Përveç kësaj, lëndët në këto drejtime janë kryesisht
praktike ku për bazë në vlerësim merret zhvillimi
praktik i projekteve dhe aplikacioneve softuerike. Kjo
formë e organizimit të lëndëve është e rëndësishme
për përgatitjen e studentëve për tregun e punës, të
cilët janë në gjendje të zhvillojnë edhe bizneset e veta.
Po ashtu për ata është shumë e lehtë kyçja në bizneset
ekzistuese. E gjithë kjo falë një stafi akademik të
kualifikuar në këtë lëmi.

Stafi Akademik:
FSHK në vitin akademik 2020/21 ka në përbërje të saj 9
profesorë dhe asistentë të rregulltë, prej tyre 6 Doktorë
të Shkencave dhe atë si në vijim: 4 Profesorë të
Asocuar, 2 Profesorë Asistentë dhe 3 Asistentë. Për të
kuptuar plotësisht lëndët në mësimdhënien e
shkencave kompjuterike, teoria dhe praktika duhet të
jenë të balancuara. Për këtë qëllim, ekzistojnë 3
laboratorë të përgjithshëm kompjuterikë dhe 1
laborator harduerik, në të cilin mund të
kryhen eksperimentet përkatëse.

Bashkëpunimi me universitete:
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren është në
bashkëpunim me disa universitete shtetërore në
Gjermani, Suedi, Norvegji, Austri, Shqipëri, Turqi,
Poloni, etj. Përveç kësaj, studentët tanë kanë mundësi
të përfitojnë nga projektet si Erasmus+, Horizon 2020,
si
dhe
në
shumë
projekte
tjera.

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi

Pjesëmarrja në projekte:
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike është pjesëmarrës
në shumë projekte ndërkombëtare, prej të cilave
mund t’i përmendim disa më me rëndësi: BESTSDI,
PhDICTKES, SMART4ALL, si dhe në shumë projekte
tjera. FSHK është në proces të konkurrimit edhe në
projekte tjera ndërkombëtare, përmes bashkëpunimit
me universitete me renome si: Linnaeus University
(LNU) - Suedi, Norwegian University of Science and
Technology (NTNU) - Norvegji, etj. Me projektin
PHDICTKES jemi në procesin fillestar të themelimit të
programit të Doktoratës në kuadër të FSHK-së.

Karriera / Misioni (Qëllimi):
Studentët pas përfundimit të studimeve fitojnë
thirrjen akademike Bachelor në Shkenca Kompjuterike
në drejtimin përkatës. Të diplomuarit e FSHK-së janë
në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve
softuerike, programues të web-it dhe softuerë
aplikacionesh dhe menaxherë të qendrës së
përpunimit të të dhënave. Ata gjithashtu do të jenë në
gjendje të hartojnë dhe zbatojnë sisteme industriale
ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në
mesin e të diplomuarve tanë, një numër i
konsiderueshëm janë të punësuar në kompani
vendore dhe ndërkombëtarë, duke ofruar shërbime
teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë
të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe
duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.
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Shkurt rreth Universitetit:
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (UUHP) ka nisur
punën në vitin 2010 pas vendimit të Qeverisë së
Republikës së Kosovës për themelimin e tij. Selia e
Universitetit është në qytetin e Prizrenit, i cili është
njëri nga qytetet më të lashta në Kosovë.
UUHP është Universiteti i dytë publik në Kosovë.
Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700,
ndërsa tani, në vitin 2021, numri i studentëve
aktivë është 5800. Prej themelimit të tij, kanë
qenë mbi 20000 studentë në këtë Universitet.
Universiteti është i akredituar nga viti 2010 dhe ofron
studime në nivelin Bachelor dhe Master.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike:
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (FSHK) është një
ndër njësitë më të rëndësishme të UUHP-së. Përmes
programeve të veta të studimeve, FSHK ofron
programe nga teknologjia e telekomunikimit dhe
zhvillimit të softuerëve të cilat janë shumë të kërkuara
në tregun lokal dhe ndërkombëtar të punës.
Studentët, në fund të studimeve, mund të përgatisin
web dhe softuer produkte te gatshme për aplikim ne
tregun e punës. Pas përfundimit të studimeve në
nivelin
Bachelor, studentët mund të vazhdojnë
.
studimet në nivelin Master, në kuadër të FSHK-së.

Plani mësimor i arsimit:
Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u
ofrohen lëndë si: Matematika, Teknologjia Digjitale,
Programim,
Hyrje
në
Rrjete,
etj.
Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në
lidhje me metodat e transmetimit, inxhiniering të
softuerit, sensorët, algoritmet, pajisje kompjuterike,
rrjete
kompjuterike
dhe
koncepte
të
telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë
në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore, prej ku
mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.
Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte
të avancuara
të webit, telekomunikimeve,
kompjutimit Cloud, si dhe në përgatitjen e temës së
diplomës i cili kontribuon në zhvillimin e shkathtësive
të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
FSHK, po ashtu ofron një program në nivelin Master:
Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi, në
të cilin program, studentët e diplomuar në drejtimin
Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi në
nivelin Bachelor, mund të vazhdojnë ngritjen e tyre
profesionale
dhe
shkencore.

Planprogrami mësimor: Bachelor – TIT
Semestri – I

Semestri – II

Matematika I

Algoritmet dhe Strukturat
e të Dhënave

Programim

Matematike Diskrete

Teknologjia Digjitale

Sensorët dhe Interfejsët

Anglishtja për Shkenca
Kompjuterike I

Arkitektura e Kompjuterëve
dhe Sistemet Operative
Anglishtja për Shkenca
Kompjuterike II
Hyrje në Web gjuhët dhe
Teknologjitë

IT dhe Ndërmarrësia

Biznesi Elektronik

Semestri – III

Semestri – IV

Metodat e Transmetimit

Teknologjia TCP / IP

Analiza e Orientuar në Objekte
dhe Dizajni

Mikrokontrollerët

Inxhinieringu i Softuerit

Autentifikimi dhe Kriptografia

Pajisjet Elektronike

Metodat e Hulumtimit

Anglishtja për Shkenca
kompjuterike III

Anglishtja për Shkenca
Kompjuterike IV

Sistemet Operative

Ndërveprimi Njeri-Kompjuter

Kërkesat në Dizajnimin e Sistemit

Dizajni i Web-it

Semestri – V

Semestri – VI

Hyrje në Rrjete
Bazat e Bartjes së Informacionit

Teknologjia e Avancuar e IP-ve
dhe e Rrjeteve

Përmbajtja Dinamike e
Web-Inxhinieringut
Konceptet e Telekomunikimit
Mobil

Siguria në Rrjetet TI

Kompjutimi Cloud

Sistemet e Bazave të të Dhënave

Mjetet për Siguri në Internet
Menaxhimi i Cilësisë
Menaxhimi i Informacionit
Finite Automata dhe Gjuhët
Formale

Punimi i Diplomës

Përveç kësaj, lëndët në këto drejtime janë kryesisht
praktike ku për bazë në vlerësim merret zhvillimi
praktik i projekteve dhe aplikacioneve softuerike. Kjo
formë e organizimit të lëndëve është e rëndësishme
për përgatitjen e studentëve për tregun e punës, të
cilët janë në gjendje të zhvillojnë edhe bizneset e veta.
Po ashtu për ata është shumë e lehtë kyçja në bizneset
ekzistuese. E gjithë kjo falë një stafi akademik të
kualifikuar në këtë lëmi.

Stafi Akademik:
FSHK në vitin akademik 2020/21 ka në përbërje të saj 9
profesorë dhe asistentë të rregulltë, prej tyre 6 Doktorë
të Shkencave dhe atë si në vijim: 4 Profesorë të
Asocuar, 2 Profesorë Asistentë dhe 3 Asistentë. Për të
kuptuar plotësisht lëndët në mësimdhënien e
shkencave kompjuterike, teoria dhe praktika duhet të
jenë të balancuara. Për këtë qëllim, ekzistojnë 3
laboratorë të përgjithshëm kompjuterikë dhe 1
laborator harduerik, në të cilin mund të
kryhen eksperimentet përkatëse.

Bashkëpunimi me universitete:
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren është në
bashkëpunim me disa universitete shtetërore në
Gjermani, Suedi, Norvegji, Austri, Shqipëri, Turqi,
Poloni, etj. Përveç kësaj, studentët tanë kanë mundësi
të përfitojnë nga projektet si Erasmus+, Horizon 2020,
si
dhe
në
shumë
projekte
tjera.

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Dizajn Softueri

Pjesëmarrja në projekte:
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike është pjesëmarrës
në shumë projekte ndërkombëtare, prej të cilave
mund t’i përmendim disa më me rëndësi: BESTSDI,
PhDICTKES, SMART4ALL, si dhe në shumë projekte
tjera. FSHK është në proces të konkurrimit edhe në
projekte tjera ndërkombëtare, përmes bashkëpunimit
me universitete me renome si: Linnaeus University
(LNU) - Suedi, Norwegian University of Science and
Technology (NTNU) - Norvegji, etj. Me projektin
PHDICTKES jemi në procesin fillestar të themelimit të
programit të Doktoratës në kuadër të FSHK-së.

Karriera / Misioni (Qëllimi):
Studentët pas përfundimit të studimeve fitojnë
thirrjen akademike Bachelor në Shkenca Kompjuterike
në drejtimin përkatës. Të diplomuarit e FSHK-së janë
në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve
softuerike, programues të web-it dhe softuerë
aplikacionesh dhe menaxherë të qendrës së
përpunimit të të dhënave. Ata gjithashtu do të jenë në
gjendje të hartojnë dhe zbatojnë sisteme industriale
ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në
mesin e të diplomuarve tanë, një numër i
konsiderueshëm janë të punësuar në kompani
vendore dhe ndërkombëtarë, duke ofruar shërbime
teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë
të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe
duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.

www.uni-prizren.com
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Shkurt rreth Universitetit:
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (UUHP) ka nisur
punën në vitin 2010 pas vendimit të Qeverisë së
Republikës së Kosovës për themelimin e tij. Selia e
Universitetit është në qytetin e Prizrenit, i cili është
njëri nga qytetet më të lashta në Kosovë.
UUHP është Universiteti i dytë publik në Kosovë.
Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700,
ndërsa tani, në vitin 2021, numri i studentëve
aktivë është 5800. Prej themelimit të tij, kanë
qenë mbi 20000 studentë në këtë Universitet.
Universiteti është i akredituar nga viti 2010 dhe ofron
studime në nivelin Bachelor dhe Master.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike:
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (FSHK) është një
ndër njësitë më të rëndësishme të UUHP-së. Përmes
programeve të veta të studimeve, FSHK ofron
programe nga teknologjia e telekomunikimit dhe
zhvillimit të softuerëve të cilat janë shumë të kërkuara
në tregun lokal dhe ndërkombëtar të punës.
Studentët, në fund të studimeve, mund të përgatisin
web dhe softuer produkte te gatshme për aplikim ne
tregun e punës. Pas përfundimit të studimeve në
nivelin
Bachelor, studentët mund të vazhdojnë
.
studimet në nivelin Master, në kuadër të FSHK-së.

Plani mësimor i arsimit:
Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u
ofrohen lëndë si: Matematika, Hyrje në Shkenca
Kompjuterike, Hyrje në Programim, Algoritme dhe
Struktura të të Dhënave, Sisteme Operative, etj.
Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në
lidhje me softuerë të ndryshëm, pajisje kompjuterike,
rrjete
kompjuterike
dhe
koncepte
të
telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë
në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore, prej ku
mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.
Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte
të avancuara të programimit dhe telekomunikimeve,
Inteligjencën Artificiale, si dhe në përgatitjen e temës
së diplomës i cili kontribuon në zhvillimin e
shkathtësive të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
FSHK, po ashtu ofron një program në nivelin Master:
Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi, në
të cilin program, studentët e diplomuar në drejtimin
Dizajn Softueri në nivelin Bachelor, mund të vazhdojnë
ngritjen e tyre profesionale dhe shkencore.

Planprogrami mësimor: Bachelor – DS
Semestri – I
Hyrje në Informatikë
Matematika I

Semestri – II
Algoritmet dhe Strukturat e të
Dhënave
Hyrje në Web Gjuhët dhe
Teknologjitë

Hyrje në Programim

Matematika Diskrete

Hyrje në Rrjete

Sistemet Operative

IT dhe Ndërmarrësia

Protokollet e Internetit

Anglishtja për Shkenca
Kompjuterike I

Anglishtja për Shkenca
Kompjuterike II

Media e Re dhe Multimedia

Interaksioni Njeri -Kompjuter

Semestri – III

Semestri – IV

Inxhinieringu Softuerik dhe
Menaxhimi i Projekteve

Grafika Kompjuterike dhe
Procesimi i Imazheve

Sistemet e Bazave të të dhënave

Kompjutimi Cloud

Programimi i Orientuar në Objekte

Zhvillimi i Avancuar i Web-it

Web Dizajni

Metodat Kërkimore

Mësimi i Makinës

Dizajnimi Sistemeve të
Informacionit

Anglishtja për Shkenca
kompjuterike III

E-Biznesi

3D Modelimi dhe Animacioni

Marketingu Online

Semestri – V

Semestri – VI

Inteligjenca Artificiale

Kompjutimi Mobil

Bazat e Avancuara të të Dhënave

Siguria në TI

Zhvillimi i Lojërave

Sistemet e Shpërndara

Programimi për Rrjete
Takimet dhe Negociatat
Sigurimi i Cilësisë së Softuerit
IoT (nterneti i Gjësendeve)

Punimi i Diplomës

Bunun dışında, bu alanlardaki dersler çoğunlukla
uygulamalı olup, değerlendirmede projelerin ve
yazılım uygulamalarının pratik geliştirilmesinin esas
alınmaktadır. Bu tür kurs organizasyonu, öğrencileri
kendi işlerini geliştirebilecek işgücü piyasasına
hazırlamak için önemlidir. Mevcut işletmelere
girmeleri de çok kolay, tüm bunlar bu alandaki kalifiye
akademik
kadro
sayesinde
oluyor.

Üniversitelerle işbirliği:
Prizren “Ukshin Hoti” Üniversitesi Almanya, İsveç,
Norveç, Arnavutluk, Türkiye, Avusturya, Polonya gibi
devlet üniversiteleri ile işbirliği içindedir. Ayrıca
öğrencilerimiz; Erasmus+, Horizon 2020 ve diğer
programlardan yararlanabilme imkanına sahiptirler.

Akademik Kadro:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bölümü olarak; 2020/21
akademik yılında 4’ü Doçent Doktor, 2’si Yardımcı
Doçent Doktor ve 3’ü araştırma görevlisinden oluşan
öğretim kadrosuyla eğitim vermektedir. Bilgisayar
bilimleri öğretiminde konuların tam olarak
anlaşılabilmesi için, teori ve pratiğin dengeli bir şekilde
işlenmesi gereklidir. Bu amaçla, bölümümüzde ilgili
deneylerin yapılabileceği 3 genel bilgisayar
laboratuvarı ve 1 mantıksal tasarım
elektronik
(Donanım)
laboratuvarı
bulunmaktadır.

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren
Prizren “Ukshin Hoti” Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi

Projelerde Yer Almak:
BBilgisayar
Bilimleri
Fakültesi,
birçok
yapabileceğimiz
uluslararası
projeler
en önemlilerinden bazılarından bahsedin: BESTSDI,
PhDICTKES, SMART4ALL ve diğer birçok proje. BBF
içinde
diğer
uluslararası
başvuru
süreci
ünlüler
ile
işbirliği
yoluyla
projeler
gibi üniversiteler: Linnaeus Üniversitesi (LNU) İsveç, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
(NTNU) - Norveç vb. PHDICTKES projesi ile bir doktora
kurmanın ilk sürecindeyiz FBBF içinde program.

Kariyer/Misyon (Hedef ):
Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere
“Bilgisayar Bilimleri” diploması verilmektedir. Bölüm
mezunları yurt içi ve yurt dışında, Mühendis, yazılım
sistemleri, web ve uygulama programcısı, veri merkezi
yöneticisici ve veri tabanı yöneticisi olarak
çalışabileceklerdir.
Ayrıca
bilgisayar
destekli
endüstriyel sistemlerin tasarımı ve uygulamasında ya
da araştırma-geliştirme projelerinde mühendislik
yapabileceklerdir. Mezunlarımız arasında yerel ve
uluslararası
şirketlerde
çalışmaktadır.
Ayrıca
üniversitelerde akademik personel olarak eğitim ve
öğretime katkıda bulunan, bilimsel çalışma ve
araştırma yapanlarda önemli bir oranda yer almaktadır.
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Üniversitesi’ne genel bakış:
Prizren “Ukshin Hoti” Üniversitesi (PUHÜ) Kosova
Hükümeti tarafından 2010 yılında kurulmuş bir
üniversitedir. Kosova’nın ikinci büyük devlet
üniversitesidir. Üniversite 2010 yılında 1700 öğrenci ile
eğitim faaliyetlerine başlamış ve 2021 yılına
gelindiğinde şu an itibari ile Üniversitede aktif olan
öğrenci sayısı 5800 ulaşmıştır. Prizren “Ukshin Hoti”
Üniversitesi kurulum tarihinden bu yana 20000
öğrenciye ulaşmıştır. Üniversite ayrıca 2010 yılından
bu yana akreditasyona sahiptir ve 3 farklı dilde eğitim
verilmekte ve ayrıca Bachelor ve Master seviyesinde
eğitim verilmektedir.

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi:
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi (BBF) PUHÜ’nin en önemli
birimlerinden biridir. BBF, eğitim programları
aracılığıyla yerel ve uluslararası iş sektöründe yüksek
talep gören telekomünikasyon teknolojisi ve yazılım
geliştirme programları sunmaktadır. Öğrenciler, Lisan
eğitimi sonunda iş sektörü için, web ve yazılım
uygulamaları hazırlayabilirler. Öğrenciler Lisans
seviyesinde eğitimlerini tamamladıktan sonra, BBF
bünyesinde Master seviyesinde eğitimlerine devam
edebilirler.

Eğitim Öğrenim planı:
Lisans eğitimin ilk yılında Öğrencilere Matematik,
Dijital Teknoloji, Programlama, Ağ Oluşturma, vb. gibi
dersler verilmektedir. İkinci yılda, Öğrencilere İletim
Yöntemleri,
Yazılım
Mühendisliği,
Sensörler,
Algoritmalar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Ağları ve
Telekomünikasyon Kavramları ile ilgili dersler
verilmektedir. Ayrıca her sömestır öğrenciler katılmak
istedikleri dersleri seçebilecekleri seçmeli derslerin
listesine sahiptir. Üçüncü yılda öğrenciler, ileri düzey
web, telekomünikasyon, Bulut bilişim kavramlarına
odaklanmanın yanı sıra yazılı ve sözlü sunum
becerilerinin gelişimine katkıda bulunan diploma tezi
hazırlarlar. BBF ayrıca Yüksek Lisans düzeyinde bir
program sunmaktadır: Bilgisayar Bilimi ve İletişim
Teknolojisi, bu programda Bilgi Teknolojileri ve
Telekomünikasyon bölümlerinden lisans düzeyinde
mezun olan öğrenciler, mesleki ve bilimsel
gelişimlerine devam edebilirler. Buna ek olarak, bu
alanlardaki dersler uygulamaya yöneliktir, yazılım
uygulamaları ve projeler pratik gelişim ve
değerlendirme için temel baz alınır. Derslerin
Organizasyonu öğrencileri kendi işlerini geliştirmek ve
iş
sektörüne
hazırlamak
için
önemlidir.

Ders programı BTİB (TIT) Türkçe:
Dönem – I dersleri

Dönem – II dersleri

Matematik I

Algoritmalar ve Veri Yapıları

Programlama

Ayrık Matematik

Dijital Teknoloji

Sensörler ve Arayüz Teknikleri

Ağlara Giriş

Bilgisayar Mimarisi ve İşletim Sis.

Bilgi İletim Temelleri

Bilgi Teknolojileri için İngilizce II

Bilgi Teknolojileri için İngilizce I

Uvod u Web Tehnologije i Jezike

BT ve Girişimcilik

E-Ticaret

Dönem – III dersleri

Dönem – IV dersleri

İletim Yöntemleri

TCP / IP Teknolojisi

Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım

Mikrodenetleyiciler

Yazılım Mühendisliği

Kimlik Doğrulama ve Kriptografi

Elektronik Cihazlar

Araştırma Yöntemleri

Bilgi Teknolojileri için İngilizce III

Bilgi Teknolojileri için İngilizce IV

İşletim Sistemleri

İnsan ve Bilgisayar etkileşim

Sistem Tasarımında Gereksinimler

Web Tasarım

Dönem – V dersleri

Dönem – VI dersleri

Veritabanı Sistemleri

Dinamik İçerik Web Mühendisliği

Gelişmiş IP Teknolojileri ve Ağ
İletişimi

Mobil Kavramlar
Telekomünikasyon

BT Ağlarında Güvenlik

Bulut Bilişim

İnternet Güvenliği Araçları
Kalite Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Finite Automata ve Biçimsel Diller

Mezuniyet Çalışması

Osim ovoga, predmeti na ovim smerovima su
uglavnom praktični gde se kao osnova vrednovanja
uzima pratkični razvoj projekata i softverskih aplikacija.
Ova forma organizacije predmeta je važna za pripremu
studenata za tržište rada, koji su u stanju da razviju i
sopstvene biznise. Za njih je takođe vrlo lako da se
priključe u već postojeće biznise.Za sve ovo je zaslužno
kvalifikovano akademsko osoblje u ovoj oblasti.

Akademsko osoblje:
2020/21 godine FKN u svom sastavu ima 9 stalnih
profesora i asistenata, od njih 6 Doktora Nauka: 4
Vanrednih Profesora u nastavi, 2 Profesora Asistenta i 3
Asistenta. Za potpuno shvatanje predmeta u nastavi
na kompjuterskim naukama, teorija i praksa trebaju
biti uravnotežene. U ovu svrhu postoje 3 opšte
kompjuterske laboratorije i 1 harduerska laboratorija u
kojoj je moguće vršiti praktične eksperimente.

Saradnja sa univerzitetima:
UPZ ima saradnju sa nekoliko državnih univerziteta u
Nemačkoj, Svedskoj, Norveskoj, Austriji, Albaniji,
Turskoj, Poljskoj itd. Osim ovoga, naši studenti imaju
mogućnost da ostvare korist od Erasmus+, Horizon
2020 projekata, kao i od mnogih drugih projekata.

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren
Univerzitet “Ukshin Hoti” Prizren
Fakultet za Kompjuterske Nauke
Telekomunikacija i Informacione Tehnologije

Učešće u projektima:
Fakultet za Kompjuterske Nauke je sudionik mnogih
međunarodnih projekata, od kojih možemo
spomenuti neke od najvažnijih: BESTSDI, PhDICTKES,
SMART4ALL, kao i mnogih drugih projekata. FKN je u
procesu aplikacije u drugim međunarodnim
projektima,
kroz
saradnju sa
renomiranim
univerzitetima kao što su: Univerzitet Linnaeus (LNU) Švedska, Norveški Univerzitet za Nauku i Tehnologiju
(NTNU) - Norveška itd. S projektom PHDICTKES u
početnom smo procesu uspostavljanja doktorskog
programa
u
okviru
FKN-a.

Karijera / Misija (Cilj):
Po završetku studija studenti dobijaju akademsko
zvanje
Bachelor
Kompjuterskih
Nauka
na
odgovarajućem smeru. Diplomci FKN-a su u stanju da
rade kao inžinjeri softverskih sistema, web programeri,
programeri softverskih aplikacija i menadžeri u
centrima za obradu podataka. Oni su takođe u stanju
da projektuju i implementiraju industrijske ili
inženjerske sisteme uz pomoć kompjutera. Među
našim diplomcima, jedan zavidan broj je zapošljen u
domaćim i međunardonim kompanijama, pružajući
tehnološke usluge, takođe ima i onih koji su uključeni u
obrazovanje budućih generacija i koji doprinose
novim naučnim istraživanjima.

www.uni-prizren.com

KONTAKT
Rruga e Shkronjave, nr. 1
20000 Prizren,
Republika e Kosovës
dekanati.shk@uni-prizren.com

Ukratko o Univerzitetu:
Univerzitet “Ukshin Hoti” Prizren (UUHP) je počeo sa
radom 2010 godine nakon odluke Vlade Republike
Kosova za njegovo osnivanje. Sedište Univerziteta
nalazi se u gradu Prizrenu, koji je jedan od većih
gradova na Kosovu. UUHP je drugi javni Univerzitet na
Kosovu. Broj studenata 2010 godine bio je blizu 1700,
dok je sada, 2021 godine, broj aktivnih studenata
5800. Od osnivanja ukupno je bilo 20000 studenata na
ovom Univerzitetu. Univezitet je akreditovan 2010
godine na dva nivoa studija Bachelor i Master.

Fakultet za Kompjuterske Nauke:
FFakultet za Kompjuterske Nauke (FSHK)je jedan od
najvažnijih smerova na UPZ-u. Pored osnovnih
studijskih programa, FSHK nudi program studiranja
telekomunikacija i informacionih tehnologija i dizajn
softvera koji su na tržištu rada mnogo traženi.
Po završetku studija studenti su u stanju da proizvode
gotove veb i softverske proizvode za apliciranje na
tržištu rada. Studenti takođe posle završetka Bachelor
nivoa, studije mogu nastaviti na Master nivou.
.
.

Nastavno obrazovni plan:
U prvoj godini Bachelor nivoa studentima se nude
predmeti kao što su: Matematika, Digitalna
tehnologija,
Programiranje, Umrežavanje itd.
U drugoj godini studentima se nude kursevi vezani za
metode prenosa, softversko inženjerstvo, senzore,
algoritme, računarske mreže i telekomunikacijske
koncepte. Studenti svakog semestra imaju na
raspolaganju listu izbornih predmeta odakle mogu
birati
predmete
koje
žele
pohađati.
U trećoj godini studenti se fokusiraju na napredne
koncepte weba, telekomunikacija, cloud računarstva,
kao i na pripremu diplomskog rada koji doprinosi
razvoju vještina pismenog i usmenog izlaganja.
FKN takođe nudi program na Master nivou:
Računarske nauke i komunikacione tehnologije, u
okviru kojeg studenti Master studija informacionih
tehnologija i telekomunikacija na nivou Bachelor
mogu nastaviti svoj profesionalni i naučni razvoj.

Nastavni obrazovni plan: Bachelor – TIT
I -Semestar

II -Semestar

Matematika I

Algoritmi i Strukture Podataka

Programiranje

Diskretna Matematika

Digitalna Tehnologija

Senzori i Interfejsi

Uvod u Mreže

Kompjuterska Arhitektura i
Operativni Sistemi

Osnove Prenosa Podataka

Engleski za Kompjuterske Nauke II

Engleski za Kompjuterske Nauke I

Uvod u Web Tehnologije i Jezike

IT u Preduzetništvu

E-Biznis

III -Semestar

IV -Semestar

Metode Prenosa

Tehnologjia TCP / IP

Objetkno orijentisana analiza i
dizajn

Mikrokontroleri

Sofversko Inžinjerstvo

Autentifikacija i Kriptografija

Elektronski Uređaji

Istraživačke Metode

Engleski za Kompjuterske Nauke III

Engleski za Kompjuterske Nauke 
IV

Operativni Sistemi

Interakcija Čovek-Računar

Zahtevi u Dizajnu Sistema

Web Dizajn

V -Semestar

VI -Semestar

Sistemi Baze Podataka
Napredne IP Tehnologije i Mreža
Bezbjednost na IT Mrezama

Dinamički Sadržaj
Web-Inženjeringa
Koncepti Mobilne
Telekomunikacije
Cloud Computing

Bezbednosni Alati na Internetu
Upravljanje Kvalitetom
Upravljanje Informacijama
Finite Automata i Formalni Jezici

Diplomski Rad

