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Referuar Kodit të etikës së UT, miratuar me Vendim Nr. 12, datë
18.04.2011, studentët kanë për detyrë të respektojnë dispozitat e
Kodit të Etikës, Universiteti i Tiranës: a. Të zbatojnë orarin e
mësimit dhe t’u përmbahen rregullave të sanksionuara në Statutin
dhe në Rregulloren e U.T. b. Të paraqiten në mënyrë serioze dhe
dinjitoze në ambjentet e institucionit, që nënkupton një veshje të
përshtatshme, joekstravagante, si dhe përdorimin e një fjalori të
përshtatshëm sipas normave të etikës, moralit dhe të mirësjelljes. c.
Të respektojnë pedagogët, shokët dhe rregullat e mësimit. ....
https://unitir.edu.al/images/dokumenta/Legjislacion/KodiEtikes.pdf
Provim
9
Viti i 3 semestri 1 dhe 2, 4 orë në javë: 2 orë leksione në javë , 2
ushtrime në javë, orë laborator në javë.
Me Shkrim

Mënyra e Vlerësimit: Provim
Pjesëmarrja dhe aktivizimi
Kontrolli 1
Kontrolli 2
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Detyra Kursi
Laboratore
Praktika në terren
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Konceptet themelore
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Lënda prezanton arkitekturën,shtresat, protokollet kryesore
të rrjetit dhe skemën e adresimit te protokolit IP.Lënda
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Objektivat

Njohuri Paraprake

trajton shërbimet e direktorisë më kryesore të rrjetit
,teknologjitëe ndryshme përsigurine në rrjeta si dhe
performanca kur trafiku ne rrjet rritet.Gjithashtu trajtohen
dhe protokollet e rrugëzimit të ilustruara me konfigurimin e
sistemeve të operimit (IOS) në rutera.
Lënda ka për synim të bëjë të aftë studentët të lidhin paisjet
në rrjet duke përdorur media të ndryshme transmetimi, të
konfigurojnë rrjetat dhe të bëjnë ndarjen në nënrrjeta, të
instalojnë dhe mirëmbajnë shërbimet e direktorisë si dhe të
konfigurojnë një router
Organizim dhe arkitekture kompjuteri
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