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QASJA NË APLIKACION
Linku për qasje ne aplikacion: https://notimi.uni-pr.edu
Dritarja kryesore e aplikacionit e ka formën si në Figurën 1:

Fig. 1 Qasja në aplikacion
Në fushën Përdoruesi duhet të shënohet Numri i ID Kartelës, ndërsa në fushën Fjalëkalimi
shënohet emri.mbiemri përkatës për secilin përdorues.
Fjalëkalimi për herë të parë caktohet nga sistemi, ndërsa kur përdoruesi (profesori) kyçet për
herën e parë në aplikacion, me fjalëkalimin e caktuar prej administratorit, shfaqet mundësia për
ndryshimin e fjalëkalimit dhe vendosjen e një fjalëkalimi personal të cilin nuk do ta dijë askush,
përveç përdoruesit në fjalë, si në Figurën 2.

Fig. 2 Rivendosja e fjalëkalimit

Pas shtypjes në Dërgo, fjalëkalimi ndryshohet dhe përdoruesi tanimë do të ketë fjalëkalimin të
cilin e din vetëm ai. Tani përdoruesi ka qasje në aplikacion.
Pas qasjes në aplikacion për të vendosur nota, nxjerr raporte të ndryshme. Në anën e majtë tek
menyja Fletëparaqitja zgjedhim Lista e fletëparaqitjeve si në Figurën 3.

Fig. 3 Rivendosja e fjalëkalimit

Lista e fletëparaqitjeve
Në anën e majtë zgjedhim: Lista e fletëparaqitjeve. Pastaj na shfaqet dritarja si në Figurën 4:

Fig. 4 Lista e fleteparaqitjeve

Nga kjo dritare duhet të zgjedh Fakultetin, Nivelin e Studimeve, Departamentin, Lëndën,
dhe afatin.

Pastaj zgjedhim Llojin e fletëparaqitjeve:









Të gjitha: tregon të gjitha fletëparaqitjet(të notuar, të pa notuar, të refuzuar, të
abstenuar).
Për notim: tregon ato fletëparaqitje të cilave duhet t’i vendosim notën.
Të kaluara: tregon ato fletëparaqitje të cilat kanë notë të vendosur më të lartë se pesë
(5).
Të pa kaluara: tregon ato fletëparaqitje të cilat kanë notë të vendosur pesë (5).
Të refuzuara: tregon ato fletëparaqitje të cilat janë refuzuar nga studentët të cilët nuk
janë të kënaqur me notën.
Me ankesë: tregon ato fletëparaqitje të cilat janë refuzuar nga studentët të cilët nuk
janë të kënaqur me notën dhe kanë shënuar ankesë.
Të abstenuara: tregon studentët të cilët e kanë paraqitur provimin por nuk kanë marr
pjesë në provim.
Të përfunduara: Lista e fletëparaqitjeve të cilat nuk mund të modifikohen pasi që ka
kaluar afati i refuzimit të notave dhe notat janë dërguar në regjistër të notave.

Lista e studentëve për provim
Për të nxjerr listën e studentëve për provim, pasi të zgjedhim Fakultetin, Nivelin e Studimeve,
Departamentin, Lëndën, dhe afatin, tek Lloji i fletëparaqitjeve zgjedhim Për notim dhe klikojmë
butonin Kërko. Pastaj klikojmë butonin Raporti.
Në Figurën 5, është paraqitur lista e fletëparaqitjeve (psh.

Fig. 5 Lista e fletëparaqitjeve

Vendosja e notave
Nga dritarja lista e fletëparaqitjeve zgjedhim Fakultetin, Nivelin e Studimeve, Departamentin,
Lëndën dhe afatin, tek Lloji i fletëparaqitjeve zgjedhim Për notim dhe klikojmë butonin Kërko.

Fig. 6 Lista e studenteve që kane paraqitur provimin
Pastaj na paraqitet lista si në Figurën 6 me të gjithë studentët për lëndën e caktuar për afatin
përkatës. Në rast se kërkojmë të gjejmë një studentë, atëherë shënojmë ID dhe klikojmë kërko
dhe na paraqitet vetëm ai student.

Fig. 7 Studenti sipas ID kartelës

Për t’i vendosur notë studentit, i vendosim notat suksesivisht (një nga një) si në vijim:

Fig. 8 Vendosja suksesivisht notave studentëve
Pastaj shënojmë datën e provimit (Kujdes: data në formatin dd/mm/vvvv). Në fund
klikojmë Ruaj dhe nota dërgohet te studenti i cili mund ta refuzon brenda periudhës së
caktuar sipas statutit të Universiteti të Prishtinës.

Rezultatet
Pasi të notojmë të gjithë studentët rezultatet mund ti nxjerrim duke zgjedhur llojin e
fletëparaqitjes Të gjitha pastaj klikojmë butonin kërko dhe na paraqitet lista e të gjithë
studentëve dhe klikojmë butonin Raporti i cili na paraqet rezultatet për të gjithë studentet në
lëndën përkatëse.

Fig. 8 Lista e fletparaqitjes

Profesorët pas plotësimit të notave, nenshkrimit te Listes se fletparaqitjeve dhe dërgimit
drejt studentëve, brenda 48 orëve do të ju kthehen aprovimet nga studentë se janë apo jo
të kënaqur me notën, nëse studentët nuk aprovojnë se janë apo nuk janë të kënaqur,
sistemi automatikisht pas 48 orëve e kthen të aprovuar tek profesori .
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