
Programi Informatikë e Aplikuar synon të formojë specialistë me aftësi praktike dhe aplikative në fushën e me-
naxhimit të bazës së të dhënave, teknologjisë së informacionit, dizenjimit, zhvillimit të aplikimeve si edhe biznesit 
elektronik. Ky program ndërthur njohuritë në këto fusha me njohuri të fushës ekonomike dhe asaj menaxheriale. 
Me anë të këtij programi studentët pajisen me njohuritë themelore teorike, praktikat bashkëkohore kombëtare/
ndërkombëtare në fushën e analizës, dizenjimit dhe zbatimit të aplikacioneve të teknologjisë se informacionit në 
fusha të ndryshme.
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Kurrikula

        Programimi;
 Bazat e të dhënave;
 Rrjetet kompjuterike;
 Teknologjitë e internetit;
 Sistemet operative.

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
3 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
6 vite akademikë.

Në përfundim të programit 
mësimor studenti aftësohet në: 
-   Aplikimin e njohurive të informatikës në fusha të ndryshme të 
ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tre-
gun e punës;
-  Njohjen me teknologjitë konkrete, që përdoren së fundmi në 
fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit;
-  Njohjen me bazat e konceptimit dhe zbatimit të harduerëve 
mbështetës të sistemeve informatike;
- Analizimin kritik të sistemeve të biznesit, me qëllim përmirë-
simin e tyre me anën e sistemeve të informacionit;
-  Zgjerimin e njohurive bazë dhe të thelluara për një klasë të gjerë 
të teknikave të zgjidhjes së problemeve reale informatike;
-  Përvetësimin e njohurive bazë në shkencat kompjuterike rreth 
gjuhëve të programimit, sistemeve informatike, sistemeve të 
operimit si edhe bazave të të dhënave;
-  Analizimin, projektimin, zbatimin e një zgjidhje softuerike të 
orientuar nga objektet për probleme reale.

          SIStemIN bANKAr, ShëNdetëSor 
          dhe të trANSPortIt;
 bIzNeSIN eleKtroNIK;
 SeKtorIN e turIzmIt;
 orgANet e qeverISjeS qeNdrore 
          dhe veNdore.
 

Mundësi punësiMi

Ekonomi - Financë     BiznEs - Turizëm     DrEjTësi     shkEnca PoliTikE     arkiTEkTurë         
shkEnca komPjuTErikE     inFormaTikë E aPlikuar     EDukim Fizik DhE sPorTE        
shkEnca socialE      Psikologji       EDukim      marrëDhëniE nDërkomBëTarE         

komunikim mjEDis DhE EFiçEnca EnErgjiTikE      markETing      PuBliciTET DhE Pr
 inDusTri krEaTivE     mulTimEDia DhE komunikim      Punë socialE 

mEnaxhim në Turizëm      rEkrEacion DhE EvEnTE

progrAmet BAchelor umB

zhvIllIm SoFtuerI     zhvIllIm uebI       SISteme INFormACIoNI       AdmINIStrIm I dAtAbAzAve       


