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Viti  I (parë) Statusi i 
lëndës 

O  
          Kodi 

  
ECTS kredi 

 
6 Semestri II (dytë) 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore  60 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e mësimit Ligjërata, ushtrime,konsultime, teste. 

Konsultime E premte nga ora 14,00 -  16,00 

 
Mësimdhënësi 

Prof. Dr. Fevzi Berisha e-mail fevzi.berisha@uni-pr.edu  

Tel. 044 126989 

 
Asistenti 

 e-mail  

Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

 të  ndihmohet në zgjidhjen e problemeve të 
informatikës dhe kompjuteristikës me anë të 
të menduarit në mënyrë matematike; 

 të kuptohen strukturat e fundme 
matematike; 

 të vihet një korrelacion në mes algjebrës 
dhe gjeometrisë. 

 Studenti merr detaje mbi teorinë e grupit 
elementar, teorinë e numrave, logjikën, 
teknikat e numërimit, teorinë e grafikut dhe 
algoritmet dhe do të jetë në gjendje ta 
përdorë atë gjatë zhvillimit të algoritmeve. 
 

Studentët do të jenë në gjendje të: 

 të përdorin saktë simbolet e logjikës 
matematike dhe të konkludojnë mbi 
saktësinë e formulave logjike; 

 të përdorin konceptet e algjebrës dhe 
gjeometrisë; 

 të zbatojnë veprimet me bashkësi për të 
formuar bashkësi të reja; 

 të përshkruajnë vetitë e relacioneve 
binare; 

 të përshkruajnë funksionit dhe të 
identifikojnë llojet e tij; 

 të përshkruajnë strukturat algjebrike;  

 të përshkruajnë algjebrën e Bulit dhe 
vetitë; 

 të zbatojnë algjebrën e Bulit për zgjidhjen 
e problemeve të ndryshme;   

 të përshkruajnë permutacionet, 
kombinacionet dhe variacionet; 

 të përshkruajnë grafët dhe vetitë e tyre; 

 të përshkruajnë lidhjen e grafeve dhe 
matricave. 

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Metodat e mësimit janë një kombinim i leksioneve, studimi praktik dhe i pavarur 

https://uni-prizren.com/sq/ballina
mailto:fevzi.berisha@uni-pr.edu


Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

Vijimi i rregullt dhe 
angazhimit  10 % 

51-60%-nota 6 
61-70              7 
71-80              8 
81-90              9 
91-100          10 

Vlerësimit të parë 

intermediar  15 % 

 

Vlerësimi i dytë 

intermediar   15 % 

 

Vlerësimi përfundimtar 
40% 

 

  

Total:                    100%  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 
ushtrime ,të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie 
të dijes,të përdorë literaturën e obliguar dhe më të 
gjerë,të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat mbi 
shkollimin e lartë të etikës në mirësjellje  dhe për 
bashkëpunim . 

 Ushtrime 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 

reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa,ide dhe 

demonstrim të njohurive të marra në ligjërata. 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 javë 30  

Ushtrime laboratorike 2 15 javë 30  

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime    

Punë praktike    

Projekte, prezentime etj.    

Koha e studimit vetanak 3 15 javë 45 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 15 javë 15 

Koha e kaluar në vlerësim(teste,provim final) 2 15 javë 30 

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 

1. Tema Orët Tema Orët 

Algoritmet. Sistemet operative 2 Pyetje për diskutim- Detyra nga 2 



pozicionale përmbajtja 

  

2. Logjika matematike, Veprimet me 

gjykime: negacioni, konjuksioni , 

disjunksioni , implikacioni dhe 

ekuivalenca 

2 Pyetje për diskutim  
Detyra nga përmbajtja 

2 

  

3. Tabelat e sakstësisë, Kuntifikatorët, 2 Shembuj  për diskutim  
Detyra nga përmbajtja 

2 

  

4. Metodat e vertetësisë, Tautologjit  2 Shembuj  për diskutim  
Detyra nga përmbajtja 

2 

  

5. Funksionet , Llojet e funksioneve, 

kompozimi i funksioneve. Funksioni 

inverz. 

2 Shembuj  për diskutim  
Detyra nga përmbajtja 

2 

  

6. Parimi i Peanos. Formulat rekurente 2 Shembuj  për diskutim  
Detyra nga përmbajtja 

2 

  

7. Vargjet numerike, Metoda induktive 2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 

  

8. Relacionet- Vetit e relacioneve. Relacioni 
i renditjes dhe i ekuivalences 

2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 1 

  

9. Strukturat algjebrike 2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 

  

10. Grupet dhe hapsirat vektoriale, 2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 

  

11. Kombinatorika    2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 

  

12. Teknikat e numrimit , relacionet 

rekurente, 

2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 

  

13. Hyrje në teori të grafeve ,  

 

2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 

  

14. Elementet e teorixë së  grafeve, Grafi i 
Eulerit 

2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 

  



15. Funksionet gjeneruese,   2 Shembuj dhe detyra nga ligjerata 2 
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VËREJTJE  

 
Është paraparë në bazë të planit të studimeve fondi i vogël i orëve për ushtrime 
 

Vërejtje për studentin: Kërkohet angazhim maksimal ,përcjellje e rregullt  e ligjërata  dhe ushtrime.  
Pune e pavarur në zgjidhjen e detyrave.  
Hulumtim ne literatura dhe shfrytëzim i teknologjisë  se informacionit  programeve statistikore 

 

 


