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:

Rezultatet e pritura të
mësimnxënies:

Universiteti i Shkencave Aplikative ne Ferizaj
Fakulteti i Turizmit dhe Mjedisit
Menaxhment i Turizmit dhe Hotelerisë
Menaxhimi i Sistemeve Informatike
Baçellor
Obligative
Viti i dytë / IIItë
3
5
E Premte 14:30 - 17:10/ Salla 212
Prof. As. Dr. Bashkim Çerkini
Bashkim.cerkini@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. Gjate semestrit do te përdoren disa
vegla te ndryshme te cilat e bëjnë grumbullimin e te
dhënave dhe paraqitjen e tyre shume me kuptimplote.
Fokusi i kësaj lënde është të ofroj mundësi që studentët
para së gjithash të kuptojnë ndikimin e SIM ne një
organizate apo kompani 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. Hyrje në Sistemet Informatike
të Menaxhmentit, Informata, Njerëzit dhe Teknologjia si
Burim, Struktura dhe komponentët e MSI. Llojet e
sistemeve te informacionit, të gjitha janë këto çështje që
do të definohen brenda kësaj lënde.
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, studenti
do të jetë në gjendje të:
 Dijë dhe vlerësojë sistemet informative, proceset
zhvillimore dhe teknikat,
 Njohë dhe vlerësojë kërkesat e harduerit dhe
softuerit për sistemet e informacionit,
 Shpjegoj rreziqet e sigurisë që lidhen me
sistemet e menaxhimit të informacionit.
 Demonstroj përdorimin dhe funksionimin e
sistemeve të menaxhimit të informacionit,

1



Zhvillojë strategjinë për MSI për Turizëm dhe
Hotelieri.

Kontributi nëngarkesën e studentit (gjëqë duhet të korrespondoj me rezultatet e
tënxënitte studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren (vizita studimore)
Kollokfiume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit (në
bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Projektet, prezentimet ,etj
Totali

Metodologjia e mësimdhënies:

Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

Orë
2
1

Ditë/javë
15
15

Gjithësej
30
15

2
3
1

4
2
1

8
6
1

3

15

45

6
2

3
1

18
2

125
Lënda zhvillohet në 15 javë me ngarkesë 2 orë ligjërata si
dhe 1 orë në javë ushtrime individuale dhe në grupe.
Ushtrimet do të zhvillohen në formë të punës individuale
dhe me grupe në të cilat do të diskutohen shembuj
konkret.
Pjesëmarrja aktive është tejet e rëndësishme andaj
studentet inkurajohen qe te vijojnë ligjëratat dhe
ushtrimet me rregull dhe te kontribuojnë ne diskutimet
qe zhvillohen ne ligjërata. Ligjërata, punë individuale,
punime seminarike, diskutime, punë në grupe.
Punimi seminarik me prezentim 30%
Testi i parë 30%, testii dytë 30%
Vijueshmëria dhe aktiviteti 10%
Nota me teste - llogaritet duke mbledhur pikët nga dy
testet bashkë me ato të vijueshmërisë dhe aktivitetit.
Nota me provim final – 60% e pikëve nga provimi, pikët e
punimit seminarik dhe prezentimit dhe pikët e
vijueshmërisë dhe të aktivitetit.
Totali 100%

1. Prof.Dr.Bashkim Roseti&Prof. Dr. Kozeta
Servani: Sistemet e informacionit të menaxhimit,

2. Edmond Beqiri, Sisteme informacioni të
menaxhmentit, Dhjetor 2015
Literatura shtesë:

Raporti i teorisë dhe praktikës:

1. Haag&Cummings&Philips: Managment
Information Systems for The Information Age,
McGrow Hill, 2007
2. Elizabeth Hardcastle; Business Information
Systems; Liber falas online.
Teori: 60%;
Praktikë: 40 %
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Plani i dizajnuar i mësimit
Java
Ligjërata që do të zhvillohet
HyrjenëMenaxhmin e Sistemit Informatik
Java e parë:
Informata, njerëzit dhe teknologjia si burim
Java e dytë:
Hardveri, paisjet input, procesimi dhe output
Java e tretë:
Softwaret e SistemitdheatoAplikativ
Java e katërt:
Organizimi i te dhenave dhe i informacionit
Java e pestë:
Testi i parë
Java e gjashtë:
Telekomunikimi dhe Rrjetat
Java e shtatë:
Interneti, Intranet dhe Extranet
Java e tetë:
Tregetia elektronike
Java e nëntë:
Digjitalizimi i hotelierisë dhe bizneseve
Java e dhjetë:
Intelegjencabiznesore, hotelieriaelektronikedhebiznesielektronik
Java e njëmbëdhjete:
Amadeus - Sistemi i rezervimitkompjuterikpërbiletatajrore
Java e dymbëdhjetë:
Vizitëstudimore ne njekompani
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë: Testi i dytë
Java e pesëmbëdhjetë: Përmbledhje e lëndësdhepërgatitje per provim
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes
Pjesëmarrja e rregullt e ligjëratave dhe ushtrimeve është e nevojshme, si dhe pjesëmarrja
aktive me diskutimin dhe zgjidhjen e detyrave. Telefonat celularë duhen të fiken ose të
vendosen në modalitet të heshtur.
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