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SYLLABUS  

Lënda:  Informatikë 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik 

Titulli i lëndës: Informatikë 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i parë, semestri i parë (I) 

Numri i orëve në 
javë: 

2+2 

Vlera në kredi – 
ECTS: 

5 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i 
lëndës: 

Prof.Ass.Dr. Basri Ahmedi 

Detajet 
kontaktuese:  

basri.ahmedi@uni-gjilan.net 

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë ka për qëllim individët që janë të rinj në kompjuterikë 

ose duan të pervetësojnë aftësitë e tyre themelore. Pjesëmarrësit 

do të njihen me terminologjinë dhe konceptet themelore të 

kompjuterit, dhe atyre do t'u jepet një prezantim i përgjithshëm se 

si funksionojnë kompjuterët. Llojet e zakonshëm të pajisjeve dhe 

softuerëve do të diskutohen, dhe pjesëmarrësit do të mësojnë se si 

të kryejnë detyrat themelore në Windows të tilla si përpunimi i 

fjalëve, manipulimi grafik dhe shfletimi në internet. 
 

Qëllimet e lëndës: Ky kurs synon t'i bëjë pjesëmarrësit produktivë duke u dhënë atyre 

mundësinë për të prodhuar vizatime dhe për të ripërcaktuar imazhin 

e ndërtesave. Gjithashtu, do t'ju ndihmojë të lundroni në ndërfaqen 

e përdoruesit, objektet arkitektonike si muret e dyshemesë, çatitë, 

dritaret dhe shkallët. Duke mbuluar bazat për të avancuar 

arkitekturën e Revit, ky kurs do të ndihmojë në krijimin e një 

modeli skematik përmes dokumentacionit të ndërtimit. 

Rezultatet e pritura 
të nxënies: 

Studentët që do të përfundojnë me sukses këtë kurs do të jenë në 

gjendje: 

http://www.uni-gjilan.net/
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• Të bëjnë një letër ose dokument në WORD 

•Të bëjnë një prezantim në PPT sipas standardeve. 

• Të bëjnë llogaritjet matematikore në Excel. 

• Të kërkojnë një bazë të dhënash në Access. 

• Të komunikojnë kërkesat 

 

 
 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktivitei  Orë Ditë / javë   Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0,4 15 6 

Kollokfiume,Seminare 2 2 4 

Detyra të  shtëpisë 2 15 30 

Koha e studimit vetanak të 
studeit (në bibliotekë ose në 
shtëpi) 

1 15 15 

Përgatitja përfundimtare për 
provim 

2 15 30 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
provim final) 

   

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 5 1 5 

Totali  
 

125 orë= 5 ECTS 
(125:25=6) 

 

Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Mësimdhënia do të zhvillohet përmes ligjëratave, shembujve 

praktik, diskutimeve individuale dhe grupore, punimeve të  

seminareve, vlerësimeve periodike, etj. Të gjitha këto do të jenë  

implementuar në prezantimin teorik dhe praktik në audio forma  

vizuale përmes teknologjisë elektronike me , programe të Windows  

Office ,veçanërisht në Excel. 

Në terma teorik do të sigurohen njohuri te të përgjithshme 

shkencore të bazuara në letërsinë bashkëkohore. Pjesa praktike 

kryesisht do të zbatohet përmes shembujve konkret nga 

letërsia dhe nga përvoja  private dhe publike e ndërmarrjeve 

prodhuese, organizatat jofitimprurëse dhe institucionet. Me këtë, do 

të ndërtohen marrëdhënie ndërvepruese ndërmjet profesorit dhe 

studentëve, dhe midis studentëve. 

Mjetet / IT: Laptop, projektor, tabelë e zezë, marker, mikrofon 

Metodat e 
vlerësimit: 

SUMMARY DESCRIPTION OF ASSESSMENT  

Përberja e notës 

- Kollokfiumi i parë: 35 pikë 

- Kollokfiumi i dytë: 35 pikë 
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Pjesëmarrja -10 pikë 

- Projekti 20 

50-64 = 6; 65-74 = 7; 75-84 = 8; 85-90 = 9; 91-100 = 10 

Provimi ka 100 pikë. 
Pikët nën 50 nuk arrijnë notën kaluese ! 

Literatura  

Literatura bazë:   1.B. Ruseti&Kozeta Sevrani, Sistemet e  

   Informacionit të Menaxhimit, Tiranë;  

   ISBN9943-714-1-X 

2.B. Ahmedi, Baza të informatikës dhe teknologji  

   informacioni, Grafomak, 2012, Kërçovë 

3. 2003 Dr. Muhamet Mustafa: Kibernetike dhe hyrje ne  

informatike, Prishtine, 1995 
Literatura shtesë:   1.Dr.Agni Dika, Mr.Seb Rodiqi, Kompjuteri për të  

   gjithë,  Shkup 2000.  

2.Dr.Agni Dika, Mr.Seb Rodiqi,Kompjuterët dhe       

   Informatika; 1999 

3.Kearney, A T; e-business Outlook (2003) 

4.King L, Lyytinen K, Information Systems, the  

   state of field, John Wiley&Sons (2006) 

5. 2002 Carr H., Snyder C, The Management of   
Telecommunications, McGraw Hill, New York 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Windows: Aftësitë themelore për informatikë 

Java e dytë: Sistemet numerike 

Java e tretë: Word: Thelbësore 

- Në këtë punëtori, ju do të: 

- Përdorni shiritin e veglave Ribbon dhe Mini 

- Rreshtoni tekstin duke përdorur skedat dhe pikat 

- Informacioni i renditjes 

Java e katërt: Word: Thelbësore 

- Formatoni listat e buletave dhe të numëruara 

- Krijoni headers dhe footers dhe një faqe të mbuluar 

- Aplikoni stilet, kufijtë dhe hijet 

Java e pestë:   Powerpoint: Bazat 

- Shqyrtoni ndërfaqen e pikës së energjisë 2007 

- Mësoni mënyrat e ndryshme për të filluar një prezantim të 

ri 

- Vendosni pamjet ekzistuese në një prezantim 

- Shtoni, riorganizoni dhe fshini rrëshqitjet 

- Aplikoni skedarët, temat dhe stilet e shpejta 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Plagjiatura e çfarëdo lloji nuk do të tolerohet në këtë lëndë. Cilado punë e paraqitur nga 

një student që është plagjiaturë (i cili përpiqet të përdorë idetë / argumentet e dikujt tjetër 

si të vetat) do t'i jepet ‘0 '. Studentët që kopjojnë përgjigjje nga interneti do të marrin një 

notë zero, pa përjashtime. Unë kam të drejtën të ekzaminoj gojarisht një student mbi 

Java e gjashtë: PowerPoint: Bazat 

- Punoni me tekst dhe plumba 

- Vendosni artet e klipit dhe fotografitë 

- Aplikoni animime dhe tranzicione të thjeshta 

- Krijoni fletë prezantuese për audiencën dhe prezantuesit 

- Provoni dhe jepni një prezantim 

Java e shtatë:   Kollokfiumi i pare 

Java e tetë:   Excel: bazat 

- Njohuni me terminologjinë e ndërfaqes dhe spreadsheet 

2007 

- Vendosni lloje të ndryshme të të dhënave në një fletë pune 

Java e nëntë:   Excel: bazat 

- Punoni me formula dhe funksione 

- Krijoni një tabelë të thjeshtë 

Java e dhjetë: Excel: bazat 

- Importoni tekstin data të dhëna të kufizuara në excel 

- Formoni qelizat dhe shkon 

Java e njëmbedhjetë: Excel: bazat 

- Krijoni varg të emëruar dhe përdorni ato në formula 

- Rregulloje printimet 

- Shqyrtoni modele të shkëlqyera 

Java e dymbëdhjetë:   Access: bazat 

- Bëhuni të njohur me ndërfaqen e hyrjes 2007 dhe  

terminologjinë e bazës së të dhënave 

- Krijoni një bazë të dhënash të re 

- Krijoni, hartoni dhe modifikoni tabela për të mbajtur të  

dhënat, shkruani, modifikoni dhe fshini të dhënat 

Java e trembëdhjetë:     Access:  bazat 

- Importoni të dhëna nga një spreadsheet excel Access: bazat 

- Bëhuni të njohur me ndërfaqen e hyrjes 2007 dhe  

terminologjinë e bazës së të dhënave 

- Krijoni një bazë të dhënash të re 

- Krijoni, hartoni dhe modifikoni tabela për të mbajtur të  

dhënat, shkruani, modifikoni dhe fshini të dhënat 

- Krijoni dhe përdorni pyetjet e zgjedhura 

- Krijoni një formë për hyrjen e të dhënave të përshtatur 

- Krijoni një raport për shtypjen e të dhënave të  

personalizuara 

Java e katërmbëdhjetë:   Kollokfiumi i dytë 

Java e pesëmbëdhjetë:    Paraqitja e projekteve 
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përmbajtjen e punës së tij / saj nëse dyshoj se projekti / detyra është kopjuar ose është 

plagjiaturë dhe nuk është punë e këtij studenti. Studentët pritet të sillen në një mënyrë 

profesionale dhe të sjellshme. Studentët mund të diskutojnë detyrat laboratorike në një 

mënyrë të përgjithshme me studentët e tjerë, por zgjidhjet duhet të bëhen në mënyrë të 

pavarur. Vlerësimi duhet të jetë pa dyshim për secilin student i veçantë. Studentët nuk 

mund të transkriptojnë ose kopjojnë një zgjidhje të marrë nga një person tjetër, libër ose 

burim tjetër. I njëjti rregull vlen për detyrën e dhënë të shtëpisë. Kopjimi i punës së tjetrit 

nuk do të tolerohet. Profesorët do të raportojnë pandershmërinë akademike dhe çdo 

shkelje tjetër të Standardeve të Mirësjelljes në Komitetin e Plagjiatikës së Fakultetit. 

 


