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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

  

Qëllimi i kësaj lënde është që të zbatoj kërkesat për 
përdorimin e shërbimeve të avancuara të rrjetit të 
kompjuterit, si dhe përdorimin e aplikacioneve, 
standardeve dhe teknologjive më të fundit dhe aktuale si 
PHP dhe MySQL po ashtu edhe XML. 

  

Pas mbarimit të kësaj lënde studenti do të 

jetë në gjendje të krijoj web aplikacion 

me PHP dhe të lidh atë me MySQL ku 

mund të bëjë Selektimini, insert, abdejt 

dhe të fshij të dhëna prej baze. Gjithashtu 

do të di të krijoj document duke përdorur 

XML, transformimin e XML dokumentit 

duke përdorur XSLT.  

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Lënda do jetë e ndarë në dy pjesë në pjesën e parë do jenë ligjeratat te prezentuara me PowerPoint dhe 
në pjesën e dytë do jetë pjesa praktike. Në pjesën praktike do të bëhen ushtrime për temë që është 
spjeguar gjat ores së ligjëratave. 
 
 
Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Nevoitet  projektor për prezantimin e ligjëratave me PowerPoint dhe llaptop. Po ashtu nevojitet Notepad 
++ pë shkruarjen e kodit. Nevoitet WAMP për pjesën e PHP dhe Altova XMLSpy për leximin e XML fajllave 
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Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

Tabela me të dhënat për mënyrën e vlerësimit: 

Pjesmarja 5% 

Angazhimi në orët e ushtrimeve 5% 

Detyra shtëpije 20% 

Kollokfiumi 1 (projekt) 40% 

Kollokfiumi 2  30% 

Provimi 30% 

Total 100% 

 

Kujdes: Ata të cilët nuk do të arin të kalojn lëndën ose 
duan notë më të lartë do ti nënshtrohen provimit gjatë  
afateve të provimit i cili do ketë 30% të notës.Në vlersim 
do hynë edhe projekti, prezenca, angazhimi dhe detyrat e 
shtëpis. Nëse nuk e keni përfunduar projektin dhe 
prezentuar gjat afatit të caktuar nga profesori i lëndës, 
projekti duhet të prezentohet ditën e provimit dhe pikët 
maksimale që mund të meren janë 30% (sepse nuk është 
dorzuar në kohë) 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

0-50% 
 

5 

51-60% 
 

6 

61-70% 
 

7 

71-80% 8 

81-90% 9 

91-100% 10 

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
 
Pjesëmarja në ligjërata. 

 Ushtrime 

Të qënurit aktiv në zgjedhjen e detyrave që 

do të jepen gjatë orës së ushtrimeve. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Detyrat e shtëpis 3 3 javë 9 

Projekti final 3 15 javë 45 

Pregaditja për kollokfiumin 1 2.5 7 javë 17.5 

Pregaditja për kollokfiumin 2 2.5 7 javë 17.5 

Ligjerata 2 15 javë 30 

Ushtrime 2 15 javë 30 

Mbrojtja e projektit final 1 1 ditë 1 

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: 

150 

   
Java Ligjërata Ushtrime 
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1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në përmbajtjen dinamike të web 
inxhinjeringut 
 

2 Detyra laboratorike 2 

  

2. Hyrje në PHP 

 

2 Detyra laboratorike 2 

3.  
Kushtezimet dhe funksionet 
 

2 Detyra laboratorike 2 

  

4.  Ciklet dhe vargjet  2 Detyra laboratorike 2 

  

5. Stringjet 2 Detyra laboratorike 2 

  

6. PHP dhe MySQL 2 Detyra laboratorike 2 

  

7. Përdorimi i sesioneve në PHP 

 

2 Detyra laboratorike 2 

  

8. Të shkruarit në databazë 2 Detyra laboratorike 2 

  

9. KOLLOKFIUMI 1 
 

2  2 

  

10. Dokumentet dhe markup,Vështrimi i 

përgjithshëm i XML,Sintaksa e XML,XML 

Namespaces 

 

2 Detyra laboratorike 2 
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11. Well-formed dhe valid XML 
Document Type Definition (DTD)  
 

2 Detyra laboratorike 2 

  

12. XML Schema 2 Detyra laboratorike 2 

    

13. XML Infoset 
XPath 
 

2 Detyra laboratorike 2 

  

14. XML Stylesheet Language Transformations 
(XSLT) 

2 Detyra laboratorike 2 

  

15. KOLLOKFIUMI 2 2 Prezentimi i projekteve 2 
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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 do të sigurohet edhe materiale tjera shtesë (punime shkencore, publikime, 

buletinet nacionale si dhe zbulimet dhe hulumtimeve të fundit).  

Gjate çdo seance, do të organizohet çasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  
Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  

Ardhja me kohë në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme. 

Studentët pritet të sillen në mënyrë profesionale dhe të sjellshme. Studentët mund ti diskutojn detyrat 
laboratorike në mënyrë gjenerale me studentët tjerë, por zgjidhja duhet të bëhet në mënyr individuale. 

Mënyra e notimit duhet të jetë e njejt për të gjith studentët. Studentët nuk duhet që të kopjojn një 

zgjidhje të një personi tjetër, prej ndonjë libri tjetër ose burim tjetër (p.sh. web faqe) por zgjidhja duhet 

të jetë origjinale e tijë. Regullat e njejta janë edhe për detyrat e shtëpisë edhe për projektet ose punimet 
seminarike. Kopjimi i punës së tjeterkujt nuk do të tolerohet. Profesorët do të raportojnë xhdo shkelje 

të regullave te Komisjoni për plagjiarizëm i fakultetit përkatës. 

 


