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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Studentët pritet të jenë në gjendje të 
dallojnë sisteme të ndryshme 
Studentet duhet të jenë në gjendje të 
krijojnë një nën-sistem në SQL 
studentet duhet të njohin kuptimin 
themelor të asaj se si një kompani IT zgjidh 
problemet e saj brenda sistemit 

Studentët janë në gjendje të dinë se si 
funksionojnë sistemet brenda një rrjeti IT 
Studentët do të jenë në gjendje të krijojnë bazat 
e të dhënave dhe të dinë se si ato përdoren 
Studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë 
kodin për hartimin e bazave të të dhënave në rast 
se ata do të duhet të punojnë në një kompani në të 
ardhmen e afërt 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Kursi leksionohet në 2 orë rresht dhe në fund të çdo leksioni ka një kuiz 
Kursi është leksion në pikën e fuqisë dhe një periudhë diskutimi kryhet në fund të çdo leksioni 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Salla e Ligjeratave 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

 
Vlerësimi në % Vlerësimi në % 

Test 1 25 

Test 2 25 

Projekte 30 

mailto:agon.koka@gmail.com


Kuizat 

Totalja 

20 

100 

Obligimet e studentit: 

  

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë/javë Ditë/vit Gjithsej: 

Ligjërata 1 15  

Ushtrime laboratorike. 1 15  

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 15  

Punë praktike 1 15  

Projekte, prezantime..etj. 1 15  

Koha e studimit vetanak 1 30  

Përgatitja përfundimtare për provim 1 15  

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final) 1 15  

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 

1.1 Si janë sistemet e informacionit që 

transformojnë biznesin dhe pse janë 

kaq thelbësore për drejtimin dhe 

menaxhimin e një biznesi sot? 1.2 Çfarë 

është një sistem informacioni? Si 

punon? Cilat janë përbërësit e tij të 

menaxhimit, organizimit dhe 

teknologjisë? Pse asetet plotësuese 

janë thelbësore për të siguruar që 

sistemet e informacionit të sigurojnë 

vlerë të vërtetë për organizatat? 

  2 MySQL, NoSQL, ORACLE DB  

 

2 

  

 

2 
 

 

 
 

2.1. Cilat janë veçoritë unike të tregtisë 
elektronike, tregjeve digjitale dhe 
mallrave digjitale? 2.2. E-commerce Sot 
2.3. E-commerce e re: sociale, mobile, 
lokale 2.4. Pse tregtia elektronike është 
e ndryshme? 2.5. Cili është roli i 
funksionimit të sistemeve të 
informacionit në një biznes? 

  2  MySQL, NoSQL  

2 



3 3.1. Cilat janë problemet e menaxhimit 
të burimeve të të dhënave në një 
mjedis të skedarit tradicional? 3.2. 
Termat dhe konceptet e organizimit të 
skedarit? 3.3. Problemet me mjedisin e 
dokumenteve tradicionale 3.4. 
Rëndësia e të dhënave, menaxhimit të 
të dhënave dhe sistemeve të 
menaxhimit të të dhënave. 

   2 Databaza relationale, XML, 
text, JSON 

2 

4 4.1. Aftësitë e sistemeve të menaxhimit 
të bazës së të dhënave 4.2. Projektimi i 
bazave të të dhënave 4.3. Bazat e të 
dhënave jo-relacionale dhe bazat e të 
dhënave në cloud 

  2 Si të krijoni një bazë të 
dhënash, të dhëna të 
ngarkesës 

2 

5 
 

 

 
 

 

 
 

6 

 

 
7 

5.1. Aftësitë e sistemeve të menaxhimit 
të bazës së të dhënave 5.2. Projektimi i 
bazave të të dhënave 5.3. Bazat e të 
dhënave jo-relacionale dhe bazat e të 
dhënave në cloud 

   2  Databazat 2 

6.1. Dizajni konceptual: Diagramet ER, 
varësitë funksionale 

   2                Presentimet 2 

 
 
                         TEST 1 

   2  

  Presentimet 

 

 

2 

8 8.1. Transaksionet: Çfarë janë dhe si ta 
përdorin 

   2    Quiz 2 

9 Bazat e të Dhënave NoSQL 9.1. Si 
funksionojnë? 9.2. Si të pyesni të 
dhënat? 

   2 MS-Excell Project 2 

10 10. Të dhëna në ueb 10.1. Integrimi i të 
Dhënave 10.2. Zhvendosja e 
Informacionit 10.3. Kërkimi i pyetjeve 
të strukturuara në ueb 

   2 MS-Excell Project 2 

11 11. Vazhdim .. Të Dhënat në Web 11.1. 
Integrimi i të Dhënave 11.2. Zhvendosja 
e Informacionit 11.3. Kërkimi i pyetjeve 
të strukturuara mbi ne 

   2     Quiz 2 

12 12. Sigurimi i Sistemeve të 
Informacionit 12.1. Pse sistemet e 
informacionit janë të ndjeshme ndaj 
shkatërrimit, gabimit dhe abuzimit? 
12.2. Cila është vlera e biznesit të 
sigurisë dhe kontrollit? 

   2    Quiz 2 

13 13. Mjetet dhe teknologjitë për ruajtjen 
e burimeve të informacionit? 13.1. 
Menaxhimi i Identitetit dhe 

   2         Quiz 2 



Autentifikimi 13.2. Firewalls, Sistemet e 
zbulimit të ndërhyrjeve dhe softueri 
antivirus 13.3. Sigurimi i Rrjeteve 
Wireless 13.4 Kriptimi dhe 
Infrastruktura Kryesore e Taksave 13.5. 
Sigurimi i Disponueshmërisë së Sistemit 

14                     TEST 2    2           Quiz 2 

15             Final Presentimet    2 Final Presantimet 2 
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VËREJTJE 

Studentët pritet të jenë në gjendje të shkruajnë kodin në SQL dhe MySQL në fund të Prezantimit 
Përfundimtar 
Studentët duhet të jenë në gjendje të paraqesin një Kompani të re IT-System 

Vërejtje për studentin:  

Studentët pritet të tregojnë entuziazëm në prezantime, në teknikat e të mësuarit të bazave të të 
dhënave dhe ata pritet të prezantojnë aty punën logjike për një projekt vlerësimi 

 

 


