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HYRJE 

Për mbylljen dhe shtypjen e raporteve të vijueshmërisë në SEMS për ligjëratat dhe ushtrimet të mbajtura në 
Google Meet nga stafi akademik i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në kuadër të SEMS-it kemi 
zhvilluar modulin i cili mundëson mbylljen dhe shtypjen e raporteve. I gjithë stafi akademik i UP-së në SEMS 
qaset duke klikuar në linkun: https://notimi.uni-pr.edu/ 

 

Fig. 1 Qasja në SEMS 

Që të kemi qasje në sistem, së pari duhet të kyçemi me të dhënat kredenciale, d.m.th. duhet të shënojmë 
përdoruesin dhe fjalëkalimin e përdoruesit. Nëse të dhënat e shkruara janë gabim, atëherë sistemi nuk e 
lejon qasjen e atij përdoruesi. 

KUSHTET E NEVOJSHME 

1. Profesori/Asistenti duhet të mbajë minimum 20 minuta ligjërata/ushtrime për ta pasur mundësinë që 
ta mbyllë Google Raportin në SEMS.  

2. Studenti duhet të jetë online minimum 1 minutë që të figuroj listën e pjesëmarrësve në Raportin e 
vijueshmërisë në SEMS. 
 

https://notimi.uni-pr.edu/
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GOOGLE RAPORTET 

Grupi i përdoruesve: Profesor 

Pasi që profesori i shënon kredencialet e tij për qasje në sistem dhe kredencialet të cilat i jep janë të sakta, 
do të shfaqet faqja kryesore në të cilën asistenti mund të bëjë mbylljen dhe shtypjen Google Raporteve. 

 

Fig. 2 Faqja kryesore – Grupi i përdoruesit profesor 

Profesori për të bërë mbylljen e Google Raporteve duhet të klikoj në menynë Vijueshmëria në nën-menynë: 

 ku do të hapet forma si ne Fig. 3. 

 

 

Fig. 3 Forma për kërkimin e orëve në Google Meet 
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Në këtë rast, profesori duhet të kërkoj të dhënat duke i zgjedhur nga lista rënëse Vitin dhe Muajin. Nëse 
klikon në butonin Kërko profesorit do t’i shfaqen në listë të gjitha orët e mbajtura në Google Meet me 
studentët pjesëmarrës në atë ligjëratë. 

 

Fig. 4 Lista me orët e mbajtura në Google Meet 

Në listë do të figurojnë të dhënat, si: 

 Kodi: Është kod unik, i cili e gjenerohet nga Google Meet; 

 Data: Është data e mbarimit të ligjëratës/ushtrimit; 

 Minuta: Tregon se sa minuta ka zgjatur ligjërata; 

 Koha fillimit: Kur ka filluar ligjërata; 

 Koha mbarimit: Kur ka mbaruar ligjërata; 

 Nr. studentëve: Tregon numrin e studentëve pjesëmarrës në ligjëratë. 

Profesori mund të bëjë mbylljen e raportit duke klikuar ne butonin  ku në këtë rast do të hapet një 
dritare ku duhet të zgjedh parametrat si: Viti akademik, Fakulteti, Niveli, Lënda dhe Ligjërata ose Ushtrime 
për mbylljen e këtij raporti. 
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Fig. 5 Mbyllja e orës nga Google Meet 

Nëse klikon në butonin Ruaj atëherë profesori ka mbyllur raportin me sukses. Nëse klikon në butonin Anulo 
nga Fig. 5 asistenti ka bërë anulimin e procesit të mbylljes raportit dhe gjendja mbetet e njëjtë. 

 

Fig. 6 Lista pas mbylljes së raportit 

Nëse klikon në butonin  atëherë asistenti do të shtyp raportin me pjesëmarrësit në ligjëratë. 
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Fig. 7 Raporti i vijueshmërisë së studentëve - Google Meet 
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Grupi i përdoruesve: Asistent 

Pasi që asistenti i shënon kredencialet e tij për qasje në sistem dhe kredencialet të cilat i jep janë të sakta, 
do të shfaqet faqja kryesore në të cilën asistenti mund të bëjë mbylljen dhe shtypjen e Google Raporteve. 

 

Fig. 8 Faqja kryesore – Grupi i përdoruesit Asistent 

Asistenti për të bërë mbylljen e Google Raporteve duhet të klikoj në menynë:  ku do të hapet forma 
si në Fig. 3. 

 

Fig. 9. Forma për kërkimin e orëve në Google Meet 

Në këtë rast asistenti duhet të kërkojë të dhënat duke i zgjedhur nga lista rënëse, pra Vitin dhe Muajin. Nëse 
klikon në butonin Kërko, asistenti do t’i shfaqen në listë të gjitha orët e mbajtura në Google Meet me studentët 
pjesëmarrës në atë ligjëratë/ushtrim. 
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Fig. 10 Lista me orët e mbajtura në Google Meet 

Në listë do të figurojnë të dhënat, si: 

 Kodi: Është kod unik, i cili e gjenerohet nga Google Meet; 

 Data: Është data e mbarimit të ligjëratës/ushtrimit; 

 Minuta: Tregon se sa minuta ka zgjatur ligjërata; 

 Koha fillimit: Kur ka filluar ligjërata; 

 Koha mbarimit: Kur ka mbaruar ligjërata; 

 Nr. studentëve: Tregon numrin e studentëve pjesëmarrës në ligjëratë. 

Asistenti mund të bëjë mbylljen e raportit duke klikuar ne butonin  ku në këtë rast do të hapet një 
dritare ku duhet të zgjedh parametra si: Viti akademik, Fakulteti, Niveli, Lënda dhe Ligjërata ose Ushtrime 
për mbylljen e këtij raporti. 

 

Fig. 11 Mbyllja e orës nga Google Meet 
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Nëse klikon në butonin Ruaj atëherë asistenti ka mbyllur raportin me sukses. Nëse klikon në butonin Anulo 
nga Fig. 5 asistenti ka bërë anulimin e procesit të mbylljes raportit dhe gjendja mbetet e njëjtë. 

 

Fig. 12 Lista pas mbylljes së raportit 

Nëse klikon në butonin  atëherë asistenti do të shtyp raportin me pjesëmarrësit në 
ligjëratë/ushtrime. 
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Fig. 13 Raporti i vijueshmërisë se studenteve-Google Meet 
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SQARIME SHTESË 

Llogaritja e orëve:  

Llogaritja e orëve bëhet në bazë të këtyre përkufizimeve. Minutat, paraqesin kohëzgjatjen në minuta. 

minutat <= 29, llogaritet 0 orë; 

30 <= minutat <= 60, llogaritet 1 orë; 

61 <= minutat <= 115, llogariten 2 orë; 

116 <= minutat <= 150, llogariten 3 orë; 

151 <= minutat <= 180, llogariten 4 orë 

Secila ligjëratë që mbahet brenda ditës më shumë se një herë. duhet ta ketë kodin e takimit të veçantë 
- termin i veçantë në Google Calendar 

Për të mundësuar evidentimin e mbajtjes së ligjëratave, mësimdhënësi duhet të ketë kujdes që kodin e njëjtë 
të mos e përdorë për mbajtje të ligjëratës më shumë se një herë brenda ditës. Pra nëse keni ligjëratë nga 
ora 08:00 – 09:00 dhe 12:00 – 13:00, ju duhet të krijoni termine në Google Calendar, për orën 08:00 – 09:00  
dhe një tjetër për orën 12:00 – 13:00.  

Disa nga stafi kanë mbajtur mësim me një kod (Meeting Code) të njëjtë, nganjëherë edhe brenda ditës, 
prandaj ne jemi duke punuar që këto raporte të mund të ua ekspozojë zyrtarëve për mësim pranë fakultetit 
në mënyrë që të bëhet evidentimi edhe i këtyre orëve.  

Evidentimi i raporteve të Google Hangouts Meet në SEMS 

Raportet nga Google në SEMS do të sinkronizohen çdo ditë nga ora 21:00, prandaj, rekomandojmë që të 
gjitha raportet t’i mbyllni pas orës 10:00 ose të nesërmen. Para kësaj raportet nuk do të ju figurojnë në SEMS.   

 

 


