
UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” GJILAN, FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE, 

JURIDIK DHE EKONOMIK MASTER E-QEVERISJA 

 

Propozime të projekteve  hulumtuese në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, Juridik dhe Ekonomik 

niveli i shkollimit master e-qeverisja për lëndën Projekti hulumtues semestri dimror i tretë (III) për vitin 

akademik 2020/2021 

 

Nr. 

Rend. 
Emri i projektit 

Emrat e studentëve që 

kanë përzgjedh 

projektin 

Numri i ID së studentit 

Prof. Asoc. Dr. Artan Dermaku 

prof.artan.dermaku@uni-gjilan.net 

 

1. Në konsultim me profesorin 

  

  

  

Prof. Ass. Dr. Ragmi MUSTAFA 

ragmi.mustafa@uni-gjilan.net 

 

Nr. 

Rend. 
Emri i projektit 

Emrat e studentëve që 

kanë përzgjedh 

projektin 

Numri i ID së studentit 

1 Zhvillimi i komunikimeve pa tela në 

rrjetat kompjuterike dhe telefonisë 

celulare në Kosovë 

  

  

  

2 Zhvillimi i e-qeverisjes në republikën e 

Kosovës me theks të veçant përdorimi i 

Teknologjisë së Informacionit (e-

Kosova) 

  

 

  

  

3 Zhvillimi i aplikacionit për pagesën e 

faturave për shërbime publike duke 

lexuar bar kodet apo QR kodet e 

produkteve 

  

  

  

4 Përdorimi i RFID kartelës dhe USB 

Reader në qeverisjen elektronike në 

institucionet shëndetsore sekondare në 

Republikën e Kosovës. Programimi në 

C++ 

  

  

  

mailto:prof.artan.dermaku@uni-gjilan.net
mailto:ragmi.mustafa@uni-gjilan.net


5 Përdorimi i RFID kartelës dhe USB 

Reader dhe RFID Writer në qeverisjen 

elektronike në sistemin e hotelierisë në 

Republikën e Kosovës, programimi në 

C++ 

 

  

  

  

6 Studimi i vijueshmërisë së personelit 

akademik atij të administratës dhe 

personelit ndihmës në Universitetin 

Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, dhe 

kontrolli elektronik i hyrje daljeve në 

objektin e Universitetit, ndërtimi i 

sistemit digjital dhe programimi në C++ 

  

  

  

7 Kontroli digjital i pirjes së duhanit 

përmes senzorëve përkatës në 

hapsirat e Universitetit Publik “Kadri 

Zeka” përmes mikrokontrolerëve 

ATMEGA 328 të Arduino UNO dhe 

programimi i tyre në C++ 

  

  

  

8 Digjitalizimi i kontrolit të alkoolit në 

gjak te vozitësit e dyshuar në 

komunikacionin rrugor në Republikën 

e Kosovës  

  

  

  

9 Digjitalizimi i kopshtit (e-kopshti), 

serave në bujqësi dhe kontroli 

elektronik i lagështisë së dheut-tokës 

në kopsht 

 

  

  

  

10 Zhvillimi i e-mobile në Republikën e 

Kosovës 

 

  

  

  

Prof. Ass. Dr. Basri Ahmedi 

basri.ahmedi@uni-gjilan.net 

 

Nr. 

Rend. 
Emri i projektit 

Emrat e studentëve që 

kanë përzgjedh 

projektin 

Numri i ID së studentit 

mailto:basri.ahmedi@uni-gjilan.net


1 Veprime themelore të programit aplikativ 

për statistikë SPSS dhe një rast ku aplikohet 

ai 

Veprime të avansuara në app Excel 

  

  

  

2 Veprime themelore të programit aplikativ 

për statistikë SPSS dhe një rast ku aplikohet 

ai 

  

  

  

  

  

  

  

3 Sisteme virtuale dhe paraja virtuale 

  

 

 

Prof. Ass. Dr. Lindita Nebiu-Hyseni 

lindita.nebiu@uni-gjilan.net 

 

Nr. 

Rend. 
Emri i projektit 

Emrat e studentëve që 

kanë përzgjedh 

projektin 

Numri i ID së studentit 

1  

Në konsultim me profesoreshën 

  

  

  

Prof. Ass. Dr. Kastriot Dermaku 

kastriot.dermaku@uni-gjilan.net 

 

Nr. 

Rend. 
Emri i projektit 

Emrat e studentëve që 

kanë përzgjedh 

projektin 

Numri i ID së studentit 

1  

Në konsultim me profesorin 

  

  

  

 

 

Shënim: 

 

Nëse studenti në këtë semester dimror 2020/2021 nuk përcaktohet për temë dhe nuk ndjek konsultimet e 

bashkëpunimin me një nga profesorët e mëlartëpërmendur, atëher ai do të jet i obliguar që lëndën t’a 

ndjek vitin tjetër akademik 2021/2022! Projekti hulumtues është individual. Prandaj, për një temë projekti 

nuk mund të ket më shumë se një studentë! 

Përzgjedhjen e një projekti hulumtues dhe profesorin përkatës mund t’a kryejnë edhe studentët e viteve 

akademike të mëparshme nëse gjer tani nuk e kanë të kryer provimin projekti hulumtues! 

 

mailto:lindita.nebiu@uni-gjilan.net
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Datat me rëndësi: 

Nga data 20.09.2020 gjer date 04.10.2020  

- studentët me vetëdëshirën e tyre konsultohen me njërin nga profesorët rreth temës së projektit 

hulumtues dhe përzgjedhjen e literaturës së nevojshme për hulumtim 

- kontaktet me profesorët i zhvillojnë drejtëpërdrejt në FSHK apo përmes e-mail adresave 

 

Datë: 10.10.2020 

- Përfundimisht, ndahen temat përkatësisht projektet dhe të njejtat miratohen në mbledhjen e 

këshillit të profesorëve të masterit e-qeverisja 

- Njëkohësisht fillon edhe mbajtja e orës javore të studentit me profesorin e përzgjedhur dhe 

dakorduar për punimin e projektit hulumtues 

 

Datë: 18 shtator 2020      Prodekani për çështje mësimore 

Në Gjilan       Prof. Ass. Dr. Ragmi Mustafa  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


