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Programi: Bachelor 
Drejtimi: Gjuhësi 
 
Lënda: GJUHËSI KOMPJUTERIKE 

 
 

Pedagogu:    Prof.as.dr. Anila Çepani (Sema) 
Ngarkesa:     3 ETCS (15 javë: 1 leksion dhe  1 seminar në javë) 
Lloji i lëndës:    E detyrueshme 
Viti / Semestri:    II / II 

 

Përshkrimi: Me këtë lëndë synohet që studenti të marrë njohuritë bazë për gjuhësinë kompjuterike. Të 
dijë se ç’është gjuhësia kompjuterike, si lindi ajo, fushat e saj të zbatimit, arritjet konkrete në këtë fushë, 
problemet që dalin të cilat mbeten sfidë për të ardhmen etj. Temat e ndryshme janë ndarë në përpjesëtim të 
drejtë për t’u përfshirë të gjitha në javët mësimore të parashikuara në program. Pas trajtimit të tyre, studenti 
duhet jo vetëm të përvetësojë konceptet kryesore për gjuhësinë kompjuterike, por dhe të diskutojë për 
çështjet problematike e të diskutueshme duke arsyetuar mbi bazën e njohurive të marra. 

 
Temat e leksioneve: 
1. Njohuri të përgjithshme për gjuhësinë kompjuterike 
2. Njohuri të përgjithshme për kompjuterin 
3. Sisteme shfrytëzimi  dhe funksionimi i tyre 
4. Gjuha e kompjuterit, gjuhët e programimit dhe gjuhët natyrore 
5. Përpunimi i tekstit në programet e përpunimit të fjalës 
6. Formatime; Veprime në edit; Veprime në Insert 
7. Nivelet e përpunimit të gjuhës natyrore (I) Fonologjia; Morfologjia (Analiza morfologjike në kuadrin e 

përpunimit automatik të gjuhës shqipe); Leksiku 
8. Nivelet e përpunimit të gjuhës natyrore (II) Sintaksa (Analiza sintaksore në kuadrin e përpunimit 

automatik të gjuhës shqipe); Semantika; Ligjërimi (Discourse) dhe Pragmatika 
9. Disa Aplikacione të gjuhësisë kompjuterike  
10. Programet për korrektimin drejtshkrimor 
11. Programet për korrektimin sintaksor 
12. Fjalori sinonimik i inkorporuar 
13. Ndërfaqet e gjuhëve natyrore në bazat e të dhënave dhe sisteme të tjera (Natural language interfaces) 

dhe Kuptimi i gjuhës natyrore (Natural language understanding). 
14. Metodat e kërkimit në internet 
15. Disa elemente nga Excel-i. Përgatitja e paraqitjeve në PowerPoint 

 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        10% e notës 
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- Testi II: në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                    100% 

 
 Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Leksione të përgatitura për lëndën. 
2. Klara Lagji, Hyrje në gjuhësinë kompjuterike : përpunimet automatike dhe gjuha shqipe, Tiranë, 

SHBLU, 2008, 222 f. 
3. Igor A. Bolshakov; Alexander Gelbukh, Computational Linguistics Models, Resources, Applications, 

2004, 186 pp; ISBN 970-36-0147-2, free download from www.gelbukh.com/clbook. 
Literatura plotësuese: 
1. Alexander Clark, Chris Fox, Shalom Lappin, The Handbook of Computational Linguistics and Natural 

Language Processing, Language Arts & Disciplines, 2013, 650 f. 
2. Caka, Ali; Neziri, Vehbi: Algoritmi i modelit kompjuterik të etiketuesit (tagerit) të gjuhës shqipe. – në: 

Takimi i gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë, 1-4 shtator 2011. 
3. Jurafsky, D., J. H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language 

Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. Prentice-Hall, 2000; see 
www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html. 

 
 
 
 

 


