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Krijimi i kontaktit me studentë 
Në mënyrë që të krijojmë kontaktin me studentët përmes platformave të ofruara për shfrytëzim të 

mësimit virtual, ju duhet të shkarkoni listat e studentëve për lëndët e juaja, përmes qasjes tuaj në 

SEMS. Këtë mund ta bëni duke vepruar hapat si në vijim:  

● Nëse klikojmë menynë “Studentët për lëndë” do të shfaqen nën-menytë “Lista me 

studentë”. Kjo nën-meny na shërben për shkarkimin e listën studentëve për lëndë. 

 

Fig. 1 Nën menyja Lista me studentë 

Shkarkimin e listës së studentëve mund ta bëjmë duke i zgjedhur listat rënëse si: Viti akademik, 

Fakulteti, Niveli i studimeve, Semestri, Lënda, Grupi (nëse ka grup për atë lëndë) dhe Datën se 

kur do të mbahet ligjërata ose ushtrimet, shih Fig. 2. 
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Fig. 2. Lista me studentë 

Me rastin e kërkimit të suksesshëm, në listë do të figurojnë të gjithë ata studentë të cilët kanë 

zgjedhur lëndën përkatëse, ose e njëjta u është regjistruar nga Njësia Akademike. Ky kërkim na 

mundëson të shihen të dhënat për: Lëndën, Emri, Mbiemri, ID e studentit, si dhe së fundi kemi 

shtuar edhe Email-in. Këto të dhëna mund t’i eksportojmë në formatin PDF dhe Excel. Shih Fig. 

3 dhe Fig. 4. 
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Fig. 3. Eksportimi i të dhënave në formatin .pdf 

Për të eksportuar të dhënat ne Excel përdoruesi duhet të klikoj butonin . 

 

Fig. 4. Shënimet e exportuara në Excel 
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Klikoni në dokumentin e shkarkuar “Shënimet…” ku do të hapet një mesazh informues nga 

programi i Excel-it, ku duhet të shtypni butonin “Yes” dhe do të hapet dokumenti me të dhënat e 

eksportuara në Excel si në Fig. 5. ku do të ofrohet Email-at zyrtarë të studentëve që kanë 

zgjedhur lëndën. 

 

Fig. 5. Mesazh informimi nga programi Excel 

 

Fig. 6. Lista me të dhënat e exportuara në Excel. 
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Në listë figuron edhe e-mail zyrtar, i cila është llogari e re zyrtare në Google nga Universiteti i 

Prishtinës "Hasan Prishtina" për të gjithë studentët e UP-së. Të gjithë studentët mund të shohin e-

mailin zyrtar të hapur në Google përmes profilit të përdoruesit në SEMS. 

Prandaj, të gjitha komunikimet dhe njoftimet që i dërgoni në drejtim të studentëve, ju duhet të i 

referoheni listave të studentëve, të cilat gjenerohen nga kjo formë. Në këtë mënyrë ju mund të 

arrini komunikimin me studentë, të caktoni oraret për mbajtjen e sesioneve online përmes 

Google Meet dhe vendosja e studentëve në klasat e krijuara në platformën Google Classroom.  

Shënim: Vetëm e-mailat me domain @student.uni-pr.edu dhe @uni-pr.edu do të funksionojnë 

në platformat e GOOGLE. 

 


