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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
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Viti i 2 semestri 2, 4 orë në javë: 2 orë leksione në javë , 2
ushtrime në javë, orë laborator në javë.
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Kursi synon te zhvilloje njohurite e para per statistiken ne
nivelin e nje diplome bachelor. Permbajtja e tij eshte e llojit
formim baze. Kursi ofron nje formim ne statistiken
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Objektivat

Njohuri Paraprake

deskriptive dhe statistiken inferenciale. Formimi teorik
shoqerohet me ate praktik, ne formen e ushtrimeve dhe
projekteve. Leksionet jane te organizuara si kombinim i
pjeses teorike dhe asaj praktike ne nje softuer statistikor
(Softueri R). Studentet organizohen ne grupe pune per te
prezantuar ne fund te semestrit nje projekt statistikor.
Synimi eshte njohja me konceptet themelore dhe teknikat e
thjeshta si dhe njohja me software qe realizojne detyra
praktike.
Formim bazë në probabilitet.
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