Syllabus
Të dhëna bazike të lëndës
Universiteti/Fakulteti
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve / Semestri:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

1. Rezultatet e pritura të
nxënies:

Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit
Menaxhment i Turizmit dhe Hotelerisë
Menaxhimi i Sistemeve Informatike në Hotelieri
Baçellor
Obligative
III të / VI të
4
5

@ushaf.net
Kjo lëndë i mundëson studenteve ta kuptojnë lidhjen ne
mes te anës se biznesit dhe Teknologjisë Informatike
(TI). Fokusi ne pjesën praktike i ofron mundësi
studenteve qe njohuritë e fituara t'i aplikojnë ne
organizata te ndryshme hoteliere.
. Gjatë semestrit do te definohet MSI, do te shqyrtohen
llojet e ndryshme të MSI dhe përdorimi i tyre si dhe do të
analizohen produktet finale apo outputet e MSI. Fokusi i
kësaj lënde është të ofroj mundësi që studentët para së
gjithash të kuptojnë ndikimin e SIM ne një organizate
apo kompani hoteliere
Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të
mësojë për njohurit themelore mbi rolin e sistemit
informatikë të biznesit, përparësitë e sistemit
informatikë, zhvillimin dhe menaxhimin e sistemit
informativë të biznesit. Krahas sistemit informativë (SI),
studentët njoftohen edhe me teknologjinë informatike
aktuale dhe të ardhshme (TI) të cilat ndikojnë në
dizajnimin dhe menaxhimin e ri të SI.
Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët
do të jenë në gjendje të:
- dinë dhe vlerësojë sistemet informative proceset
zhvillimore dhe teknikat,
- njohin dhe vlerësojnë kërkesat e harduerit dhe
softuerit për sistemet e informacionit,
- Shpjegojnë rreziqet e sigurisë që lidhen me
sistemet e menaxhimit të informacionit.
- demonstrojnë përdorimin dhe funksionimin e
sistemeve të menaxhimit të informacionit,
- Zhvillojnë strategjinë për MSI për Turizëm dhe
Hotelieri,

Kontributi në ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e
te nxënit te studentit)
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Aktiviteti

Orë

Ligjërata
Punë praktike
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume, seminare, projekte.
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit (në
bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim
final)
Projektet, prezantimet ,etj.
Totali

Ditë/javë

Gjithsej

4
2

15
2

60
4

2
2

4
2

8
4

2

15

30

3

5

15

2

2

4
125

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata, punë individuale, punime seminarike,
diskutime, punë në grupe.

Metodat e vlerësimit:

Punimi seminarik: SIM në një biznes hotelier. 30 %
Provim 70 %

Literatura
Literatura bazë:

1. Prof.dr.Bashkim Kozeti & Kozeta Servani:
1.

Literatura shtesë:

2.

3.
4.

Sistemet e inflacionit te menaxhimit,
Haag&Cummings&Philips : MANAGMENT
INFORMATION SYSTEMS FOR THE
INFORMATION AGE, McGrow Hill, 2007
Elizabeth Hardcastle; BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS; Liber falas online.
Strategic Information Systems Management,
Published by Cengage Learning EMEA
Information Systems Management / Edition 8,
By Barbara McNurlin,Tung Bui,Ralph Sprague

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:

Ligjërata dhe ushtrime që do të zhvillohet
Hyrje në Menaxhmin e Sistemit Informatik
Informata, Njerëzit dhe Teknologjia si Burim
Struktura dhe komponentet e MSI
Llojet e sistemeve te informacionit
Dizajnimi konceptual i sistemeve
Implementimi, vleresimi, dhe mirembajtja e sistemeve
Roli I TI-se ne pergjithesi dhe MSI ne vecanti ne arritjen e
aftesise konkurruese
Roli I MSI ne vendimmarrje, Kollokviumi
Identifikimi i problemeve dhe deshtimeve ne MSI dhe
strategjite per parandalimin e tyre
Digjitalizimi i hotelierisë dhe bizneseve
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Java e njëmbëdhjete:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Intelegjenca biznesore
Hotelieria elektronike dhe biznesi elektronik
Prezantim i punimeve te studenteve
Prezantim i punimeve te studenteve
Permbledhje e lëndës

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i rregullt i ligjëratave dhe ushtrimeve është i domosdoshëm, si dhe pjesëmarrja
aktive në ligjërata dhe ushtrime me diskutime dhe zgjidhje të detyrave. Kërkohet mos
pengimi në mbarëvajtje të mësimit duke i shkyçur telefonat celular.
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