
 

01. Organizator: FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME 

02. Programi studimor: Shkencat Islame 

03. Emri i lëndës: Informatikë  

04. Kodi i lëndës: SI05Z 

05. Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë) Cikli i parë 

06. Viti akademik / semestri: Viti i dytë, semestri i tretë (dimëror) Kredi 6 

07. Bartës i lëndës: Assoc. Prof. Dr.sc. Florim Idrizi 

08. Bashkëpunëtor:  

09. Numri i studentëve:  
Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 

studentë. 

10. Semestri (statusi i lëndës): Semestri dimëror ( III ), (zgjedhore) 

11. Kohë zgjatje e lëndës: I- semestër. 60 orë (për semestër), 2+2 

12. Qëllimi i lëndës: 

Qëllimi i lëndës është ti aftësoj dhe ti përgatisë studentët me konceptet, 

teknika dhe modelime të sistemeve informatike të përdorura gjerësisht në 

disiplina të ndryshme. Ta njohin kompjuterindhe termet themelore të 

kompjuterit, të njohin harduerin dhe softuerin, si dhe të njohin dhe 

përdorin Microsoft office 

13. Përmbajtja e lëndës:   

Të njihemi me kompjuterin (termet themelore të kompjuterit, hardueri 

dhe softueri), Bazat e softuerit dhe llojet e ndryshme të programeve 

aplikative, Interneti dhe rrjetat kompjuterike, Viruset kompjuterik, 

Aplikimi i Teknologjisë Informative në disiplinat tjera, Microsof Word, 

puna me shiritin punues, stilet e shpejta, pamjet, kontrolli i drejtshkrimit 

dhe gramatikës etj, Microsoft Excel, puna me të dhëna, Puna me qeliza 

dhe rangje & krijimi i grafikut, Importimi i të dhënave nga skedar tjetër, 

puna me reshtat dhe kolonat, Microsoft PowerPoint, Shtimi i 

animacioneve dhe paraqitja e prezantimit etj, Njohuri mbi bazat e të 

dhënave, Përdorimi i internetit, e-mail, shfletuesve, rrjete sociale, 

Përdorimi i Google Drive, forms, Sheets, Docs, Slides, Sites. 

14. 
Metodat e mësimdhënies  

( mënyra e realizimit): 

 

Ligjërata, ushtrime, konsultime, punim seminarike dhe punëtori, 

hulumtime, punime individuale, punë mentorike, lexim shtesë, 

pjesëmarrja aktive. 

 

15. ECTS kredi për lëndën: 6 

16. Gjithsej orë për lëndën:  6 ECTS x 30 orë = 180 orë 

17. Fondi i kohës në dispozicion: 2+2 

18. 

Ndarja e kohës që është në 

dispozicion: 
30 + 30  + 60 + 60 = 180  orë 

18.1 Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

18. 1. 1 LMT - Ligjërata, mësim teorik  ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

18. 1. 2 U - Ushtrime ( 2 x 15 orë ) 30 orë 

18. 2.  Format e aktiviteteve mësimdhënëse:  

18. 2. 1 PDDP- Projekte, detyra, detyra të 

pavarura ( 4 x 15 orë ) 
60 orë 

18. 2. 2 MSH - Mësim shtëpie. ( 4 x 15 orë ) 60 orë 

19 

Literatura: 

19. 1 Literatura e domosdoshme 

Autor Titulli Botues Viti 



19. 1. 1 E. Arkaxhiu 
Hyrje në Informatik, 

SHBLU  

Libri Universitar, 

Tiranë 
2005. 

19.2 Literatura sekondare       

 Autor Titulli Botues Viti 

19. 2. 1 Florim Idrizi Dispenz  2018 

20 

Mënyra e notimit: 

20. 1 Notimi: 80 + 20 = 100 pikë 

20. 2 Teste       80 pikë 

20. 3 Punim seminari / projekt ( prezantim, me gojë / verbalisht) 00 pikë 

20. 4 Aktivitet dhe  pjesëmarrje në projekte 20 pikë 

21 

Kriteret e vlerësimit  (notimi) 

21. 1.  Nota: prej 50 pikë 5 (pesë) (F) 

21. 2.   prej 51 deri 60 pikë 6 (gjashtë) (E) 

21. 3.   prej 61 deri 70 pikë 7 (shtatë) (D) 

21. 4.   prej 71 deri 80  pikë 8 (tetë) (C) 

21. 5.   prej 81 deri 90  pikë 9 (nëntë) (B) 

21. 6.   prej 91 deri 100  pikë 10 (dhjetë) (A) 

22. 

Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e 

provimit përfundimtar: 

Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit 

nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe 

ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes 

kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, 

pa pasur nevojë provimin përfundimtar. 

23 Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi Shqip, maqedonisht.  

24 Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimit: Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


