
Titulli i lëndës: “Hyrje në Informatikë” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Lenda   “Informatika”  ka synim kryesor të pajise studentet e Fakultetit të Shkencave 
Humane me njohuri të pergjithshme mbi shkencen e kompjuterave. Mbi kete bazë, 
programi synon ne dhenien e njohurive kryesore ne lidhje me shkencen e informatikes dhe 
kompjuterat duke trajtuar menyrat e paraqitjes se informacioneve të tipeve të ndryshme, 
arkitekturen e kompjuterit dhe softueret baze. Nepermjet ketij cikli leksionesh studentet 
fitojne njohuri për perdorimin praktik të disa softuere aplikative për administrimin e 
dokumentave shkrimore, kryerjen e llogaritjeve dhe paraqitjen e informacionit. Programi 
përfshin dhënien e njohurive në lidhje me kuadrin bazë të konceptimit dhe dizenjimit të 
Bazave të të Dhënave dhe përdorimin e programit Ms-Access. Ketu ata njihen me 
ndërtimin dhe manipulimin e formave, pyetësorëve si dhe raporteve. 

Objektivat e 
lendes 

 Perftimi i njohurive bashkekohore per shkencen e kompjuterave. 

 Familjarizimi me konceptet dhe termat baze te arkitektures harduer dhe softuer te nje 
kompjuteri. 

 Pervetesimi i softuereve bazike aplikative per shkrim, perpunim, paraqitje dhe 
administrim te dhenash. 

 Perdorimi i struktures se te dhenave tabele per kerkime dhe renditje. 

 Aftësimi për planifikimin e zhvillimit të karierës profesionale. 

Rezultatet e 
pritshme 

Nëpërmjet zhvillimit të oreve të leksioneve e seminareve synohet që studentet, të marrin 
njohurite e nevojshme ne hyrje për shkencen e kompjuterave. Ne fund të ketij kursi 
studentet do të jene ne gjendje të kene fituar njohurite bazë ne lidhje me: 

 diagnostikimin e pjeseve perberese harduere dhe softuere të nje kompjuteri 
personal;  

 perdorimin e paketave baze aplikative për shkrim, perpunim dhe paraqitje 
informacioni; 

 njohjen rrjetave të kompjuterave dhe aplikimeve ne internet. 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 
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Literatura e 
rekomanduar 

Microsoft Excel for Accounting Principles , by Katherine T. Smith, L. Murphy Smith, Laërence 
C. Smith  
Komunikimi (me Outlook 2000), Frank Schabart, Ëolf Ëilcek, Linda York, ISBN: 99927-903-
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PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 



1 
Hyrje në informatikë.Kompjuterat, njohuri mbi to.Informatika dhe objekti i saj. (3L) 
Skema e përgjithshme e një kompjuteri.  (1s )  (lab 1 ) 

2 

Informacioni në përgjithësi dhe ai menaxherial  në vecanti.Të dhëna mbi disa nga pajisjet periferike 
më të përdorshme.  (3L) 
Puna me tastierën,duke përdorur një nga softet përkatës. (1s)(1 lab) 

3 

Hyrje në algoritmikë. Etapat nëpër të cilat kalon zgjidhja e një problemi në kompjuter.Algoritmi dhe 
kuptimi i tij. (3L) 
Paraqitja e algoritmeve. (1s)(1 lab) 

4 

Disa struktura të paraqitjes së të dhënave mjekësore.Vektorët,matricat.Disa algoritma të rëndësishme 
që hasen gjatë përpunimit të informacioneve të fushave të menaxhimit dhe të ekonomisë(3L) 
Detyre  mbi paraqitjen e vektorëve dhe matricave (1s)(1 lab) 

5 

Gjuha BASIC. Gjuhët e programit në përgjithësi. Struktura e një programi në BASIC. (3L) 
 Disa instruksione dhe komanda në BASIC, LET, READ, DATA, PRINT, RUN, END, STOP, 
LIST,NEË, GO TO, IF;;; THEN;;; FOR;;;, TO, NEXT,… DIM. (1s)(1 lab) 

6 
Lotus.Fillimi i punës në lotus (3L) 
.Fleta e punës. (1s)(1 lab) 

7 
Elementet përbërëse te fletes se punes..Të dhënat dhe korrigjimi i tyre (3L) 
Menutë në lotus. (1s)(1 lab) 

8 

Veprime të ndryshme ndaj gjithë fletës së punës(fshirje, formatim, hapje rreshtash e kolonash etj.). 
Veprime ndaj një zone(kopjim, zhvendosje etj) (3L) 
.Veprimet me skedarët në Lotus. (1s)(1 lab) 

9 
Formulat dhe grafikët në Lotus (3L) 
Ushtrime  mbi grafikët në Lotus (1s)(1 lab) 

10 
Përpunimet statistikore dhe  grafike të të dhënave që paraqiten në trajtë tabelash (3L)  
Kontroll mbi Përpunimet statistikore dhe  grafike të të dhënave (1s)(1 lab) 

11 
Njohuri mbi Data Base Lek  (3L) 
Kontroll (1s)(1 lab) 

12 
Ilustrime me shembuj nga fushat e finances  dhe të  menaxhimit. (3L) 
 Konceptet kryesore (1s)(1 lab) 

13 
Zbatimi i njohurive ndaj një Data  Base në Lotus  (3L) 
Pyetje kontrolli  (1s)(1 lab) 

14 
Fillimet e punës në Excel. (3L) 
Pune e pavarur  (1s)(1 lab) 

15 
Fillimet e punës në Excel. (3L) 
Prezantim detyre  (1s)(1 lab) 
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15 
Përpunimet statistikore dhe  grafike të të dhënave që paraqiten në trajtë tabelash për menaxherët 

 


