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Informatika 
Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Informatika 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti I, Semestri II 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Salla D1 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Dr. Ass. Agim Paca 

Detajet kontaktuese:  agim.paca@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës  

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kursit është përfitimi i njohurive dhe 

shkathtësive në vrojtimin , përpunimin dhe 

shfrytëzimin e informatave si dhe shfrytëzimin e tyre në 

ushtrimin e përgjegjësive drejtuese në udhëheqje dhe 

vendimmarrje por edhe pergatitja e të njejtave për 

stafin udhëheqës drejtues dhe vendimarrës. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi( lende) studenti do të 

jetë në gjendje që: 

1. Vrojtimin e fenomeneve të ndryshme  dhe 

veqmas ato juridike 

2. Të kryej grumbullimin dhe drupimin e të 

dhënave të ndryshme, 

3. Në bazë të informatave të vrojtuara dhe të 

grumbulluara të zhvilloj analiza të ndryshme, dhe 

Të ofroj dhe të shfrytëzoj informata në procesin  e 

vendimarjes dhe të udhëheqjes . 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e 
tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike    
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Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 2 2 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

5 15 75 

Përgaditja përfundimtare për provim 5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

5 2 10 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  
 

  143.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Pas një ligjërate hyrëse prej tre orësh, mësimi i lëndës 
do të bëhet me anë të një serie javore të ligjëratave 
nga dy orë të përcjella me nga një orë për prezantime 
seminarike. Një listë e materialeve të leximit dhe të 
pyetjeve për seminare do të shpërndahet që më parë 
dhe studentët do të pritet të përgatisin përgjigje për 
diskutim në seminare. 

  

Metodat e vlerësimit: 20%: Pjesëmarrja në diskutimet në klasë. 
20%: Gjatë semestrit, ne do të mbulojmë disa grupe të 
problemeve. Secili student do të jetë përgjegjës për 
përgatitjen dhe paraqitjen e një problemi të vendosur gjatë 
semestrit. Studenti do të shkruajë një punim tre-deri në 
pesë-faqesh (me hapësirë të dyfishtë mes rreshtave, 
shkronja 12-pikëshe Times New Roman, margjina e faqes 1 
") duke analizuar problemet. 
Studenti do të ketë 10-15 minuta gjatë orës për t’ia 
shpjeguar klasës problemin dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve. 
Kjo detyrë do të përfaqësojë 20% të notës së secilit nxënës. 
60%: provimi. 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Burton V. Dean, ‘’Operaciona istrazivanja  u 
istrazivanjima I razvoju’’,Savremena administracija, 
Beograqd, 1968. 
2. Thomas R. Prins, Informacioni sistemi za 
organizovanje I planiranje I kontrolu’’, Vuk Karadziq, 
Beograd, 1971. 
3. Slavko Dobreniq, ‘’ Upravljaqki informacijski 
sistem u radnoj organizaciji’’, Informator, Zagreb, 
1971. 
4. Martin F. Ëolters,’’ Kljuq za kompjuter’’, ZAK – 
Savremena administracija, Beograd, 1969. 



 3 

5. Haxhi Bardhi – Thoma Gaznega, ‘’Statistika 
juridike’’, Tiranë ,1966. 
6. Manfred p. Ëahl, ‘’Osnove upravljaqkog 
informacijskogsistema’’, Informator , Zagreb, 1971. 
7. Dr. Ragip Halili ,’’Kriminologjia’’, Universiteti I 
Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2002. 
8. Dr. Vesel Latifi, ‘’ Kriminalistika’’, Prishtinë, v. 
2000.  
9. Dr. Agim Paca, Statistika, Univesiteti I 
Prsahtinës, Prishtinë, v. 2003. 
 

Literatura shtesë:    
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Objekti i studimit, Nocioni dhe kuptimi i fenomeneve 

masive dhe fenomeni masiv. 

Java e dytë: Njesit e fenomeneve masive  dhe karakteristikat e 

fenomeneve masive: Karakteristikat atributive; 

Karakteristikat kohore ; Karakteristikat numerike dhe 

Karakteristikat hapsinore . 

Java e tretë: Vrojtimi i  fenomeneve masive( posaçërisht ato juridike). 

Metodat e përgjithashme  dhe të pjesërishme të  studimit të 

fenomeneve masive dhe Regjistrimet. 

Java e katërt: Studimi me anë të metodës së zgjedhjes, Studimi me 

anketë. Studimi monografik dhe Metoda e analogjisë 

Java e pestë:   Mënyrat e vrojtimit: 

Vrojtimi i drejtpërdrejt,  

Vrojtimi i bazuar në dokumenta,  

Vrojtimi me anë pyetjesh 

Vrojtimi me ekspeditë, 

Mënyra e vetëregjistrimit 

Vrojtimi me paraqitje 

Mënyra e vrojtimit me korrespondencë. 

Java e gjashtë: Plani i vrojtimit : 

Cështjet programore dhe përmbajtësore  

Qëllimi i vrojtimit 

Objekti i vrojtimit,  
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Përcaktimi i njesive dhe i karakteristikave të njesive, 

Programi i vrojtimit. 

 

Java e shtatë:   Pjesa organizative : 

Koha e vrojtimit 

Momenti kritik 

Koha  e  regjistrimit 

Vendi i vrojtimit dhe i regjistrimit 

Periudha e regjistrimit Personeli dhe mjetet. 

 

Java e tetë:   Saktësia e materialit të vrojtuar : 

Kontrolli dhe verifikimi  i materialit dhe të fenomeneve të 

vrojtuara. 

Kontrollimi logjik  

Kontrollimi matematik 

Java e nëntë:   Grupimi dhe përpunimi i të dhënave të vrojtuara 

Java e dhjetë: Paraqitja dhe prezentimi i të dhënave të vrojtuara 

Paraqitja në formë teksti 

Paraqitja në formë tabelare 

Paraqitja në formë të grafeve 

Java e njëmbedhjetë: Teoria e statistikës dhe  Statistika juridike : 

Statistika juridike penale, dhe 

Statistika  juridiko civile 

 

Java e dymbëdhjetë:   Treguesit të statistikës juridike ; Sistemi i treguesave të 

institucioneve të gjurmimit dhe të hetuesisë 

Java e trembëdhjetë:     Sistemi i treguesave të prokurorisë;  

Sistemi i treguesave  statistikor të gjuqëve; 

Sistemi i treguesave të institucioneve të ekzekutimit të 

dënimeve 

Java e katërmbëdhjetë:   Sistemi i treguesave të prokurorisë;  

Sistemi i treguesave  statistikor të gjuqëve; 

Sistemi i treguesave të institucioneve të ekzekutimit të 

dënimeve 
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Sjelljet e poshtëshënuara janë në kundërshtim me politikat akademike dhe rregullat e 
mirësjelljes: 

• Vonesa në ligjerata dhe ushtrime; 
• Lëshimi i sallës gjatë ligjeratave ose ushtrimeve (pa arsyeje të nevojshme); 
• Tregimi i shenjave të qarta të mosinteresimit dhe të folurit të pandërprerë ose formave 

tjera të sjelljes që pengojnë procesin e rregullt të mësimit; 
• Mbajtja e telefonit celular të hapur gjatë ligjeratave ose ushtrimeve, do të rezultojnë 

me humbje të pikëve për shkak të sjelljes joprofesionale. 
 

Shkelja e integritetit akademik përfshin një ose më shumë nga veprimet në vijim: 
• Kopjimi gjatë provimit ose testit; 
• Shfrytëzimi i shenimeve ose librave të palejuara gjatë testit ose provimit; 
• Shkëmbimi i informatave me një student tjetër gjatë provimit; 
• Dhënja e deklaratave të rrejshme për të arsyetuar dikë nga mësimi, ushtrimi apo 

provimi. 

 


