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Revista KODI X po ecën ...
Të nderuar lexues të revistës KODI X!
Ashtu siç ju kemi premtuar në numrin e parë, tani me kënaqësi të
madhe po ju ofrojmë numrin e dytë të revistës KODI X. Në këtë
numër, po ju prezantojmë materialet të cilat shënojnë ngjarjet,
aktivitetet, punën, hulumtimet studentëve dhe stafit akademik të
Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, të cilat dëshmojnë se KODI
X po ecë ashtu si po rritet, zhvillohet e pasurohet edhe Fakulteti i
Shkencave Kompjuterike organi së cilës është KODI X!
Këtë numër e fillojmë me bisedën me Rektorin e UKZ i cili me
vizion të qartë po e udhëheqë Universitetin drejt rritjes së tij dhe
drejt funksionimit te tij si institucion i arsimit universitar bazuar
në parimet e hapësirës Evropiane Universitare drejt promovimit të
UKZ-së si universitet cilësor lider në rajon dhe më gjerë. Në vazhdim bëjmë fjalë për procesin e riakreditimit të programeve të UKZsë dhe konkretisht riakreditimit të FSHK-së bazuar në standarde të
arsimit universitar evropian, si proces i rëndësishëm dhe jetik për
studentët dhe stafin akademik Pasojnë edhe artikujt tjerë si fillimi i
projekteve të dobishme për shoqërinë (në partneritet me komunën
e Gjilanit) të realizuara në FSHK, aktivitetet shkencore, hulumtuese
dhe studimore të stafit akademik të FSHK në universitete, kongrese,
konferenca etj., të njohura ndërkombëtare, të cilat promovojnë
punën e FSHK dhe UKZ.
Në numrin e ardhshëm planifikojmë që revista KODI X të transformohet dalëngadalë në revistë të promovimit të aktiviteteve dhe
rezultateve shkencore, jo vetëm të stafit akademik të FSHK dhe
UKZ-së, por edhe punonjësve të tjerë shkencorë, të cilët i ftojmë të
na dërgojnë propozimet e tyre.
Xhevdet Thaqi, redaktor përgjegjës
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Ngjarje gjatë muajve maj – dhjetor, 2016
Më 10.5.2016, Ekipi i ekspertëve të Agjencisë së Kosovës për Akreditim ka vizituar
FSHK- UKZ, për të vlerësuar nëse programet për të cilat është aplikuar për riakreditim
me procedurat e rregullta dhe të caktuara më parë nga AKA mund të akreditohen. Ekipi
i ekspertëve të akreditimit ka vizituar edhe ambientet e universitetit, laboratorët e informatikës dhe hapësirat e tjera, duke parë nga afër kushtet infrastrukturore që ofrohen për
mbarëvajtjen e procesit mësimor.
Më vonë, më 25.5.2016, ekipi i ekspertëve ka dërguar Raportin vlerësues për programin
e shkencave kompjuterike, duke dhënë rekomandimet për të ardhmen.
Bazuar në vlerësimin e Ekipit të ekspertëve, rekomandimet e tyre dhe RVV të FSHK,
Agjencia e Akreditimit e Kosovës me vendimin e saj nr 637/16 të datës 15.7.2016, ka
akredituar programin shkencat kompjuterike deri më 30.9.2019.
Më 31 maj dhe 1 qershor u mbajt Erasmus Mundus GreenTechWB Intermadiate Meeting i projektit GreenTechWB në Sofia të Bulgarisë. UKZ si partner i plotë në këtë projekt, vazhdoi zhvillimin e aktiviteteve në kuadër të programit Erasmus Mundus, duke
realizuar 3 mobilitete:
Për studentë: Nexhie Rexhepi do të qëndrojë në Universitetin e Ljublanës dy smestra;
Bionda Rexhepi do të qëndrojë në Universitetin e Splitit po ashtu dy semestra perkrahur
nga Erasmus Mudnus.
Stafi akademik: prof.asoc.dr. Xhevdet Thaqi, do të zhvillojë hulumtimin lidhur matematiken në shkencat kompjuterike në Universitetin e Leonit (Spanjë), në formë të mobilitetit akademik. Ky mobilitet u realizua nga qershor-korrik 2016.
Më 21.7.2016 u mbajt provimi pranues i 189 aplikantëve të rinj për pranim në FSHK në
bazë të konkursit të shpallur nga UKZ.
Në afatin e parë të konkursit u pranuan 120 kandidatë nga Kosova, 4 kandidatë nga
Lugina e Preshevës dhe 1 kandidat nga komunitetet joshumicë.
Në afatin e dytë u pranuan 4 kandidatë nga Lugina e Preshevës, 2 kandidatë nga komunitetet joshumicë dhe 1 kandidat nga Maqedonia. Kështu, në vitin e ri akademik
2016/2017 në FSHK do të fillojnë 132 studentë të rinj në vitin e parë të studimeve.
Më 13 tetor 2016, rektori i universitetit, Bajram Kosumi dhe kryetari i komunës së
Gjilanit, Lutfi Haziri, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për digjitalizimin e
shërbimeve në ndërmarrjen publike “Stacioni i Autobusëve” dhe dixhitalizimin e shkollave të komunës së Gjilanit, duke i pajisur ato edhe me uebfaqe. Dixhitalizimin e shërbimeve do ta realizojë Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, në kuadër të punës mësimore
dhe hulumtuese të stafit akademik dhe studentëve. Dy nënshkruesit e marrëveshjes kanë
thënë se kjo marrëveshje u ofron qytetarëve informacione të mjaftueshme, ndërsa studentëve njohuri praktike se si të punohet praktikisht në profesionin e tyre.

Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Në Vjenë të Austrisë ka filluar realizimi i aktiviteteve të proejktit ”REBUS” – Integrating
and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies, partner
i të cilit është edhe Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit “Kadri Zeka” në
Gjilan. Ky është projekti i tretë nga Programi Erasmus +, në të cilët UKZ është partner i plotë. Nga projekti REBUS do të përfitojmë një fond prej 75.000 Euro me të cilat
mbështeten aktivitete të rëndësishme mësimore, hulumtuese dhe pajisje të IT. Proejkti
do të zgjasë nga 15.10.2016 deri më 15.10.2019. Koordinator i projektit është Universiteti
i Sarajevës (BH).
Më 10.12.2016, FSHK i UKZ-së organizoi takimin e parë të punës për hartimin e Strategjisë zhvillimore të FSHK-së. Në këtë takim u analizuan dhe shqyrtuan sfidat, mangësitë,
kapacitetet, përparësitë dhe synimet e zhvillimit të fakultetit, duke definuar kornizat e
Staregjisë zhvillimore të FSHK, e cila më vonë do të aprovohet në kuadër të Strategjisë
zhvillimore të Universitetit “Kadri Zeka" në Gjilan.
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Bota dixhitale është thelbi i shekullit XXI
Bisedë me rektorin e UKZ-së, Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi, realizuar nga prof. ass. dr. Merxhan Avdyli

KODI X: Zoti Rektor, si do ta përshkruaje Universitetin “Kadri
Zeka” të Gjilanit?

Rektori Bajram Kosumi: Një universitet i ri, me plot
vullnet për të ardhmen, por edhe me plot pengesa gjatë
rrugës. Duke qenë i ri, universiteti ka këto dy anë. Por, mbi
të gjitha, duke qenë i ri, ne mund ta krijojmë bashkërisht
një universitet ashtu si e duam ne dhe ashtu si e kërkon
tregu i punës. Ne duhet të marrim anët e mira prej universiteteve të tjera, por më shumë se kaq ne duhet ta krijojmë
një universitet modern, diploma e të cilit i garanton një
punë studentit.
KODI X: Ka disa vite që diskutohet për cilësinë në të gjiha
nivelet e arsimit në Republikën e Kosovës, por duket se cilësia
është “Thembër e Akilit” edhe në nivelin e arsimit universitar.
A mos është ky vetëm një perceptim apo ...?

Rektori Bajram Kosumi: Cilësia jo e kënaqshme në
shkollat e Kosovës nuk është perceptim, është realitet.
Është normale që të ketë cilësi të dobët, pas dhjetë vjetëve
të ndalimit të sistemit shkollor shqip nga pushteti serb
në vitet 1990-1999, pasojat domosdo që do të dilnin në
sipërfaqe. Nuk është normale që edhe pesëmbëdhjetë vjet
pas luftës shkolla shqipe vuan po ato probleme. Problemi
kryesor është përcaktimi dhe definimi i filosofisë arsimore
të cilën ende nuk kemi arritur ta definojmë, strukturojmë
dhe implementojmë. Më konkretisht, janë tri probleme të
mëdha që e shkaktojnë këtë gjendje të shkollës, në të gjitha
nivelet:
- Mosfinancimi i shkollës. Qeveria ndanë për shkollat,
kryesisht për pagat. Universiteti “Kadri Zeka”, për shembull, ka financa vetëm për pagat dhe për disa prej mallrave dhe shërbimeve bazike, si nxemje, energji, ujë etj. Ku
janë këtu paratë për revista, për tekste shkencore dhe universitare, për konferenca, për hulumtime, për laboratore
dhe shumë e shumë elemente të tjera? Si krijohet cilësia
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pa këto elemente thelbësore? Si mund t’i konkurrojë në
treg studenti ynë një studenti prej cilitdo vend evropian
në këtë raport aspak të barabartë? Partitë politike dhe
qeveria dëshirojnë të investojnë buxhetin aty ku shihet
rezultati aty për aty, si p.sh. në asfalt, sepse këtë investim
e shndërrojnë lehtë në votë. Por, nuk ka gjë më të rëndësishme për një komb dhe një shtet se investimi në arsim,
sepse arsimi është parakusht i çdo zhvillimi tjetër. Me këtë
cilësi në shkollën shqipe, nëse Kosova hyn në Bashkimin
Evropian, ne do të jemi shërbëtorë në tregun e punës dhe
jo të barabartë.
- Aspekti i dytë janë reformat. Raformat në arsim janë
shndërruar në një mekanizëm për të mbuluar zbrazëtitë
dhe për të mos bërë asgjë. Secila qeveri e Kosovës ka nisur
reformat në arsim dhe, si pasojë, qe pesëmbëdhjetë vjet
jemi në reforma, ndërsa ato nuk shihen gjëkundi. Qysh me
Ligjin e parë të Arsimit Parauniversitar dhe me Ligjin e
parë të Arsimit të Lartë, miratuar në vitin 2001 ose 2002
iu ka dhënë e mbrapshta shkollës shqipe: aty janë projektuar reformat pa infrastrukturë të nevojshme dhe që nga
atëherë sistemi arsimor ka hyrë në një rreth vicioz prej të
cilit ende nuk po mund të dalë. Duhet stopuar me këto
reforma për reforma. Duhet kthyer sytë te gjendja reale
në shkollë dhe aty të fillohet me krijimin e standardeve të
kënaqshme.
- Kurrikula, programet dhe tekstet shkollore janë problemi
i tretë. Merreni një biologji të shkollave të mesme, merreni një gramatikë të klasës VI-VII të shkollës së ulët të
mesme, merreni cilëndo matematikë të shkollës fillore dhe
analizojeni e do të shihni tmerrin se çka mësojnë nxënësit
tanë në shkolla! Me kësi librash shkolla është shndërruar
në një institucion ankthi e tmerri për nxënësit. Ata e konsiderojnë si një detyrim, si një dënim, në vend se të ishin
të lumtur në shkollë. Ata mësojnë aty gjëra të cilat janë të
paaplikueshme në jetë. Prandaj, kanë dalë këto rezultate
të PISA-s.
KODI X: Ju disa herë keni deklaruar se do të merrni masa në
drejtim të përmirësimit dhe ngritjes së cilësisë së mësimit në
UKZ. Çka është bërë deri tash në këtë drejtim?

Rektori Bajram Kosumi: Ka ndryshime rrënjësore në
UKZ brenda një viti. Fillimisht ne duhet të krijojmë kushte
themelore për funksionimin e plotë e të papenguar të universitetit. UKZ brenda një viti ka pranuar me kontratë të
plotë një numër të konsiderueshëm të stafit akademik,
edhe pse kjo ende nuk është e mjaftueshe, por tash rreth
50% të orëve mësimore mbahen nga stafi i rregullt akademik. Së dyti, në drejtim të kontrollit të cilësisë jemi duke
bërë hapa: të gjitha orët e ligjëratave, të ushtrimeve, provimet, konsultimet etj. duhet të mbahen me rregull; me një

fjalë, studenti dhe profesori duhet të jenë në kontakt të
përhershëm gjatë tërë kohës së mësimit. Së treti, është
siguruar një kabinet modern i teknologjisë informative
për studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Së
katërti, janë siguruar kabinete për scilin profesor të rregullt, ku ata mund ta zhvillojnë punën e tyre me studentë
dhe punën hulumtuese gjatë tërë ditës së punës. Së pesti, UKZ është bërë pjesë edhe e një projekti të Erazmus+.
Së gjashti, menaxhmenti i UKZ-së është zgjedhur dhe po
punon shkëlqyeshëm në të gjitha nivelet.
KODI X: A ka UKZ-ja staf mjaftueshëm të përgatitur për t’u
përballur me sfidat për ngritjen e cilësisë së mësimit?

Rektori Bajram Kosumi: UKZ ka staf të mirë akademik,
por është ende i pamjaftueshëm. Ne kemi nevojë ende për
staf akademik, sidomos për ata që janë të rinj në moshë
dhe sjellin përvoja evropiane apo amerikane, apo edhe
përvoja të tjera në universitetin tonë.
KODI X: Përderisa diskutohet me të madhe çështja e nivelit të
ulët të cilësisë në arsim, në anën tjetër, jo vetëm në universitetin tonë, një pjesë e studentëve vlerësohen me nota të larta.
A është notimi i studentëve në përputhje e nivelin e nxënies së
tyre?

Rektori Bajram Kosumi: Notimi i studentëve është çështje e profesorit apo komisionit. Edhe pse mund të ketë devijime, në përgjithësi notimi është në përputhje me materian
të cilën e zhvillon profesori. Pyetja e vërtetë në këtë mes
është: a është materia që e zhvillon profesori ajo e duhura
dhe e mjaftueshmja? Nëse studenti e përgatitë provimin
prej një skripte, natyrisht që kjo është e pamjaftueshme,
edhe nëse ai e merr notën 10. Studimet baçelor janë për të
lexuar libra dhe burime të ndryshme për t’i studiuar dhe
krahasur ato, studimet master thellohen në hulumtime.
Shikoni, unë kam gjetur në programet studimore të UKZsë dhe në syllabusët literaturë tërësisht jashtë përdorimit,
të pavlefshme, gati-gati inekzistente. E ka futur aty profesori vetëm sa për të figuruar si numër, e në realitet studenti
s’mund ta ketë kurrë në duar atë libër. Në riakreditimin e
fundit të programeve i kemi përmirësuar shumë këto, por
kjo duhet të jetë punë e përhershme e profesorit dhe e studentit. Cilësia nuk pikë prej qielli e as nuk vjen me reforma: cilësinë e krijon profesori dhe studenti, nën mbikëqyrjen e menaxhmentit.
KODI X:Çka mendoni dhe çka planifikoni lidhur me numrin
e studentëve?

Rektori Bajram Kosumi: Numri i studentëve duhet të
shqyrtohet mirë, jo vetëm nga menaxhmenti i UKZ-së,
por edhe nga qeveria e Ministria e Arsimit. Për afro dhjetë
vjet është ndjekur politika që secili i ri a e re që e kryen
shkollën e mesme-të shkojë në fakultet. Në asnjë vend të
botës nuk është kështu! Të gjithë njerëzit nuk kanë dëshirë
apo interes të vijnë në studime të larta. Numri i madh i

studentëve dhe infrastruktura e pamjaftueshme për atë
numër, natyrisht që reflekton në cilësinë e studimeve. Si
mund të ketë cilësi një asistent, i cili në ushtrime ka 90
apo 120 studentë? Si mund t’i kontrollojë profesori testet e
500 studentëve në një lëndë? Nëse një program ka 300 studentë, secili prej këtyre studentëve hyn në provim 5 herë
në vit, profesori duhet t’i kontrollojë 1500 provime, vetëm
në një lëndë. Nëse ai duhet t’i ketë 6 orë për normë, në
shumicën e rasteve edhe 6 lëndë, atëherë brenda një viti ai
duhet t’i kontrollojë disa mijëra provime! Shtoja kësaj edhe
testet: disa mijëra teste! Si mund ta arrijë këtë profesori?
A i mbetet atij kohë për aktivitete të tjera: konsultime, hulumtime etj.?
Të gjitha këto duhet të rishqyrtohen dhe të vihen standarde normale, ashtu sikur kanë edhe vendet e tjera, e të
cilat garantojnë një proces korrekt studimor. Fundja, të
gjithë duhet ta dijnë, në radhë të parë studentët; Jeta është
e çmueshme dhe shumë e shkurtër.
KODI X: Duke qenë në dijeni se jeni duke e përgatitur një dokument për strategjinë zhvillimore dhe planin e veprimit të
UKZ-së për vitet 2017-2022, do të donim të dinin se deri kur
do të jetë i gatshëm ky dokument dhe cilat do të jenë risitë që
do të përfshihen në këtë strategji?

Rektori Bajram Kosumi: Strategjia Zhvillimore e UKZsë është dokumenti bazik që i mungon universitetit tonë.
Këshilli Drejtues i UKZ-së ka bërë hapat e duhur në këtë
drejtim. KD ka hartuar konceptin e Strategjisë, ndërsa
secili fakultet ka hartuar, në bazë të këtij koncepti, edhe
konceptin e vet të Strategjisë për fakultetin përkatës. Tash
KD do ta diskutojë këtë koncept në tërësi dhe do ta zhvillojë më tej Strategjinë. Besoj se brenda vitit 2017 UKZ do
ta ketë Strategjinë Zhvillimore.
KODI X: Në fund, cili është mesazhi Juaj për lexuesit e revistës
“KODI X” dhe për studiuesit e shkencave kompjuterike?

Rektori Bajram Kosumi: Porosia ime për studiuesit e
shkencave kompjuterike është shumë optimiste: bota dixhitale është thelbi i shekullit XXI. Jo vetëm është i pakufishëm tregu i punës për ta, por industria e vërtetë e këtij
shekulli është kompjuteri. Tash pas shpikjes së printerit
3D edhe kuptimi i industrisë klasike ka filluar të ndërrojë:
çka na duhen fabrikat kur të gjitha mund t’i bëjmë me një
printer gjigant? UKZ krenohet me Fakultetin e Shkencave
Kompjuterike dhe besojmë se kjo është fusha ku duhet të
investojmë më shumë në vitet e ardhshme.
Revistës KODI X i urojmë nismë të mbarë. Besoj se me
kohë do të profilizohet dhe do të shndërrohet në revistë
bazike jo vetëm për stafin akademik dhe studentët e
Shkencave Kompjuterike të UKZ por edhe më gjerë.
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Riakreditimi i programeve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
Në mbledhjen II të Senatit të Universitetit “Kadri Zeka”, mbajtur më 26.12.2013, u miratua programi i ri i
Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në kuadër të UKZ-së. Pas përgatitjeve të bëra në përgatitjen e planit të
studimit dhe gjithë dokumentacionit tjetër të nevojshëm, në procedurë të rregullt, ekipi i ekspertëve e vlerësoi
pozitivisht hapjen e këtij fakulteti dhe, Agjencia e Kosovës për Akreditim, me vendimin nr. 547/14, më 4.7.2014,
në kuadër të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike (FSHK), akreditoi programin Baçelor të Shkencave Kompjuterike për periudhën dyvjeçare, nga 1.10.2014 deri më 30.9.2016.

Nga takimi i Ekipit të Ekspertëve me menaxhmentin e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan u themelua me vendimin e Qeverisë së Kosovës numër 118/03 të 6 marsit
2013, i cili nga Kuvendi i Kosovës u miratua më 30 maj
2013, me idenë e promovimit dhe zhvillimit të arsimit të
lartë universitar, kërkimeve shkencore, krijimtarisë artistike, kualifikimit të kuadrove deri në gradën e doktoraturës. Themelimi i UKZ-së bëri të mundur përfshirjen
e numrit më të madh të studentëve të rajonit të Gjilanit,
Luginës së Preshevës dhe viseve të tjera në shkollimin
e lartë universitar. Me vendimin e Këshillit Themelues
të UKZ-së, të datës 31.10.2013, Qendrat e Fakultetit të
Edukimit, Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit Juridik
në Gjilan, shëndërrohen në Fakultete të Universitetit
“Kadri Zeka”. Kështu, Universiteti “Kadri Zeka” vazhdon
traditën e tri fakulteteve, të cilat në Gjilan kanë funksionuar si degë të fakulteteve përkatëse të Universitetit të
Prishtinës.
Preokupim i vazhdueshëm në rrugën e rritjes së UKZ,
ishte hapja e Fakulteteve të reja. Për këtë qëllim, në
mbledhjen II të Senatit të Universitetit “Kadri Zeka”,
mbajtur më 26.12.2013, u miratua programi i ri i
Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në kuadër të UKZ.
Pas përgatitjeve të bëra në përgatitjen e planit të studimit, dhe gjithë dokumentacionit tjetër të nevojshëm, në
procedurë të rregullt, ekipi i ekspertëve e vlerësoi pozitivisht hapjen e këtij fakulteti dhe, Agjencia e Kosovës
për Akreditim, me vendimin nr. 547/14, më 4.7.2014, në
kuadër të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike (FSHK),
akreditoi programin Baçelor të Shkencave Kompjuterike për periudhën dyvjeçare, nga 1.10.2014 deri më
30.9.2016.
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Ndryshe nga fakultetet e tjera të Universitetit “Kadri
Zeka“, të cilat ishin vazhdimësi e degëve të fakulteteve
përkatëse të Universitetit të Prishtinës, FSHK filloi
punën për herë të parë më 1.10.2014, duke regjistruar
122 studentë të rinj. Në konkursin e parë për regjistrimin
e studentëve për këtë fakultet, u paraqitën mjaft kandidatë, prandaj u organizua testimi i njohurive nga lëndët
e matematikës dhe informatikës për seleksionimin e më
të mirëve. Ky interesim i madh i studentëve për shkencat kompjuterike, vazhdoi edhe viteve të tjera, por për të
vazhduar funksionimi i këtij fakulteti edhe pas vitit 2016,
duhej të riakreditohet programi ekzistues dhe hapja e
programeve të tjera nga fusha e shkencave kompjuterike.
Për këtë qëllim, që nga tetori i vitit 2015, u bënë përgatitjet e nevojshme si në funksionalizimin e organeve të
fakultetit, pranimin e stafit akademik, përgatitjen e RVV
dhe të gjitha kërkesat e tjera, të cilat dëshmojnë se FSHK
duhet të riakreditohet dhe ka kapacitet dhe mundësi të
përgatis kuadra të vyeshme për shoqërinë.
Ishin bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për t'i hyrë
procesit të riakreditimit të programit Shkencat Kompjuterike në FSHK deri në muajin prill të vitit 2016. Ekipi i FSHK-së, i cili punoi në përgatitjen e procesit të
riakreditimit nga FSHK ishte i përbërë nga: Prof.asoc.
dr. Xhevdet Thaqi, Prof.ass. dr. Ragmi Mustafa, Prof.ass.
dr. Basri Ahmedi, Prof.ass.dr. Ekrem Halimi, Ligj. PhD.c.
Nysret Demaku, dhe Ligj.PhD.c. Lindita Nebiu Hyseni.
Punën e këtij ekipi e ndihmoi në të gjitha aspektet menaxhmenti i UKZ dhe personeli tjetër i UKZ.

Më 10 maj 2016, Ekipi i Ekspertëve (EE) të cilin e kishin
caktuar Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) në
bashkëpunim me Agjencinë Evropiane të Akreditimit të
programeve universitare (ENQA) vizitoi UKZ-në. Ekipi
i cili erdhi për të vlerësuar programet studimore, ishte
i përbërë nga ekspertët e AKA dhe nga profesorë eminentë të universiteteve evropiane:
Prof. Dr. Josep Maria Duart, nga Open University of Catalonia (Spain), Prof. Dr. Kristina Tonnisson, nga Tartu
University (Estonia), Prof. Dr. Erwin Bratengeyer, nga
Danube University Krems (Austria).
Fillimisht, ekipi i ekspertëve ka zhvilluar takime të ndara me stafin menaxhues, stafin akademik dhe studentët
e FSHK-së. Takimi më i rëndësishëm dhe vendimtar
ishtë takimi me përgjejgjësit e programit ku shqyrtoheshin dhe duhej përgjegjur lidhur me arsyeshmërinë e
programit, lidhur me krahasueshmërinë me programe
e tjera në Evropë, qëllimet dhe objektivat e programit,
puna praktike, puna hulumtuese kushte e rexhistrimit
të studentëve dhe vijueshmëria, përmbajtjet e kurseve/
lëndëve mësimore, pajisjet laboratorike, etj.
Ekipi i Ekspertëve vizitoi edhe hapësirat e Fakultetit si
sallat e mësimit, laboratorët e IT etj., duke shtruar një
varg të pyetjeve jo çdo herë të lehta.
Pas vizitëssë EE, ata bënë një Raport vlerësues të cilin
ia dërguan Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Në këtë
Raport ata vlerësuan punën që është bërë dhe po bëhet

në FSHK. Përveç të tjerave, ata kanë bërë një vlerësim
profesional, kompetent dhe gjithëpërfshirës të RVV
dhe punës që është bërë dhe prezentuar në FSHK. Konstatimi “të gjitha rekomandimet e raportit të vlerësimit
të parë janë trajtuar në mënyrë të zellshme, shumica e
tyre janë vënë në praktikë” është pranuar si një mirënjohje e punës së madhe që është bërë brenda një afati
relativisht të shkurtë. Ekspertët, po ashtu, vlerësuan implementimin e Moodle (e-learning) nga vet stafi i FSHK
edhe pse në fazë testuese. Njëkohësisht, u kërkua që këtë
të vazhdojmë edhe në fakultet tjera të UKZ duke pasur
përkrahjen e menxhmentit të UKZ. Vlen të theksohet se
u rekomandua të ftojmë ekspertë të ndryshëm nga universitet e tjera që të vizitojnë dhe ligjërojnë tema të caktuara nga kompjuteristika në FSHK.
Duke pasë parasysh Raportin e Vlerësimit të ekspertëve,
Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Republikës së Kosovës mori
vendimin 637/16 më 15.7.2016 e riakreditoi programin Shkencat Kompjuterike të FSHK-së për periudhën
1.10.2016 deri më 30.9.2019.
Në këtë mënyrë, u bë e mundur regjistrimi i studentëve
të rinj për vitin akademik 2016/2017 dhe vazhdimi i aktiviteteve mësimore, shkencore, hulumtuese dhe të tjera
nga studentët dhe stafi akademik i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike.

Gjatë vizitës së Ekipit të Ekspertëve në laboratorin e IT
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Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dixhitalizon
shërbimet në komunën e Gjilanit
Në këtë vit akademik, po përgatitet diplomimi i gjeneratës së parë të studentëve në shkencat kompjuterike dhe qëllimi i fakultetit është që t'iu ofrojë këtyre kompanive dhe shoqërisë në përgjithësi stafin profesional, me qëllim që ata
të jenë konkurrues në tregun e punës, në kompanitë vendore, evropiane dhe në mbarë botën, duke i ofruar tregut të
gjërë produkte dhe shërbime cilësore.

Një nga objektivat e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të
Universitetit “Kadri Zeka” është të plotësojë nevojat e institucioneve publike të cilat kryejnë shërbime për qyetetarët,
institucionet arsimore, kompanitë publike dhe private etj.
Realizimi i këtij objektivi bëhet i mundur në ditët e sotme
ngase ekziston numër i madh i institucioneve dhe kompanive në Kosovë dhe në rajon që përdorin përpunimin e
të dhënave dhe të teknologjisë së informacionit, përdorin
makina të drejtuara me softuer përkatës dhe kompjuter industrial. Ndërkohë, nevojat e tregut dhe biznesit bashkëkohorë kërkojnë kuadro për projektimin, dizajnimin dhe
kodimin e softuerëve përkatës.
Për këtë qëllim në kuadër të programit studimor janë planifikuar të zhvillohen aktivitete të cilat konsiderohen relevante për tregun e punës, të cilat janë pjesë e programit
studmor të fakultetit në kuadër të lëndës Projektet në semestrin V të studimeve.
Stafi akademik dhe studentët e FSHK-së, propozuan të
fillohet me dy projekte të rëndësishme për komunën dhe
qytetarët tanë: dixhitalizimi i shërbimeve në stacionin e
autobusëve dhe dixhitalizimin e shkollave të komunës së
Gjilanit. Këtë iniciativë, e përkrahën stafi menxhues i Universitetit „Kadri Zeka“ por edhe drejtuesit e komunës së
Gjilanit.
Për këtë qëllim, më 13 tetor 2016, rektori i Universitetit
“Kadri Zeka” në Gjilan, prof.dr. Bajram Kosumi ka pritur
në një takim kryetarin e komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri. Qëllimi i këtij takimi kishte të bënte me nënshkrimin e
marrëveshjes së bashkëpunimit për digjitalizimin e shërbimeve në ndërmarrjen publike “Stacioni i Autobusëve”
me anë të projektit “Digital BUSS” dhe digjitalizim e
shkollave të komunës së Gjilanit me anë të projektit “WebSchool-Gjilani”.
Me realizimin e këtyre projekteve, do të përfitojnë së pari
qyetarët e komunës dhe të gjithë të tjerët ngase do të ken
shërbime më cilësore në stacionin e autobusëve; me dixhitalizimin e shkollave do të përfitojnë nxënësit, prindërit e
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nxënësve, mësimdhënësit dhe të gjithë të tjerët ngase do të
ken një arsim më cilësor në shkollat e komunës. Po ashtu,
me anë të këtyre projekteve, do të përfitojnë edhe studentët
të cilët do të kurorëzojnë njohuritë e fituara gjatë studimeve
me anë të realizimit praktik të këtyrë projekteve. Kështu studentëve u krijohet perspektivë për të ardhmen, dhe
ngritet imazhi i fakultetit dhe universitetit në rajon dhe më
gjerë.
Rektori i Universitetit “Kadri Zeka”, Bajram Kosumi, ka
thënë se kjo marrëveshje është shumë e mirë, sepse sipas tij
si praktikë nuk është e shpeshtë në universitetet tjera, por,
këtë punë që do ta bëjnë studentët e Fakultetit të Shkencave
Kompjuterike të universitetit tonë është mjaft e mirë edhe
për studentët, sepse përpos diplomës së notuar, prapa vetes
ata do të marrin edhe një përvojë të mirë në realizimin e
punëve të pavarura me një përgatitje të mirë profesionale
për tregun e punës.
Ndërsa kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri ka thënë
se programin për dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve në
Stacion të Autobusëve dhe të gjitha shkollave të komunës,
të cilin do ta bëjnë studentët e Universitetit “Kadri Zeka”,
respektivisht ata të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
është hapi i parë i madh i bashkëpunimit dhe i mbështetjes
që rektorati, përmes dekanatit dhe studentëve do t’i japë
mbështetje ndërtimit të uebfaqeve, organizmit të shërbimeve dhe aspekte të tjera në shërbim të Gjilanit dhe më
gjerë. Ai ka shtuar se Gjilani tashmë është pjesë e “Smart
City”, program i cili mundëson teknologji të ndryshme
duke shtuar se universitei do të prodhojë kuadro që do ta
zhvillojnë edhe vendin tonë.
Rektori Kosumi dhe kryetari Haziri janë shprehur se do
të vazhdojnë bashkëpunimet edhe në programe të tjera që
janë në interes të universitetit dhe komunës, që të arrijmë
qëllime të përbashkëta, që Gjilani dhe Anamorava ta zënë
hapin e madh të zhvillimit të gjithmbarshëm jo vetëm në
sektorin e arsimit, por, edhe në zhvillimin ekonomik.

Matematika në shkencat kompjuterike/informatikë
Prof.asoc.dr. Xhevdet Thaqi

Një nga çështjet mjaft me rëndësi për hartuesit e programeve studimore, sidomos në programet e nivelit universitar është
identifikimi i fushave të njohurive, të cilat duhet të zënë vend në një program studimor konkret. Zgjedhja e qëlluar e njohurive nga fusha e caktuar në një program studimor të nivelit universitar determinon suksesin apo mossuksesin e studentëve pas
kryerjes së studimeve në ato programe studimore. Edhe pse është e pranuar nga të gjithë se fusha e njohurive dhe shkathtësive
matematikore është pjesë përbërëse e domosdoshme e të gjitha programeve studimore universitare të shkencave kompjuterike,
koordinatorët e projektit GreenTechWB nga programi Erasmus Mundus, përkrahën idenë e studimit të këtij problemi duke
zgjedhur prof.asoc.dr. Xhevdet Thaqi nga Universiteti ”Kadri Zeka” në Gjilan të bëjë një studim, lidhur me këtë problematikë
në Universitetin e Leonit (Spanjë). Në vazhdim po sjellim një version të shkurtuar të këtij studimi për lexuesit e Kodi X.

Në bashkëpunim me prof. dr. Daniel arias Masquera, mësimdhënës i lëndëve të matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë
Industriale dhe Informatikës, u studiuan planet e studimit të
fakulteteve të universiteteve të ndryshme, të cilat përgatisin
inxhinierë të fushës së kompjuterikës dhe/ose informatikës në
nivelin e studimeve bachelor. Po ashtu, u bënë konsultimet
e nevojshme me mësimdhënësit e Departamentit të Informatikës në Universitetin e Lionit, në mënyrë që të njihemi se cilat
nga përmbajtjet matematikore lehtësojnë, ndihmojnë dhe
mundësojnë aftësimin sa më cilësor të studentëve në fushën e
kompjuteristikës dhe/ose inofrmatikës.
Të vetëdijshëm se interesimi i studentëve për të studiuar dhe
për të fituar një diplomë në Shkenca Kompjuterike ose Informatikë është gjithnjë e më i madh në të gjitha vendet, atyre
në shumicën e rasteve iu intereson se programi i zgjedhur i
shkencave kompjuterike sa lëndë matematikore duhet të
mësojë?
Me këtë studim është menduar të jepen përgjigje se cilat përmbajtje matematikore janë të domosdoshme dhe të nevojshme
për nivelin e studimeve bachelor në programet e shkencave
kompjuterike dhe/ose informatikës. Përgjigjen në këtë pyetje e kemi arsyetuar, duke studiuar, elaboruar dhe krahasuar
planet e studimit nga fushat përkatëse në fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan (UKZ) dhe Universitetit të Leonit
(ULE).
Gjatë analizës së objektivave dhe synimeve të të dy programeve
kemi gjetur se të dy programet, si ai i Shkencave Kompjuterike
në UKZ, ashtu edhe ai i Inxhinierisë Informative në UL, në
thelb kan qasje praktike dhe shkencore për informatikë dhe
aplikimet e Teknologjisë Informative në praktikë në tregun e
punës apo në ekonomi. Në mënyrë të veçantë, në të dy këto
programe synohet të studiuarit e strukturave, mekanizimit
dhe paraqitjen e proceseve të aplikuara për të ruajtur, komunikuar dhe procesuar me anë të kodeve në srukturat e memories kompjuterike. Një individ, i cili punon si një kompjuterist
zakonisht specializohet në teorinë kompjuterike dhe projektimin e sistemeve kompjuterike. Për të realizuar këtë proces
në mnëyrë efektive dhe cilësore, duhet që studentët gjat studimeve të kenë një numër të kurseve nga fusha e matematikës.
Studentët të cilët dëshirojnë të diplomohen në Inxhinieri të
Informatikës në Universitetin e León janë të ngarkuar më
shumë me lëndë matematikore (sipas kredive ECTS) se sa studentët që diplomojnë në Shkencat Kompjuterike në Universi-

tetin e Gjilanit (UKZ). Derisa në UKZ 18 % e kredive ECTS
janë për fushën e njohurive matematikore, në ULE 24 % e
kredive ECTS të programit i dedikohet lëndëve matematikore.
Të gjithë pajtohemi se ka një korrelacion ndërmjet rezonimit
matematikor dhe kapacitetit për të “menduar dhe rezonuar në
formë algortimike” dhe "rezonimit kombinatorial”, që thënë
me fjalë tjera, të jetë në gjendje për të menduar në mënyrë abstrakte për sasinë, proceset, relacionet dhe të vërtetuarit. Nuk
është një ekzagjerim të thuhet se studentët duhet të studiojnë
më shumë përmbajtje matematikore për t'u bërë kompjuteristë, prandaj studentët e informatikës/kompjuteristikës kan
nevojë të domosdoshme të kuptjnë variablat, grupet, unazat,
pohimet matematikore, gjeometrinë bazike të koordinatave,
torinë e numrave, logjikën dhe teorinë kombinatorike. Ata
duhet të jenë në gjendje të dinë se si të aplikonjnë koncepte
të caktuara të statistikave, probabilitetit, analizës vektoriale
dhe algjebër lineare të programimit. Përveç kësaj, metodat
formale të matematikës janë të dobishme për strukturimin e
mendimit, arsyetimit të kujdesshëm, kërkimi i kundërshembujve, ndërtimi i bazës aksiomatike (deduktive) dhe analiza
e lidhjeve ndërmjet koncepteve; që të gjitha këto do të jenë
veglëri e nevojshme dhe e domosdoshme për programuesit e
ardhshme dhe kompjuteristët.
Prandaj, të përvetësuarit e njohurive të mjaftueshme matematikore, konsiderohet si dobi e pazëvendësueshme për studentët në zhvillimin mendor dhe përmirësimit dhe përforcimit të aftësive analitike të tyre.

Fakulteti i Inxhinierisë së Informatikës
në Universitetin e Leonit
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Nga fakultetet e tjera të UKZ-së

Tryeza debatuese me temë “Klasa e I-V, një apo më shumë mësues”
Në organizim të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan dhe
GIZ-CDBE (Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Bazë)
është mbajtur tryeza debatuese me temë “Klasa e I-V,
një apo më shumë mësues”.
Në këtë organizim kanë marrë pjesë, profesorë nga
fakultetet e Universitetit “Kadri Zeka”, përfaqësues të
GIZ-it gjerman, përfaqësues të Komisionit Parlamentar për Arsim në Kuvendin e Kosovës, profesor të kësaj
fushe nga Universiteti i Mitrovicës, drejtues të drejtorive
komunale të arsimit nga disa komuna të Kosovës, përfshi
edhe ata të komunitetit serb, si dhe mësimdhënës të këtij
niveli nga komuna të ndryshme të Anamoravës dhe më
gjerë.
Fillimisht, Shpresë Qamili, prorektore për Mësim,
Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve në Universitetin “Kadri Zeka”, në cilësinë e moderatores, iu ka
dëshiruar mirëseardhje të gjithë të pranishmëve.

e mësimit klasor, andaj duhet të kërkohen zgjidhje me
anë të ndryshimeve.
Ndërsa, Dagmar Fuchs-Schmitz, Udhëheqëse e Grupit,
GIZ/CDBE tha se qëllimi i idesë së një apo më shumë
mësues për ciklin fillor, është shumë e mirë, sepse nga
kjo që lehtë mund të zbatohet në praktikë, mund të dalin
gjenerata më të përgatitur. Dagmar tha se duke e parë se
e ardhmja gjithnjë e më shumë po ndryshon, ne duhet
t'i edukojmë fëmijët tanë për sfidat e ardhmërisë dhe se
duhet ta kuptojmë se arsimi nuk është një gjë fikse por
është një garë permanente.
Përvojat e mira nga shkolla fillore "Hil Mosi" nga Jabllanica e Pejës, i ka prezantuar drejtori i kësaj shkolle, Riza
Mujaj, i cila ka treguar përvojat e punës së mësimdhënësve të shkollës që ai drejton, ku ka thënë se shkolla e tyre që nga viti 2001 ka filluar aplikimin e mësim
dhënies me më shumë se një mësues për klasat e para

Hapja e punimeve nga Rektori prof.dr. Bajram Kosumi
Hapjen e tryezës e bëri rektori prof. dr. Bajram Kosumi, i cili fillimisht falënderoi të gjithë të pranishmit për
pjesëmarrje në tryezën debatuese me temë “Klasa e I-V,
një apo më shumë mësues”, duke thënë se kjo nismë është
mjaftë e qëlluar. Rektori Kosumi tha se përkrah idenë që
kjo problematikë të trajtohet në mënyrë të thelluar që
të shënohet ngritje e cilësisë të këtij niveli të arsimit. Ai
theksoi se një mësues, sado i përgatitur, nuk do të mund
të jetë i efektshëm në të gjitha lëndët për të gjitha nivelet
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deri në të pestën.
Ndërkaq, Januz Dërvodeli, dekan i Fakultetit të Edukimit ka prezantuar temën “Roli i mësuesit në ndryshimin e
shkollës”, ku njëherësh ka paraqitur edhe të gjeturat nga
një studim i përgatitur nga stafi akademik i Fakultetit
të Edukimit në Universitetin “Kadri Zeka”, duke identifikuar aspekte të ndryshme të mësimdhënies të cilat i
favorizojnë idenë që një klasë të ketë më shumë se një
mësues.

Prezentimi i punimit nga prof.asoc.dr. Xhevdet Thaqi
Xhevdet Thaqi, dekan i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në UKZ, ka prezentuar studimin e tij me temën
“Në kërkim të mësuesit të shkëlqyer deri te mësimdhënia
e shkëlqyer”. Në prezentimin e tij, ai fokusohet në problematikën e përgatitjes së mësimdhënësve për arsimin
fillor duke theksuar dhe arsyetuar se përgatija e mësimdhënësve të arsimit fillor ndërlidhet me studimin dhe
elaborimin e disa faktorëve siç janë: Studimi dhe analiza
e përvojave në vendet e tjera? Hulumtimi dhe studimi
nëse është realizuar në ndonjë vend tjetër të Evropës kjo
ide? Studimi dhe identifikimi i përparësive dhe mangësive përvojave të tjera në vendet ku është implementuar?
Në vazhdim preznetimi vazhdon, duke elaboruar arsyet
shkencore dhe profesionale të funksionimit të klasës fillore me një mësues respektivisht me më shumë mësues;
për të ardhur në konkludimin se të dy opacionet janë të
pranueshme, por secila prej tyre ka specifikat dhe strategjitë e veçanta për realizim të sukseshëm në arsimin fillor. Këto u ilustruan me përvojat e vendeve të ndryshme
evropiane si Finlanda, Austria dhe Spanja.
Prezantimin e praktikave të mira me mësimdhënës lëndor të shkollës fillore me fokus në Gjermani i ka paraqitur, Sophie Meinke, këshilltare e projektit GIZ/CDBE.
Më pas grupet punues, mësuesit lëndor mes mësimdhënëseve të tanishëm dhe përgatitja e mësuesve lëndorë
parashërbimit kanë diskutuar rreth asaj se cilat mund të
jenë përparësitë dhe sfidat e të pasurit më shumë mësues
në shkollimin fillor, si mund të realizohet kjo ide, me
çfarë sfidash do të ballafaqohen universitetet në ristrukturimin e sistemit të parashërbimit. Çfarë hapa dhe cilat
planifikime duhet të bëhen në zhvillimin e syllabuseve

për trajnimin e mësuesve para dhe pas-shërbimit, etj.
Pas prezantimit të rezultateve të grupeve punuese dhe
pas diskutimeve nga pjesëmarrësit në tryezë janë nxjerr
edhe disa rekomandime:
1. Përpilimi i planprogramit në fusha të specializuara
për mësimdhënës të shkollave fillore (të përpilohet nga
Fakulteti i Edukimit),
2. Trajnime/seminare me mësimdhënësit aktual (pilotim
nga Fakulteti i Edukimit si dhe të organizohet testi më
mësimdhënës të arsimit fillor),
3. Menaxhmenti i Universitetit “Kadri Zeka” të filloj
bisedimet me MASHT për aprovimin e kësaj ideje,
4. Të intensifikohet puna në shtimin e orëve të matematikës dhe gjuhës dhe zvogëlimi i orëve nga lëndët tjera,
5. Ndarja e mësimdhënëseve sipas shkathtësive (të kryhet sipas vullnetit të mësimdhënëseve),
6. Të ketë më shumë se një mësimdhënës në mënyrë që të
lehtësohet puna e mësimdhënëseve dhe kështu të bëhet
vlerësimi sa më real i nxënëseve,
7. Të identifikohen shkathtësitë e mësimdhënëseve
përmes një testi ku do të kihet parasysh nota mesatare
nga studimet, si dhe rezultatet e pritshmërisë së nxënëseve,
8. Të kërkohet mbështetje nga institucionet qendrore
dhe lokale si dhe nga drejtorët dhe mësimdhënësit e
shkollave fillore, që të ndihmojnë në implementimin e
këtyre rekomandimeve.
Kjo tryezë shkencore e organizuar nga Universiteti
“Kadri Zeka” në Gjilan dhe GIZ-CDBE ka për qëllim
të stimulojë një diskurs akademik dhe një debat të politikave arsimore.
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Programe të reja në Fakultetin e Shekencave Kompjuterike

Programi Master E-Qeverisja
Në zhvillimin dhe rritjen e Universitetit ”Kadri Zeka”
në Gjilan, pritet kontribut i madh nga rritja dhe zhvillimi i Fakultetit të Shkencave Kompkjuterike. Kjo
rritje qëndron në hapjen e programeve të reja bachellor, master dhe të dokotratës. Një nga faktorët kryesorë të cilët kushtëzojnë këtë rritje është zgjerimi i
stafit akademik profesional. Duke analizuar mundësitë
e kapaciteteve aktuale që i ka FSHK, janë bërë të gjitha
përgatitjet e nevojshme për hapjen e programit të ri
Master e-Qeverisja. Në Mbledhjen e KSHC dhe Bordi
i Agjencisë së Kosovës për Akreditim më 2.12.2016 ka
pranuar aplikacionin e FSHK – UKZ për fillimin e procedurës së akreditimit të programit E-qeversija.
Arsyeshmëria e programit të studimit
Si në tërë Evropën, ashtu edhe në Kosovë E-qeverisja
po zë vend gjithnjë e më shumë në të gjitha nivelet e
administratës shtetërore dhe private. Kjo po paraqet
zgjidhje të reja të sfidave qeverisëse të cilat po dëshmojnë faktin se E-qeverisja është një nga tregimet e
suksesshme të Evropës të dekadës së fundit. Fakulteti i
Shkencave Kompjuterike në bashkëpunim me Fakultetin Juridik dhe Fakultetin Ekonomik të UKZ-së, ka
marrë një hap me qëllim që rajonit, Kosovës dhe më
gjerë t’i sigurojë kuadra të cilët lehtëisht do të përcjellin
të arrituarat e kësaj fushe të re dhe të kohës, duke zbatuar Teknologji Informative dhe kompjuterike ne nivele
të ndryshme të administartës si të sektorit publik ashtu
edhe privat duke përgatitë këtë program master
të quajtur e-Qeverisje.
Programi do të mbështetet në zbatimin
e IT në modernizimin e shërbimeve të
ndryshme të të gjitha niveleve të qeverisjes
deri në nivel qeveritar, në bashkëpunim
me Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri
Zeka” do të përfshijë sfond themelor
(Ligji për menaxhimin publik dhe IT)
edhe në aspekte të tjera të qeverisjes.
Programi është unik në Kosovë dhe
kërkesa për specialistë me njohuri të
gjerë të e-qeverisjes është në rritje të
jashtëzakonshme. Programi Master në
e-Qeverisje do të ju ofrojë studentëve njohuri të gjerë për ndërtimin e një shteti modern - kalimin në e-qeverisje, menaxhimin dhe zhvillim të
tij. Programi ka një fizibilitetit të mirë, sepse tregu i
punës kërkon gjithnjë e më shumë ekspertë në fushën
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e e-qeverisjes.
Për më tepër nuk ka asnjë program të ngjashëm në
Kosovë e as rajon nga fusha e e-qeverisjes, pra me
fokus në menaxhhimin dhe administrimin e shërbimeve dhe të dhënave tjera në nivele të ndryshme të
qeverisjes me anë të teknologjisë informative. Interesimi i studentëve në Kosovë për këtë dhe fushë presim
të jetë i madh, duke pasur parasysh përfshirjen e teknologjisë informative gjithnjë e më të madh në administratë dhe çdo nivel të qeverisjes.
Përshkrimi i programit të studimit
Programi E-qeverisja përqendrohet në dizajnimin, zhvillimin dhe përmirësimin e sistemeve qeveritare dhe
zbatimin e komponentëve të e-qeverisjes në çdo nivel
të administratës publike dhe shtetërore. Do të fokusohet në specializim në teknologjitë IT, inovacion të
shërbimeve në sektorin publik dhe privat ose miratimit dhe tregtimin e E-qeverisjes, në ofrimin e aftësimit
të kryerjes së shërbimeve administrative, menaxhuese,
dhe ruajtjes së të dhënave duke u bazuar në teknologji
informative dhe të komunikimit.
Programi ofron po ashtu eksperiencë në institucione të
ndryshme, hulumtim praktik në kuadër të projekteve
gjatë studimeve, si dhe duke organizuar laboratorin
"teknologjitë e e-qeverisjes".

Kushtet e nevojshme për regjistrim të studimeve
Në këtë program kanë të drejtë të aplikojnë për regjistrim të gjithë studentët të cilët kanë të kryer nivelin
Ba (ose ekuivalent me të) nga fusha e shkencave juridike, administrates publike, shkencave kompjuterike,
shkencave ekonomike dhe programeve të tjera, të
cilat përcaktohen me kushte të veçanta nga Fakulteti i
Shkencave Kompjuterike.
Në semestrin e parë (të cilin e konsiderojmë semester përgatitor-plotësues) do të regjistrohen studentët e
shkencave kompjuterike, të inxhinierisë kompjuterike,
të informatikës, të shkencave ekonomike dhe të programeve të tjera të ngjashme nga administrate publike, studimet e të cilëve zgjasin 180 ECTS kredi. Në
semestrin e parë (përgatitor) për studentët e shkencave kompjuterike, inxhinierisë kompjuterike dhe informatikës do të organizohen kurse nga shkencat juridike- administrative. Studentët e shkencave juridike
dhe të administratës publike të cilët gjatë studimeve
bachelor kanë arritur 240 ECTS, do t’iu pranohen
kreditë e semestrit të parë (semestrit përgatitor) dhe
do të vazhdojnë drejtpërdrejt në semestrin e dytë (II).
Këta studentë do të kenë lëndë specifike zgjedhore me
qëllim të arritjes së njohurive nga kompjuterizmi për
t’u aftësuar dhe vazhduar studimet e programit.
Rezultatet e pritura të nxënies
Pas përfundimit të studimeve në programin master eqeverisja, studentët do të:
- Aftësohen që të zbatojnë TIK për të zhvilluar shërbime të e-qeversisjes të një administrate më transparente dhe të përgjegjshme, të sigurojë pjesëmarrje më
efektive për qytetarët si dhe sigurimin e instrumenteve
të politikave të marrin vendime më të informuara.
- Aftësohen që me zbatimin e TIK të kryhen detyra më
të ndryshme administrative më efektive dhe efikase.
- Aftësohen të bëjnë strukturim e shërbimeve duke i
ndërlidhë aspektet organizative, kompjuteristike dhe
ligjore.
- Aftësohen të mbledhin, të ruajnë dhe përpunojnë informatat e nevojshme në një sfond, i cili shërben për
vendimmarrje të nevoshjshme dhe efektive me anë të
TIK-ut.
- Aftësohet të identifikojnë analizojnë, përpunojnë
dhe zbatojnë ndërvarësitë dhe ndërlidhjen TIK –
qeversisje.
Mësimdhënia dhe metodologjia e punës
Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike do të përdoret një gamë e gjerë dhe koherente e metodave të

mësimdhënies, aktiviteteve mësimore dhe formave të
vlerësimit që përfshijnë bashkëveprim në mes të teorisë mësimore, praktikës dhe përvojës në zgjidhjen e
problemeve konkrete.
Principet themelore për zgjedhjen e metodave të
punës
Orientimi në praktikë: programi i studimit është rrënjosur në sfidat dhe zgjidhjen e problemeve praktike,
prandaj te puna e studentëve me reflektim në punën
praktike, luan një rol qendror në programin e studimit.
Orientimi në zgjidhjen e problemeve: studentët duhet
të mësojnë nëpërmjet aktiviteteve nga çështjet dhe
fushat punuese. Orinetimi në zgjidhjen e problemeve
zhvillohet si punë në projekte, realizimin e punëve të
caktuara, të mësuarit e bazuar në probleme dhe zgjidhjen e tyre.
Të mësuarit përmes shembujve: studentët mësojnë në
mënyrë efektive kur analizohen shembuj të qëlluar,
kur përshtaten ata, kur zbatohen dhe përgjithësohen
për t’u përdorur gjatë realizimit të praktikës së tyre.
Objektivat e menaxhimit: me rregullore përcaktohet
niveli përfundimtar i kompetencës. Objektivat sqarohen dhe interpretohen bashkarisht ndërmjet mësimdhënësve, studentëve dhe konkretizohen si detyra të
punës studentore.
Objektivat e programit të studimit
Qëllimi i këtij programi është që të pajisë studentët me
kompetencat dhe aftësitë akademike me fokus në aftësitimin dhe pajisjen e studentëve me njohuritë nga
metodat dhe teknikat e hartimit, zbatimit dhe përdorimit të TIK në qeverisje të niveleve të ndryshme
dhe administratë. Do të studiohen dhe analizohen
edhe ndryshimet që rezultojnë në strukturat organizative të përshtatura pas zbatimit të TIK në qeverisje dhe
admnistratë. Dizajnimi multidisiplinor dhe holistik i
sistemeve të informimit është po ashtu një nga qëllimet kryesore të këtij programi.
Bashkëpunimet e ndryshme të profesorëve nga universitetet e tjera janë të mirëseardhur dhe të ftuar në
këtë program. Në kuadër të projektieve të programit ERASMUS + do të inkorporojmë aktivitete të dobishme për studentët e këtij programi.
Programe të e-qversijes mund të gjenden në Universitetin e Leicester, Manchester University, Universiteti
Örebro, Universiteti Trent, TU Delft, Universiteti Tallin dhe të tjera në Evropë.
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Llogaritje e lëshueshmërisë në backbone të një rrjeti WAN
Prof.ass.dr. Basri Ahmedi

Profesorët e FSHK-së, përveç punës së përditshme mësimore, preokupim të tyre kanë edhe hulumtimet shkencore. Në vazhdim po sjellim një prezentim të shkurtër të rezultateve të arritura të prof.
Basri Ahmedit në fushën e rrjeteve kompjuterike. Këto rezultate u pranuan nga Konferenca 11 e
Institutit Alb Shkenca, të mbajtur në Tiranë, nga 1 deri më 3 shtator 2016.

Një graf përshkruan rrjetin rajonal WAN përmes kulmeve dhe degëve. Kulmet përfaqësojnë qytetet dhe degët lidhjet në mes tyre. Disa degë në graf janë më shumë
të ngarkuara. Kjo ndodh, sepse nëpër këto degë bëhet
qarkullim i të dhënave, jo vetëm i atyre kulmeve (qyteteve) që lidhin ato dy degë por këtu mund të rrjedhë
edhe komunikacioni i cili diktohet përmes algoritmit
për gjetjen e shtegut më të shkurtër. Kështu edhe pse
një degë mund të lidhë dy qytete me numër jo të madh
të popullsisë, llogaritjet do të tregojnë se lëshueshmëria
e saj duhet të jetë shumë më e madhe, sepse në këto
degë kalojnë pakete me të dhëna të cilat lidhin edhe
kulme (qytete) të tjera. Pra edhe vendi ku gjendet dega
në graf përcakton rëndësinë e saj. Disa degë të cilat janë
më shumë të ngarkuara me komunikacion në graf formojnë backbone të një rrjeti rajonal WAN. Duke aplikuar metodologjinë për planifikimin e rrjetave WAN
mundësohet llogaritja e Erlangut dhe më pastaj bendwidth (lëshueshmëria) e këtyre degëve, të cilat krijojnë
backbone të një rrjete regjionale. Në përputhje me llogaritjet në këto degë, të cilat formojnë shtyllën kryesore
të rrjetës, do të vendoset teknologji, e cila e arsyeton
kërkesën me po atë kapacitet për komunikim dhe arsyeshmëri të kostos. Kështu eliminohen pritjet në komunikim dhe rritet qëndrueshmëria e rrjetit rajonale.
Për të llogaritur Erlang dhe Lëshueshmëri do të jenë
duhet të llogariten disa parametra të cilat i përmban
një rrjet rajonal WAN. Në këtë rast tentohet që përmes
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këtyre parametrave të llogariten disa nga degët që janë
më shumë të ngarkuara me komunikacion që lidhin
disa nyje (qytete) të një rajoni me nevoja përafërsisht të
njëjta. Këto degë mund të thuhet se paraqesin shtyllat
kurrizore (Backbone), të cilat lidhin disa qytete në një
rrjet kompjuterik rajonal.
Fazat më të rëndësishme për të arritur deri te llogaritja
e bandwidth (lëshueshmërisë) në degët e një grafi janë:
i) krijimin e grafit dhe matja e distancave në mes nyeve,
ii) Llogaritja e SEI, iii) Llogaritja e trafikut(komunikacionit) për secilin qytet të grafit, iv) Llogaritja e trafikut
në mes qyteteve (matricës së trafikut), v) Aplikimin e
algoritmit për gjetjen e shtegut më të shkurtër për të
gjetur rutat e udhëtimit, vi) Llogaritjen e Erlang-ut në
degët që lidhin qytete, vii) Llogaritje e Bandwidth në
degët kryesore.
a) Krijimi i grafit dhe matja e distancave në mes nyjeve
Hap i parë për planifikim të një WAN rrjeti është
përpilimi i grafit i cili do të përshkruaj rrjetin. I përbërë prej nyjeve të cilat përfaqësojnë qytetet dhe degët
të cilët përfaqësojnë lidhjet në mes të këtyre nyjeve respektivisht qyteteve. Kjo bëhet për të vazhduar më tej
me hapat tjerë për secilin nyje dhe secilën degë të grafit.
Janë disa parametra që trajtohen në vijim si që janë:
numri i amvisnive dhe struktura e popullsisë, largësia
në mes nyjeve, pozita e degës në graf etj.

b) Llogaritja e SEI
Sa do të jetë ngarkesa e degëve të një rrjeti kompjuterik rajonal varet edhe nga struktura socio-ekonomike
e popullsisë, e cila gjendet në këto nyje(qytete). Kjo
mund të bëhet përmes SEI (Socio Economic Indikator).
Të dhënat për llogaritjen dhe planifikim të SEI të një
WAN rrjeti merren nga terreni. Vlerat e këtyre parametrave ndryshojnë për rrjetet WAN në rajone të
ndryshme: numri i banorëve, distancën midis zonave
të populluara, dendësisë së trafikut të rrjetit
nëpër degë, struktura e popullsisë etj.

rrjeti rajonal WAN. Nga rasti ynë del se Backbone
paraqet dega 1-10-2 me Erlang më të lartë.
g) Llogaritje e Bandwidth në degët kryesore
Nëse dihet Erlangu për një degë përkatëse të një grafi
lehtë mund të llogaritet Bandwidth (lëshueshmëria)
e asaj dege. Kjo bëhet në mënyrë që Erlangu tash
më i llogaritur si skalar shumëzohet me 64000 (bps)
dhe fitohet Bandwidth (lëshueshmëri). Për degën e
cila në këtë rast paraqet Backbone të rrjetit të para-

c) Llogaritja e trafikut (komunikacionit)
për secilin qytet të grafit
Në secilin qytet ka dy lloje amvisnishë:
Komerciale (C) dhe Rezidenciale (R). Këto
nuk e shfrytëzojnë njëjtë rrjetën kompjuterike. Llogaritja e trafikut (komunikacionit) për secilin qytet bëhet përmes formulave matematikore.
d) Llogaritja e trafikut në mes qytetevit A
dhe B
Pasi llogaritet trafiku për secilin qytet është
e nevojshme që të llogaritet edhe trafiku në
mes gjithë qyteteve të cilët e përbëjnë grafin
e rrjetit WAN. Kjo bëhet po ashtu përmes
formulave dhe tabelave matematikore.
e) Aplikimin e algoritmit për gjetjen e shtegut më të shkurtër për të gjetur rutat e udhëtimit
Edhe pse llogaritjes së trafikut të secilit
qyteti dhe të gjithë qifteve të qyteteve kjo
përsëri nuk mjafton për një planifikim më
të saktë të ngarkesave të degëve. Arsye është
sepse paketi i cili udhëton nga një kulm
në tjetrin do të shfrytëzojë algoritmet për
gjetjen e shtegut më të shkurtër p.sh. Flloyd-Warshall, Dikstra, Johnson etj. Me këtë do të
kemi ngarkimin e disa degëve në graf. Kështu do të
fitojmë një skalar i cili paraqet Erlang për secilën degë
të grafit.

menduar WAN është Tiranë-Prizren (109,76 Mbps)
dhe Prizren-Prishtinë (62,4 Mbps). Duke ditur këtë
Lëshueshmëri në këtë degë vendosim mediume që e
përmbush këtë kusht.

f) Llogaritjen e Erlang-ut në degët që lidhin qytete
Erlang (kapacitet maksimal i komunikacionit qe
duron një link). Degët e një grafi të cilët më shumë
janë të ngarkuara dhe ndihmojnë që paketet të mund
të udhëtojnë më shpejt dhe me më pak përplasje. Këto
degë quhen Backbone apo ndryshe thënë kurrizi i një

Nëse grafi i rrjetit të simuluar gjendet në mes të një
grafi më të gjerë të rrjeteve rajoanle pa dyshim se
edhe ajo duhet të merret parasysh, sepse degët e grafit
të simuluar mund të jenë të ngarkuar edhe me trafik i
gjeneruar nga nyje të rrjeteve me përmasa globale siç
shihet në rastin konkret.
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Implementimi i mësimit elektronik në Universitetin ”Kadri Zeka”
Mr.sc. Selami Klaiqi

Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike që nga semestri veror i viti 2016 ka filluar të përdoret mësimi elektronik
bazuar në projektin e profesorit tonë Basri Ahnedi të titulluar “e- learning”. Me zbatimin e kësaj platforme studentëve
dhe stafit akademik po u mundësohet një formë më bashkëkohore e organzimit të procesit mësimor në të cilën, studentët kanë qasje on line në të gjitha materialet mësimore, në informatat dhe rezultatet e testeve dhe të provimeve, në
kryerjen e detyrave dhe punimeve të tjera të cilat përveç tjerash u krijon mundësi të kursejnë kohën e cila është gjithnjë
e më e nevojshme. Në këtë vit akademik, zbatimi i kësaj platforme ka filluar të implementohen edhe në disa lëndë të
fakulteteve të tjera të UKZ.
Interneti është bërë një nga mënyrat jetike për të krijuar,
përdorur, plasuar, shfrytëzuar etj., burime dhe materiale të
ndryshme për procesin mësimor dhe hulumtues dhe shkencor; duke lehtësuar dhe ngritë cilësinë e punës së mësimdhënësëve e sidomos të studentëve. Teknologjia e bazuar në
E-learning përfshin përdorimin e internetit dhe teknologjive
të tjera të rëndësishme për të patur materiale të mjaftueshme
për mësim, duke rritur cilësinë e studimeve universitare
duke përfshirë një gamë të gjerë të aplikimeve për të gjitha
nevojat e procesit mësimor të sukseshëm. Në këtë mënyrë te
studentët mobilizojnë më shumë vetëmotivimin, efikasitetin,
saktësinë, shpejtësinë në qasje, gjithëpërfshirjen etj. Për këtë
arsye, zbatimi i platformave të ndryshme të mësimit elektronik (moodle) është në rritje në të gjitha vendet, sepse duke
pasur parasyshë beneficionet që ofron kjo teknologji të cilat
do t’i cekim në vazhdim, e për të cilat kemi pasur rastin të
bindemi konkretisht duke e aplikuar këtë formë të mësimit
elektronik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan.
Të bindur se zhvillimi i teknologjisë informatike, përbënë
sot një sfidë për mjediset formale të edukimit, ato janë të
pashmangshme në momentin që jetojmë. Prandaj, mjediset
e edukimit në tërë kompleksitetin dhe elementet përbërës të
tyre, duhet t’i përgjigjen cilësisht këtyre ndryshimeve të shpejta. Integrimi i sukseshëm e teorive bazë të të mësuarit, i tërë
elementëve kyç në mësimdhënie dhe teknologjive të reja të
informimit dhe komunikimit, është një mundësi reale për të
realizuar një të arsimim të sukseshëm. Përdorimi i përshtatshëm dhe i studiuar i teknologjive të reja mund të ndihmojë
mësimdhënësit dhe studentët të zhvillojnë konceptet e nevojshme për t’u përshtatur me sfidat e shekullit të ri.
Implementimi i E-learning në institucione arsimore sidomos tek institucionet e arsimit të lartë ka beneficionet e veta,
E-learning sot konsiderohet metoda më bashkëkohore e zhvillimit të mësimit në institucione arsimore. Disa studime
japin përparësi mësimit elektronik duke u përqendruar tek
nevoja e studentëve individual ku disa nga përparësitë do t’i
listojmë në vazhdim:
• Paraqet fleksibilitet në çështje të kohës dhe vendit, çdo student e ka luksin të zgjedh vendin dhe kohën që i përshtatet
atij/asaj.
• E-learning rrit efikasitetin e njohurive duke ofruar lehtësira
në qasje në një sasi të mëdha të informatave.
• Ofron mundësi në bashkëpunim ndërmjet studentëve duke
mundësuar përdorimin e forumit të përbashkët në të cilën
debatohen dhe ofrohen informata dhe çështje tjera në interes
të tyre duke respektuar këndëvështrime të ndryshme..
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• E-learning është profitabil edhe në aspektin ekonomik,
ngase studentët, mësimdhënësit dhe të tjerët, mund t’u qasen
informacioneve dhe burimeve nga çdo vend dhe në çfardo
kohe.
• E-learning mundëson dhe promovon dallimet individuale
tek studentët.
• Përdorimi i E-learning lejon studentët të përparojnë me ritmin e vet dhe mundëson organizimin e mësimit sias motivit,
dhe kapacitetit të tyre.
Nga hulumtimet e bëra në këtë fushë, autorë të ndryshëm,
identifikojnë edhe mangësitë e mësimit elektronik.
• E-learning, si metodë e të mësuarit tek studentët ndikon
negativisht në aspektin social duke zvogëluar kultivimin e
shoqërimit dhe kultivimit të vlerave sociale.
• Mësimi elektronik mund të jetë më pak efektiv kur nuk
mund të përballohen vështirësitë në implementim i plotë të
tij.
• Mund të ketë ngecje në aftësitë komunikuese të studentëve,
sepse studentët mund të zotrojnë aftësi të nevojshme akademike, mirëpo nuk kanë mundësi që t’i shprehin ato me të
tjerët.
• Mësimi elektronik mund të zvogëlojë rolin socializues të
institucioneve dhe mësimdhënësve si bartës të proceseve mësimore.
• Mundësia e kufizuar e përdorimit të mësimit elektronik në
disa fusha (psh. mjekësia etj).
Po të krahasojmë përparësitë dhe mangësitë e përdorimit të
mësimit elektronik, vërejmë se përparësitë janë më të fuqishme dhe gjithnjë në rritje. Kjo sidomos vlen në rastin tonë
të zbatimit të mësimit elektronik në Fakultetin e Shkencave
Kompjuterike të UKZ, nga profesorët, asistentët dhe studentët e këtij Fakulteti, qysh nga semestri veror i vitit akadmeik 2015/2016.
Nga hulumtimi i bërë lidhur me nivelin e aplikimit të mësimit elektronik dhe mirëmbajtjen e këtij aplikacioni vimë
deri tek gjetjet se për krijimin e llogarive të mësimdhënësve,
studentëve mirëmbajtjen e serverit dhe tërë aplikacionit për
mësimin elektronik është kujdesur dhe vazhdon të kujdeset
profesori i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike i këtij universiteti, prof. ass. dr. Basri Ahmedi, të cilin e ka mbështetur
vazhdimisht dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
prof.asoc.dr. Xhevdet Thaqi dhe rektori i universitetit prof.
asoc.dr. Bajram Kosumi.
Në këtë rast, për lexuesit e revistës “Kodi X” dëshirojmë të
përshkruajmë procesin e zbatimit të mësimit elektronik me
anë të platformës “e-learning” në Universitetin “Kadri Zeka”
në Gjilan.

Se UKZ i ka dhënë rëndësi zbatimit
të mësimit elektronik, dëshmon fakti
se në uebfaqen zyrtare të UKZ është
është vendosur butoni, e cila krijon
mundësinë e qasjes në këtë platformë
pa pasur ndonjë problem për gjetjen
e butonit si për studentë, ashtu edhe
për mësimdhënës.
Web faqja e Universiteti "Kadri Zeka"
Me vetëm një klikim mund të kalojmë direkt tek serveri për t'u loguar
dhe kuptohet që fillimisht duhet të
regjistrohemi për të na e lejuar qasjen
në server.
Kyçja në e-leaning

Pasi të jemi loguar si studentë apo
si mësimdhënës, mund të kemi qasje varësisht nga prioriteti që kemi.
Mund të hymë në fakultetet, vitet,
lëndët, javët dhe leksionet apo ushtrimet përkatëse, të cilat i ka vendosur profesori apo asistenti i lëndës.
Profili i një shfrytëzuesi të e-learningut

Përdorimi i mësimit elektronik, eliminon shumë parregullsi. Në e-learning ka
shumë veprime, por është e pa mundur që
ato të aplikohen nga gjithë stafi akademik
në interval kohor të shkurtër. Në UKZ,
deri më tani përdoren këto veprime nga
stafi akademik:
• Çdo javë studenti në formë koncepti e
ka të vendosur ligjëratën dhe ushtrimet
në lëndën përkatëse dhe të njëjtat mund
t'i marrë.
• Për secilën lëndë në fillim të semestrit secili studentë mund
të shohë syllabusin e lëndës dhe të njëjtin ta marrë.
• Mund të marrë literaturën të cilën e rekomandon profesori.
• Studenti pa ndërprerë është në kontakt me profesorin e
lëndës dhe me kolegët që janë në grup. Ky grup krijohet vetë
në formë automatike me dhënien e çelësit nga ana e pedagogut (kjo bëhet për të ruajtur karakterin konfidencial të grupit
që e dëgjojnë lëndën).
• Nëse ka ndonjë risi për kohë të shkurtër të gjithë studentët
informohen në kohë përmes mesazheve të cilat shpërndahen
për një herë te gjithë grupi.
• Shpallja e rezultateve të provimeve dhe kolokuimeve bëhet
vetëm për grupin përkatës, si dhe veprimet e konsultimeve
pas rezultateve.
• Nëpër javët përkatëse profesorët krijojnë folderë vetëm për
dorëzim të detyrave të shtëpisë ose detyrave projektuese dhe
kjo vetëmenaxhohet nga sistemi, duke mbajtur evidencë

Menaxhimi i përmbajtjeve në e-learning

shumë të saktë për ditën, orën, emrin e studentit, emrin e detyrës, vlerësimin etj.
• Ruajtje të këtyre veprimeve në rast nevoje për rishikim pas
një kohe, veprim ky i cili mund të jetë shumë i nevojshëm për
stafin i cili menaxhon me të gjithë fakultetin etj.
Nga gjetjet e fundit në Universitetin "Kadri Zeka" kemi vërejtur se mësimi elektronik ka një trend rritje në përdorim nga
ana e mësimdhënësve dhe e studentëve. Mësimi elektronik
sikurse edhe “E-learning” në Kosovë, si edhe në tërë botën,
ballafaqohet me sfida në implementimin e tij në masë të madhe. Kjo është sepse për funksionimin e tij me sukses duhet
të bashkërendohen dhe bashkëfunksionojnë shumë faktorë.
Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike janë renditur dhe
janë funksionalizuar me sukses të gjithë këta faktorë, prandaj i inkurajojmë edhe fakultetet e tjera të UKZ të vazhdojnë
përpjekjet për implementimin e mësimit elektronik, duke pasur ndihmën e pakursyeshme të stafit akadamik të FSHK-së.
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Intervistë me studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
Intervistë me studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
Menaxhmenti i Universitetit dhe i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, vazhdimisht është i preokupuar që studentëve t'u krijojë kushte të mira për studime, hapësira të nevojshme për fushën specifike, siç është infrastruktura
elektronike, duke u siguruar tri laboratore me kapacitet 3 x 35 vende. Po ashtu, menaxhmenti është vazhdimisht
i preokupuar të sigurojë kuadër kompetent në fushën e kompjuteristikës, si dhe zhvillimin e një procesi cilësor të
mësimit, vijueshmërisë dhe bashkëpunimit mësimdhënës- studentë të bindur se pa këtë bashkëpunim nuk mund të
arrihen rezultate cilësore.
Se sa janë arritë këto objektiva, do të shohim nga intervista të cilën po e sjellim për lexuesit e KODI X, e të cilën e
zhvilloi studentja Besa Mustafa.
Në këtë rast studentët janë ftuar të përgjigjen në tri çështje:
1. Çka ju pëlqen e çka nuk ju pëlqen në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike?
2. Çka mendoni për cilësinë e studimeve në FSHK?
3. Çka i mungon FSHK?
1. Në FSHK më pëlqejnë profesorët, kolegët studentët dhe personeli tjetër. Çdo
gjë rreth fakultetit është në nivel e ajo çka më pëlqen dhe më tërheq më shumë
është bashkpunimi i studentëve ndërmjet veti dhe puna në grupe.
2. Në përgjithësi cilësia në FSHK është në nivel, profesorët janë nga më të
mirët, gjithashtu edhe studentët mendoj që janë cilësor.
3. FSHK mendoj se i mungojnë sallat e mësimit, kabinetet e informatikës që
janë të pakta ku mund të mbajmë ushtrime dhe ligjeratat në menyrë praktike.

Liridon Spahiu
1. Më pëlqen komunikimi interaktiv, transparaneca dhe mënyra e komunikimit me profesorët. Profesorët na përgjigjen dhe rrallë herë që kemi konflikte
si në orarë si në menyra të vlerësimeve. Që nuk më pëlqen është mungesa e
rrjetit të internetit dhe disa nga paisjet që nevojiten për mbarëvajtjen e ushtrimeve laboratorike në lëndë të ndryshme që na percjellin neve si studentë të
shkencave kompjuterike.
2. Cilësia është në një nivel të pranushem, duke marrë parasysh se FSHK është
fakultet i ri, por cilësia çdo herë ka hapësirë për përmrëisime.
3. FSHK, si fakultet i teknologjisë informative ka nevojë për komponente të
teknologjisë si paisje për ambiente me wifi, ambiente me pajisje ku mund të
kryhet praktika me pajisje nga më të ndryshmet, si dhe një interferencë e gjerë
nga studentët e të gjitha viteve me pajisje përkatëse.
1. Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, fillimisht më pëlqen programi
studimor që ka, duke mos anashkaluar profesorët dhe profesoreshat e saja.
Mbi të gjitha më pëlqen që synohet të arrihen rezultate, për arritjen e të cilëve
ndikojnë shumë faktorë. Pra, këto rezultate determinohen edhe nga faktori
kryesor që është profesori. Ndërsa, pakënaqësi, mbase që nuk më pëlqen është
ndihma nga institucionet e vendit për një kampus të ri.
2. Sipas mendimit tim ka cilësi mjaft të mirë dhe të pasur. Cilësia që ka ky
fakultet është ndër tiparet që mund të bëjë diferencën më të madhe të FSHK
nga fakultetet e tjera.
3. Profesorët, qëllimet e programit dhe cilësia janë 3 shtyllat kryesore të FSHKsë, derisa e vetmja gjë që iu mungon është mbështetja që në të njëjtën kohë
është e vetmja që mund të konsiderohet si mungesë dhe e keqe.
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Shefket Agushi

Erzana Rushiti

1. Të studiosh në FSHK, përveç që kërkon angazhim maksimal ka edhe benefitet e saj, si koha që kalojmë së bashku gjatë punës në grupe dhe për studimet
tona mendoj se kjo është e veçantë.
2. Sa i përket cilësisë mendoj që me punën e palodhshme të profesorëve dhe
përkushtimin e tyre maksimal ndaj studentëve cilësia nuk po mungon.
3. Pasi jemi në fillim të zhvillimi të FSHK është lehtë e kuptueshme se nuk
janë të gjitha në nivel, por mungesa kryesore mendoj se është kampusi, rrjedhimisht për shkak të mungesës së kampusit kemi edhe mungesë të kabineteve
dhe mungesë të sallave të cilat do të na shërbenin për të studiuar dhe punuar
në grupe. Besoj që në një të ardhme të afërt këto mangësi do të rregullohen.

Eldi Aliu

1. Të qenit student i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të ofron mundësinë
të jeshë në hap me zhvillimet më të reja të teknologjisë dhe me qenë se sot
gjithçka është e lidhur me TI, njohjuritë nga TI ofrojnë lehtësim për kryerjen e
shumë punëve edhe në jetën e përditshme. Me vetë faktin që e kam zgjedhur
këtë drejtim domethënë më pëlqen gjithçka lidhur me studimet në FSHK.
2. Përderisa ekziston një program cilësor i studimeve, nuk është se mungon
cilësia. Ndihma dhe përkrahja e profesorëve nuk mungon, prandaj shpresojmë për më të mirën.
3. Mendoj se FSHK i mungon biblioteka me kompjuterë dhe literaturë të
mjaftueshme.

Arbitë Thaçi

1. Zgjedhja ime për të studiuar në Universitetin “Kadri Zeka” ishte drejtimi
i ri i cili është hapur Shkenca Kompjuterike. Përparësitë që i shoh në këtë drejtim janë planprogrami dhe profesorët e kualifikuar, kurse ato ngecjet që janë
për ne studentët e këtij drejtimi janë kushtet në sallat që studiojmë (mungesa
e internetit, pajisjeve, hapësirës).
2. Cilësi gjithmonë mund të zhvillohet më shumë. Mendimi im është se sa i
përket cilësisë së profesorëve është në nivel mjaft të mirë.
3. Drejtimi i FSHK-së ka shumë mungesa sa i përket pajisjeve, sallave të mësimit, kabineteve për ushtrime që ka nevojë ky fakultet.
1. Bashkëpunimi mes studentit dhe profesorëve. Kushtet e mira për studim
po ashtu mundësi të mira për vazhdim të studimeve jashtë vendit. Praktikë e
cila mund të na jep një eksperiencë të mirë për më vonë. Kabinetet e informatikës nuk mirëmbahen siç duhet p.sh. instalimi i programeve të nevojshme
për studime, gjë që na humb kohë në ligjerata dhe ushtrime për instalimin e
tyre, po ashtu hapësirë e pamjaftueshme për ligjerata dhe ushtrime.
2. Cilësia është në nivel mesatar dhe ka mjaft hapësirë për përmirësime.
3. FSHK-së i mungon një person i cili është përgjegjës që të mund t’ua
plotësojë studentëve kushtet adekuate për studim, si dhe të kemi një staf
adekuat, i cili do t’i përmbahet rregullores së FSHK-së, për të mos humbur
as edhe një orë të vetme.
1. Qysh në fillim më ka pëlqyer planprogrami, i cili është i orientuar të na
aftësojë për punë profesionale, pas mbarimit të studimeve, nuk më pëlqen
që në disa lëndë iu kushtohet rëndësi më shumë ligjëratave në notim sesa
ushtrimeve, mendoj se duhet që një pjesë e notimit të bëhet nga angazhimi
në ushtrime.
2. Mendoj se cilësia është në nivel mesatar, duke marrë parasysh se janë vitet
e para dhe mendoj se është e kënaqshme.
3. FSHK i mungon një sallë si lloj biblioteke në të cilën do kishte internet dhe
pajisje të tjera të nevojshme për fushën tonë.

Ilmi Hajdini

Faton Sherifi

Altin Shurdhani
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Fakulteti i Shkencave Kompjuterike pajiset me kabinet modern
Me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për mësim, Fakulteti Shkencave Kompjuterike në dhjetor të vitit
2016, ka përfituar një grant nga MASHT-i e Kosovës për pajisje me kompjuterë, rrjetë interneti dhe intraneti,
tabela dixhitale, dhe PC kabina, softuerë të ndryshëm etj. Në këtë mënyrë, që nga smestri veror i vitit 2017, studentët do të kenë kushte më të mira për mësim, ligjërata, ushtrime dhe studime. Në vazhdim po prezentojmë
disa nga këto pajisje në fazën e implementimit dhe përgatijes për shfrytëzim. Për lexuesit e Kodi X, fotot dhe
përshkrimet e pajisjeve i bëri ass.ma. Refik Ramadani.

Nga ky grant Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
është pajisur me 40 kompjuterë me këto përformanca: Pllakë amë Intel, Procesori Intel Core i7, memorje
16GB, hard-drive 1TB. Me këto përformanca studentët mund të realizojnë të gjitha objektivat e tyre.

Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike është
pajisur me 40 monitor
me rezolucion 1920
x 1080, me kontrast
1000:1/1000000:1
(dynamic) dhe me
16 milion ngjyra.

Laboratorët e informatikës
janë të pajisur me tabela
digjitale (Smart Board) me
madhësi 80 inches.

10 laptopa me këto përformanca: Intel Core i7 7th generation,
Memorje 16GB, SSD 240GB
(Solid State Drive).

Përgatitja e Laboratorit të ri në FSHK.

