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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i këtij kursi është që studentët  të fitojnë njohuri 

mbi:  

Bazat e programimit në Web, Internetin, Ueb server-ët 

dhe Ueb shfletuesit, programimi i strukturave të faqeve 

për komunikim në Ueb në gjuhën HTML,  përgatitja dhe 

formatizimi i paraqitjes së faqeve për publikim në Ueb, 

CSS, Ueb-i dinamik në anën e klientit, J avaScript,  Ueb-

i multimedial. 

Kërkesat për plotësimin e qëllimit të kësaj lënde janë: 

 Aftësi programuese

 Studenti aktiv gjate ligjëratave dhe ushtrimeve.

Pas përfundimit me suksese të kësaj lënde, studenti do të jetë 

në gjendje që: 

1. të zotërojë njohuri themelore mbi Internetin

2. te jete në gjendje te i shfrytëzoj Ueb Server-ët dhe

Ueb shfletuesit

3. të ketë njohuri mbi gjuhët markup HTML dhe

XHTML,

4. të jetë në gjendje të ndërtoj faqe Ueb-i dhe të

menaxhoj me to ,

5. të jetë në gjendje  të përgatis dhe formatizoj faqet

për publikim në Ueb me CSS,

6. të zotërojë njohuri themelore dhe të avancuara në

gjuhën JavaScript

7. të ketë njohuri mbi gjuhët markup HTML5.

. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Në orët e ligjëratave, do të shtjellohet materiali mësimor prezantime dhe duke diskutuar rreth çështjeve të 

shtruara.  

Në ushtrime, do të përpunohen shembuj të ndryshëm të rasteve nga cikli i jetës së projekteve. Çdo student 

do ta bëjë prezantimin e realizimit të një shembulli, projekti real në lëmin e TI.  

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 Vijimi i rregullt dhe pjesmarrja  10%

 Detyra dhe projekte 30%

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10 
81-90 9 



 Provimi përfundimtar  60% 71-80 8 
61-70 7 
51-60 6 

0- 50 5 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime 

 Vijimi i ligjëratave

 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë

ligjëratave

 Pjesëmarrja në quize, detyra dhe

projekte

 Provimi përfundimtar

 Pjesëmarrja në ushtrime

 Puna grupore në raste studimi dhe detyra.

 Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e

studimit.

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë/javë Ditë/vit Gjithsej: 

Ligjerata 2 15 30 

Ushtrime 2 15 30 

Punë praktike 1 10 10 

Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet 1 10 10 

Prezantimi projekteve 1 10 10 

Kolokviume, seminare 1 10 10 

Detyra të shtëpisë 5 5 25 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25  orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit  

150 orë 

Ngarkesa 

totale: 140 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. 
Tema Orët Tema Orët 

Kompjuterët dhe Interneti 2 

Çka është Kompjuteri,  

Gjuhët e programimit,   

Historiku i Internetit,  

Historiku i WWW, W3C 
2 

2. 
 Ueb shfletuesit

 Ueb Server-ët

 Gjuhët që përdoren për

programim në anën e Klienit

 Gjuhët që përdoren për

programim në anën e Severit

2 

Ushtrime për: 

Internte Explorer, Mozilla Forefox, 

Opera, Google Crome, etj 

Apache dhe IIS,  

HTML, CSS, JavaScript, etj, PHP, JSP, 

ASP.NET, Python, etj 

2 

3 

Hyrje në HTML 2 

Ushtrime per gjuhën  HTML, struktura e 

faqeve për komunikim të koduara me 

HTML, përmbajtja e HTML faqeve, 

koka, trupi dhe fundi, krijimi i kodit 

burimor, rregullat në gjuhën HTML 

2 



4 

Kodimi i Teksteve, Listave, Imazheve 

dhe Linçeve në HTML 
2 

Ushtrime për fontet, formatizimi i 

fonteve, madhësia e fonteve, tagjet e 

titujve, paragrafët, listat e: rregullta dhe të 

pa rregullta,  

Formatet BMP, GIF dhe JPG, kodimi 

imazheve në HTML, madhësia e 

imazheve, pozicionimi i imazheve, 

bashkëngjitja e tekstit në imazh.  

Kodomi i linçeve, formatizimi i linçeve, 

linçet me viza dhe pa viza, linçet  me 

imazhe, linçet  me e-mail, linçet  e 

avancuara. 

2 

5 

Tabelat, Format dhe Frame në 

HTML 
2 

Kodimi i tabelave në HTML, atributet për 

tagjet e tabelave, kodimi i tabelave në 

formate të ndryshme, kodimet e 

avancuara të tabelave, kodimi i frame-ve 

dhe frameset-ave. 

Kodimi i Ueb formave në HTML, 

atributet METHOD dhe ACTION të Ueb 

formave, vetit GET dhe POST. 

Kodimi i Ueb kontrolleve statike. 

2 

6 

Formatizimi (përgatitja) i (e) Ueb 

faqeve me CSS  
2 

Përparsit e përdorimit të CSS-it, sintaksa 

në CSS, stilet e kodimit në CSS, 

trashëgimit e vetive, tabelat në CSS. 
2 

7 Selektorët në Ueb faqe përmes CSS-

së  

2 

Ushtrime për selektorët: universalë, 

elementarë, klasë, ID, pasardhës, prind-

fëmijë, pseudo-element, pseudo-klasë, 

atributë, për grupimin e elementeve dhe 

specifikat e elektorëve. 

2 

8 CSS e brendshëm dhe të jashtëm 

2 

Kodimi i CSS-ve të brendshëm, kodimi i 

CSS-ve të jashtëm, mënyrat e aplikimit të 

CSS-ve të brendshëm në faqet Ueb, 

mënyrat e aplikimit të CSS-ve të jashtë në 

faqet Ueb. 

2 

9 Ueb-i dinamik në anën e klientit - 

Bazat e JavaScript  2 
JavaScript, sintaksa e JavaScript, 

Variabalat, konstantet, vargjet, Operatorët 
2 

10 Kushtëzimet dhe ciklet e përsëritjes 

(JavaScript)   
2 

Kushtëzimet me një, dy dhe shumë degë, 

shfrytëzimi i të gjitha cikleve të 

përsëritjeve në faqet Ueb 

2 



11 Objektet dhe ngjarjet (JavaScript) 

2 

Deklarimi dhe shfrytëzimi i objekteve, 

objektet tekstuale, objektet matematikore, 

objektet kohore, shfrytëzimi i cookies, 

dokument objektet, ngjarjet dhe modelet e 

ngjarjeve 

2 

12 Funksionet dhe validimet 

(JavaScript) 

2 

Definimi i funksioneve, gjenerimi i 

numrave të rastit përmes funksioneve, 

funksionet lokale, funksionet globale, 

funksionet rekursive, shfrytëzimi i 

JavaScript për validimin e të dhënave në 

Ueb faqe, HTML dinamike (DHTML) 

2 

13 HTML5: Elemtet dhe atributet e reaj 

ne HTML5 2 Ushtrim për elemtet dhe atributet e HTM5 2 

14 HTML5: Ueb-i multimedial  

2 

Konceptet themelore për multimedia, 

kodimi i zërit dhe videos në Ueb, formati 

i skedarit për zërin, formati i videos në 

Ueb,  inkorporomi i zërit dhe videos në 

Ueb (tagu <audio> dhe <video>) 

2 

15 HTML5: Kodimi i grafikave 2D dhe 

3D perms  2 
Ushtrime për kodimin e grafikave 2D dhe 

3D perms Tagut <canvas> 
2 

LITERATURA 

 

Literatura bazë: 
Titulli i Librit: “Internet & World Wide Web How to program”, Autore: Harvey M.Deitel, Paul J. Deitel & 

Andrew B. Goldberg 

 

 Materiali shtesë për ushtrime   
Titulli i Librit: HTML & CSS Design and build Websites, John Wiley & Sons, Inc. 

 

VËREJTJE 

 Në përgjithësi prezantimet e ligjëratave do të bëhen përmes sistemit PowerPoint, tabelës, 

përdorimit të materialeve dhe programeve kompjuterike dhe internetit.  

 Po ashtu, nga profesori dhe asistenti do të sigurohen edhe materiale tjera shtesë (punime 

shkencore, publikime, buletinet nacionale si dhe zbulimet dhe hulumtimeve të fundit).  

 Gjatë çdo seance, do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  

 Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  

 Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do 

të vlerësohet.   

 Ardhja me kohë në ligjërata dhe ushtrime është e preferueshme. 

 


