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Lënda “Teori e Lojrave” zhvillohet në semestrin e tretë në Master i Shkencave në
Matematikë” dhe ka 6 kredite. Teoria e Lojrave është shkenca e strategjisë. Ajo
përpiqet të përcaktojë matematikishtdhe logjikisht veprimet që "lojtarët" do të bënin
për të siguruar rezultatet më të mira për veten e tyre në një gamë të gjerë të "lojrave.
Në këtë lëndë studentët do të njihen me kuptimin e përgjithshëm të teorisë së lojës,
lojën me dy lojtarë me shumë zero,Strategjitë e përziera në lojrat me dy lojtarë dhe
shumë zero, zgjidhjen e këtyre lojrave me metoda grafike dhe me anën e programimit
linear. Ekuilibrat e Nash. Do njihen me modeli Cournot dhe modeli Bertrand, Lojrat
strategjike në të cilat lojtarët mund të randomizojnë si dhe Lojrat ekstensive me
informacion perfekt.
Qëllimi i kursit është:
Të sigurojë studentët të përdorin Teorin e Lojrave për të analizuar rezultatet e
situatave duke filluar nga lojërat me letra dhe sportet deri në fiksimin strategjik të
çmimeve,negociata, bashkëpunimi në grup. Të ndihmojë studentët që me anë të
Teorissë lojrave të kuptojnëpërparësite lëvizjes së parë, besueshmërinë e
kërcënimeve, rëndësinë strategjike që duhet të ndjek për të mbajtur gjallë
bashkëpunimin. Studentët do të mësojnë të njohin mjediset strategjike dhe të përdorin
Teorinë e Lojrave për të kuptuar më mirë ndërveprimet dhe rezultatet brenda tyre
Të ndihmojë studentët për të kuptuar e analizuar situatat në të cilat bashkëveprojnë
vendimmarrës të ndryshëm si dhe të zhvillojë shprehitë bazë për përdorimin e
metodave kryesore të përcaktimit të strategjive optimale në situatat konkuruese
Studenti duhet të ketë fituar njohuri bazë në teorinë e Probabilitetit, Algjebër dhe
Optimizim.
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