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studimeve 

Bachelor  Programi   Menaxhment Ndërkombëtar Viti akademik 2021/22 

LËNDA INFORMATIKA NË BIZNES 

Viti  II Statusi i 

lëndës 

E Obligueshme   

          Kodi 
  

ECTS  kredi 

 

5 Semestri III 

Javët mësimore 15 Orët mësimore   Ligjërata Ushtrime 

2 2 
Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj.   

Konsultime  

 

Mësimdhënësi 

Dr.sc. Behije Ibrahimi e-mail Behije.ibrahimi@uni-prizren.com 

Tel. 044 256 857 

Asistenti Anita Dina e-mail  

Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

-Njohja dhe thellimi i diturisë në lëmin e TI. 

-Studenti do të njoftohet edhe me detyra 

tprojektuese ne administrimin e biznesit, të krijojnë 

dokumente të nevojshme permes TI në 

administrimin e biznesit.  

-Studenti do te njohtohet edhe me sherbimet e 

Internetit dhe shfrytezimin e tij per qellime 

profesionale. 

-Studentët mësojne  se si të aplikojnë TI-në në 

punen e ardhshme ne Administrimin e biznesit ne 

institucione dhe kompani te ndryshme, permes 

paketave softverike aplikative. 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të 

jetë në gjendje që: 

 Definojë sistemet TI. Përcaktojë  strategjinë e TI. 

Përgatitja e aktiviteteve në TI. Punimi i planit dhe 

programit për zhvillimin e TI sistemit. Zhvilloj  TI 

sistemet. Implementojë  TI Sistemet. 

Të perpilojne detyra projektuese lidhur me 

administrimin e biznesit ku punojne apo studiojnë. 

 

Të mund të krijojne dhe publikojnë faqe biznesi per 

kompanin ose institucionin ku punojnë. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  Ligjërata me anë të prezentimeve, ushtrime me detyra 

dhe shembuj konkret, punime seminarike, teste, diskutime.  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: Ligjeratat zhvillohen ne kabinet pune, ushtrimet shendrohen 

ne praktik kontabel me temat e ligjerates. 

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 
-  Kolokuiumi Parë: 0 - 45 pikë 

-  Punimi seminarik: 0 - 10 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) 



-  Kolokuiumi i dytë: 0- 45 pikë  

• Provimi: 0 - 100 pikë 

51 – 60    6         ( ETCS -  E) 

40 -  50   5*       ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata  Ushtrime                 

- Vijimi i ligjëratave, 

- Pjesëmarrja në debate, 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

-  Vijimi i orëve të ushtrimeve, me punë praktike 

në kabinetin informativ. 

-  Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3 15 45 

Punë praktike - - - 

Konsultime me mësimdhënësin 1 11 11 

Vizita pune në teren 6 1 6 

Seminare 3 3 9 

Koha e studimit vetanak 2 5 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 8 40 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 1 3 3 

Projekte, prezantime, etj 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë125 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

125 

 

 
Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema:  Or

ët 

- Historia e sistemeve teknologjike 

informative  

Hyrje në teknologjinë informative dhe 

aplikimi i sajë në disiplina tjera  
Çka është informatika 

Rëndësia e Informatikës 

Degët/Disiplinat e Informatikës 

Rregullat e arta mbi suksesin e sistemeve 

informative. 

2 Organizimi i studenteve ne grupe për ligjërata 

dhe ushtrime praktike   me kompjuter. 

Ushtrime numerike. 

2 

Tema Tema  

2. Definicioni i te dhenave, definicioni i 

informates, sistemi i numrave Binar, Octal, 

Hexadecimal, bit, byte,etj 

Teknologjia e informacionit dhe 

komunikimit,  

Qëllimi i përpunimit të Informacioneve 

Përkufizimi i Shkencës Së Kibernetikës Si 

dhe Objekti, Qëllimi Dhe Metoda E 

Kibernetikës 

2 Ushtrimet numerike. 

Shiqimi i performancave të PC-ve në 

laborator dhe diskutimi në lidhje me 

to në rast të blerjes së një PC-je. 

Menyrat e kopjimit, zhvendosjes dhe 

fshierjes nga hard disqet dhe njesit 

tjera memorike në kompjuter. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Tema Tema  

3. Sistemi kompjuterik Hardware dhe Software. 

Hardware, rendesia e saj 

Modeli logjik i një kompjutori modern 

Procesori 

Faktorët që ndikojn në performansat 

Faktorët që ndikojnë në zhvillim të shpejtë 

Qarqet e integruara 

2 Ushtrime numerike; 
Ushtrime dhe detyra lidhur me përpunimin e 

programit power paint si dhe dhënia e punimit 

seminarik për student. 

2 

 Tema  Tema  



 

4. 

Hyrje ne Harware : CPU, RAM dhe ROM 

memorjet 

Memorja sekondare 

Kategoritë dhe hierarkija e kompjuterëve 

Hyrje ne Software dhe rendesia e saj 

Llojete e software: software sistemor  

Sistemi operativ dhe funskonet e saj 

Kategorit e sistemit operativ 

Gjuhet programore 

Fazat e zhvillimit të  programeve 

kompjuterike 

Hiearkia, baza  e të dhënave 

2 Zgjidhje të detyra me implementim të 

formulave për kalkulime të ndryshme 

,mbledhjen, zbritjen, shumezimin e zbritjen e 

përmbajtjeve ne qelula, kolona, rreshta etj 

Ushtrimet numerike. Detyra te drejtpërdrejta 

kombinuesendërmjet ekselit dhe grafikëve 

sipas tabelave te formuara. 

Menaxhimi i tyre si dhe veprimet e lexueshme 

te grafikoneve-kolerimi i tyre. 

2 

 Tema  Tema  

5. Sistemi i informatikes  ne biznes 

Çka është sistemi i informacionit 

Qëllimet e sistemit te informacionit 

Pjesët e sistemit të informacionit 

SI për perpunimin e transaksioneve 

SI  për mbështetje të vendiimarrjes 

Sistemi integral i informacionit 

 

2 Ushtrime numerike; 

Ushtrime dhe detyra lidhur me perpunimin e 

tekstit ne Notepad dhe Word . Krijimin e 

foldereve, emertimet dhe manipulimet me 

fajla te punuar në Word. Menyrat –stilet e 

shkrimit dhe margjinat e dokumenteve . 

Ushtrime dhe detyra në lidhje me paketën e 

Office Excel. Krijimi i shembujve me tabela 

Kornizimi i tabelave. Përdorimi i veglave nga 

menyja kryesore e Excel 

2 

 Tema   Tema  

6. Menaxhimi i Firmës Digjitale 

Sistemet Informative në Ndërmarrje 

Fazat e zhvillimit te informatikes ne 

biznes  

Sistemet Informative, Organizimi, 

Menaxhimi dhe Strategjia 

Menaxhimi i Resurseve Harduerike dhe 

Softuerike 

Accounting Software-QuickBooks 

Menaxhimi i Resurseve të të Dhënave 

2 Ushtrime numerike; 

Ushtrime dhe detyra përpërgatitje profesionale 

si dhe raportet ditore nga Word dhe Excel. 

2 

 Tema  Tema  

7. Afarizmi dhe Informatika 

Trendet e zhvillimit të informatikës së 

biznesit. 

Profilet e ekspertve të nevojshëm në një  

sistem informatik.  

Paisjet e rrjetit : Hub, Switch, Repeater, 

Gateway  

Toplogjia e rrjetave kompjuterike Star, Bus, 

Tree 

2 Ushtrime numerike; 

Shembuj nga përdorimi i teknologjisë 

informative ne biznes. Formimi i bllok 

diagramit me formulat e Word it si dhe 

formimi i tabelave. 

2 

 Tema  Tema  

8. Qëndrueshmëria e përparësisë konkurruese 

Përshtatja e teknologjisë me organizimin 

(ose anasjelltas) 

Formimi i kompanive 

Organizatat dhe sistemet informatike  

Siguri e te dhënave, DES, RSA, MDS, 

Nenshkrimet digjitale 

 

Test-1 

 

2 Ushtrime numerike. 

Fillimi i Mbrojtjes se punimeve seminarike si 

dhe dhënia e udhëzimeve për punimin 

seminarik. 

Microsoft Office Power Point. Llojet e 

pamjeve ne powerpoint. Krijimi i nje 

prezentimi. Dizajni.Futja e grafikes dhe 

fotografisë. Mënyra e prezantimit. 

Puna me Print Screen. 

Shembuj te krijimit të prezentimeve ne Power 

Point. Përdorimi i simboleve shenuese per 

fjalit ne sllajda. Krijimi i sllajdave, kopjimi, 

zhvendosjen. Menyra e insertimit te 

2 



fotografive, objekteve etj. 

Test-1 

 Tema Tema  

9. Hyrje ne e-bussines 

Te dhënat historike mbi dyqanet online, dhe 

reklamimin ne internet  

Perkufizimi i tregtisë në internet 

Avantazhet dhe disavantazhet e biznesit  dhe 

te klientit. 

Deinicioni i biznesit me biznes (BZB) 

Definicioni i biznesit me klient (B2C) 

Definicioni i konsumatorit me konsumator 

(C2C) 

Definicioni i konsumatorit me biznes (C2B) 

Shitja e pasurive dhe sherbimeve 

Tregtia Elektronike 

Modelet e Tregtise Elektronike 

Testi- 1 

2  

Shembuj nga përdorimi i teknologjisë 

informative ne biznes. 

 

Rast stuimi i bizneseve virtuale ne vendet  

globale 

Testi- 1 

 

2 

 Tema Tema  

10. Modelimi i te dhenave  

Modeli logjik i te dhenave 

Bazat e të dhënave të azuara në Web  

Rrjetat kompjuterike dhe llojet e saj. 

Koncepte themelore mbi rrjetat:                           

Mediumet komunikuese:Teknologjia me 

kabllo – Co-Axial, Ethernet kablli, fiber 

optik; Wireless Teknologjia – Blue Tooth, 

Infrared, Microwave, Radio Link, Satellite 

Link;Interneti dhe sherbimet e saj. 

Shoqrit virtuale ne biznes 

2 ]: Ushtrime numerike. 

Teknologjia e Internetit dhe firma digjitale 

Modelet e Biznesit në Internet. Krijimi i web 

faqes per kompanit.Shembuj te krijimit te 

llogarisë personale si ne Microsoft Outlook, 

Micrsoft office Express, Mozila , Thunderbert 

apo Eudoir. Shembuj te krijimit te emali-it 

përmes wuebshfletuesve si gmail 

(www.gmail.com)  apo Yahoo-se 

permes http://mail.yahoo.com . 

Manipulimet ne keto llogari personale. 

2 

Tema Tema  

11   Çasja pa tela  

Integrimi i telefonisë pa tela dhe  internetit 

Protokolli për aplikimin e internetit pa tela 

Pajisjet mobile për qasje në internet 

Koncepcioni i intranetit 

Koncepcioni i ekstranetit 

 

 Sfidat e Internetit për Privatësi: Sistemet 

komjuterike monitorimi, kapja, ruajtja.  

komunikimet që bëhen, përmes: Veglave 

monitoruese, Cookies, Gabimeve ne ueb (web 

bugs); spyware. 

Ushtrime lidhur me krijimin e Web 

faqeve në Publisher 2007 si dhe kërkimi i 

aplikacioneve falas nga interneti. 

 

2 

 Tema  Tema  

12. 

 

Programet për  dizajnim të web-faqeve  dhe  

prezantimi  i  tyre për  marketing, 

komunikim dhe shitblerje online 

Dallimet ndërmjet marketingut tradicional 

dhe marketingut elektronik. 

Karakteristikat e marketingut elektronik 

Përparësitë e marketingut 

elektronikMenaxhimi i resurseve të të 

dhënave me afarizem informatik. 

  

Ushtrime praktike 

Ushtrime praktike: formulat specifike te 

wordit dhe paraqitja e tyre për llogaritje. 

Programet për  dizajnim të web-faqeve  dhe  

prezantimi  i  tyre për  marketing, komunikim 

dhe shitblerje online. Publikimet afariste 

Krijimi i Web faqes përmes Publisher 2007 

2 

Tema Tema  

13. 

 

Keqperdorimi i teknologjis Informative 

Rreziqet nga keqperdorimet e teknologjis 

informative 

Kriminaliteti informatik 

Mbrojtja nga keqperdorimet e teknologjise 

informatike 

Masat e mbrojtjes fizike te sistemit 

 Ushtrime praktike: 

Organizimi i të dhënave në një mjedis 

tradicional të fajllit, Konceptet e Organizimit 

të Fajllit 

 

2 

http://www.gmail.com/
http://mail.yahoo.com/


informativ 

Standardet kriptografitet dhe sistemet 

Tema Tema  

14. 

 

Prespektiva e informatikes afariste-

biznesore. 

Admin ne biznes (p.sh E-prokurimi) 

Admin me admin (p.sh kërkesa për të dhëna 

në mes të departamenteve) 

Intelegjenca artificiale 

Sistemet eksperte, bioinformatike 

Rrjetet neurale 

Sistemet multimediale  

Organizimi i sistemeve multimediale  

 Ushtrime praktike: 

Si punon interneti,  

Cili është roli i tij në Afarizem,  

Çka është World Wide Web,  

Si përfitojnë organizatat nga përdorimi i 

teknologjisë Web. 

2 

15. Tema 2 Tema  

 

Testi-2 

 

Testi-2 

Prezentimi në Powerpoint –punimet 

seminarike 

2 

 

LITERATURA 
Literatura bazë: 

✓ Essentials of Management Information System 6e, PRENTICE HALL, 2016 

✓ Informatika ne biznes - Mihane Berisha, universiteti i Prishtines, 2016. 

✓ Dr. Mirlind Bruqi ‘’Informatika e Aplikuar ‘’, UHZ –Pejë ,214 

✓ Dr. Zhleko Panian ‘’ Informatika Afariste p♪7r ekonomistë’’ , Kolegji Universitar ‘’VICOTRY’’-Prishtine, 2006 . 

✓ Dr. Vladko Cekiq & Mladen Varga, ‘’ Teknolgjija e Informacionit në afarizëm’’, Kolegji Universitar 

‘’VICOTRY’’-Prishtine, 2006 . 

✓ Teoria: “Business Driven Technology” ; Stephen Haag, Paige Baltzan, Amy Philips. McGraw-Hill 2006, USA. 

ISBN: 0-07-298301-9. 

✓ Praktika: 1 + “Microsoft Access”; Agni Dika. Prishtinë, 2006 si dhe njohuri ne programe softuerikë. 

✓ Besnik Skënderi: Elemente themelore në Word dhe Excel-libra shqip për Power Point etj. 

o Prishtinë 2011. 

✓ By Kati  MS Office Collection Word, Exel, Power Point, Outlook, January 5 2012. 

✓ Fredrik Shalesi “Hapat e parë në boten e kompjuterit” Tiranë 2011. 

✓ Dr.N.Braha dhe  Dr F. Merovci, Bazat e punës me kompjuter, Prishtinë, 2006. 

✓ Dr.Mihane Berisha: Dispencë: Informatika Afariste. 

✓ Dr.Shpresa Mehmeti Bajrami : Informatika e Biznesit. 

✓ Dr..Ramë Likaj : Informatika e Biznesit. 

✓ Literatura  nuk  është e kufizuar  në  tekste të veçanta. Mund  të  shfrytëzohet  botimi   ECDL  si  i  përafërt me 

planprogramin. 

✓ Ligjerata të përmbledhura nga mesimëdhënësi 

Literatura shtesë: 

✓ Çdo  libër  dhe  çdo  link në kuadër të internetit që  është  në përputhje me planprogramin e lëndës lirisht mund të 

shfrytëzohet. 
✓ Literatura mund të jetë edhe me e gjerë dhe sipas përzgjedhjes së vete studenteve, por për temat të 

o cilat diskutohen dhe janë të lidhura me temat në ketë sylabus. 

✓ Nuk preferohet asnjë literaturë qe ësht e botuar para dhjetë viteve. Preferohet me tepër literature e botuar në pesë 

vitet e fundit. 

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 eligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe t'i diskutojnë ato në 

orën e ushtrimeve. 

 


