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Përshkrimi i lëndës Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve 

kërkon ide dhe informata që shkojnë përtej menaxhimit 

të projekteve standarde duke gërshetuarse bashku 

teorinë dhe praktikën, kjo lende  paraqet një pamje të 

kuptueshme, te integruar te aftësive te  shumë 

koncepteve, mjeteve, dhe teknikavete përfshira në 

planifikimin dhe menaxhimin e projektit. Në fushën e 

planifikimit  të projektit dhe të industrisë së 

teknologjisë  gjerat  ndryshojë shpejt,  nuk mund të 

supozojmë se ajo  qe ka funksionuar para  pesë viteve 

më parë është ende mënyra më e mirë edhe sot. 

Prandajkjo lend u jep informacione studenteve  se si te 

behetplanifikimi dhe menaxhimi  i  mirë dhe efektiv i 

projektit duke  përdorur  softuerin MsProject duke 

ofruar menaxhim te projektit ne të gjitha aspektet duke 

filluar nga njohurite, integrimin, qëllimin, kohën, 

koston, cilësinë,  burimet njerëzore, komunikimin,  

rrezikut, si dhe të gjitha fazat e procesit - inicimit, 

planifikimit, ekzekutimit, monitorimit dhe kontrollin, e 

projektit permes softuerit MS Project. 
Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është  ti njoftojë studentët me  rolin dhe 

rendësin e Teknologjise informatike gjate projektimit dhe 
planifikimit te projekteve në proceset afariste dhe  me 
përparësitë të cilat i ofrojnë këto sisteme gjate marrjes së 
vendimeve afariste në  punë për të zhvilluar një  afarizëm 
të suksesshëm. 
 

Rezultatet e pritura të nxënies: Studentët do të aftësohen dhe do të kuptojnë rëndësin e 
Teknologjise informatike dhe planifikimin e projekteve 
duke  aplikuar  Sistemet  Informatike si resurs themelor dhe 
si vegël të fuqishme për menaxhimin e suksesshëm të 
projekteve në proceset afariste.  
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     Stuentet do te  fitojnë aftësi të nevojshme për zbatimin 
e këtyre sistemeve në të gjithë sektorët e bizneseve.  
     Do të  fitojnë aftësi për menaxhimin dhe përdorimin dhe 
implementimin e sistemeve informatike gjate planifikimit 
te shpenzimeve dhe resurseve  te projekteve afariste. 
 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё 
studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike 2 15 30 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 15 30 

Ushtrime  në teren / / / 

Kollokfiume,seminare 2 2 4 

Detyra të  shtëpisë / / / 

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

2 7 14 

Përgaditja përfundimtare për provim 1 13 ditë 13 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

2 4 8 

Projektet,prezentimet ,etj 
 

2 3 6 

Totali    150 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Gjatë ligjëratave praktikohet përdorimi i pajisjes 

bashkëkohore teknologjike (projektori) si dhe 

aplikohet metoda  e bisedës interaktive me qellim të 

ndërtimit të aftësive konkurruese. 

Ushtrimet mbahen me kompjuter: ku studentët 

zhvillojnë punë praktike duke përdorur aplikacionin 

MsProject  në zgjidhjen e shume detyrave te natyrës së 

planifikimi dhe menaxhimit te projekteve. Studentët  

mund të punojnë  edhe punime seminarike.  
  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i dijeve dhe aftësive të fituara bëhet permes 
vijueshmerise, aktivitetit kollokviumit dhe punimit 
seminarike te studentit gjithashtu vleresohen edhe 
shkathtesite gjate punes ne softuerin MsProject. 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Si në çdo lëmi tjetër, edhe në lëndën e Teknologjise informatike dhe planifikimi i 

projekteve, shkathtësit dhe njohurit përvetësohen nëpërmejt përdorimit të formave të 

ndryshme mësimore. Meqense format e punës mësimore janë të kushtëzuara nga struktura 

organizative e të mësuarit, unë si mesimdhenese në zhvillimin e kësaj lëndë do të mbajë 

llogari për disa komponenta për mësimin qe te jem në hap me kohën, të përdor teknologji 

dhe forma të reja mësimore dhe çdo herë të jem në vazhdën e ngritjes profesioniste 

pedagogjike-metodike si dhe me nje qasje proaktive dhe kreative gjate procesit  

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohje me lenden, Prezentimi i syllabusit 

Java e dytë: Inicimi i projektit, definimi i ciklit te menaxhimit te projekteve 

Java e tretë: Planifikimi i projektit, krijimi i studimit te fizibilitetit 

Java e katërt: Planifikimi i projekte te Teknologjise informatike, Organizimi i 

struktures menaxhuese te projektit-puna me menaxhmentin 

Java e pestë: Planifikimi dhe zhvillimi i Projekteve te TI, Planifikimi dhe 

Justifikimi i IT Aplikacioneve 

Java e gjashtë: Krijimi i buxhetit te projektiti dhe implementimi përmes 

Microsoft Project 

Java e shtatë: Vleresimi i dijes - Kolokfiumi i pare 

Java e tetë: Ekipi menaxhues i projektit, udheheqja e ekipit 

Java e nëntë: Implementimi i Planit të Projektit, Përcaktimi i Indeksit të 

Performancës së Kostove 

Java e dhjetë: Revizionimi i Planit të Projektit, Implementimi i kontrollit të 

ndryshimeve 

Java e njëmbedhjetë: Zbatimi i cilesise, Menaxhimi i kualitetit si proces 

Java e dymbëdhjetë:   Vleresimi i dijes- Kolokfiumi i dyte 

Java e trembëdhjetë:     Detyra praktike e studenteve  me MsProject prezentime 

Java e katërmbëdhjetë:   Detyra praktike e studenteve me MsProject prezentime 

Java e pesëmbëdhjetë:    Detyra praktike e studenteve me MsProject prezentime 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carl+Chatfield&search-alias=books&text=Carl+Chatfield&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Timothy-Johnson/e/B001H6MA5O/ref=dp_byline_cont_book_2


mësimor.Studentët duhet ti respektojnë te gjitha politikat akademike dhe te mirësjelljes te 

Fakultetit Ekonomik, ndër te cilat janë edhe përcjellja me rregull e ligjëratave, ardhja me 

kohë në mësim, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog në ligjërata dhe ushtrime. 

 


