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Konsultime E Martë 13:00, E Enjtë 10:00 

Mësimdhënësi Dr.sc. Kushtrim Gashi, Ligjërues 
e-mail Kushtrim.gashi@uni-prizren.com  
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Mob.  

Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

Qëllimi i lëndës është që studentët të kenë njohuri 

për: 

- Elementet themelore të sistemeve të informacionit 

të biznesit duke inkorporuar harduerin, softuerin 

(sistemet operative dhe paketën Microsoft Office). 

- Detyrat projektuese në administrimin e biznesit, 

të krijojnë dokumente të nevojshme përmes TI në 

administrimin e biznesit.  

- Shërbimet e Internetit dhe shfrytëzimin e tij për 

qëllime profesionale. 

- Aplikimin e TI-së në punën e ardhshme në 

administrimin e biznesit në organizata të ndryshme, 

përmes paketave softuerike aplikative. 

- Konceptet e rëndësishme të administrimit të 

biznesit dhe punën në ekip. 

- Studentët pritet të jenë në gjendje:  

- Të kontribuojnë në të gjitha fazat e krijimit dhe 

zhvillimit të sistemeve të biznesit. 

- Të shkruajnë dhe prezantojnë punime 

profesionale dhe të zhvillojnë dokumente të 

ndryshme afariste të paketës Microsoft Office. 

- Të përdorin sistemet e menaxhimit të të dhënave. 

- Të krijojnë dhe mirëmbajnë web-faqe biznesi për 

institucione dhe kompani të ndryshme. 

- Të zhvillojnë sisteme që përshtaten me proceset e 

biznesit dhe të tregojnë shkathtësi për punë ekipore. 

- Ndërgjegjësim për aspektet etike të përdorimit të 

TI-së në mjedise të ndryshme. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla e ligjeratave e pajisur me teknologji: internet, kompjuter dhe projektor. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
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përfundimtare përbëhet prej katër 

komponentëve: 

 Vijimi i rregullt............................ 10% 

 Testi 1 (Testi i mesit të sezonës).. 20 % 

 Punimi seminarik ........................ 10 % 

 Provimi përfundimtar.................. 60 % 

91 - 100 10 (ECTS - A) 

81 - 90 9 (ECTS - B) 

71 - 80 8 (ECTS - C) 

61 - 70 7 (ECTS - D) 

51 - 60 6 (ECTS - E) 

40 - 50 5* (ECTS - FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjerata 

 Vijimi i ligjëratave; 

 Pjesëmarrja në debate; 

 Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

Ushtrime 

 Vijimi i ushtrimeve; 

 Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë/javë Ditë/vit Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Punë praktike 2 15 30 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 10 10 

Vizita pune në terren / / / 

Projekte, prezantime, seminare 1 10 10 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 15 15 

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

 

125 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. 

Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në Informatikën biznesore. 

Kuptimi informatës dhe zhvillimi i saj. 

Llojet e sistemeve numerike me 

fokus në sistemin binar. 
2 

Organizimi i studentëve në grupe për 

ushtrime praktike me kompjuter. 

Ushtrime numerike. 2 

  

2. 

Kuptimet themelore të sistemeve 

operative. Paraqitja e të dhënave në PC, 

punët themelore në sistemin operativ 

Windows dhe llojet e sistemeve tjera 

operative. 

2 

Performancat e PC-ve në kabinet të 

informatikës dhe shembuj të PC-ve 

të ndryshme. Diskutime për çmimet 

e PC-së, respektivisht paisjeve të 

ndryshme harduerike dhe softuerike. 

2 

    

3. 

Kuptimet themelore të sistemit operativ 

Windows. Paketa e Microsoft office. 

Programet aplikative të sistemit 

operativ Windows. Elementet e Word-it 

(përshtatja e dokumenteve, ndërtimi i 

tabelave, automatizimi i punës, etj). 

Microsoft Excel (konceptet dhe 

funksioni i veglave në mënynë kryesore 

të Excel. Formimi i tabelave dhe 

insertimi i llojeve të ndryshme të 

përmbajtjeve në tabela. 

2 

Ushtrime dhe detyra lidhur me 

përpunimin e tekstit në Notepad dhe 

Word. Krijimi i folderëve, emërtimi 

dhe manipulimi me fajlla të punuar 

në Word. Mënyrat - stilet e shkrimit 

dhe margjinat e dokumenteve. 

Ushtrime dhe detyra për MS Excel. 

Krijimi dhe zhvillimi i tabelave dhe 

grafikëve. Përdorimi i veglave nga 

mënyja kryesore e Excel. 

2 

    



4. 

Menaxhimi i Firmës Digjitale. Sistemet 

informative në ndërmarrje. Sistemet 

informative, organizimi, menaxhimi 

dhe strategjia. Menaxhimi  i resurseve 

harduerike dhe softuerike. Menaxhimi i 

resurseve të të dhënave. 

2 

Ushtrime dhe detyra për përpunimin 

e programit MS Power Point, 

shembuj të prezentimit të punimeve 

seminarike për studentët. 
2 

    

5. 

Dizajnimi i sistemeve konkurruese dhe 

efektive. Kuptimi i kërkesave të 

sistemit në ambientin e biznesit global. 

Krijimi i arkitekturës informative për 

mbështetje të qëllimit të organizatës. 

Përcaktimi i vlerës bizneseve të 

sistemeve informative. Dizajnimi i 

sistemeve të cilat njerëzit mund t’i 

kontrollojnë, kuptojnë dhe shfrytëzojnë 

me përgjegjësi sociale dhe etike. 

2 

Zgjidhje të detyrave me 

implementim të formulave për 

kalkulime të ndryshme, mbledhja, 

zbritja, shumëzimi, zbritja e 

përmbajtjeve në qelula, kolona, 

rreshta, etj. Ushtrime numerike, 

përfshirë detyra të drejtpërdrejta 

kombinuese ndërmjet Excel-it dhe 

grafikëve sipas tabelave të formuara. 

Menaxhimi i tyre si dhe veprimet e 

lexueshme të grafikoneve-kolerimi i 

tyre. 

2 

    

6. 

Aplikacionet kryesore të sistemit dhe 

roli i tyre në biznes. Përfitimet e 

biznesit në shfrytëzimin e rrjetave të 

përbashkëta private industriale dhe 

sistemet e ndërmarrjes. Llojet e 

sistemeve informative që shfrytëzohen 

nga kompanitë që operojnë në tregun 

ndërkombëtar. 

2 

Ushtrime dhe detyra për përgatitje 

profesionale si dhe raporte ditore 

nga Word dhe Excel. 

2 

    

7. 

Qëndrueshmëria e përparësisë 

konkurruese. Përshtatja e teknologjisë 

me organizimin në  administrimin e 

biznesit. 

2 

Shembuj nga përdorimi i 

teknologjisë informative në biznes. 

Formimi i bllok diagramit me 

formulat e Word-it si dhe formimi i 

tabelave. 

2 

    

8. 
Kollokviumi - Testi -I- 2 Kollokviumi - Testi -I- 2 

    

9. 

Dizajnimi i sistemeve të dijes që rrisin 

performancën organizative. Identifikimi 

dhe implementimi i aplikacioneve për 

inteligjencën artificiale. Prezentimi , 

vlerësimi dhe diskutimet lidhur me 

detyrat projektuese. 

2 

Prezentimi i punimeve seminarike, 

Microsoft Office: Power Point. 

Llojet e pamjeve në PowerPoint, 

krijimi i një prezantimi, dizajni, futja 

e grafikës dhe fotografisë. 

Mënyra e prezantimit dhe puna me 

Print Screen. Përdorimi i simboleve 

në fjalitë në sllajde.  

2 

    

10. 

Interneti - Shërbimet e Internetit. Web 

shfletuesit e ndryshëm. Posta 

elektronike. Siguria në internet. Roli i 

TI në vlerën e ofertës dhe modelet e 

biznesit. Tregtia elektronike dhe roli i 

saj në shitjen me pakicë dhe 

transaksionet business-to-business. 

Sistemet për pagesat kryesore për 

2 

Teknologjia e Internetit dhe firma 

digjitale. Modelet e Biznesit në 

Internet. Krijimi i web faqes për 

kompanitë. Shembuj të krijimit dhe 

punës me llogaritë personale si në 

Microsoft Outlook, Micrsoft office 

Express, Mozila, Thunderbert apo 

Eudoir. Shembuj të krijimit të emali-

2 



tregtinë elektronike. Sfidat më të mëdha 

menaxheriale dhe organizative të 

shkaktuara nga biznesi elektronik. 

it përmes ueb shfletuesve si gmail 

(www.gmail.com) apo Yahoo-së 

përmes http://mail.yahoo.com. 

    

11. 

Çështjet etike, sociale dhe politike që 

janë ngritur nga sistemet e 

informacionit. Parimet specifike për 

sjelljen që mund të përdoret për të 

udhëhequr vendimet në lidhje me 

dilemat etike. Sfidat për mbrojtjen e 

privatësisë individuale dhe pronës 

intelektuale. Ndikimi i sistemit të 

informacionit në jetën e përditshme. 

Zhvillimi i politikave organizative për 

sjelljen etike. 

2 

Ushtrime për formulat specifike të 

Word-it 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 2016. 

2 

    

12. 

Vështirësitë me të cilat ballafaqohen 

bizneset në gjetjen e informacionit. 

Ndikimi i sistemit të menaxhimit të të 

dhënave në përmirësimin e organizimit 

të të dhënave të biznesit. Kërkesat 

menaxheriale dhe organizative në një 

mjedis të bazës së të dhënave. 

Teknologjitë që lehtësojnë punon me 

bazën e të dhënave. 

2 

Sfidat e Internetit për Privatësi. 

Sistemet kompjuterike dhe 

komunikimet që bëhen, përmes: 

Veglave monitoruese, Cookies, 

Gabimeve në ueb (web bugs), 

spyware. 

Ushtrime për krijimin e Web faqeve 

në Publisher 2016 si dhe kërkimi i 

aplikacioneve falas nga interneti. 

2 

    

13. 

Programet për dizajnim të web-faqeve 

dhe prezantimi i tyre për marketing, 

komunikim dhe shitblerje online. 

Menaxhimi i resurseve të të dhënave të 

biznesit me IT. 

2 

Organizimi i të dhënave në një 

mjedis tradicional të fajllit. 

Konceptet e organizimit të fajllit. 2 

    

14. 

Infrastruktura e TI-së për kompanitë 

digjitale. Përfitimet e organizatave nga 

përdorimi i teknologjisë informative. 

Përdorimi i teknologjive Wireless (pa 

tela) dhe aplikacionet për qasje në Web. 

Teknologjitë që përdoren për 

mbështetje të biznesit elektronik. 

2 

Ushtrime të punës në internet dhe 

rolit të tij në afarizëm. Ushtrime në 

World Wide Web. Përfitimet e 

organizatave nga përdorimi i 

teknologjisë Web. Përdorimi i 

teknologjive Wireless (pa tela) dhe 

aplikacionet për qasje në Web. 

2 

    

15. 
Përsëritje / Përmbledhje 2 Përsëritje / Përmbledhje 2 
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