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Kodi i lëndës Semestri 

Kreditet e lëndës 

Kredite 
Leksione 

Ushtrime/ 
Seminare 

Laboratore Diploma 
 

 IV    30 30 

Sasia e orëve: 
auditor/jashtë auditorit 

   300/450 300/450 

Sasia e orëve: Total    750 750 

 

 
 Objektivat e Diplomës  
 
 Punimi i diplomës ka për qëllim të ofrojë, për studentët e inxhinierisë informatike, një 
kulturë bazë studimi të thelluar, implementimi  dhe  kërkimi shkencor mbi fushat për të cilat 
departamenti është përgjegjës dhe ka specialistë . Gjithashtu ka për qëllim që i diplomuari 
të edukohet me të menduarit kritik dhe arsyetues në mënyrë që të mos shikojë vetëm 
aspektet e projektimit por edhe ato të optimizimit. 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, inteligjences artificiale dhe progamimit Web.  

 

 
 

 Njohuritë dhe aftësitë që përftohen nga  punimi i diplomës  
 
 

 
Diploma zhvillohet në semestrin e dytë, në vitin e dytë, pranë laboratorëve të 
departamentit. 

Me përfundimin me sukses të  diplomës  studenti fiton  aftësinë  dhe kompetencën : 

 
-të gjejë dhe të studiojë një literaturë shkencore bashkëkohore dhe burime të dhënash  për 
temën e kërkimit që ka zgjedhur , ti përpunojë ato në mënyrë të thellë dhe ti interpretojë në 
mënyre kritike. 

-të japë një vlerësim vetjak të bazuar në gjendjen ekzistuese të kërkimit shkencor në 
fushën e zgjedhur.  

-të bëjë një kërkim individual në nivelin e një kërkuesi shkencor fillestar. Kjo do të thotë që 
të ketë  aftësinë   që në mënyrë të pavarur të kryejë një kërkim original personal,  që fillon 
nga përmbajtja teorike  dhe shtrimi i problemit kryesor të kërkimit ,  planifikimin dhe 
metodologjinë e  kërkimit  shkencor ,  realizimin me sukses dhe paraqitjen e tij  në mënyrë 
të arsyetueshme  dhe bindëse.    

Diploma e Ciklit të Dytë "Master i Shkencave " i jep mundësinë mbajtësit të saj për 
vazhdimin e studimeve në programet e ciklit të tretë (studimet e doktoraturës).  
 
 


