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1. Përshkrimi i lëndës

Këtu theksohen çështjet/fushat kyçe që
trajtohen në lëndën e cekur.

2. Qëllimet e lëndës
Çka synohet
lëndës?

të

arrihet

nëpërmjet

aferdita44@hotmail.com

Kjo lëndë është një sintezë e njohurive të arritura nga disa fusha:
Sistemi Informatikë, Menaxhmenti, Baza e te dhënave, Programimi,
Modelet statistikore dhe matematikore, data warehousing dhe data
mining etj. Studentët përmes kësaj lënde njoftohen me rolin dhe
rendësin e Sistemit informatikë të menaxhmentit në proceset afariste
dhe me përparësitë të cilat i ofron kjo lëndë për punë dhe afarizëm të
suksesshëm.
Lënda: sistemi informatikë i menaxhmentit ka fondin e orëve në javë:
2 orë ligjërata, ku studentet njoftohen me aspekte teorike nga kjo lëndë
dhe 1 orë ushtrime. Qëllimi i lëndës me fjalë të tjera është që studentët
e ndermarresise dhe zhvillimit ekonomik lokal të përvetësojnë
shkathtësitë që ofron ICT -ja në zgjidhjen e problemeve të ndryshme
afariste.




Te kuptohet roli dhe rëndësia e SIM dhe teknologjisë ICT-së në
proceset afariste.
Roli i kësaj teknologjie në ndërtimin e aftësisë konkurruese të



3. Rezultatet e pritura
Dijet dhe shkathtësitë teorike
praktike që pritet të arrihen
studentët.

dhe
nga

subjekteve ekonomike.
Të kuptohet struktura e SIM dhe si ndikon në përkrahjen e
menaxhmentit për marrjen e vendimeve cilësore.

Studentët do të aftësohen dhe do të kuptojnë ta zbatojnë ICT-në si
resurs themelor dhe si vegël të fuqishme për menaxhimin e
suksesshëm të afarizmit,
Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që:





4. Metodologjia

5. Literatura

6. Plani i mësimit

Të kuptojë problemet e përgjithshme nga fusha e Informatikës
për zhvillimin e suksesshëm të afarizmit.
Te fitojnë aftësi të nevojshme për zbatimin e teknologjive
informatike (ICT) në të gjithë sektorët e bizneseve.
Të fitojnë aftësi për menaxhimin dhe përdorimin e veglave
softuerike, rrjetit, internetit dhe bazat e të dhënave.
Të kuptojë metodat dhe modelet e analizës dhe planifikimit të
sistemeve informatike në zgjidhjen e problemeve ekonomike.

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 në atë mënyrë që studentët zhvillojnë seminare
duke përdorur aplikacione të ndryshme nga fusha e ICT në zgjidhjen e
shume detyrave te natyrës ekonomike apo studime rasti në projekte
individuale dhe grupore me qëllim të zhvillimit të aftësive dhe
shkathtësive të tyre.

1. Kenneth C.Laudon, Jane P. Laudon: Management Information
Systems – Managigng the Digital Firm –Eleventh Edition-2010 2.
2. Terry Leceu: Management information Systems (2005)
Rainer,Turban,Potter:Introduction to Information Systems,Supporting and Transforming Business,2007
3. Muhamet Mustafa: Kibernetike dhe hyrje ne informatike
Grup autoresh: Tema te zgjedhura nga informatika, Prishtine 1998

Java 1
Java 2
Java 3

Hyrje në Sistemet Informatike të Menaxhmentit Teknologjia informative dhe zhvillimi ekonomik
Koncepti: / Sistemi Informatik i Menaxhmentit /SIM

Java 4

Sistemet Informatike në ndermarrje

Java 5

Bazat e të dhënave dhe data WAREHOUSES

Java 6

Struktura dhe Komponentët e SIM- Qasjet bashkëkohore ndaj SIM

Llojet e Sistemeve Informatike

Java 7
Java 8
Java 9
Java 10
Java 11
Java 12
Java 13

Kollokviumi i I

Java 14

Projektimi dhe zhvillimi i Sistemeve Informatike

SIM dhe marrja e vendimeve
SIM dhe aftësia konkurruese –Sistemi Informativ Strategjik
Intelegjenca Biznesore (nocioni struktura dhe funksioni)
Transformimet e biznesit dhe ekonomia digjitale (Ndermarrjet bashkohore në ekonomin digjitale
Tregtia Elektronike dhe Biznesi Elektronik
www dhe Interneti

Kollokviumi i II

Java 15

7. Vlerësimet
Vlerësimi 1:
Vlerësimi 2:
Provimi Final:
DATA:

8. Politikat akademike dhe rregulloret e mirësjelljes
(mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:
mbajtja e qetësisë në mësim,shkyçja e telefonave celular,hyrja në sallë me kohë,etj.)

9. Metodat e vlerësimit
Pjesa teorike:

50%

Pjesa praktike:

50%

