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Kodi i lëndës Semestri 

Kreditet e lëndës 

Kredite 
Leksione 

Ushtrime/ 
Seminare 

Laboratore Diploma 
 

 VI    6 6 

Sasia e orëve: 
auditor/jashtë auditorit 

   30/120 30/120 

Sasia e orëve: Total    150 150 

 

 
 Objektivat e lëndës  

 
 Punimi i diplomës ka për qëllim të ofrojë, për studentët në fushën e inxhinierisë 
informatike, një kulturë bazë inxhinierike të sistemeve informatike dhe aplikimeve të tyre. 
Gjithashtu ka për qëllim që i diplomuari të edukohet  me të menduarin kritik në mënyrë që 
të mos shikojë vetëm aspektet e projektimit të sistemeve informatike, por edhe ato të 
dimensionimit dhe menaxhimit optimal të tyre. Përsa i përket formimit në fushën e mirëfilltë 
të inxhinierisë Informatike punimi i diplomës ofron punime mbi fushat e inxhinierisë së 
softit, programimit të orientuar nga objekti,rrjetave të kompjuterave, bazave të të dhënave, 
arkitekturës së kompjuterave, sistemet e shfrytëzimit, sistemet e shpërndare dhe 
progamimit Web.  

 

 
 

 Njohuritë dhe aftësitë që përftohen nga  punimi i diplomës  
 

 
Diploma zhvillohet në semestrin e dytë, në vitin e tretë, pranë laboratoreve të 
departamentit, ose pranë kompanive, institucioneve apo organizatave, aktiviteti i të cilave 
mbështetet në teknologjitë e lidhura me fushën e informatikes apo sistemeve te 
informacionit.  
 
Me fitimin e krediteve të saj studenti duhet: 
të tregojë aftësinë për të sintetizuar njohuritë teorike dhe praktike përfituara gjatë viteve të 
studimit; 
të aplikojë njohuritë e përfituara në fushën e përzgjedhur duke realizuar nje projekt praktik ; 
të tregojë aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur; 
të tregojë aftësi për të kërkuar, përmbledhur dhe reflektuar në mënyrë logjike rreth 
materialeve të studiuara; 
Të tregojë që studenti ka njohuri rreth zhvillimeve te fundit  ne fushën e përzgjedhur si  
objekt te punimit te tij te diplomes, ka aftesine të analizojë,të projektojë,  të implementojë  
dhe të eksperimentojë; 
 
Diploma e Ciklit të Parë "Bachelor" i jep mundësinë mbajtësit të saj për vazhdimin e 
studimeve në programet e ciklit të dytë (studimet master i shkencave ose master 
profesional).  
Për të vazhduar studimet në programet e ciklit të dytë, master i shkencave në Inxhinieri 
Informatike dhe në fusha të afërta me të, kandidati duhet të ketë fituar notën mesatare të 
ponderuar: 7 (shtatë) deri në 10 (dhjetë).  
 


