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Master i Shkencave në SHKENCA KOMPJUTERIKE 

 

 

 

 

 

 

Lëndë të detyrueshme  

Disiplina e formimit të përgjithshëm (20 kredite ) 
1 MAT 433 Metoda Numerike 10 kredite 

2 MAT 553 Probabilitet dhe Statistikë 10 kredite 

Disiplina të formimit karakterizues të programit 

(48 kredite) 

3 CS 450 Sisteme Operative 6 kredite 

4 CS 454  Sisteme te Menaxhimit të Bazave të të Dhënave 8 kredite 

5 CS 457 Rrjetat dhe Komunikimi i të Dhënave 8 kredite 

6 CS 485 Arkitekturë e Avancuar Kompjuteri 8 kredite 

7 CS 550   Struktura e Gjuhëve të Programimit 6 kredite 

8 CS 453  Zhvillim dhe Programim Web 6 kredite 

9 CS 560   Inxhinieria e Softuerit 6 kredite 

Disiplina formuese dhe integruese (16 kredite) 
10 CN 470  Inteligjenca Artificiale 8 kredite 

11 CN 508   Struktura te Avancuara të të Dhënave 8 kredite 

 

Lëndë me zgjedhje  

Disiplina formuese të zgjedhura nga studentët 

(14 kredite) 

12 
CN 409   Çështje Speciale në Shkencat Kompjutacionale 

6 kredite 
CN 408  Metoda për Zgjidhjen e Problemeve Shkencore 

13 

CS 555 Teknikat e Nxjerrjes së Njohurive 

8 kredite CS 551   Ndërfaqe Përdoruesi 

CN 502   Algoritmat Kriptografike dhe Siguria e Informacionit 

Përgatitja e Tezës së Diplomës (22 Kredite) 14 CS 598 Tezë Diplome 22 kredite 

http://www.univlora.edu.al/
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Tot. orë / semestër   

brenda & jashtë 

auditorit 

 

Tot. orë / 

semestër në 

auditor 

 

Totali orë / javë 

në auditor 

 

Totali orë  

jashtë 

auditorit 

Lex Sem Lab Detyra 

V
it

i 
1

 

S
em

. 
I 

MAT 433 Metoda Numerike 10 250 105 4 3 0 145 

CS 485 Arkitekturë 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
em

. 
II

 

CS 454 Sisteme të Menaxhimit të Bazave të të Dhënave 8 200 75 3 2 0 125 

CS 457 Rrjetat dhe Komunikimi i të Dhënave 8 200 90 3 2 1 110 

CN 470 Inteligjenca Artificiale 8 200 75 3 2 0 125 

CN 409/CN 408 
Çështje Speciale në Shkencat Kompjutacionale/ Metoda për 

Zgjidhjen e Problemeve Shkencore 
6 150 60 3 1 0 90 

TOTALI 30 750 300 12 7 1 450 

V
it

i 
2

 

S
em

. 
I 

CN 508 Struktura të Avancuara të të Dhënave 8 200 75 3 2 0 125 

MAT 553 Probabilitet dhe Statistikë 10 250 90 4 2 0 160 

CS 550 Struktura e Gjuhëve të Programimit 6 150 75 3 1 1 75 

CS 560 Inxhinieria e Softuerit 6 150 60 3 1 0 90 

TOTALI 30 750 300 13 6 1 450 

S
em

. 
II

 

CS 551/ CN 502/ CS 555 
Ndërfaqe Përdoruesi/ Algoritmat Kriptografike dhe Siguria e 

Informacionit/Teknikat e Nxjerrjes së Njohurive 
8 200 75 3 2 0 125 

CS 598 Tezë Diplome 22 550 0 0 0 0 550 

TOTALI 30 750 75 3 2 0 675 

 
Total Master i Shkencave në SHKENCA KOMPJUTERIKE 120 3000 990 

   
2010 
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1 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 

2 MAT 553 

Probabilitet dhe Statistike 
Libri-Probabiliteti dhe Statistika e Aplikuar Llukan Puka 

Shperndarja e variablave te rastit, probabiliteti me kusht dhe pavaresia stokastike, shperndarje te veçanta, funksionet e 

variablave te rastit, vleresim intervalor, vleresimi pikesor, kontrolli i hipotezes dhe analiza e variances. 

10 

3 CS 450 

Sisteme Operative 
Nje veshtrim i pergjithshem i sistemeve operative, njohuri mbi konceptet dhe projektimin e sistemeve operative multi-

program. Ceshtjet qe perfshihen: perspektiva historike, proceset sekuenciale, proceset konkurrente, menaxhimi i 

procesorit, menaxhimi i memorjes, skedulimi, memaxhimi i skedareve, mbrojtja e burimeve, dhe raste studimi. 

6 

4 CS 454  

Sisteme te Menaxhimit te Bazave te te Dhenave 
Trajtim ne teori dhe praktike i sistemeve te menaxhimit te bazave te te dhenave relacionale dhe te orientuara nga objekti.  

Ne fokus do te jene aspekte te modelimit te te dhenave, projektimit te bazave te te dhenave, tipare te avancuara te gjuhes 

se percaktimit dhe manipulimit te te dhenave (SQL), teknika te indeksimit dhe ruajtjes, perpunimit dhe optimizimit te 

kerkesave, siguria e nje sistemi baze te dhenash. Do te diskutohen aspekte te ndryshme te PHP, per te aftesuar studentet 

ne ndertimin e faqeve dinamike ëeb, per zhvillimin e aplikacioneve qe nderveprojne me baza te dhenash. 

8 

5 CS 457 

Rrjetat dhe Komunikimi i te Dhenave 
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 ëireless/mobile, rrjetat optike. 

8 

6 CS 485 

Arkitekture e Avancuar Kompjuteri 
Qellimi i ketij kursi eshte studimi ne thellesi i ceshtjeve te avancuara dhe zhvillimeve korrente ne fushen e arkitektures 

se kompjuterave, mbeshtetur ne perqasjen sipas Hennessy dhe Patterson. Ndersa ne CS 348, theksi ishte ne njohurite 

baze ne implementimin e arkitektures  se makines von Neumann, ketu do te studjojme teknika te avancuara qe perdoren 

ne procesoret moderne, me qellim arritjen e performances se larte. Ne vecanti interesohemi ne: projektimin e 

procesoreve te shpejte, projektimin e memorjeve te shpejta dhe multiprocesoreve. Trajtohen diferencat me te medha ne 

karakteristikat arkitekturore te RISC dhe CISC. 

8 

7 CS 550   

Struktura e Gjuheve te Programimit 
Studentet do te njihen dhe do te zoterojne  teknikat e programimit ne gjuhen Java: te  krijojne, kompilojne dhe 

ekzekutojne programe dhe aplete. Nepermjet njohurive te marra gjate ndjekjes se lendes dhe kryerjes  se detyrave,  

studentet do te zhvillojne aftesi ne:   identifikimin dhe   zhvillimin e  koncepteve  te programimit te orientuar nga 

objektet  si trashegimia dhe polimorfizmi, ndertimin e  grafikes ne aplete dhe aplikacione, trajtimin e ngjarjeve,   

zgjedhjen dhe  perdorimin e  klasave dhe paketave  te tjera ne Java, perdorimin e  skedareve dhe strukturave te thjeshta 

te dhenash si  dhe do te fitojne aftesi  te programojne ne menyre te pavarur. 

 

6 

8 CS 453  Zhvillim dhe Programim Ëeb 6 

http://www.univlora.edu.al/
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Koncepte te avancuara te programimit dhe teknologjise ëeb. Ceshtjet perfshijne konceptet dhe principet e aplikacioneve 

ëeb, projektimin dhe implementimin ëeb duke perdorur JavaScript dhe XML, instalimin dhe konfigurimin server, PHP, 

perpunimin e bazave te te dhenave, sherbimet ëeb. Studentet do te zhvillojne ne grup projekte interaktive, te sigurt, te 

fuqishem per ëeb, si dhe nje ëebsite kompleks. 

9 CS 560   

Inxhinieria e Softuerit 
Ne kete kurs studentet do te implementojne konceptet e inxhinierise se softuerit, projektimit dhe zhvillimit te projektit. 

Do te avancojne me tej teorikisht  ne specifikimin dhe projektimin UML, inxhinierine softuer te bazuar ne komponente, 

proceset dhe teknikat e zhvillimit te shpejte, metodat e vleresimit dhe verifikimit te avancuar, menaxhimin 

konfiguracional dhe ceshtje te tjera te avancuara. 

6 

10 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, prezantimi i njohurive, arsyetimi dhe te 

mesuarit. Studenti prezantohet me konceptet baze, terminologjine, aplikacionet dhe metodologjite e aplikuara ne 

sistemet inteligjente.   Studentet do te njihen me principet themelore te sistemeve inteligjente, terminologjine, 

aplikacionet, dhe metodologjite e aplikuara ne sistemet inteligjente, si te mund te zgjedhin sistemin e duhur per nje pune 

te dhene, te dizenjojne programe agjentesh te tipeve te ndryshme, refleksive, te bazuar ne qellimin, agjente utilitare. 

Studentet njihen me teknikat e prezantimit te njohurive, arsyetimin dhe te zhvillojne disa algoritma learning ne agjentet 

inteligjente. 

8 

11 CN 508   

Struktura te Avancuara te te Dhenave 
Pemet e kerkimit binary, Shprehjet pas shtesore, Algoritmet e njohjes dhe vleresimit, Algoritmet kryesore mbi PKB, 

Radhet e perparesise,  Algoritmet e futjes dhe heqjes, Pemet AVL. Algoritmet e e Drejtpeshimit, Pemet Kuq-e Zi,  

Algoritmet baze, Kuad pemet, Perdorimi i tyre, Pemet shume drejtimeshe, Pemet B, Hyrja te te dhenat, Metoda Hash, 

Zgjidhja e perplasjeve, Sortimi. Algoritmet baze, Grafet, Spanning trees, Algoritmi Kruskal. 

8 
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12 

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. 

6 

CN 408  

Metoda per Zgjidhjen e Problemeve Shkencore 
Hyrje ne metodat numerike per zgjidhjen e problemeve shkencore, duke perdorur gjuhet moderne te programimit (te tilla 

si C/C++) dhe /ose perdorimin e mjeteve moderne te tilla si MatLab. Perfshihen njohuri te elementeve kalkulues me 

performance te larte dhe vizualizimi shkencor. 

13 

CS 555 

Teknikat e Nxjerrjes se Njohurive 
Data Mining 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. 

8 

CS 551   

Nderfaqe Perdoruesi 
Ky kurs  i pajis studentet me njohuri rreth fushes se Bashkeveprimit Njeri-Kompjuter, nje disipline shkencore e cila ka si 

qellim te kuptoje bashkeveprimet e njerezve me teknologjine dhe te aplikoje keto njohuri ne dizenjimin e produkteve te 

http://www.univlora.edu.al/
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perdorshem dhe me kualitet te larte te nderfaqjes per perdoruesit. Temat qe do te trajtohen do te perfshijne metodat si 

dhe rendesine e faktoreve njerezore, ndjesive njerezore, karakteristikat konjektive dhe fizike si dhe aplikim praktik te 

ketyre njohurive. 

Gjithashtu nepermjet temave qe do te trajtohen studentet do te njihen me ciklin e jetes se produktit  qe perfshin 

dizenjimin,implementimin dhe vleresimin duke u perqendruar tek perdoruesi i tij. 

CN 502   

Algoritmat Kriptografike dhe Siguria e Informacionit 
Strukturat integer, prime faktorizim, kongruenca, funksionet multiplikative, primitive roots dhe reciprociteti kuadratik. 

Celesat private, celesat publike, algoritmet RSA, Hash  etj. 
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14 CS 598 

Teze Diplome 
Teza e diplomes eshte nje punim shkrencor i realizuar nga studenti ne te cilin 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 tematikat. 

 

22 
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