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Përshkrimi i programit

- Qëllimi kryesor i programit studimor është të nxjerrë kuadro sa më të afta dhe profesionale në fushën e shëndetit publik, të
rrisë nivelin arsimor përmes përforcimit të kapaciteteve në menaxhimin shëndetësor që do të kontribuojë në përmirësimin e
menaxhimit në veprimtaritë shëndetësore dhe në këtë mënyrë do të përmirësojë shërbimet shëndetësore dhe statusin
shëndetësor të popullatës në Republikën e Maqedonisë. 
- Veprimtari kërkimore-shkencore.

Karriera

- Pas përfundimit të studimeve, studentët do të marrin një diplomë prej 120 kredi ECTS. Ata do të mund t’i aplikojnë njohuritë
e tyre në fushën e menaxhimit shëndetësor dhe të shëndetit publik. Gjithashtu, ata do të mund të punojnë në institucionet e
specializuara në fushën e menaxhimit shëndetësor dhe të shëndetit publik, ku do të mund t’i zbatojnë njohuritë e marra në
praktikë.

Rezultatet e të mësuarit
Njohuritë dhe të kuptuarit

- Tregon njohuritë dhe të kuptuarit e fushës shkencore të studimit (ose të studimeve), që bazohet në ciklin e parë, duke
përdorur metodologji përkatëse për të zgjidhur problemet komplekse, si në mënyrë sistematike ashtu edhe në atë kreative
dhe që ofron një bazë ose mundësi për origjinalitet në zhvillimin dhe dhe/ose aplikimin e ideve autonome në kontekst të
hulumtimit;
- Aftësi për të përdorur njohuritë duke i zgjeruar dhe duke i thelluar më tej ato;
- Tregon një nivel të lartë të kompetencës profesionale në një ose më shumë fusha të veçanta shkencore;
- Ka njohuri të një apo më shumë lëmenjve të cilat, në fusha të caktuara shkencore, bazohen në hulumtimet më të njohura
ndërkombëtare shkencore të asaj fushe.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
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- Aftësi për të zgjidhur problemet në mënyrë kritike, të pavarur dhe kreative me një origjinalitet të caktuar në mjediset e reja
ose të panjohura dhe në një kontekst multidisiplinar, të lidhura me fushën e studimit;

Aftësitë për të vlerësuar

- Aftësi për sintetizim dhe integrim të njohurive;
- Aftësi për t'u ballafaquar me çështjet komplekse në mënyrë sistematike dhe kreative, për vlerësim solid edhe gjatë
informacioneve jo të plota ose të kufizuara, por që përfshijnë përgjegjësitë personale, shoqërore dhe etike gjatë aplikimit të
njohurive të fituara dhe të vlerësimit;
- Aftësi për të vlerësuar dhe përzgjedhur teoritë shkencore, metodologjitë, dhe aftësi të përgjithshme të fushave studimore
dhe gjetje e zgjidhjeve të reja dhe analizave në bazë shkencore dhe në përputhje me standardet evropiane.

Aftësitë e komunikimit

- Aftësi për të këmbyer gjetjet dhe propozimet me argumentim të qartë dhe me mbështetjen racionale të tyre si nga personat
profesionistë ashtu edhe nga ata joprofesionistë;
- Marrja e përgjegjësisë për rezultatet e përbashkëta, udhëheqja dhe inicimi i aktiviteteve që çojnë drejt një shëndetësie
publike më cilësore.

Aftësitë e të mësuarit

- Aftësi për të njohur nevojën personale për njohuri të mëtejshme dhe aftësi për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe
autonome gjatë përvetësimit të njohurive dhe shkathtësive të reja në nivel social;        
- Aftësi për të marrë përgjegjësi për trajnim dhe zhvillim të mëtejshëm profesional.

Lista e lëndëve

Semestri 1

[HMPH-102] [6.0 SETK] Shëndeti publik global
[HMPH-103] [6.0 SETK] Metodat epidemiologjike dhe bisostatika 
[EHMPH-201] [6.0 SETK] Politika shëndetësore dhe planifikimi strategjik 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë

Semestri 2

[HMPH-201] [6.0 SETK] Sistemi i mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor 
[HMPH-202] [6.0 SETK] Ekonomia në shëndetësi 
[HMPH-203] [6.0 SETK] Legjislacioni dhe bioetika në shëndetësi 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë

Semestri 3

[HMPH-101] [6.0 SETK] Metodologjia e hulumtimit 
[HMPH-301] [6.0 SETK] Menaxhmenti shëndetësor dhe udhëheqja 
[HMPH-302] [6.0 SETK] Planifikimi i burimeve njerëzore në shëndetësi 
[HMPH-303] [6.0 SETK] Menaxhimi i krizës në shëndetësi 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore

Semestri 4

[IEH-THESIS-120] [30.0 SETK] Punimi i magjistraturës

Description of courses

Lëndë obligative



Shëndeti publik global
Të fitohen njohuri, kompetenca dhe përvojë për tendencat lokale, rajonale dhe globale në shëndetin publik, të
kuptohet konteksti i përgjithshëm i aspekteve moderne të shëndetit publik si bazë për t’u njohur edhe me lëndët tjera
gjatë realizimit të këtij programi.  

Metodat epidemiologjike dhe bisostatika 
Qëllimi i kësaj lënde është që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri të avancuara mbi metodën epidemiologjike
dhe kontributin e saj në analizat dhe testet e ndryshme; të menaxhojnë me të dhëna të kompjuterizuara
epidemiologjike; të zbatojnë analiza të duhura statistikore; të vlerësojnë rezultatet e studimeve epidemiologjike, të
bëjnë interpretime dhe analiza statistikore.  

Politika shëndetësore dhe planifikimi strategjik 
Qëllimi i lëndës: Të fitojnë njohuri dhe përvojë në fushën e politikave shëndetësore dhe të planifikimit strategjik që
lidhet me politikat shëndetësore në kontekst kombëtar dhe ndërkombëtar.  

Sistemi i mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor 
Qëllimi i lëndës - Zgjerimi i njohurive rreth koncepteve themelore të sistemeve të mbrojtjes shëndetësore; -
Përvetësimi i njohurive dhe i aftësive për vlerësimin e karakteristikave të sistemit të sigurimit shëndetësor dhe
propozimi i masave për përmirësimin e tij;  

Ekonomia në shëndetësi 
Qëllimi i kësaj lënde është t’i njoftojë studentët me konceptin e ekonomisë dhe ekonominë në shëndetësi, dallimet
midis këtyre dy aktiviteteve, mënyrat dhe metodat moderne që përdoren në ekonominë e tregut në procesin e
menaxhimit me institucionet shëndetësore. Gjithashtu, si qëllim kryesor është edhe njohja me strukturat organizative,
me racionalitetin dhe menaxhimin efikas të kapaciteteve dhe operacioneve. 

Legjislacioni dhe bioetika në shëndetësi 
Qëllimi i lëndës: - T’i zgjerojnë dhe t’i zhvillojnë njohuritë mbi legjislacionin në fushën e bioetikës në shëndetësi, dhe
për institucionet shëndetësore që kanë përgjegjësi në fushën e mjedisit, - Ta kuptojnë strukturën institucionale, e cila
është autoritative për të marrë vendime në fushën e bioetikës në shëndetësi, - Ta kuptojnë lidhjen midis bioetikës
dhe shëndetësisë, - T’i kuptojnë trendet moderne në fushën e bioetikës mjekësore, - Të aftësohen t’i analizojnë
vendimet në fushën e bioetikës dhe t’i zhvillojnë aftësitë e tyre analitike dhe kritike, - Të aftësohen për të përgatitur
dokumentet e nevojshme nga fusha e bioetikës, - Ta kuptojnë marrëdhënien dhe ndikimin e mjedisit, bioetikës dhe
shëndetit, - Të aftësohen për punë të pavarur kërkimore shkencore. 

Metodologjia e hulumtimit 
Qëllimi i kësaj lënde është t’i njohë studentët me metodologjinë e kërkimit shkencor në fushën e shëndetit publik dhe
të shkencave shëndetësore, me thelbin e kërkimit shkencor, me metodologjinë e hulumtimit, me procedurat, me llojet
e hulumtimit dhe me punimet shkencore. Vëmendje e veçantë i kushtohet orientimit të studentëve në thelbin e
kërkimit shkencor, interpretimit dhe vlerësimit të rezultateve të hulumtimit, pastaj përgatitjes së punimit shkencor dhe
publikimit të tij. Studentët gjithashtu njihen me procedurat dhe fazat e përgatitjes dhe shkrimit të tezës së
magjistraturës.  

Menaxhmenti shëndetësor dhe udhëheqja 
Qëllimi i kësaj lënde është t’i njoftojë studentët me konceptin e menaxhmentit dhe të udhëheqjes në shëndetësi,
dallimet midis këtyre dy aktiviteteve, mënyrat dhe metodat moderne që përdoren në ekonominë e tregut në procesin
e menaxhimit me institucionet shëndetësore. Gjithashtu, si qëllim kryesor është edhe njohja me funksionet kryesore
të menaxhimit si dhe me karakteristikat dhe aftësitë që duhet t’i posedojë një lider në shëndetësi.  

Planifikimi i burimeve njerëzore në shëndetësi 
Qëllimi i lëndës: Studentët do të fitojnë njohuri themelore në lidhje me mundësitë për përmirësimin e shërbimeve dhe
të të gjithë sistemit shëndetësor përmes planifikimit të burimeve njerëzore. Gjithashtu, do të fitojnë njohuri dhe
shkathtësi për të planifikuar në mënyrë të pavarur nevojat e burimeve njerëzore, do të aftësohen për të kryer kërkime
lidhur me nevojat e fuqisë punëtore në sistemet e mbrojtjes shëndetësore. 

Menaxhimi i krizës në shëndetësi 
Qëllimi i lëndës: Të fitojnë njohuri dhe përvojë për dhënien e përgjigjes së duhur në sistemin shëndetësor në kushtet
e krizës në shëndetësi. 



Punimi i magjistraturës
Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të
temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së
magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli mësimor-shkencor i Institutit. Pas versionit final të tezës
së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkencor formon komision tre anëtarësh, i cili përgatit raport, me çka pranohet
ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor-shkencor dhe caktohet dita e
mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukses të mbrojtjes, studenti pajiset me diplomë – Magjistër i menaxhmentit
shëndetësor dhe shëndetit publik. 

Lëndë zgjedhore

Menaxhimi me mjedisin e punës dhe mjedisin jetësor
Qëllimi i lëndës: - T’i njohin, t’i përshkruajnë dhe t’i menaxhojnë rreziqet mjedisore dhe shëndetësore, t’i identifikojnë
dhe t’i përshkruajnë lëndimet dhe sëmundjet mjedisore shëndetësore; të zhvillojnë strategji për parandalimin e tyre; -
T’i njohin, t’i përshkruajnë dhe t’i vlerësojnë aspektet e shëndetit publik të sëmundjeve profesionale, të sëmundjeve
që kanë të bëjnë me punën, të lëndimeve në punë dhe të zhvillojnë strategji për parandalimin e tyre;

Teknologjitë shëndetësore dhe siguria e pacientëve dhe punëtorëve shëndetësor 
Qëllimi i lëndës: - T’i zhvillojnë njohuritë dhe të fitojnë përvojë në fushën e teknologjive shëndetësore dhe të sigurisë
së pacientëve dhe të punëtorëve në shëndetësi. - T’i zhvillojnë njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme për përdorimin
e duhur të mjeteve teknologjike në shëndetësi.

Marketingu në shëndetësi 
Qëllimi i lëndës: “Marketingu në shëndetësi” do t’i përgatisë studentët të përdorin dhe të menaxhojnë 4-P në
ndonjërën prej organizatave shëndetësore, në mënyrë që të jenë në gjendje të hartojnë elementet optimale të
marketingut, etj., produktet, çmimet, metodat promovuese dhe distributive, me të cilat ballafaqohen kompanitë. Si një
zgjidhje e rëndësishme e marketingut konsiderohet analiza e kujdesshme e situatës, përdorimi inteligjent i hulumtimit
dhe parimet e marketingut. Qëllimi i lëndës është të kuptohet kompleksiteti i vendimeve në menaxhimin e marketingut
dhe të kornizës për analizën e tregjeve, të klientëve, konkurrentëve si dhe integrimi i koncepteve me planin origjinal
të marketingut.

Menaxhimi i projekteve
Qëllimi i lëndës: Pas përfundimit të lëndës, studentët duhet: - t’i planifikojnë aktivitetet e nevojshme për projektin, t’i
identifikojnë ndërvarësitë, kohëzgjatjen dhe shpenzimet e tyre; - t’i përgatisin raportet e nevojshme dhe të kryejnë të
gjithë komunikimin e nevojshëm ndërmjet projektit dhe klientit dhe ndërmjet anëtarëve të ekipit dhe aksionarëve të
tjerë; - ta strukturojnë projektin me aktivitetet e tij përbërëse; - të përpilojnë gantogram dhe diagram të rrjetit të
projektit dhe të përcaktojnë kohën më të shkurtër për realizim të projektit; - ta përdorin softuerin MS Project si mjet
për planifikimin, implementimin dhe menaxhimin e projektit; - ta definojnë projektin, ta identifikojnë fushën dhe
objektivat e saj dhe ta përgatisin specifikimin e projektit;

Ekologjia shëndetësore 
Qëllimi i lëndës: Zgjerimi i njohurive dhe i të kuptuarit për marrëdhëniet mes mjedisit dhe shëndetit, identifikimi i
ndotësve kryesorë në mjedis nga burimet antropogjene, njohja e dallimit në mes të faktorëve qenësorë dhe atyre të
parëndësishëm mjedisorë, njohja e përshtatjes së njeriut në ndryshimet në mjedis, njohja e efekteve shëndetësore të
faktorëve ekologjikë, njohja e standardeve ekologjike shëndetësore. Njohja e relacioneve themelore mjedisi dhe
kanceri, dhe mjedisi e riprodhimi.

Përmirësimi i shëndetit dhe edukimi shëndetësor 
Qëllimi i lëndës: - Zhvillimi i kompetencave për promovimin e shëndetit – qëndrime, dituri dhe aftësi (shkathtësi); -
Aplikimi i njohurive nga fusha e përmirësimit dhe edukimit shëndetësor në përcaktimin e prioriteteve në shëndetësinë
e Re Publike;

Teknologjitë e informacionit (TI) në shëndetësi
Qëllimi i lëndës: - Zhvillimi i kompetencave në sferën e teknologjive informatike në shëndetësi - qëndrimet, njohuritë
dhe aftësitë (shkathtësitë); - Aplikimi i njohurive nga sfera e teknologjive informatike në shëndetësi dhe në edukimin
shëndetësor; - Të kuptuarit e biznesit elektronik për drejtimin e institucioneve shëndetësore dhe sigurimi i kujdesit
dhe trajtimit të përshtatshëm, cilësor dhe në kohë të pacientit; - Zhvillimi i shkathtësive të TI për punë në sektorin e
shëndetësisë, duke përfshirë institucionet shëndetësore dhe departamentin e TI; - Përmirësimi i shkathtësive të TI në



sektorin e shëndetësisë; - Mbrojtje elektronike e të dhënave shëndetësore të pacientëve; - Edukim të TI në
shëndetësi në atë mënyrë që do të plotësojë nevojat e përdoruesve të kujdesit shëndetësor; - Zhvillimi i zgjidhjeve të
reja të TI për të përmirësuar sistemin e kujdesit shëndetësor.

Retorika
Retorika, përgjatë historisë së vet prej mbi 2500 vjeçare, retorika shfrytëzohet për shënjimin e shumë gjërave, por
sot me retorikë kuptojmë artin e bindjes nëpërmjet të gjuhës. Retorika shënon mënyrën në të cilën një individ
ndërlidhet me një ide apo një ide me qëllim ta bindë tjetrin. Retorika karakterizohet me disa tipare kryesore dalluese.
E përkufizon qendrën nga e cila, kjo lëmi, zbulohet. Retorika më së pari I përkufizon situatat e caktuara tipike të të
folurit.

Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
Qëllimi i kësaj lënde është shqyrtimi i shumëgjuhësisë në shoqëritë multikulturore, si fenomen social. Ky fenomen
është masiv në mbarë botën. Gjatë ligjëratave në mënyrë më të thuktë do të shqyrtohen termat: monokulturalizëm,
shumëkulturalizëm, multikulturalizëm. Do të sqarohet nocioni nacionalizmi linguistik, ku do të theksohet se të paktën
ka dy forma të këtij nacionalizmi, ku njëra formë përplaset me tjetrën: për udhëheqësit e vendeve më të fuqishme
nacionalizmi ka domethënien e zgjerimit, kurse për pakicat ai merr formën e rezistencës dhe të luftës për afirmimin e
identitetit, përballë një presionit të tillë. Vend të shquar në program do të ketë edhe multikulturalizmi në arsim. Në
shkollë për multikulturalizmin angazhohen për programe mësimore që përfshijnë përmbajtje që u përkasin kulturave
të ndryshme.

Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
Qëllimi i kësaj lënde është: T’ua tregojë studentëve elementet teknike, struktura e tekstit dhe dizajni i një punimi
shkencor. T’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri më të thelluara dhe shkathtësi nga kapitujt e zgjedhur të
aplikacioneve TI që do t’u duhen për përpunimin e punimeve shkencore e profesionale. Zbatimi praktik i këtyre
objektivave, gjatë përpunimit të punimit individual shkencor.

Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
Qëllimi i kësaj lënde është: T’u tregohen studentëve elementet teknike nga lëmi i statistikës: organizimi, përpunimi,
krahasimi përmes analizave dhe publikimi i të dhënave. T’u mundësojë studentëve të përfitojnë njohuri dhe
shkathtësi më të përparuara nga kapitujt e zgjedhur të avancuar të aplikacioneve për përpunimin statistikor të të
dhënave. Zbatimi praktik i këtyre objektivave në përpunimin statistikor të të dhënave të marra nga pyetësorët,
kontributet, studimet shkencore dhe dokumentet tjera.

Komunikimi profesional
Lënda fokusohet në zhvillimin e atyre shkathtësive të komunikimit që janë thelbësore për funksionimin efektiv në
botën profesionale. Studentët do ta mësojnë procesin e analizimit të një shumëllojshmërie situatash të komunikimit
dhe t'u japin përgjigje adekuate po atyre. Ndër temat që do të përfshihen janë: komunikimi në organizata, komunikimi
ndërpersonal dhe grupor, prezantimet gojore, intervistat për punësim, letrat profesionale të biznesit, si dhe
shkathtësitë ndërpersonale, duke përfshirë dinamikën e grupit dhe punën ekipore.

Tregu i punës
Qëllimi kryesor i lëndës "Tregu i punës" është t’i pajisë studentët e studimeve të ciklit të dytë me njohuritë bazë dhe
njohuritë e thelluara në fushën e teorisë të tregut të punës, pastaj me mekanizmin e funksionimit të tij në ekonominë e
tregut. Lënda "Tregu i punës" ka si mision t’u ofrojë dhe t’u mësojë studentëve kategoritë, ligjet dhe parimet kryesore
me të cilat funksionon tregu i punës. Lënda u bën një analizë të hollësishme mënyrës së sjelljes dhe rolit që luajnë
agjentët kryesorë të tregut të punës: individëve, firmave dhe qeverisë. Analiza mbështetet në dy kategoritë
themelore: të kërkesës për punë dhe të ofertës së punës, të cilat gjejnë aplikim pothuajse në të gjitha temat që
trajtohen në këtë lëndë. Njohuritë e përfituara nga studentët në këtë lëndë shërbejnë si bazë teorike themelore e
domosdoshme për të kuptuar e përvetësuar teoritë dhe politikat e ndryshme që aplikohen në tregun e punës. Lënda
synon që studentët të kuptojnë se si tregjet e punës shpërndajnë dhe përdorin në mënyrë efikase faktorin e rrallë të
prodhimit, punën. Leksionet përfshijnë njohuri të koncepteve të kërkesës për punë e të ofertës së punës dhe aplikimit
të tyre praktik; sjelljen e individëve në tregun e punës për të maksimizuar dobishmërinë e tyre; sjelljen e firmave në
tregun e punës që synojnë maksimizimin e fitimit; rolin e qeverisë në tregun e punës, strukturat e ndryshme të
tregjeve të punës: tregu i punës në konkurrencë të plotë, monopoli në tregun e punës, monopsoni në tregun e punës,
roli i sindikatave në tregun e punës, monopoli bilateral në tregun e punës. Leksionet dhe diskutimet në klasë
mbulojnë materiale të cilat mund të mos jenë në libër dhe disa aspekte të materialeve që përfshihen në librin bazë
nuk do të diskutohen në klasë, por i lihen studimit aktiv te studentit. Prandaj studenti, për të garantuar suksesin në
përvetësimin sa më të mirë të lëndës, duhet të jetë i pranishëm në leksion dhe seminar duke marrë pjesë në mënyrë
aktive në diskutimin e problemeve të ndryshme që lidhen me tregun e punës.



Metodologjia e mësimdhënies
Qëllimi i lëndës është t’i njoftojë studentët me qasjet themelore dhe metodat e mësimdhënies. Pritet që studentët të
fitojnë njohuri dhe shkathtësi për përdorim të mjeteve për mësimdhënie aktive. Gjithashtu, lënda ofron qasje ndaj
zhvillimit, mësimdhënies dhe të nxënit si koncepte, si dhe ndaj normave themelore të cilat mësimdhënësve do t’u
mundësojnë të ligjërojnë mbi zhvillimin e mendimit. Përmes kësaj lënde, studentët do të përfitojnë bazë teorike dhe
strategji, me çka do të mund ta zhvillojnë të menduarit e tyre kritik, si dhe të menduarit kritik të studentëve.

Filozofia e shkencave shoqërore
Kjo lëndë përfshin pajisjen e studentëve me informata që do t’u mundësojnë atyre përfitimin e diturive, shkathtësive
dhe kompetencave në shkencat shoqërore, përfshirë metodologjinë e punës (sqarim, teoretizim, testim), aplikim të
filozofisë (në veçanti individualizmi kundrejt kolektivizmit), natyra e racionalitetit, si dhe historia e teorive dhe
koncepteve. Ky modul ofron studim të avancuar të debateve aktuale lidhur me ontodologjinë, metodologjinë dhe
synimet e shkencave shoqërore. Lënda do të përqendrohet në çështjet qendrore të shkencave shoqërore: etno-
metodologjia, evolucioni, fenomenologjia, recionaliteti, relativizmi, metodat shkencore, interpretime tekstuale.
Rezultat e të mësuarit: Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët do të jenë në gjendje: Ta kuptojnë
qëllimin e shkencave shoqërore si dhe dallimin në mes të të sqaruarit dhe të kuptuarit të sjelljes njerëzore. T’i
sqarojnë qasjet e ndryshme në shpjegimin e shkencave shoqërore në krahasim me shkencat shoqërore, specifikat e
të qenit qenie njerëzore dhe fenomenet sociale. T’i kuptojnë strukturat sociale, praktikat, normat institucionet etj. si
dhe relacionet në mes individëve dhe strukturave më të gjera shoqërore. Ta sqarojnë mbështetjen jo vetëm në fakte
për individët dhe gjendjet e tyre mentale, por gjithashtu edhe rastet në të cilat fenomenet shoqërore nuk mundet të
sqarohen përmes sjelljeve individuale.

Metodat e optimizimit
Qëllimi i kësaj lënde është që t’i prezantojë teknikat e modelimit dhe të optimizimit me qëlim të aftësimit të studentëve
në zhvillimin e modeleve të cilat shfrytëzohen për zgjidhjen e problemeve reale në lëmin e shkencave kompjuterike.
Në mes tjerash kjo lëndë ka për qëllim ta analizojë rëndësinë e faktorizimit matricor si një mjet shumë i rëndësishëm
që ofron modalitete për optimizimin e zgjidhjes së algoritmeve të ndryshme numerike me interes bazik për zgjidhjen e
problemeve të ndryshme nga sfera e shkencave kompjuterike. Nëpërmjet kësaj lënde studentët do të kenë mundësi
t’i mësojnë teorinë bazike të optimizimit sdhe metodat për caktimin e optimumit. Do të analizohen metodat e
ndryshme të optimizimit sikurse që është simpleks metoda, problemi i dualitetit si dhe sensitiviteti i problemeve të
programimit linear. Qëllimi, po ashtu, është analiza e zbatimit kompjuterik të secilit problem të analizuar duke ofruar
edhe modelin përkatës për optimizim.

Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
Qëllimet e lëndës: Të zhvillon kuptueshmërinë për gjendjen reale në relacionet mes kompjuterëve, ndryshimeve të
teknologjisë, shoqërisë dhe ligjit; Të vejë në pah rolin e fuqishëm që kompjuterët dhe profesionistët e kompjuterëve
kanë në shoqërinë e teknologjisë; Të ofron të kuptuarit e çështjeve legale që janë relevante për lëminë e
kompjuterizmit; Të ofron të kuptuarit e koncepteve etike që janë me rendësi për shfrytëzuesit e kompjuterëve dhe
profesionistët; Të kontribon në arritjen e eksperiencës së nevojshme në shqyrtimin e çështjeve etike dhe zgjidhjen e
dilemave etike.

Mbrojta e të drejtave të njeriut
Qëllimi i kësaj lënde është: të njoftohen studentët me konceptin e të drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut,
zbatimin e këtyre të drejtave në praktikë, ndikimin e tyre në krijimin e politikave nacionale, të nxiten studentët të
mendojnë në mënyrë kritike për raportin mes të drejtës ndërkombëtare dhe asaj nacionale, të vetëdijësohen për
ngjarjet aktuale ndërkombëtare, si ndikojnë ato në jetën e përditshme të njerëzve në botë, ti nxisë studentët ta japing
kontributin e tyre në sferën e përgatitjes së ligjeve për mbrojetjen e të drejtave të njeriut, me shpresë se ata që sjellin
vendime do i marrin parasyshë në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave shtetërore.
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