efekteve batice-zbatice, temperatures se ujit te detit, me valezimet dhe forcen e tyre.  

Gjithashtu lenda jep njohuri thelbesore mbi oqeanet, karakteristikat e tyre, kripeshmerine e ujit, me 

perberjen e fundit te deteve, oqeaneve, efektet e cikloneve, tajfuneve, dhe tornadove duke u 

mundesuar navigatoreve te bejne parashikimet e tyre hidrometereologjike, per te realizuar nje 

7 
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lundrim sa me te sigurt ne bregdet dhe oqean. 

6 DET 213 

Lundrim Bregdetar 

Lenda trajton teorine e projeksioneve hartografike,  si dhe paraqitjen e sferes tokesore ne harte.  Po 

ashtu shpjegon llojet e hartave detare, elementet dhe shenjat navigacionale, simbolet e tyre, lundrimi 

ne afersi te bregdetit, barazvijat lundrimore dhe gjeometrine navigacionale ne percaktimet pamore te 

pozicionit te anijes, si dhe gabimet dhe analizat e tyre.  Njehsimi analitik dhe grafik i rruges te anijes, 

planifikimi dhe zbatimi i i rruges te anijes, si dhe puna ne hartat detare eshte nje tjeter qellim i kesaj 

lende. Percaktimi i drejtimeve dhe distancave ne hartat detare,  kataloget e hartave detare dhe 

botimet e tjera per lundertaret, manovrat per bregezim -c‟bregezim si dhe qendrim ne spirance jane 

tjeter qellim i lendes.  Lenda ofron gjithashtu edhe njohuri baze ne lidhje me pajisjet, mjetet, 

aparaturat navigacionale dhe agregatet e anijes. 

8 

7 DET 221 

Drejtim Anije 

Lenda ka per qellim te jap njohuri dhe konceptet baze te artit te drejtimit dhe manovrimit te anijes, 

dhe synon te pajis navigatoret e ardhshem me aftesite profesionale dhe intuiten  per t‟u dhene 

zgjidhjen e duhur e te sigurt te gjitha situatave te ndryshme e te papritura qe mund te krijohen ne 

det ne lidhje me elementet manovrues.  Disa nga temat qe trajtohen jane, parimet e drejtimit te 

anijes, faktoret qe ndikojne ne drejtueshmerine e anijes, bashkepunimi i grupit helike-timon, 

bregezimi e qendrimi i anijes ne spirance, lundrimi ne kanale e thellesi te vogla, lundrimi ne mot te 

keq, rimorkimi, renia e nxjerrja e anijes nga cekina etj.  Gjithashtu do te synohet edhe njohja e 

Rregullave Nderkombetare te Parandalimit te Perplasjeve ne Det me qellim shmangien e aksidenteve 

ne det. 

8 

8 DET 222 

Operacionet e Emergjences ne Anije 

Lenda synon te jap informacionin e nevojshem ne lidhje me shkaqet, problemet, avarite dhe pasojat e 

renies se zjarrit ne anije. Po ashtu kjo lende synon te jap informacion se si personeli te mbrohet nga 

zjarri ne anije,  si te parandaloj ate, shkaqet dhe masat paraprake, mjetet e shuarjes se zjarrit, dhe si 

behet organizimi i personelit per te fikur zjarrin brenda ne anije. Nder temat kryesore qe mbulon kjo 

lende jane edhe sistemet e emergjences per mbrojtjen nga uji ne anije dhe avarite e tjera ne lidhje me 

skafin e anijes. Trajtohen gjithashtu kujdesi per jeten e ekupazhit dhe pasagjereve ne anije, ndihma 

e pare mjekesore dhene personave te plagosur ne anije, dhe evakuimi i personave te lenduar sipas 

standarteve te IMO-s. 

8 
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9 DET 311 

Navigacion Elektronik 

Nepermjet kesaj lende studentet duhet te pervetesojne njohurite baze ne lidhje me shfrytezimin me 

efektivitet te radarit gjate lundrimit, bllok-skemen e radarit,  frekuencat ose bordet qe aplikon radari, 

fuqine fiktive te trasmetimit, distancen minimale e maksimale te zbulimit dhe ekuacionit te radarit.  

Po ashtu shpjegohen edhe faktoret qe ndikojne ne largesimatjen e radarit, radaret me efekt dople, 

radari ne rregjim impulsiv, radari i ndjekjes se shenjave, radar kerkimi, radar pergjegjes, si dhe 

pajisje sateliore SARTI. Lenda ka si qellim baze dhe trajton gjeresisht lundrimin ne det te hapur dhe 

ne oqeane, pajisjet dhe sistemet radionavigacionale, sistemet navigacionale hiperbolike, sistemet 

satelitore, radiofeneret, si dhe trupat qiellore dhe shfrytezimi i tyre ne percaktimin e pozicionit te 

anijes ne det te hapur dhe oqean etj. 

8 

10 DET 312 

Astronomia Detare 

Lenda synon dhenien e njohurive e koncepteve baze te orientimit e percaktimit te vendndodhjes se 

anijes me metoda astronomike larg pamjes nga bregu.  Ne funksion te ketij qellimi jane shqyrtimi i 

ceshtjeve qe kane te bejne me sferen qiellore dhe koordinatat sferike, levizja e vertete dhe e dukshme 

e trupave qiellore, Sistemi Diellor, Hena, yjet dhe yjesite.  Elemente te tjere te kesaj lende jane  koha 

yjore e diellore,  koha ne meridian te ndryshem,  aparatet mates te kohes, almanaket astronomik 

detare, globi yjor e yllkerkuesi, dhe sekstanti. Po ashtu, lenda shpjegon edhe menyrat e matjes se 

lartesise se trupave qiellore, korrigjimin e busulles me metoda astronomike, menyrat e percaktimit 

me trupa te ndryshem qiellore, si dhe me anen e matjes se njepasnjeshme te lartesive te Diellit, si 

dhe saktesine e percaktimit te vendndodhjes se anijes me metodat astromike. 

8 

11 DET 313 

Teoria dhe Teknika e Transportit Detar 

Kjo lende trajton gjeresisht njohurite lidhur me teknologjine e perpunimit te anijeve te transportit 

detar ne pergjithesi, dhe ne vecanti ato te ngarkesave te pergjithshme, te mallrave rifuxho, te 

mallrave te rrezikshme, dhe te transportit te kontenierve.  Ne kete lende trajtohen edhe njohurite mbi 

tipet e anijeve qe perdoren ne transportin detar, strategjite e zhvillimit te anijeve, kompanive detare 

dhe portuale, menaxhimii burimeve njerezore ne anije, si dhe manualet dhe rregullat e ndryshme 

nderkombetare per ruajtjen e stabilitetit dhe qendrueshmerise se anijes ne lundrim. 

8 

12 DET 314 

Radiokomunikimi Detar 

Lenda synon t‟i njoh studentet me menyrat e komunikimit vizual, audio dhe elektronik ne det per 

rastet e ndryshme si fatekeqesite, urgjencat, rastet e sigurise, dhe situatave normale te lundrimit. Po 

ashtu synon percjelljen e njohurive ne lidhje me pajisjet qe perdoren per radio-komunikimin detar, 

8 
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me kodet detare ne perdorim, si dhe certifikata dhe dokumentacionin e kerkuar te mbajtur ne anije. 

Nje vend te vecant i kushtohet sistemit te komunikimit per sigurine dhe fatekeqesine detare globale 

(G.M.D.S.S) si dhe kerkesave sipas SOLAS dhe pajisjet e kerkuara ne menyre detyruese ne anije. 

13 DET 321 

Menaxhim Anije 

Teoria e Menaxhimit te anijeve jep njohuri per parimet themelore te organizimit dhe planizimit te 

masave per drejtimin e sigurte, dhe pa pasoja te anijeve te transportit detar.  Ketu trajtohen njohuri 

mbi standartet nderkombetare per menaxhimin, administrimin dhe drejtimin bashkekohor te 

kompanive te menaxhimit te anijeve, si dhe ruajtjes se ambjentit detar nga ndotjet. Kjo lende ka per 

qellim t‟ju jape studenteve njohuri lidhur me masat operacionale, menaxhuese dhe administrative 

mbi ndotjet detare dhe bregdetare nga mbetjet hidrokarbure dhe te ngurta te anijeve qe lundrojne ne 

keto zona - vecanerisht ne zonat ujore ku transporti detar ka nje rol te rendesishem ne ekonomine e 

atij vendi, dhe keto lloj ndotjesh shkaktojne pasoja te renda per faunen, floren, ekologjine detare si 

dhe per shendetit e njeriut 

8 

14 DET 322 

 E Drejta Detare 

Lenda synon t‟u jap studenteve njohuri analitike ne lidhje me te drejten nderkombetare detare dhe 

politikat e detit; te standarteve ligjore qe rregullojne marredheniet e industrise detare dhe flotes 

tregtare ne hapesirat ujore kombetare dhe nderkombetare. Gjithashtu lenda do te mundesoj 

pervetesimin e njohurive mbi konventat dhe rregullave kryesore nderkombetare te detit. Do te 

synohet gjithashtu edhe percjellja e njohurive analitike te disa prej ceshtjeve dhe problematikave te 

caktuara ne fushen e te drejtes detare ne lidhje me instrumentat dhe kodet ligjore te Organizates 

Nderkombetare te Detit (IMO), konceptit te kombesise dhe rregjistrimit te anijes, sigurimit detar, 

mbrojtjes detare, shpetimit se jetes ne det, rregullat nderkombetare te lundrimit, tonazhit te anijeve, 

ndotjes detare, certifikatave, si dhe konceptet ligjore te piraterise dhe terrorizmit. 

8 

15 NAV 223 

Teori Anije 

Kjo lende synon te ofroj konceptet themelore dhe njohuri analitike mbi gjeometrine navale te anijeve, 

stabilitetin dhe dinamiken e mjeteve te ndryshme detare, si dhe efektet qe kane ngarkesat e 

ndryshme ne anije ne lidhje me stabilitetin e saj, me qellim te nje menaxhimi sa me te mire dhe te 

shpejte te situatave te ndryshme qe kane lidhje me ekuilibrin, stabilitetin dhe manovrushmerine e 

ketyre mjeteve detare ne kushte te ndryshme atmosferike, teknike dhe navigacionale lundrimi dhe 

shfrytezimi ne menyre optimale. 

7 
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16 DET 223 

Elektronika dhe Aparaturaturat Navigacionale 

Kjo lende synon te shpjegoje bazat e elektronikes ne pergjithesi, si dhe te shpjegoj ne menyre 

analitike dhe matematikore teorite baze te ndertimit, perberjes, funksionit dhe perdorimit te te gjithe 

aparaturave elektronike dhe jo-elektronike navigacionale ne uren e komandimit dhe lokalet e tjera te 

anijes, si dhe aparaturat navigacionale ne kontekstin e levizjes se anijeve. Analiza e shume 

elementeve te rendesishme dhe komponenteve te Pajisjeve Teknike te Lundrimit si psh GPS,  radari 

detar, radio-komunikacioni busulla magnetike,  aparaturat elektronike per te matur thellesine,  

pajisjet per matjen e shpejtesise, thellesine e detit, eren, si dhe hartat elektronike dhs sistemet 

satelitore jane temat me kryesore qe do te studjohen ne kete lende. 

7 

17 DET 215 

Bazat e Njohjes se Anijes 

Kjo lende jep njohurite fillestare te ndertimit dhe funksionimit te anijes. Jep pershkrime te mjeteve 

ndihmese ne sherbim te drejtuesve dhe ekuipazhit te anijes. Studenti merr njohuri per anijen , per 

lidhjet detare , mirembajtjen  e anijes, llojet e cimave dhe kavove qe perdoren  ne ndihme  te 

veprimtarise se perditeshme te anijes. Gjithashtu studenti merr njohuri mbi paisjet e anijes si: 

spirancat, gadinat, timonin, kalunet, hambaret , paisjet ngritese dhe paisjet e akostimit. 

7 

18 
ENGT 

132 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. Ne 

këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

6 

19 DET 121 

Hartografi Lundrimore 

Hartat detare lundrimore qendrojne ne bazen e publikimevet detare lundrimore. DET 121 synon te 

pajise studentet te deges se navigacionit me elementet baze te formes dhe permasave te sferoidit 

tokesor, me rrafshet kryesore, boshtet dhe pikat e orientimit ne sferoid. Ne vazhdim lenda synon te 

jape njohuri mbi gjeografine detare duke trajtuar ndarjen e hapsirave ujore, oqeanet, detet, lumenjte 

e lundrueshem, rruget detare, ngushticat dhe kalimet lundrimore. 

Njohja me historikun e hartave detare lundrimore perben nje nga elementet qe do trajtohen ne 

vazhdimesi e ndjekur kjo me metodat e perdorura per ndertimin e hartave detare modern. Ne kete 

aspekt jepen njohuri baze mbi format kryesore te projeksioneve hartografike duke qendruar ne 

trajtimin dhe analizen e vecorive te seciles metode. 

Hartat Merkatore studjohen me gjeresisht ne vazhdim duke dhene njohuri te plota mbi ndertimin 

8 



        GUIDA E STUDENTIT 2014-2015 
 

 
393 

dhe permbajtjen e tyre. Ne vazhdim jepen njohuri mbi hartat detare lundrimore elektronike. Studenti 

merr njohuri te plota mbi formatet raster dhe vektor te hartave elektronike, si dhe njihet  pajisjet 

kompjuterike, ne bordin e anijes, qe perdorin hartat detare elektronike. 

Perditesimi i te dhenave te hartave detare lundrimore dhe njohja me botimet e ndryshme lundrimore 

ne sherbim te saj jane gjithashtu njohuri qe kjo lende synon te percjelle te studentet. 

20 DET 325 

Praktike Lundrimore 

Kjo lende u jep studenteve trajnimin, shprehite dhe aftesite praktike ne bordin e anijeve duke u 

bazuar edhe ne leksione teorike. Lenda ne fjale synon ne njohjen e elementeve baze praktik ne lidhje 

me aparaturat navigacionale dhe elektronike, drejtimin dhe manovrimin e anijes,  punen ne harte, 

radio-komunikimin ne anije, si dhe me sistemet AIS, GMDSS & NAFTEX, rregullat nderkombetare te 

parandalimit te perplasjeve te anijeve ne det, menaxhimin e burimeve njerezore, sistemet inxhinjerike 

dhe elektrike ne anije etj. 

5 
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DET 131 

Ekologji Detare 

Ekologjia Detare është studimi shkencor i jetës detare-habitateve, popullsia, dhe ndërveprimet midis 

organizmave dhe mjedisit përreth duke përfshirë faktorët jo-jetësore fizike dhe kimike të cilat 

ndikojnë në aftësinë e organizmave për të mbijetuar dhe riprodhuar dhe faktorët jetësore  qeniet e 

gjalla ose materiale të cilat direkt apo indirekt prekin një organizëm në mjedisin e tij. 

Ekologjia Detare është një nëngrup i studimit të biologjisë detare dhe përfshin vëzhgime  biokimike,, 

nivelet qelizore individuale, dhe të komunitetit si dhe studimi i ekosistemeve detare dhe biosferës. 

Studimi i ekologjisë detar përfshin gjithashtu ndikimin e gjeologjisë, gjeografisë, meteorologjisë, 

kimisë dhe fizikës në mjediset detare. Në disa mënyra, ekologjia detare është më komplekse se 

studimi relativisht i drejtpërdrejtë e një organizimi të veçantë ose të mjedisit për shkak të 

ndërlidhjeve të shumta, marrëdhëniet jetësore dhe ndikimin e shumë faktorëve në një mjedis të 

veçantë. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

DET 132 

Historia e Artit Detar 

Historia e Artit Detar synon te percjelli te studenti nje pasqyre te shkurter te fazave historike neper te 

cilat ka kaluar zhvillimi i lundrimit nga lashtesia deri ne ditet tona. Njekohesisht ne kete kuader 

synohet te evidentohet impakti qe zhvillimi i lundrimit ka patur ne zhvillimin e shoqerise njerezore. 

Lundrimi detar eshte nje proces qe mundeson levizjen nga nje vend ne nje tjeter. Levizje te tilla 
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kuptohet jane te motivuara dhe kryhen ne kushte te pershtateshme ekonomike dhe sigurie. Keto dy 

kushte karakterizojne perhere lundrimin detar i cili eshte ne sinkron me evolucionin e shoqerise 

njerezore pasi edhe pse ndryshojne teknikat, mjetet, skenaret funksioni i tij eshte perhere i njejti. Ne 

kete prizem lundrimi detar shihet si nje ure lidhese ndermjet popujve duke mundesuar shkembimet 

ekonomik-tregetare e kulturore, duke sherbyer si nje shtyse e fuqishme per zhvillimin e njerezimit. 

Rendesia e lundrimit ka diktuar vazhdimisht politikat e fuqive detare per te dominuar dhe 

kontrolluar detet e oqeanet, kesisoj shpesh here ka qene edhe burim konfliktesh ndermjet tyre. 

Historia e Artit Detar eshte nje sinteze e momenteve dhe fakteve historike qe lidhen drejteperdrejte 

me lundrimin detar, analizuar nga pikepamja ekonomike-politike. 

CST 130 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 

Kursi ka per qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e kompjuterit si dhe te inkurajoje zhvillimin e 

aftesive analitike dhe projektuese te aplikueshme ne shume aspekte te jetes se perditshme. 

Ceshtjet kryesore qe trajtohen ne kete kurs lidhen me: koncepte te pergjithshme mbi harduerin dhe 

softuerin e nje sistemi kompjuterik, rrjetat e kompjuterave dhe Internetin, zgjidhjen e problemeve 

dhe projektimin e algoritmave. Do te praktikojme aplikacione te teknologjise se informacionit dhe 

komunikimit ne perpunimin e tekstit, perpunimin e tabelave, menaxhimin e bazave te te dhenave, 

prezantimin e informacionit dhe projektimin e faqeve Web. 
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22 

DET 398 

Teze Diplome 

Studentet kane te drejte te marin tezen e diplomes kur kane shlyer te gjithe programin mesimor te 

detyruar ne baze te rezultateve te arritura dhe konform rregullores se diplomimit te Departamentit te 

Shkencave  Detare. Teza paraqitet me shkrim dhe mbrohet perpara nje komisioni me goje. 

7 
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Departamenti i Shkencave Nautike 

Cikli i Studimit  Bachelor 

Bsc në Navigacion dhe Peshkim Detar 
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V

it
i 

I 

S
e
m

e
s
tr

i 

Kodi Lënda 

K
re

d
i 

Tot. orë / 

semester 

Brenda & 

jasht 

auditorit 

Tot. orë 

/ 

semester 

në 

auditorit 

Totali orë / 

javë në 

auditorit 

Totali orë 

jashtë 

auditorit 

lex sem lab detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

MAT 154 Modul 1: Kalkulus 1 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 151 Modul 2: Fizike 1 8 200 75 3 2 0 125 

KIM 143 Kimi e Pergjithshme 8 200 75 3 2 0 125 

DET 131/ DET 132/ CST 

130 

Ekologji Detare/ Historia e Artit Detar/ Teknologji Informacioni 

dhe Komunikimi 
6 150 75 2 2 1 75 

TOTALI 30 750 300 11 8 1 450 

S
e
m

. 
II

 

MAT 155 Modul 1: Kalkulus 2 8 200 75 3 2 0 125 

FIZ 152 Modul 2: Fizike 2                   8 200 75 3 2 0 125 

DET 121 Hartografi Lundrimore 8 200 90 3 2 1 110 

ENGT 132 Anglisht 2 6 150 75 3 2 0 75 

TOTALI 30 750 315 12 8 1 435 

  

V
it

i 
2
 S
e
m

. 
I 

DET 211 Standartet e Sigurise Detare 8 200 75 3 2 0 125 

DET 212 Meteorologji dhe Oqeanografi 7 175 75 3 2 0 100 

DET 213 Lundrim Bregdetar 8 200 75 3 2 0 125 

DET 215 Bazat e Njohjes se Anijes 7 175 75 3 2 0 100 

TOTALI 30 750 300 12 8 0  450 

S
e
m

. 

II
 DET 221 Drejtim Anije 8 200 75 3 2 0 125 
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DET 222 Operacionet e Emergjences ne Anije 8 200 75 3 2 0 125 

BIO 210 Biologji Detare 8 200 75 3 2 0 125 

NAV 223 Teori Anije 7 175 75 3 2 0 100 

TOTALI 31 775 300 12 8 0 475 

  

V
it

i 
3
  

S
e
m

. 
I 

DET 311 Navigacion Elektronik 8 200 75 3 2 0 125 

DET 312 Astronomia Detare 8 200 75 3 2 0 125 

DET 313 Teoria dhe Teknika e Transportit Detar 8 200 75 3 2 0 125 

DET 314 Radiokomunikim Detar 8 200 75 3 2 0 125 

TOTALI 32 800 300 12 8 0 500 

  

DET 324 Teknika dhe Menaxhim Peshkimi 8 200 75 3 2 0 125 

BIO 320 Ihtiologji 7 175 75 3 2 0 100 

DET 325 Praktike Lundrimore 5 125 75 0 5 0 50 

DET 398 Teze Diplome 7 175 0 0 0 0 175 

  27 675 225 6 9 0 450 

  

 

 

 

 

Nr. 

 

Kodi 

 

Pershkrimi i lendes  

 

Kredite 
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1 

 

 

MAT 154 

Kalkulus 1 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogaritja e siperfaqeve dhe 

volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinieri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, 

etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem. 

8 

MAT 155 

Kalkulus 2 

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre 

ne industri dhe ekonomi. 

8 

 

 

2 

KIM 143 

Kimi e Pergjithshme        

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e 

atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. Gjendja 

e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. 

Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e 

dobet.Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia 

dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse. 

8 

3 

FIZ 151 

Fizike 1 

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe 

termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe 

valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e 

koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e 

studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne 

disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me 

nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre 

gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te 

pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive. 

8 

FIZ 152 

Fizike 2 

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: 

elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, 

magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura 

atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin 

e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta 

8 
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e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, 

biologjia, informatika;  pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e 

njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e 

studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e 

shkencave dhe inxhinierive. 

4 DET 211 

Standartet e Sigurise  Detare 

Lenda duke pasur si qellim rritjen e sigurise se jetes se detareve dhe te anijes ne det, synon t‟i pajis 

navigatoret e ardhshem me njohurite baze lidhur me kerkesat qe shtrohen per mjetet e shpetimit ne 

anije ne perputhje me standartet nderkombetare te detit, si dhe perdorimin e tyre me efektivitet ne 

rastet e emergjencave.  Lenda gjithashtu synon t‟u percjell njohuri thelbesore studenteve ne lidhje 

me sigurine detare, dhe ne vecanti te trajtoj ceshtje te rendesishme si shpetimi i jetes ne det, njohja 

dhe perdorimi i pajisjeve detare te sigurise se jetes, elementet kryesor te Konventes Nderkombetare 

mbi Shpetimin e Jetes ne Det 1974, ndihma ndaj personave te rrezikuar ne det dhe anije gjate 

lundrimit, teknikat e mbijeteses ne det etj. Programi synon edhe percjelljen e njohurive ne lidhje me 

operacionet e kerkim-shpetimit (SAR), perdorimin e Manualit te Kerkim-Shpetimit te IMO-s, sigurine 

e jetes se personave ne anijet pasagjere, si dhe pajisjet dhe sistemet dixhitale per fatkeqesite detare, 

si psh EPRIB dhe SART. 

8 

5 DET 212 

Meteorologji dhe Oqeanografi 

Kjo lende ka per qellim t‟i pajis studentet e deges se navigacionit me njohurite baze te 

hidrometerelogjise, presionet atmosferike ne oqeane dhe det, me karakteristikat e ererave detare,  

rrymes detare, efekteve batice-zbatice, temperatures se ujit te detit, me valezimet dhe forcen e tyre.  

Gjithashtu lenda jep njohuri thelbesore mbi oqeanet, karakteristikat e tyre, kripeshmerine e ujit, me 

perberjen e fundit te deteve, oqeaneve, efektet e cikloneve, tajfuneve, dhe tornadove duke u 

mundesuar navigatoreve te bejne parashikimet e tyre hidrometereologjike, per te realizuar nje 

lundrim sa me te sigurt ne bregdet dhe oqean. 

7 

6 DET 213 

Lundrim Bregdetar 

Lenda trajton teorine e projeksioneve hartografike,  si dhe paraqitjen e sferes tokesore ne harte.  Po 

ashtu shpjegon llojet e hartave detare, elementet dhe shenjat navigacionale, simbolet e tyre, lundrimi 

ne afersi te bregdetit, barazvijat lundrimore dhe gjeometrine navigacionale ne percaktimet pamore te 

pozicionit te anijes, si dhe gabimet dhe analizat e tyre.  Njehsimi analitik dhe grafik i rruges te anijes, 

planifikimi dhe zbatimi i i rruges te anijes, si dhe puna ne hartat detare eshte nje tjeter qellim i kesaj 

lende. Percaktimi i drejtimeve dhe distancave ne hartat detare,  kataloget e hartave detare dhe 

8 
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botimet e tjera per lundertaret, manovrat per bregezim -c‟bregezim si dhe qendrim ne spirance jane 

tjeter qellim i lendes.  Lenda ofron gjithashtu edhe njohuri baze ne lidhje me pajisjet, mjetet, 

aparaturat navigacionale dhe agregatet e anijes. 

7 DET 221 

Drejtim Anije 

Lenda ka per qellim te jap njohuri dhe konceptet baze te artit te drejtimit dhe manovrimit te anijes, 

dhe synon te pajis navigatoret e ardhshem me aftesite profesionale dhe intuiten  per t‟u dhene 

zgjidhjen e duhur e te sigurt te gjitha situatave te ndryshme e te papritura qe mund te krijohen ne 

det ne lidhje me elementet manovrues.  Disa nga temat qe trajtohen jane, parimet e drejtimit te 

anijes, faktoret qe ndikojne ne drejtueshmerine e anijes, bashkepunimi i grupit helike-timon, 

bregezimi e qendrimi i anijes ne spirance, lundrimi ne kanale e thellesi te vogla, lundrimi ne mot te 

keq, rimorkimi, renia e nxjerrja e anijes nga cekina etj.  Gjithashtu do te synohet edhe njohja e 

Rregullave Nderkombetare te Parandalimit te Perplasjeve ne Det me qellim shmangien e aksidenteve 

ne det. 

8 

8 DET 222 

Operacionet e Emergjences ne Anije 

Lenda synon te jap informacionin e nevojshem ne lidhje me shkaqet, problemet, avarite dhe pasojat e 

renies se zjarrit ne anije. Po ashtu kjo lende synon te jap informacion se si personeli te mbrohet nga 

zjarri ne anije,  si te parandaloj ate, shkaqet dhe masat paraprake, mjetet e shuarjes se zjarrit, dhe si 

behet organizimi i personelit per te fikur zjarrin brenda ne anije. Nder temat kryesore qe mbulon kjo 

lende jane edhe sistemet e emergjences per mbrojtjen nga uji ne anije dhe avarite e tjera ne lidhje me 

skafin e anijes. Trajtohen gjithashtu kujdesi per jeten e ekupazhit dhe pasagjereve ne anije, ndihma 

e pare mjekesore dhene personave te plagosur ne anije, dhe evakuimi i personave te lenduar sipas 

standarteve te IMO-s. 

8 

9 DET 311 

Navigacion Elektronik 

Nepermjet kesaj lende studentet duhet te pervetesojne njohurite baze ne lidhje me shfrytezimin me 

efektivitet te radarit gjate lundrimit, bllok-skemen e radarit,  frekuencat ose bordet qe aplikon radari, 

fuqine fiktive te trasmetimit, distancen minimale e maksimale te zbulimit dhe ekuacionit te radarit.  

Po ashtu shpjegohen edhe faktoret qe ndikojne ne largesimatjen e radarit, radaret me efekt dople, 

radari ne rregjim impulsiv, radari i ndjekjes se shenjave, radar kerkimi, radar pergjegjes, si dhe 

pajisje sateliore SARTI. Lenda ka si qellim baze dhe trajton gjeresisht lundrimin ne det te hapur dhe 

ne oqeane, pajisjet dhe sistemet radionavigacionale, sistemet navigacionale hiperbolike, sistemet 

satelitore, radiofeneret, si dhe trupat qiellore dhe shfrytezimi i tyre ne percaktimin e pozicionit te 

8 
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anijes ne det te hapur dhe oqean etj. 

10 DET 312 

Astronomia Detare 

Lenda synon dhenien e njohurive e koncepteve baze te orientimit e percaktimit te vendndodhjes se 

anijes me metoda astronomike larg pamjes nga bregu.  Ne funksion te ketij qellimi jane shqyrtimi i 

ceshtjeve qe kane te bejne me sferen qiellore dhe koordinatat sferike, levizja e vertete dhe e dukshme 

e trupave qiellore, Sistemi Diellor, Hena, yjet dhe yjesite.  Elemente te tjere te kesaj lende jane  koha 

yjore e diellore,  koha ne meridian te ndryshem,  aparatet mates te kohes, almanaket astronomik 

detare, globi yjor e yllkerkuesi, dhe sekstanti. Po ashtu, lenda shpjegon edhe menyrat e matjes se 

lartesise se trupave qiellore, korrigjimin e busulles me metoda astronomike, menyrat e percaktimit 

me trupa te ndryshem qiellore, si dhe me anen e matjes se njepasnjeshme te lartesive te Diellit, si 

dhe saktesine e percaktimit te vendndodhjes se anijes me metodat astromike. 

8 

11 DET 313 

Teoria dhe Teknika e Transportit Detar 

Kjo lende trajton gjeresisht njohurite lidhur me teknologjine e perpunimit te anijeve te transportit 

detar ne pergjithesi, dhe ne vecanti ato te ngarkesave te pergjithshme, te mallrave rifuxho, te 

mallrave te rrezikshme, dhe te transportit te kontenierve.  Ne kete lende trajtohen edhe njohurite mbi 

tipet e anijeve qe perdoren ne transportin detar, strategjite e zhvillimit te anijeve, kompanive detare 

dhe portuale, menaxhimii burimeve njerezore ne anije, si dhe manualet dhe rregullat e ndryshme 

nderkombetare per ruajtjen e stabilitetit dhe qendrueshmerise se anijes ne lundrim. 

8 

12 DET 314 

Radiokomunikimi Detar 

Lenda synon t‟i njoh studentet me menyrat e komunikimit vizual, audio dhe elektronik ne det per 

rastet e ndryshme si fatekeqesite, urgjencat, rastet e sigurise, dhe situatave normale te lundrimit. Po 

ashtu synon percjelljen e njohurive ne lidhje me pajisjet qe perdoren per radio-komunikimin detar, 

me kodet detare ne perdorim, si dhe certifikata dhe dokumentacionin e kerkuar te mbajtur ne anije. 

Nje vend te vecant i kushtohet sistemit te komunikimit per sigurine dhe fatekeqesine detare globale 

(G.M.D.S.S) si dhe kerkesave sipas SOLAS dhe pajisjet e kerkuara ne menyre detyruese ne anije. 

8 

13 DET 324 

Teknika dhe Menaxhim Peshkimi 

Nepermjet kesaj lende studentet e peshkimit do te marrin njohurite e nevojshme  rreth teknikave dhe 

strategjive te ndryshme te peshkimit  qe aplikohen sot ne peshkimin detar, me teknologjine e 

peshkimit fundor, rrethor dhe ate te levizshem.  Gjithashtu studentet, do te njihen me anijen e 

peshkimit, kushtet e punes ne anijen e peshkimit, me mjetet e peshkimit si edhe me ndertimin e 

8 
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tyre. Nepermjet kesaj lende studentet do te marrin edhe njohurite e nevojshme  mbi menaxhimin e 

peshkimit, mbi kontrollin e peshkimit, e survejimin e monitorimin e anijeve ne peshkim.  Gjithashtu 

studentet do te njihen me konceptet baze te menaxhimit te zonave te mbyllura ne peshkim,  ruajtjen 

e biodiversitetit, si dhe menaxhimin e hapesires ujore kombet. 

14 BIO 210 

Biologji  Detare 

Nepermjet kesaj lende studentet e peshkimit do te marrin njohurite e nevojshme mbi llojet e 

ndryshme te peshqeve qe jetojne ne ujerat territoriale te vendit tone dhe ujerat nderkombetare, me 

karakteristikat e tyre ndertimore, jetesen, ushqyerjen dhe rrezikun qe u kanoset nga peshkimi pa 

kriter.Gjithashtu studentet do te studiojne metodat kryesore qe aplikohen ne anijet e peshkimit 

lidhur me perpunimin dhe ruajtjen e peshkut sa me te fresket ne anije, si dhe strategjite dhe 

metodat e ndryshme te perpunimit. 

8 

15 NAV 223 

Teori Anije 

Kjo lende synon te ofroj konceptet themelore dhe njohuri analitike mbi gjeometrine navale te anijeve, 

stabilitetin dhe dinamiken e mjeteve te ndryshme detare, si dhe efektet qe kane ngarkesat e 

ndryshme ne anije ne lidhje me stabilitetin e saj, me qellim te nje menaxhimi sa me te mire dhe te 

shpejte te situatave te ndryshme qe kane lidhje me ekuilibrin, stabilitetin dhe manovrushmerine e 

ketyre mjeteve detare ne kushte te ndryshme atmosferike, teknike dhe navigacionale lundrimi dhe 

shfrytezimi ne menyre optimale. 

7 

16 BIO 320 

Ihtiologji 

Nepermjet kesaj lende studentet e peshkimit do te marrin njohurite e nevojshme rreth mjedisit detar 

me faunen e floren detare, me mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit detar, zonat e rrezikuara ne 

bregdetin Shqiptar dhe ne pergjithesi ne zonat ujore ne bote, si dhe standarteve te Organizates 

Nderkombetare Detare ne lidhje me ekologjine dhe biologjine detare. Po ashtu aspekti biologjik i 

krijesave te detit, peshqeve, gjitareve te ndryshem ne hapitatin detar do te jene nje prej objektivave te 

lendes ne fjale. 

7 

17 DET 215 

Bazat e Njohjes se Anijes 

Kjo lende jep njohurite fillestare te ndertimit dhe funksionimit te anijes. Jep pershkrime te mjeteve 

ndihmese ne sherbim te drejtuesve dhe ekuipazhit te anijes. Studenti merr njohuri per anijen , per 

lidhjet detare , mirembajtjen  e anijes, llojet e cimave dhe kavove qe perdoren  ne ndihme  te 

veprimtarise se perditeshme te anijes. Gjithashtu studenti merr njohuri mbi paisjet e anijes si: 

7 
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spirancat, gadinat, timonin, kalunet, hambaret , paisjet ngritese dhe paisjet e akostimit. 

18 
ENGT 

132 

Anglisht 2 

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar  në gjuhën angleze. Ne 

këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me 

zhvillimin e aftësive lexuese. 

6 

19 DET 121 

Hartografi Lundrimore 

Hartat detare lundrimore qendrojne ne bazen e publikimevet detare lundrimore. DET 121 synon te 

pajise studentet te deges se navigacionit me elementet baze te formes dhe permasave te sferoidit 

tokesor, me rrafshet kryesore, boshtet dhe pikat e orientimit ne sferoid. Ne vazhdim lenda synon te 

jape njohuri mbi gjeografine detare duke trajtuar ndarjen e hapsirave ujore, oqeanet, detet, lumenjte 

e lundrueshem, rruget detare, ngushticat dhe kalimet lundrimore. 

Njohja me historikun e hartave detare lundrimore perben nje nga elementet qe do trajtohen ne 

vazhdimesi e ndjekur kjo me metodat e perdorura per ndertimin e hartave detare modern. Ne kete 

aspekt jepen njohuri baze mbi format kryesore te projeksioneve hartografike duke qendruar ne 

trajtimin dhe analizen e vecorive te seciles metode. 

Hartat Merkatore studjohen me gjeresisht ne vazhdim duke dhene njohuri te plota mbi ndertimin 

dhe permbajtjen e tyre. Ne vazhdim jepen njohuri mbi hartat detare lundrimore elektronike. Studenti 

merr njohuri te plota mbi formatet raster dhe vektor te hartave elektronike, si dhe njihet  pajisjet 

kompjuterike, ne bordin e anijes, qe perdorin hartat detare elektronike. 

Perditesimi i te dhenave te hartave detare lundrimore dhe njohja me botimet e ndryshme lundrimore 

ne sherbim te saj jane gjithashtu njohuri qe kjo lende synon te percjelle te studentet. 

8 

20 DET 325 

Praktike Lundrimore 

Kjo lende u jep studenteve trajnimin, shprehite dhe aftesite praktike ne bordin e anijeve duke u 

bazuar edhe ne leksione teorike. Lenda ne fjale synon ne njohjen e elementeve baze praktik ne lidhje 

me aparaturat navigacionale dhe elektronike, drejtimin dhe manovrimin e anijes,  punen ne harte, 

radio-komunikimin ne anije, si dhe me sistemet AIS, GMDSS & NAFTEX, rregullat nderkombetare te 

parandalimit te perplasjeve te anijeve ne det, menaxhimin e burimeve njerezore, sistemet inxhinjerike 

dhe elektrike ne anije etj. 

5 
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DET 131 

Ekologji Detare 

Ekologjia Detare është studimi shkencor i jetës detare-habitateve, popullsia, dhe ndërveprimet midis 

organizmave dhe mjedisit përreth duke përfshirë faktorët jo-jetësore fizike dhe kimike të cilat 

ndikojnë në aftësinë e organizmave për të mbijetuar dhe riprodhuar dhe faktorët jetësore  qeniet e 

gjalla ose materiale të cilat direkt apo indirekt prekin një organizëm në mjedisin e tij. 

Ekologjia Detare është një nëngrup i studimit të biologjisë detare dhe përfshin vëzhgime  biokimike,, 

nivelet qelizore individuale, dhe të komunitetit si dhe studimi i ekosistemeve detare dhe biosferës. 

Studimi i ekologjisë detar përfshin gjithashtu ndikimin e gjeologjisë, gjeografisë, meteorologjisë, 

kimisë dhe fizikës në mjediset detare. Në disa mënyra, ekologjia detare është më komplekse se 

studimi relativisht i drejtpërdrejtë e një organizimi të veçantë ose të mjedisit për shkak të 

ndërlidhjeve të shumta, marrëdhëniet jetësore dhe ndikimin e shumë faktorëve në një mjedis të 

veçantë. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

DET 132 

Historia e Artit Detar 

Historia e Artit Detar synon te percjelli te studenti nje pasqyre te shkurter te fazave historike neper te 

cilat ka kaluar zhvillimi i lundrimit nga lashtesia deri ne ditet tona. Njekohesisht ne kete kuader 

synohet te evidentohet impakti qe zhvillimi i lundrimit ka patur ne zhvillimin e shoqerise njerezore. 

Lundrimi detar eshte nje proces qe mundeson levizjen nga nje vend ne nje tjeter. Levizje te tilla 

kuptohet jane te motivuara dhe kryhen ne kushte te pershtateshme ekonomike dhe sigurie. Keto dy 

kushte karakterizojne perhere lundrimin detar i cili eshte ne sinkron me evolucionin e shoqerise 

njerezore pasi edhe pse ndryshojne teknikat, mjetet, skenaret funksioni i tij eshte perhere i njejti. Ne 

kete prizem lundrimi detar shihet si nje ure lidhese ndermjet popujve duke mundesuar shkembimet 

ekonomik-tregetare e kulturore, duke sherbyer si nje shtyse e fuqishme per zhvillimin e njerezimit. 

Rendesia e lundrimit ka diktuar vazhdimisht politikat e fuqive detare per te dominuar dhe 

kontrolluar detet e oqeanet, kesisoj shpesh here ka qene edhe burim konfliktesh ndermjet tyre. 

Historia e Artit Detar eshte nje sinteze e momenteve dhe fakteve historike qe lidhen drejteperdrejte 

me lundrimin detar, analizuar nga pikepamja ekonomike-politike. 

CST 130 
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 

Kursi ka per qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e kompjuterit si dhe te inkurajoje zhvillimin e 
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aftesive analitike dhe projektuese te aplikueshme ne shume aspekte te jetes se perditshme. 

Ceshtjet kryesore qe trajtohen ne kete kurs lidhen me: koncepte te pergjithshme mbi harduerin dhe 

softuerin e nje sistemi kompjuterik, rrjetat e kompjuterave dhe Internetin, zgjidhjen e problemeve 

dhe projektimin e algoritmave. Do te praktikojme aplikacione te teknologjise se informacionit dhe 

komunikimit ne perpunimin e tekstit, perpunimin e tabelave, menaxhimin e bazave te te dhenave, 

prezantimin e informacionit dhe projektimin e faqeve Web. 

D
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22 

DET 398 

Teze Diplome 

Studentet ne baze te rezultateve te arritura dhe konform rregullores se diplomimit te Departamentit 

te Shkencave  Nautike mund te diplomohne ne 2 variante : teme diplome per studentet me mesatare 

mbi 6.5 ( gjashte)  dhe provim formimi . 

7 
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Departamenti i Shkencave Nautike 

Cikli i Studimit  Master Profesional dhe 

Shkencor 

MP në Studime të Avancuara Detare 
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V
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S
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Kodi Lenda 

K
re
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it

e
 

Tot. ore / 

semester  

brenda & jashte 

auditorit 

Tot. ore / 

semester ne 

auditorit 

Totali ore / jave 

ne auditorit 

Totali ore 

jashte 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1
 

S
e
m

. 
I 

DET 410 Siguria e Integruar Detare 10 250 105 4 2 1 145 

DET 420 Sistemet Inxhinierike dhe Aplikime Softuer ne Anije 10 250 105 4 2 1 145 

DET 430 Ekonomi e Transportit Detar 10 250 90 3 2 1 160 

TOTALI 30 750 300 11 6 3 450 

S
e
m

. 
II

 

DET 440 Operacion edhe Menaxhim Portual 10 250 105 4 2 1 145 

DET 450 Administrimi i Ndotjeve Detare 10 250 105 4 2 1 145 

DET 460 Politika dhe Administrata Detare 10 250 90 3 2 1 160 

TOTALI 30 750 300 11 6 3 450 

V
it

i 
2
 

S
e
m

. 
I 

DET 470/ DET 475/ 

DET 480 

Navigacion i Avancuar Integral/ Strategjia e Menaxhimit 

Detar/ Rregullat Tregtarete Transportit Detar 9 225 90 
3 2 1 135 

DET 490 Praktike Profesionale 9 225 120 0 8 0 105 

DET 498 Teze Diplome 12 400 0 0 0 0 400 

TOTALI 30 850 210 3 10 1 640 

 

TOTAL Master Profesional ne SHKENCA NAUTIKE “Studime te Avancuara Detare” 90 2350 810 

   

1540 
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Nr
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Code 

Subject and Description  Credits 
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1 

 

 

DET 410 

Siguria e Integruar Detare  

Tu percjell njohuri thelbesore studenteve ne lidhje me sigurine detare, dhe ne vecanti te trajtoj 

ceshtje te rendesishme si shpetimi i jetes ne det, njohja dhe perdorimi i pajisjeve detare te sigurise 

se jetes, elementet kryesor te Konventes Nderkombetare mbi Shpetimin e Jetes ne Det 1974, 

ndihma ndaj personave te rrezikuar ne det dhe anije gjate lundrimit, teknikat e mbijeteses ne det 

etj. Po ashtu ky program synon percjelljen e njohurive kryesore ne lidhje me operacionet e kerkim-

shpetimit (SAR), perdorimin e Manualit te Kerkim-Shpetimit te IMO-s, mbrojtjen dhe sigurine e 

jetes se personave ne anijet pasagjere, si dhe pajisjet dhe sistemet dixhitale per fatkeqesite detare 

EPRIB dhe SART.  

8 

DET 420 

Sistemet Inxhinierike dhe Aplikime Softuer ne Anije  

Ky kurs synon te pajise studentet, me njohuri mbi te gjitha sistemet inxhinierike dhe pajisjet 

ndihmese ne anije, vendosjen ne anije dhe  funksionimin e tyre, per sigurimin e nje pune normale 

dhe te nje jete normale te ekuipazhit. 

Ne perputhje me ritmet e shpejta te perdorimit te softwareve kompjuterike ketu synohet njohja dhe 

perdorimi i ketij software me perqendrimin maksimal te tij ne zgjidhjen e problemeve te ekuilibrit 

dhe te stabilitetit te anijes ne kushtet e punes se saj. 

8 

2 DET 430 

Ekonomi e Transportit Detar  

T‟u percjelle njohuri thelbesore studenteve ne lidhje me principet dhe aspektet kryesore te 

ekonomise se transportit ne pergjithesi dhe me konkretisht te ekonomise te transportit detar. Lenda 

do t‟u  mundesoje studenteve te pervetesojne njohuri mbi mikroekonomine dhe bazat e 

makroekonomise, ekonomine e kompanive qe ushtrojne aktivitetitine tyre ne det, ekonomine 

portuale, llogjistiken e flotes tregetare dhe te porteve, globalizimi i ekonomise ne industrine detare, 

kostot kapitale te anijeve dhe infrastruktures portuale etj. 

8 
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3 

DET 440 

Operacion edhe Menaxhim Portual  

Qelllimi kryesor i kesaj lende eshte percjellja e leksioneve dhe njohurive ne lidhje me pasqyrimin e 

struktures, funksionimit dhe objektivit te porteve detar si nje component i rendesishem i ekonomise 

detare dhe flotes tregtare. Njohja e elementeve baze si infrastuktura portuale, mbeshtetja llogjistike, 

terminalet e anijeve, pajisjet teknike, si dhe manaxhimi i personelit qe punon ne portet detare jane 

nder objekivat kryesore qe mbulon lenda e Manaxhimit Portual. Po ashtu studentet do te kene 

mundesine edhe te njohjes te aspektit praktike krahas atij teorike, ne menyre qe te krijojne imazhin 

e plote te funksionimit te nje porti detar dhe rendesise qe ka kjo strukture se bashku me anijet 

tregtare ne ekonomine kombetare. 

8 

DET 450 

Administrimi i Ndotjeve Detare  

Lenda trajton ceshtje te rendesishme si: Konventa Nderkombetare kunder Ndotjes se Anijeve ne Det 

MARPOL 73/78, Rregullat baze te IMO per parandalimit e ndotjes nga karburantet e aijeve, 

Procedurat nderkombetare qe duhet te ndiqen nga personeli i anijes per te ruajtur mjedisin ne det 

dhe porte, Llojet e karburanteve dhe uji i ballastes ne kontekstin e ndotjes detare, etj. 

8 

4 DET 460 

Politika dhe Administrata Detare  

Percjellja e njohurive ne lidhje me principet kryesore te te drejtes nderkombetare detare dhe 

politikat e detit; dhe njohjen e standarteve ligjore qe rregullojne marredheniet e industrise detare 

dhe flotes tregtare ne hapesirat ujore kombetare dhe nderkombetare. Lenda do te mundesoje 

pervetesimin e njohurive mbi vleresimin e te drejtes detare nderkombetare, te politikave detare, 

administrates detare, si dhe njohjen e konventave dhe rregullave kryesore nderkombetare te detit.. 

Do te synohet percjellja e njohurive analitike te disa prej ceshtjeve dhe problematikave te caktuara 

ne fushen e te drejtes detare ne lidhje me instrumentat dhe kodet ligjore te Organizates 

Nderkombetare te Detit (IMO), konceptit te kombesise dhe rregjistrimit te anijes, sigurimit detar, 

mbrojtjes detare, shpetmit se jetes ne det, rregullat nderkombetare te lundrimit, si dhe konceptet 

ligjore te krimeve te piraterise dhe terrorizmit , tonazhit te anijeve, dhe vijes se ngarkeses 

through practical cases in different maritime developed countries and international organizations. 

The final objective is to equip students with the knowledge and skills to enable them to fulfil 

successfully their responsibility and tasks in a more challenging contemporary shipping industry 

and national merchant fleet, aiming subsequently for their possible contribution towards an 

effective national development in maritime industry. 

8 
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5 
DET 470 

 

Navigacion i Avancuar Integral 

Qellimi i kesaj lende eshte te ndihmoj studentet per te asimiliuar strategjine e lundrimit modern 

praktike dhe teorike, duke i ndihmuar ata te analizojne menyrat me optimale per te kryer nje 

lundrim sa me ekonomik dhe te sigurte. Njohja e pajisjeve moderne navigacionale dhe rregullat 

perkatese,  planifikimi modern i lundrimit detar, rruget detare me ekonomike dhe te sigurta ne 

hapesiren ujore nderkombetare, pajisjet navigacionale dhe sistemet navigacioanle moderne dhe 

funksionimi i tyre, lundrim integral, GNSS technology. Matjet automatike dhe te sinkronizuara, dhe 

navigacioni satelitor jane po ashtu pjese e objektivit te lendes 

7 

6 DET 475 

Strategjia e Menaxhimit Detar 

Perfitimi i njohurive dhe elementeve analitike ne lidhje me nje strategji efikase per mire - 

menaxhimin e anijes per sa i perket shfrytezimit ekonomik, portual dhe menyrat e financimit per 

zoterimin ose blerjen e anijeve. Po ashtu, lenda trajton dhe menaxhimin e sistemit te transportit 

detar, anijeve te linjave te transportit te rregullta, porteve dhe rendesise se tyre, planifikimit dhe 

aplikimit te strategjise se anijes, burimeve financiare per ndertimin dhe blerjen a anijeve etj. 

8 

7 DET 480 

Rregullat Tregtarete Transportit Detar 

Te njoh studentin me problematikat e rregullave te transportit te ngarkesave ne anije dhe portet 

detare.Te studiojne kerkesat qe jane sot per zbatim nga anijet per transportin e mallrave , menyrat 

e trajtimit te ngarkesave ne rada dhe porte. 

8 

8 DET 490 

Praktike Profesionale  

Lenda synon t‟u jap studenteve njohuri praktike, si dhe t‟u mundesoj studenteve te implementojne 

njohurite e marra ne lendet e tjera ne praktiken e anijeve dhe porteve. Lenda do te zhvillohet ne 

terren ku studentet do te kene mundesi te njihen me procedurat e perditshme ne porte, ambjentet 

portuale, kapitenerite e porteve dhe terminalet e trageteve dhe konteinereve. Gjithashtu studentet 

do te njihen me punen e perditshme te agjensive detare te anijeve dhe trageteve, me punen e 

kompanive te menaxhimit te anijeve. Do te kene mundesi te marrin njohuri ne kantieret e ndertim 

it dhe te riparimit te anijeve. 

8 

9 DET 498 

Teze Diplome  

Lenda synon t‟u mundesoj studenteve qe nepermjet nje teze diplome te bejne kerkim shkencor ne 

fushen e detarise. Studentet do te drejtohen nga pedagog udheheqes per te pergatitur tezen ne nje 

8 
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drejtim te caktuar te fushes se detarise. Ata do te kryejne pune te pavarur duke shfrytezuar 

njohurite e tyre te marra gjate vitit dhe nepermjet literatures bashkekohore qe do ta kene ne 

dispozicion. Teza e diplomes do te jete nje pune kerkimore shkencore qe do te finalizohet me nje 

paraqitje ne power point. 
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Cdo informacion ne kete guide eshte mare nga faqja zyrtare e Univeritetit ”Ismail Qemali” Vlore 

www.univlora.edu.al, nga faqja jone zyrtare facebook si dhe nga zyrat e personelit akademik dhe nga zyra te 

ndryshme te administrates. 
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