
 

Kolegji Riinvest 

Zyra për planifikim akademik 

Projekti i TI 3 

KOMP602 

Bartësi i lëndës: Albnora Hoti 

Email: albnora.hoti@riinvest.net 

Telefoni:  

 

Qëllimet 

Studentët do të njoftohen dhe do ti realizojnë në detaje dokumentet dhe konceptet e formalizuara gjatë realizimit të 

punimeve / projekteve të disertacionit. Ata do të përgatiten që të ballafaqohen me kërkesat dhe standardet e skajshme 

në procesin e menaxhimit dhe projektimit bashkëkohor. Ata do të jenë në gjendje ti përpilojnë dokumentet nga procesi 

i gjenerimit të nevojës për një produkt deri në dorëzimin final të produktit. Studenti do të jetë i aftë ti përgjigjet në 

mënyrë kreative të gjitha procedurave të auditimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes e me qëllim që ti përmbyllin dhe 

plotësojnë me sukses dhe në mënyre efektive, kërkesat për cilësi, rrezik më të vogël dhe të përmbushin qëllimet e 

paracaktuara me projekt. 

 

Rezultatet e pritura të lëndës 

 Përpilimin e Projekt Propozimit 

 Prezantimin e përshkrimit të shkurtër, objektivave dhe logjikës afariste – arsyeshmërisë dhe 

elementet tjera nga Projekt propozimi 

 Prezantimin e proceseve të modulit me anë të veglave konceptuale 

 Prezantimi i shqyrtimit të literaturës 

 Definimi i problemit dhe metodologjisë 

 Prezantimi i rezultateve hulumtuese 

 

Programi 

Java Tema Aktivitetet 

1 
Hyrje dhe njoftim me 

lëndën dhe përmbajtjen. 
Hyrje dhe njoftim me lëndën dhe përmbajtjen 

2 
Si të zhvillojmë 

komunikim zyrtar 
Prezantimi me format e ndryshme të komunikimit formal dhe jo-formal 

3 
Si të përcaktojmë temën 

hulumtuese 
Format për përcaktimin e temës hulumtuese. Shkrimi i esesëve. 

4 Procesi i diplomimit 
Prezantimi i të gjithë hapave që duhet ti kalojë studenti deri në procesin e 

diplomimit. Anekset / instruksionet / mbrojtja e temës, etj. 

5 
Përpilimi i Projekt 

Propozimit 

Studentëve u kërkohet të përgatisin një propozim kërkimor me shkrim që do të 

kontribuojë në notën përfundimtare. 



6 
Prezantimi i projekt 

propozimit, pjesa 1 
Prezantimi i projekt propozimeve 

7 
Si të bëjmë shqyrtim të 

literaturës 

Studentëve u kërkohet të bëjnë rishikim të literaturës në lidhje me kërkimet e 

tyre. 

Së pari, zgjidhni se cilat çështje do të trajtohen, pastaj filloni të hulumtoni dhe 

të gjeni literaturë, të merrni shënime, të bëni kërkime, të përpunoni të dhëna 

dhe të nxirrni përgjithësime ose konkluzione. E gjithë kjo veprimtari e 

zhvilluar duhet të hartohet në një skenar që bazohet në standardet akademike. 

Vepra mund të jetë: punë monografike, punë përmbledhëse, punë teorike, 

vepër historike, ose punë shkencore, etj. 

8 Definimi i problemit 
Studentëve u kërkohet të shkruajnë problemet që kërkimi i tyre tenton të 

rregullojë ose t'u japin përgjigje 

9 
Metodologjia 

 

Studentëve u kërkohet të shkruajnë metodologjinë që do të përdorin për të 

shkruar hulumtimet e tyre 

10 
Prezantimi i pjesëve 7, 8 

dhe 9. 
Prezantimi i pjesëve 7, 8 dhe 9. 

11 
Rezultatet, diskutimet, 

vlerësimi i projektit 

Kjo do të jetë pjesa kryesore e hulumtimit të studentëve. Kryesisht duke iu 

përgjigjur problemeve të tyre të ngritura në kapitullin e mëparshëm. 

Studentëve u kërkohet të bëjnë një përfundim përfundimtar në lidhje me 

kërkimin e tyre 

12 Përfundimi i projektit Paraqitja e konkluzioneve të projektit dhe zhvillimet e mëtejme. 

13 Prezantimet finale  

14 Prezantimet finale  

 

Informata shtesë 1: 

Lënda e ka komponentin teorike dhe praktike te cilat realizohen nëpërmjet te ligjëratave, diskutimeve ushtrimeve dhe 

detyrave projektuese me qasje praktike nga jeta e përditshme. Raporti teori praktik mund te vlerësohet 50/50. 

 

Informata shtesë 2: 

MS SPSS, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Project, MS Access, MS Visio, MS Visual Studio, MS SQL 

Server, Eclipse, NetBeans, Enterprise Architect, HTML, CSS, AJAX, XML, JavaScript, C#, Java, Java Android. 

 

Vlerësimi: 

Nr. Lloji Përqindja Oblig. Përshkrimi 

1 Pjesëmarrja 10 Po 

"Pjesëmarrja" grumbullon së bashku rezultatet e kuizit, punën në klasë, 

hyrjen paraprake të hulumtimit, detyrat e shtëpisë, shkrimin falas në klasë, 

cilësinë e kontributeve në diskutimin në klasë, angazhimin në sesione 

reagimesh dhe pjesëmarrjen. 

2 Detyra 5  Shkrimi i një emaili një profesori sipas çështjes së specifikuar më parë nga 

profesori 

3 Ese 10  
Këto ese do t'i ndihmojnë studentët të zbatojnë teknikat dhe rregullat e 

shkrimit që mësohen gjatë pjesës teorike të ligjërimit dhe leximit. Ese 

peshon 10% të notës dhe është punë e detyrueshme. 

4 Detyra 15 Po 
Propozim kërkimor -> Studentëve u kërkohet të përgatisin një propozim 

kërkimor me shkrim që do të kontribuojë në notën përfundimtare. 



5 Detyra 20 Po 

Rishikimi i literaturës -> Studentëve u kërkohet të bëjnë rishikim të 

literaturës në lidhje me kërkimin e tyre. Së pari, zgjidhni se cilat çështje do 

të trajtohen, pastaj filloni të hulumtoni dhe të gjeni literaturë, të merrni 

shënime, të bëni kërkime, të përpunoni të dhëna dhe të nxirrni përgjithësime 

ose konkluzione. E gjithë kjo veprimtari e zhvilluar duhet të hartohet në një 

skenar që bazohet në standardet akademike. Vepra mund të jetë: punë 

monografike, punë përmbledhëse, punë teorike, vepër historike, ose punë 

shkencore, etj. 

6 Detyra 5 Po 
Përcaktimi i problemit -> Studentëve u kërkohet të shkruajnë problemet që 

kërkimi i tyre tenton të rregullojë ose t'u japin përgjigje. 

7 Detyra 5 Po 
Metodologjia -> Studentëve u kërkohet të shkruajnë metodologjinë që do të 

përdorin për të shkruar hulumtimet e tyre. 

8 Detyra 20 Po 

Rezultatet, diskutimet, vlerësimi i projektit -> Kjo do të jetë pjesa kryesore 

e hulumtimit të studentëve. Kryesisht duke iu përgjigjur problemeve të tyre 

të ngritura në kapitullin e mëparshëm. 

9 Detyra 10 Po 
Përfundime -> Studentëve u kërkohet të bëjnë një përfundim përfundimtar 

në lidhje me kërkimin e tyre. 

 

Kushtet e përsëritjes: 

Nëse në tri afatet pas ligjëratave (janar, prill, shtator ose qershor, shtator) studenti nuk arrin ti realizojë pikët e 

mjaftueshme nga kapitulli i detyrave në syllabus, studenti duhet ta përsëris lëndën. 

 

Burimet: 
- Academic Writing: A Handbook for International Students 

- A notebook to be used for in class writing exercises. 

- A separate notebook for class notes. 

- Additional study case scenarios 

- Additional scripts and example cases and articles 

Ndërtimi i ECTS-ve 

Aktiviteti Nr. i orëve për Aktivitetin  

Ligjërata: 24  

Ushtrime: NA  

Seminar/praktike.: 70  

Studim i vazhdueshëm: 38  

Përgatitja e Provimit: 0  

Pjesëmarrja ne teste: 0  

Pjesëmarrja ne provimin final: 0  

Me profesorin dhe asistentin: 28  

Total Ore: 160  

ECTS: 6 
 

 

 


