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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i kursit është që të njoftohen studentët me 
konceptet themelore të bazave të të dhënave, të dhënat e 
strukturuara, modelet e të dhënave, nivelet arkitektonike, 
relacionet e bazave të të dhënave, algjebra relacionare, 
integriteti i të dhënave, normalizimi, përpunimi i 
transaksioneve, bazat e të dhënave të distribuara. 

Pas përfundimit të kursit studenti pritet të 
jetë në gjendje të: Të praktikoj dhe të 
përdor njohurit bazike në teorinë e të 
dhënave, ta kuptoj qëllimin dhe përfitimet 
praktike të përdorimit të bazave të të 
dhënave, të kuptoj çka janë të dhënat e 
strukturuara dhe modelet e të dhënave, 
databazet relacionare, normalizimin, 
përpunimin e transaksioneve. 
 
Si punë finalë të të gjitha njohurive të 
grumbulluara duhet të realizojnë një 
projekt praktik që domethënë ndërtimin e 
një baze të të dhënave. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Temat mësimore do të realizohen përmes orëve të ligjëratave dhe ushtrimeve ku në ushtrime do 
praktikohen të gjitha njohurit teorike duke ndërtuar bazë të të dhënave në SQL Server. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Në orët e praktikës duhet të kemi kompjuter dhe në të të instaluar Microsoft SQL Server  
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Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

Tabela me të dhënat për mënyrën e vlersimit 
 

Pjesëmarja  5%  

Detyrat  20%  

Projekti  20%  

Kollokfiumi 1  25%  

Kollokfiumi 2  30%  

Total  100%  

 

Vërejtje: Provimi çdo afat do jetë 55% prej notës finale 

dhe do merën parasysh edhe aktivitetet tjera si prezenca, 

detyrat dhe projekti. 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

0-50% 
 

5 

51-60% 
 

6 

61-70% 
 

7 

71-80% 8 

81-90% 9 

91-100% 10 

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Duhet të jetë aktiv gjatë procesit të ligjëratave me pyetje 
dhe komente. 

 Ushtrime 

Të jenë aktiv gjatë detyrave që realizohen 

në ushtrime. Po ashtu do kenë 2 detyra 

shtëpije që përfshin 15% prej vlersimit dhe 

1 projekt final që përfshin 20% prej 

vlersimit. 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Detyra të shtëpis 10 10 10 

Punimi seminarik 20 10 20 

Ligjërata  30 15 30 

Ushtrime 30 15 30 

Kollokfiume 20 2 20 

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: 

110 
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Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në bazat e të dhënave- rishikimi i 
sistemeve të bazave të të dhënave 

2 Hyrje në bazat e të dhënave- 
rishikimi i sistemeve të 
bazave të të dhënave 

2 

  

2. Hyrje në dizajnimin e databazës- Dizajnimi i 
ER-Diagrameve 

2 Hyrje në dizajnimin e 
databazës- Dizajnimi i ER-
Diagrameve 

2 

3. Hyrje në dizajnimin e databazës- Dizajnimi i 
ER-Diagrameve pjesa 2 

2 Hyrje në dizajnimin e 
databazës- Dizajnimi i ER-
Diagrameve pjesa 2 

2 

  

4. Modeli etnitet lidhje ER-Modeli (Detyrimet në 
participim) 

2 Modeli etnitet lidhje ER-
Modeli (Detyrimet në 
participim) 

2 

  

5. Modeli relacionar 2 Modeli relacionar 2 

  

6. Shëndrimi i E–R Modeli  
në Model Relacional 
 
Dorzimi i detyres 1 para kollokfiumit 1 

2 Shëndrimi i E–R Modeli  
në Model Relacional 
 
Dorzimi i detyres 1 para 
kollokfiumit 1 

2 

  

7. Kollokfium 1 2 Kollokfium 1 2 

  

8. Rafinimi i shemës dhe format normale 2 Rafinimi i shemës dhe format 
normale 

2 

  

9. Rafinimi i shemës dhe format normale- 
vazhdim 

2 Rafinimi i shemës dhe format 
normale- vazhdim 

2 
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10. Transferimi i modelit conceptual në SQL 2 Transferimi i modelit 
conceptual në SQL 

2 

    

11. Ruajtja e varshmërive gjat dekompozimit 2 Ruajtja e varshmërive gjat 
dekompozimit 

2 

  

12. Algjebra relacionare 2 Algjebra relacionare 2 

  

13. Gjuha SQL- Implementimi fizik i databazës- 
Krijimi i databazës (Insert,update,delete) 
Dorzimi i detyres 2 para kollokfimit 2 

2 Gjuha SQL- Implementimi 
fizik i databazës- Krijimi i 
databazës 
(Insert,update,delete) 
Dorzimi i detyres 2 para 
kollokfimit 2 

2 

  

14. Kollokfiumi 2 2 Kollokfiumi 2 2 

  

15. Prezentimi i punimeve seminarike 2 Prezentimi i punimeve 
seminarike 

2 
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VËREJTJE 

Në përgjithësi prezantimet e ligjëratave do të bëhen përmes sistemit PowerPoint, tabelës,  përdorimit 

të materialeve dhe programeve kompjuterike dhe internetit.  

Po ashtu, nga profesori do të sigurohet edhe materiale tjera shtesë (punime shkencore, publikime, 

buletinet nacionale si dhe zbulimet dhe hulumtimeve të fundit).  

Gjate çdo seance, do të organizohet çasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  

Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  

Ardhja me kohë në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme. 

Studentët pritet të sillen në mënyrë profesionale dhe të sjellshme. Studentët mund ti diskutojn detyrat 

laboratorike në mënyrë gjenerale me studentët tjerë, por zgjidhja duhet të bëhet në mënyr individuale. 

Mënyra e notimit duhet të jetë e njejt për të gjith studentët. Studentët nuk duhet që të kopjojn një 

zgjidhje të një personi tjetër, prej ndonjë libri tjetër ose burim tjetër (p.sh. web faqe) por zgjidhja duhet 

të jetë origjinale e tijë. Regullat e njejta janë edhe për detyrat e shtëpisë edhe për projektet ose punimet 

seminarike. Kopjimi i punës së tjeterkujt nuk do të tolerohet. Profesorët do të raportojnë xhdo shkelje 

të regullave te Komisjoni për plagjiarizëm i fakultetit përkatës. 

 

 

 


