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1. Hyrje 
 

Ky dokument përfshin një raport mbi rezultatet e arritura të WP2 “Printimi i kurrikulës së 
diplomës bachelor” brenda aktivitetit 2.1.4. për projektin DIMTV “Zhvillimi dhe 
Implementimi i kurrikulave multimediale dhe televizionit dixhital”. 

Kurrikula e rishikuar dhe e përditësuar bachelor në Multimedia dhe Televizion Dixhital 
(MTVD) është një detyrë e rëndësishme e projektit DiMTV. Rishikimi i kurrikulës bachelor 
kaloi përmes procesit të propozimit nga grupi i ekipit të UAMD dhe diskutimeve brenda 
partnerëve të konsorciumit. 

Kurrikula e printuar për bachelor është organizuar në formën e një libri. Ky libër është 

krijuar nga studenti i MTVD-së Brolin Dakoli. Në pjesët në vijim, përshkruhet shkurt 

përmbajtja e librit. 

Përtej librit të kurrikulës MTVD në UAMD, ky raport përmban dhe informacion mbi 
kurrikulën e printuar nga UP e cila ka përgatitur dhe printuar librin e kurrikulës për 
programin e studimit bachelor me orientim në ICT/DIMTV  
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2. Libri i printuar i kurrikulës Bachelor në MDTV 
 

Libri i printuar për bachelor është punuar në dy gjuhë anglisht dhe shqip. Motoja e Programit 

“Enter the world – MULTIMEDIA AND DIGITAL TELEVISION” përdoret për të përshkruar 

fushën multimediale dhe thellësinë e krijimtarisë. 

 
Figure 1. Kopertina e librit të kurrikulës 
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3. Përmbajtja e librit të kurrikulës 

Libri përbëhet nga pjesët e mëposhtme: 

1. Hyrje – një përshkrim i shkurtër i programit Multimedia dhe Televizioni Dixhital. 

2. Objektivat e Programit të Studimit – Objektivat e përcaktuara në aktivitetin 2.1.3 

3. Objektivat mësimore të programit - konsiston në njohuritë dhe aftësitë e arritura nga 
studentët e diplomuar gjatë kurseve të studimit. 

4. Kompetencat e studentëve të programit – përshkruan se çfarë do të mësojnë studentët 
pas përfundimit të diplomës bachelor në MDTV. 

5. Kurrikula e diplomës Bachelor MTVD – kurrikula është e ndarë në 3 vite akademike. 
Çdo vit akademik ka 2 semestra. Në çdo semestër ka 5 lëndë: 4 të detyrueshme dhe 1 me 
zgjedhje. Kurrikula bachelor përbëhet nga 30 lëndë. 

6. Syllabuset e lëndëve – secili syllabus përshkruan qëllimin dhe objektivat; temat e 

trajtuara; vlerësimi; dhe literaturën. 

 

Për më shumë informacion: Revised Bachelor degree curricula book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimtv-project.al/wp-content/uploads/2020/01/Product-1_Revised-Bachelor-degree-curricula-book.pdf
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4. Libri i printuar i programit ICT/DIMTV në UP 
 

Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) është një program studimi bachelor i 

ofruar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. 

Misioni i programit të studimit TIK është të përgatisë dhe të japë të diplomuar të cilët do të 

jenë në gjendje të rrisin produktivitetin, inovacionin dhe konkurrencën e tregut si në vend 

ashtu edhe në mbarë botën. Programi i propozuar integron teorinë e zhvilluar me metodat 

moderne të mësimdhënies si dhe praktikën e kryer në laboratorët përkatës të TIK në FECE 

për kurse të ndryshme. Disa pjesë të programit u zhvilluan bazuar në projektin ERSAMUS+ 

DIMTV. 

 

Për më shumë klikoni: ICT/DIMTV Printed Curricula 

https://dimtv-project.al/wp-content/uploads/2021/10/Bachelor_Catalogue-UP.pdf

