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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Studenti ne lenden e- biznesi mund te 
meson edhe dhe nëndegët e tij si: e-
commerce, e-marketing, e-
procurement, e-banking, auksioni 
online, etj.  

Lenda Biznesi elektronik, ose e-biznesi 
është një fenomen i cili po e legjitimon 
internetin si një medium kryesor i 
komunikimeve dhe po revolucionarizon 
një realitet të ri të afarizmit. 

Studenti perfiton: organizimin, 
strategjitë, funksionimin, ndarjen, 
zhvillimin dhe adaptimin me 
teknologjitë e reja per biznes.  

Studneti perfiton mënyren  e zhvillimit 
dhe dizajnimit të web faqeve të 
kompanive, njohuritë dhe funksionimi i 
softverëve financiar, mënyrat e 
pagesave me anë të internetit, siguria e 
sistemeve kompjuterike të kompanive, 
etj. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Kursi do të organizohet në formë të ligjëratave dhe ushtrimeve laboratorike. Ligjëratat do të 
organizohen përmes prezantimeve me Power Point. Gjithashtu do te ketë qasje interaktive me 
studentët. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Literatura adekuate dhe përdorimi i mjeteve të TI.



Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
 

 
Punimi seminarik ................15 % 
Projekti................................25% 
Kollukfiumi.1......................30% 
Kollukfiumi.2......................30% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
49-51 5 
51-60 6 
61-70 7 
71-80 8 
81-90 9 
91-100 10 

Obligimet e studentit: 
 

Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 
ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 
nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar 
dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj 
rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 
mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 
reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide 
dhe demonstrim të njohurive të marra në 
ligjërata. 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë/javë Ditë/vit Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime laboratorike. 2 15 30 
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0.34 15 5 
Punë praktike 0.45 15 7 
Projekte, prezantime..etj. 1 2 3 
Koha e studimit vetanak 0.2 15 2 
Përgatitja përfundimtare për provim 3 15 452 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final) 2 15 30 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25  orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 6 
ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit  
150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
150 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
 
Hyrje ne e-biznes 
Historiati i zhvillimit të e-biznesit 
Llojet e e-biznesit 

1 Ushtrime ne laborator 
internet  

 
 
2 

 
2 
 
 

 
Operacionet e rrjetave të komunikimit 
dhe transmetimit të informatave 
 

1 Ushtrime per operacionet e 
komunikimit 

 
2 

3  

Fazat e krijimit të e-biznesit 

1 Ushtrime le laborator per 
fazat e e-biznesit 

2 



4  
E-commerce 

1  
Ushtrime me detyre per E-
commerc 
 
 

2 

5  
Faktorët kryesorë të zhvillimit të e-
biznesit 

1 Ushtrime per zhvillimin e 
biznesit 

2 

6  

Struktura – elementët- themelor të E-
Biznesit 

1 Ushtrime per elementet e 
biznesit 

2 

7  
Kuptimi i internetit per biznes 
 
Kollukfiumi-1 

1 Ushtrime ne internet 
 
 
 
Kollukfiumi-1 

2 

8  
Protokolli TCP/IP per biznes 
Implementimi i protokolit TCP/IP 

1  
Ushtrime për TCP/IP 

2 

9  
Zhvillimi i internetit dhe biznesi 
krahas zhvillimit teknologjise se 
Informative. 

1  
Detyra per zhvillimin e 
biznesit 

2 

10  
Serverët dhe biznesi 

1  
Detyra nga serveret biznesor 

2 

11  
Lidhja në Internet per biznes 

1  
Interneti dhe lidhja praktike 

2 

12  
DSL – Digital Subscriber Line 

1  
Ushtrime DSL 

2 

13  
ISDN – Integrated Services Digital 
Network (Rrjetit Digjital i 
Shërbimeve të Integruara) 

1  
 
Rrjeti dhe lidhja ne internet 

2 

14  
Aplikimet më të njohura të internetit 

1  
Detyra dhe aplikimi i 
internetit 

2 

15 Modelet e e-biznesit 
Komuniteti virtual 
Kollukfiumi-2 
 

1  
Detyra ne model biznesor 

             Kollukfiumi-2 

2 

 
 
 



LITERATURA 
Literatura bazë: 
 
- Dr. sc. Beqiri Edmond. Interneti-Komunikimet kompjuterike Dukagjini,Pejë,2002  
- Dr. sc. Mustafa Muhamet, Informatika e biznesit, 2004,  
- Dr. Berisha Mihane, Informatika e biznesit-Ligjerata 2004 pjesa: Rrjetat kompjuterike  
- Arsenovski Sime, Informatika, Shkup, 2006  
- Studenteve do t’iu ofrohet literatura në gjuhën shqipe (skript e përgatitur për këtë lëndë 

Naim Baftiu-UUHP). 
 
Literatura shtesë: 
 

- Literatura nga Interneti 
 
 

VËREJTJE 
 

- Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën 
shqipe. 
 

- Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me 
detyrë apo rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, 
grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe t'i diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 
 
 

Vërejtje për studentin:  
 

 

 


