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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

 
Qëllimi i këtij kursi është të pajis studentët me 

njohuri e shkathtësi në lidhje zhvillimin e 

mendimit shkencor, nocioni i sistemit, qëllimet e 

funksionimit të sistemeve, kriteret e formimit, 

llojet e sistemeve dhe klasifikimi i tyre. 

Organizimin dhe qeverisjen me resurset e të 

dhënave, bazën e të dhënave, qëllimet e 

përpunimit të të dhënave, modelet e organizimit 

të të dhënave në bazën e të dhënave, sistemin 

për menaxhimin me bazën e të dhënave. Sistemet 

për mbështetje të vendimeve në grup (GDSS). 

Sistemet për mbështetje të ekzekutivit (EIS). 

Sistemet e informacionit të bazuara në dituri 

(KBS). Rrjetat globale. Internet. Qasja në internet. 

Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në 
gjendje të dijë lidhje me: 

 Qëllimet e funksionimit të sistemeve, 
kriteret e formimit, llojet e sistemeve dhe 
klasifikimin e tyre. 

 Projektimin dhe përdorimin e sistemeve të 
informacionit. 

 Organizimin dhe qeverisja me resurset e të 
dhënave 

 Trendet bashkëkohore në zhvillimin e 
telekomunikimeve dhe ndikimi i tyre në 
biznes. 

 Rrjetat globale, internet, qasja në internet, 
serviset e internetit. WWW, posta 
elektronike, telekonferenca, 
datakonferenca, videokonferenca, EDI.  

 



Serviset e internetit. WWW, Posta elektronike, 

Telekonferenca,Datakonferenca, 

Videokonferenca, EDI, Komunikimi satelitor. 

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Kursi do të organizohet në formë të ligjëratave dhe ushtrimeve. Si rregull, ligjëratat do të organizohen 
përmes prezantimeve në power-point. Po ashtu, nëpërmjet bashkëbisedimit gjatë ligjëratave dhe 
ushtrimeve do të  bëhet i mundur thellimi i njohiurive për tema të caktuara nga kursi. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në %) 

 
1. Vijimi i ligjëratave dhe aktiviteti (10%) 
2. Kolokviumi i parë (35%) 
3. Kolokviumi i dytë (35%) 
4. Punimi seminarik (20%) 
5. Shuma totale e pikëve (100%) 

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: 

Ligjëratat dhe ushtrimet t’i ndjekë me rregull, të 
jet i disciplinuar dhe aktiv. 
 

 Ushtrimet t’i ndjekë me rregull, të jet i 
disciplinuar dhe aktiv. 
 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

 60 105/15 60; 105/15 

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: 

 
60; 105/15 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Nocioni i sistemit dhe kibernetika 2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

2. Disiplinat e informatikës 2 
 

 Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  



3. Sistemi – definicioni 2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

4. Kriteret e formimit tё sistemeve 2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

5. Sistemi kompjuterik, hardveri dhe 

softveri 

2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

6. Softueri sistemor dhe aplikativ 2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

7. Modelimi i të dhënave 2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

8. Sistemi informatik – Nocionet 

themelore 

  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

9. Afarizmi elektronik – e – Bussines 

 

2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  



10. Teknologjia informative komunikuese 
dhe menaxhmenti (TIKM)  
 

2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 

  

11. Sistemi i informacionit në afarizëm 2  Pyetje për diskutim 
 Raste studimi 

2 
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