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Obligueshme Kodi ?? ECTS  kredi 6 Semestri I 
Javët 
mësimore 15 Orët mësimore Ligjërata Ushtrime 

2 2 
Metodologjia e 
mësimit 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, raste studimi, detyra të tjera, 
ushtrime.   

Konsultime Një orë pas ligjëratave 
 
Mësimdhënësi Dr. Sc. Afërina Skeja 

e-mail aferina.skeja@uni-
prizreni.com 

Tel.  
 
Asistenti Phd (c) Gentiana Mjaku  e-mail gentiana.mjaku@uni-

prizreni.com 
Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

Ky kurs ofron një pasqyrë të plotë të sistemeve të 
informacionit. Do të shqyrtohen çështjet 
teknike, strategjike dhe taktike të lidhura me 
sistemet e informacionit. Gjithashtu, do të 
paraqiten konceptet themelore për analizimin 
dhe projektimin e sistemeve të informacionit. 
Do të diskutohen aspektet e menaxhimit të të 
dhënave të tilla si bazat e të dhënave, deponimi i 
të të dhënave, analizës së të dhënave si dhe 
bazat e Internetit dhe e-tregtia. Gjithashtu 
studentët do të njihen me infrastrukturat 
moderne të sistemeve të informacionit të tilla si 
rrjetet e telekomunikacionit dhe teknologjisë 
dhe sigurinë e sistemeve te informacionit.  
Poashtu, do të përfshihet edhe analizimi i 
marrëdhënieve ndërmjet çështjeve etike, sociale 
dhe politike që ngrihen nga sistemet e 
informacionit dhe se si ato ndikojnë në jetën e 
përditshme. Kursi gjithashtu do t’i ndihmojë 
studentët të kuptojnë se si sistemet e 
informacionit ndikojnë në sjelljen e 
organizatave dhe punonjësve të tyre.  Ata do të 

Në fund të ligjëratave dhe ushtrimeve, pritet që 
studentët të jenë në gjendje : 
• T’i eksplorojnë nevojat organizative për 

informacion dhe mënyrën se si sistemet e 
informacionit i plotësojnë këto nevoja. 

• Ta kuptojnë ndikimin e teknologjisë së 
informacionit dhe softuerëve të shumtë aplikativ 
në biznes. 

• Ta kuptojnë rolin dhe rëndësinë e informacionit 
si produkt të raporteve ekonomike në 
ekonominë e tregut bashkëkohor në marrjen e 
vendimeve me ndihmën e sistemeve të 
informacionit dhe menaxhimit në biznes. 

• Ta përdorin teknologjinë për t'i zgjidhur 
problemet menaxheriale të vendimmarrjes. 

• Të kuptojnë se si njohuria është një burim 
organizativ dhe se si sistemet e informacionit 
mund të përdoren për të menaxhuar dhe për të 
shfrytëzuar burimet e njohurive të një firme. 

• T’i identifikojnë strategjitë e teknologjisë 
informative për të formuar një avantazh 
konkurrues për organizatën. 
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mësojnë përdorimin efektiv të sistemeve të 
informacionit dhe të teknologjisë për t'i zgjidhur 
problemet e biznesit në fusha të ndryshme 
biznesore. 

• T’i kuptojnë dobësitë, rreziqet dhe masat që 
menaxherët duhet të shqetësohen në lidhje me 
informacionin dhe sistemet e informacionit. 

• T’i kuptojnë ndikimin e sistemeve kompjuterike 
te njerëzit dhe organizata, duke përfshirë 
shqetësimet e privatësisë dhe etikës. 

• T’i aplikojnë metodat e zhvillimit të sistemeve 
për zbatimin e sistemeve të informacionit të 
ndërmarrjeve. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, raste studimi, detyra të tjera, ushtrime. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 
Salla me mundësi errësimi, kompjuteri dhe projektori. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 
Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 
përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve: 

− Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-10 pikë 
− Kolokviumi i parë: 0 - 35 pikë 
− Punimi seminarik: 0 - 15 pikë 
− Detyra individuale: 0 – 5 pikë 
− Kolokviumi i dytë: 0- 35 pikë  
• Provimi: 0 - 100 pikë 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91 - 100 10         ( ECTS – A) 
81 – 90   9         ( ECTS -  B) 
71 – 80   8         ( ECTS -  C) 
61 – 70   7         ( ETCS -  D) 
51 – 60    6         ( ETCS -  E) 

40 -  50   5*       ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime      
- Vijimi i ligjëratave, 
- Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë 

ligjëratave, 
- Kryerja e punimeve individuale 
- Punimi seminarik 
- Respektimi i kodit të mirësjelljes. 

- Vijimi i orëve të ushtrimeve 
- Puna grupore në raste studimi dhe 

detyra  
- Pjesëmarrja në diskutime lidhur me 

rastet e studimit-detyrës si dhe të 
punimit seminarik 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 
Punë praktike - - - 
Konsultime me mësimdhënësin 1 15 15 
Vizita pune në teren - - - 
Seminare 1 5 10 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Detyra personale 1 6 6 
Përgatitja përfundimtare për provim 4 5 20 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj.) 5 3 15 
Projekte, prezantime, etj 1 9 9 
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 6 ECTS kredi, 
studenti duhet të ketë 150 orë angazhime. 

Ngarkesa 
totale: 150 

 



Java Ligjërata Ushtrime 

1. 

Tema Orët Tema Orët 
Hyrje në Sistemin Informativ të 
Menaxhmentit 2 Rast studimi 2 
  

2. 
E-biznesi Global dhe Bashkëpunimi 

2 
Rast studimi 

2   

3. 
Sistemet e Informacionit, Organizatat 
dhe Strategjia 2 Rast studimi 2 
  

4. 
Çështjet Sociale dhe Etike në 
Sistemet e Informacionit 2 Rast studimi 2 
  

5. 
Infrastruktura e TI dhe Teknologjitë 
në Zhvillim 2 Rast studimi 2 
  

6. 

Telekomunikacioni, Interneti dhe 
Teknologjia pa tela (Wireless) 2 

Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

7. 

Themelet e Inteligjencës së Biznesit: 
Bazat e të Dhënave dhe Menaxhimi i 
Informacionit 2 

Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

8. 
Kolokviumi i parë 

2 
Kolokviumi i parë 

2 
  

9. 
Sigurimi i Sistemeve të Informacionit 

2 
Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

10. 

Arritja e Përsosmërisë Operacionale 
dhe Privatësisë së Konsumatorit: 
Aplikacionet e Ndërmarrjeve 2 

Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

11. 
E-tregtia: Tregjet Dixhitale, Mallrat 
Dixhitale 2 

Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

12. Menaxhimi i Njohurive 2 
Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

13. Përmirësimi i Vendimmarrjes 2 
Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

14. 
Ndërtimi i Sistemeve të Informacionit 

2 
Rast studimi 
Prezantimi i punimeve seminarike 2 

  

15. Kolokviumi i dytë 2 Kolokviumi i dytë 2 
  

 
 



LITERATURA 
Literatura bazë: 

• Laudon K.C. & Laudon J. P. (2018). Management Information Systems: Managing The Digital 
Firm. 15th Edition, Pearson Education Limited. 

• Literatura  nuk  është e kufizuar  në  tekste të veçanta. Mund  të  shfrytëzohet  botimet të 
përafërt me planprogramin. 

• Ligjerata të përmbledhura nga mesimëdhënësi 
Literatura shtesë: 

• O`Brien J. & Marakas G. (2011). Management Information Systems. 10th Edition, McGraw-Hill 
Education. 

• Çdo  literaturë që është në përputhje me planprogramin e lëndës  mund të shfrytëzohet. 
Vërejtje:  

• Studentët duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe t’i respektojnë rregullat e institucionit. 
• Duhet ta respektojnë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jenë të vëmendshëm në orët e mësimit. 
• Duhet ta kenë ID kartelën me veti, nuk mund t’i nënshtrohen provimit pa e pasur ID kartelën me veti. 
• Gjatë hartimit të punimeve, studenëtët duhet t'i përmbahen udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi. 
• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 
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