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HYRJE
Për tu kyçur në sistem, së pari klikojm në linkun : https://studenti.uni-pr.edu/
Pastaj klikojmë tek qasja si në figuren më poshtë

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 në sistem.Pra tek përdoruesi e shënojm numrin e ID-së, kurse tek Password e
shënojmë fjalëkalimin.

Fig. 2.1 Qasja në SEMS

PAMJA FILLESTARE
Pasi të kyçeni me sukses në sistem, ju paraqitet pamja fillestare e sistemit, e cila përmban të dhëna
si në figuren 2:
Menyt,
Semestrat e regjistruar,
Grafikoni i notave,
Njoftime të ndryshme

Fig. 2 Faqja kryesore

MENYJA STUDENT
Pas klikimit të menys “Student” na paraqitjetet pamja si në figurën 3 e cila përmban nën menyt:
1.Regjistrimi i lëndëve Obligative/Zgjedhore
2.Paraqit provimet
3.Pagesat
4.Rezultatet
5.Lista e notave

Fig. 3 Menyja Student

1.Regjistrimi i lëndëve Obligative/Zgjedhore
Kjo form ju mundëson regjistrimin e lëndëve obligative dhe zgjedhore.Procesi i regjistrimit të
lëndëve fillon së pari duke e zgjedhur semestrin në të cilin dëshironi të regjistroni lëndët,dhe pastaj
duke zgjedhur njërin nga checkboxet – Obligative apo Zgjedhore.Pastaj automatikisht mbasi ti
plotësoni këto fusha ju paraqiten lëndët për regjistrim gjithashtu dhe lëndët e regjistruara.

Fig. 4 Regjistrimi i lëndëve Obligative/Zgjedhore

Për të regjistruar njërën nga lëndët e listuara, mjafton vetëm të klikoni në butonin :
paraqitet mesazhi duke ju thënë:

dhe pastaj ju

Nëse për arsye të ndryshme dëshironi që një lëndë të regjistruar ta fshini si të regjistruar , atëher tek lista e
lëndëve të regjistruara , tek lënda përkatëse klikoni në butonin:
ju thënë:

dhe pastaj ju paraqitet mesazhi duke

2.Paraqit Provimet
Nën-menyja “Paraqit Provimet” na mundëson paraqitjen e provimeve.Pasi të kemi klikuar në
linkun: “Paraqit Provimet” na paraqitet pamja si më poshtë:

Fig. 5 Paraqit provimet

Procesi i paraqitjes së provimeve është shumë i thjeshtë.Krejt çka duhet të bëni është:
1.Tek lista “Afatet” zgjedheni afatin në të cilin dëshironi t’i paraqitni provimet,
2.Tek lista “Semestri” zgjedhni semestrin në të cilin keni lëndën që do ta paraqitni
Pas përfundimit të këtyre dy hapave, atëherë ju paraqitet një pamje, e cila tregon provimet për tu paraqitur
si dhe provimet që tashmë i keni paraqitur(si në fig 6)

Fig. 6 Paraqitja e provimeve

Pas shfaqjes së këtij imazhi, për të paraqitur provimin , mjafton që të klikohet butoni:
tek lënda përkatëse dhe pastaj ju shfaqet mesazhi duke konfirmuar paraqitjen e provimit si më
poshtë:

Fig. 7 Konfirmimi i paraqitjes së provimit

Nëse për arsye të ndryshme dëshironi që provimin e paraqitur ta fshini nga lista e provimeve të paraqitura
atëherë mjafton që të klikoni në butonin
për fshierjen e fletëparaqitjes.

tek lënda përkatëse dhe pastaj ju paraqitet konfirmimi

Fig. 8 Konfirmimi i fshierjes së fletëparaqitjes

3.Pagesat
Nën menyja “Pagesat” na mundëson gjenerimin e pagesave të nevojshme, apo vetëm shikimin e
historisë së pagesave që keni bërë.Pasi të keni hyrë në linkun “Pagesat” atëherë ju paraqitet pamja
si më poshtë:

Fig. 9 Pagesat

Për të gjeneruar një pagesë që ju duhet, atëherë tek lista “Lloji i pageses” e zgjedhni llojin e pagesës
që ju duhet dhe pastaj klikoni butonin Ruaj(fig 10).

Fig. 10 Gjenerimi i fletpagesës

Pas klikimit të butonit Ruaj atëherë fletpagesa juaj është gjeneruar, e cila pastaj ju paraqitet në listë të cilen
mund ta printoni për ta paguar.Për të printuar fletëpagesen atëherë mjafton ta klikoni butonit:
fletëpagesa përkatse,e cila pastaj paraqet fletëpagesën si pdf që mund ta shkarkoni për ta paguar.

tek

Gjithashtu ju mund ti shikoni edhe statusin e pagesave të mëhershme.Mjafton qe të zgjidhni njërin nga
opsionet:Pagesat për printim,Pagesat e konfirmuara,Pagesat e skaduara që kanë kaluar 5 ditë,apo Pagesat
e barazuara.Pastaj ju hapet pamja si ne fig 11 e cila paraqet pagesat e juaja më detajisht.Gjithashtu nëse
jeni student i gjeneratave më të vjetra , pagesat mund ti gjeni tek opsioni “Pagesat e më hershme”.

Fig. 11 Lista me pagesa

4.Rezultatet
Nën menyja “Rezultatet” ju mundëson shikimin e rrezultateve të provimeve.
Pas klikimit në linkun “Rezultatet” ju hapet pamja si në figurën 12.

Fig. 12 Rezultatet

Procesi i shiqimit të rezultateve fillon duke zgjedhur afatin e provimeve nga lista “Afati”, dhe pastaj
automatikisht ju paraqiten rrezultatet e provimeve(fig 13).

Fig. 13 Lista e rrezultateve

5.Lista e notave
Nën menyja “Lista e notave” na mundson shiqimin e të gjitha notave që kemi në mënyr më të
detajuar dhe në mënyr grafike(fig 14).

Fig. 14 Lista e notave

MENYJA LITERATURA E LËNDËVE

Menyja Literatura e lëndëve na mundëson shkarkimin e materialeve mësimore të publikuara nga
profesorët e lëndëve.Pas klikimit në menyn Literatura e lëndëve na paraqitet pamja si në figuren
më poshtë

Fig. 15 Literatura e lendeve

Për ti shkarkuar materialet mësimore ju së pari duhet ti zgjedhni:
Vitin akademik,Semestrin,Lëndën, dhe llojin e materialit pastaj pasi ti zgjedhni këto fusha klikoni
në butonin
. Pasi te klikoni në buton në qoftë se për parametrat që keni zgjedhur profesori
përkatës i lëndës ka publikuar materiale rreth lëndës atëherë do të ju shfaqet lista si në figuren më poshtë.

Fig. 16 Lista me literaturë

Për ti parë dhe shkarkuar literaturat në lëndën përkatëse klikojmë në butonin

.

Pas klikimit në këtë buton, na hapet një modul i cili përmban listen e materialit të ngarkuar nga profesori si
në figurën më poshtë

Fig. 17 Modali i literaturës

Për ta shkarkuar materialin mjafton që në rreshtin përkatës të klikoni në butonin:
pastaj fillon shkarkimi i dokumentit.

dhe

MENYJA KËRKESA PËR KARTELË
Menyja Kërkesa për kartelë ju mundëson që të parashtroni kërkesë për kartelë për arsye të
ndryshme si:
Kartelë e re , e humbur, e dëmtuar,ndërrim statusi,transferim etj.
Pasi të keni klikuar në menyn Kërkesa për kartelë atëherë ju paraqitet pamja si në figurën më
poshtë.

Fig. 18 Kërkesa për kartelë

Për të inicuar një kërkesë të re mjafton që të klikoni në butonin:
ju hapet modali si në figurën më poshtë.

dhe pastaj

Fig. 18 Inicimi i kërkesës për kartelë

Pasi ta zgjedhni arsyen e kërkesës nga lista e paraqitur atëherë shtypeni butonin

.

Pasi ta shtypeni butonin Regjistro atëherë ju shfaqet imazhi si më poshtë duke konfirmuar kërkesën
tuaj dhe duke ju njoftuar për hapat e radhës.

Fig. 18 Konfirmimi i kërkesës

MENYJA TRANSKRIPTA NOTAVE
Menyja “Transkripta notave” ju mundson ta shiqoni transkripten e notave si dhe grafikonin e
notave si në figurën më poshtë.

Fig. 19 Transkripta notave

MENYJA REFUZO NOTËN ME VONESË
Menyja Refuzo notën me vonesë ju mundëson të parashtroni kërkesë për refuzim të ndonjë note
me vonesë.Pasi të keni klikuar në menyn Refuzo notën me vonesë atëherë ju paraqitet pamja si
në figurën më poshtë.

Fig. 20 Refuzo notën me vonesë

Procesi i fillimit të parashtrimit të kërkesës për refuzimin e notës me vonesë fillon duke zgjedhur
nga lista Afati afatin në të cilin keni notën që dëshironi ta refuzoni.Pas zgjedhjes së afatit , atëherë
klikoni në butonin
më poshtë.

dhe pastaj ju shfaqet lista me notat e marrura në atë afat si në figurën

Fig. 21 Lista e notave per refuzim

Për ta paraqitur kërkesën për refuzim të notës atëherë mjafton ta klikoni butonin
dhe pastaj ju hapet modali në të cilin duhet ta shënoni arsyen për
të cilën deshironi ta refuzoni notën si në figurën më poshtë.

Fig. 22 Arsyeja e refuzimit te notes

Pasi ta shënoni arsyen atëherë klikoni në butonin
dhe pastaj mbas një kohe tek statusi i
kërkesës duhet ta shikoni statusin se a është refuzuar apo aprovuar kërkesa juaj apo është ende në
shqyrtim si në figurën më poshtë.

Fig. 23 Statusi i kërkesës

MENYJA QEQ
Studenti duhet të klikojë mbi menynë me mbishkrimin QEQ pastaj nen menynë QEQ
Aplikimi dhe do t’i paraqitet forma për aplikim ne programin certifikues te QEQ-it.

Fig. 24 Forma për aplikim në QEQ

Studenti klikon në butonin Apliko ku do te jepet mundësi për aplikim.

Fig. 25 Zgjedhja e programit për aplikim

Pasi të bëjë zgjedhjen e programit nga Lista rënëse duhet te klikoj mbi butonin Apliko, studenti
njoftohet me një mesazh si në figurën e mëposhtme se Aplikimi juaj u pranua. Ju lutem
vazhdoni me zgjedhjen e lendeve dhe ndiqni hapat qe ju shfaqen.

Fig. 26 Mesazhi informues se Aplikimi juaj u pranua

Në këtë rast do të studenti obligohet qe te regjistroj kurset te cilat ofron ky program duke klikuar
ne butonin Vazhdo

Fig. 27 Mundësia e regjistrimit te kurseve

Studentit ju ofrohen regjistrimi i kurseve që ofrohen në kuadër të QEQ. Studenti është i obliguar
të zgjedh një kurs obligativ dhe tri kurse zgjedhore varësisht prej dëshirës dhe nëse numri i
studenteve për atë lëndë nuk ka kaluar.

Fig. 28 Regjistrimi i kurseve dhe mundësi e çregjistrimi ne rast te gabimit

Në këtë rast se studenti ka zgjedhur katër kurse (1-Obligativ dhe 3-Zgjedhor) duhet te klikohet
butoni Vazhdo për konfirmimin e aplikimit.

Fig. 29 Konfirmimi i aplikimit

Pas aplikimit studentët shohin mesazhin: Ju duhet të përfundoni regjistrimin e programit
certifikues deri më datën që cakton Administrata Qendrore në bashkëpunim me Drejtorin e QEQ.
Ky mesazh është dinamik dhe mund të ndryshoj varësisht prej kërkesës se QEQ-it dhënë
Administratorit të sistemit ose Zyrës se Teknologjisë se Informative në UPHP. Pasi të klikojë mbi

butonin Përfundo, studenti në këtë rast do të ridrejtohet ne faqen e aplikimit të shtyp këto
dokumente:
• Shtyp Deklaratën
• Shtyp Semestrat/Kurset
• Shtyp Fletëpagesën

DOKUMENTET QË DUHET SHKARKUAR (NË PDF)

Fig. 30 Aplikimi i suksesshëm dhe shtypja e dokumenteve

Fig. 31 Deklarata e studentit

Fig. 32 Lista e kurseve te zgjedhura

Fig. 33 Fletëpagesa për regjistrim ne programin certifikues

Studenti duhet të printoje të gjitha këto dokumente dhe ti dorëzojë ne Administratën
Qendrore, për verifikim dhe ne momentin e verifikimit nga Administrata studenti fiton të
drejtën për vijueshmërinë e kurseve te zgjedhura.
Ne momentin e pranimit te dokumentacionit dhe verifikimit ne ballinën e studentin e
SEMS konkretisht te Qeq Aplikimi do te ndryshohet kolona Aprovuar dhe Data e
verifikimit si ne figurën vijuese.

Fig. 34 Aplikimi i aprovuar

MËNYRA E PARAQITJES SË PROVIMIT
Pas plotesimit te kushteve studenti mund te paraqet provimin permes SEMS, duke klikuar ne
menyne Qeq Aplikimi dhe sub menyne Qeq Lendet, ku pas klikimit ne te hapet forma per
paraqitjen e provimeve.
Ne kete forme kemi mesazhin njoftues se Afati për paraqitje të provimeve është i hapur! Ju mund
t'i paraqitni provimet vetëm të semestrit ku është i hapur afati.

Fig. 35 Mundësia për paraqitjen e provimeve

Siç shihet nga figura e mësipërme afati për paraqitjet e provime është i hapur dhe studenti mund
te paraqet kurset ne te cilat i ka përgatitur duke klikuar ne butonin Paraqit provimet dhe do te hapet
një mesazh informues se A dëshironi qe te paraqitni provimin e kësaj lende? Nëse po kliko Paraqit!
përndryshe Anulo.

Fig. 36 Mesazh informues

Fig. 37 Mesazh konfirmimi se Provimi është paraqitur

Fig. 38 Paraqit e provimeve

Pas paraqitjes se provimit dhe mbajtjes se ti na profesori, ne momentin kur i njëjti i vendos notat
ne SEMS, tek forma Qeq Lëndët ne liste do te shfaqet nota e vendosur nga ana e profesorit si dhe
do te njoftohet studenti përmes emailit se nota është vendosur ne sistem.

Fig. 39 Nota e vendosur nga profesori

Në figurën e mësipërme studenti e sheh notën dhe njoftimi se nota Pas 72 orëve nota juaj do të
vendoset në transkriptë!

PROCEDURAT E MARRJES SË EKSTRAKTIT TË NOTAVE DHE
CERTIFIKATËS

Për marrjen e ekstraktit të notave dhe certifikatës së diplomimit studenti është i obliguar në
bazë të rregullores së QEQ-it të shkarkoj dhe të paguaj pagesën për Certifikate të notave në
shumen prej 2.50 Euro dhe pagesën për certifikatë të diplomës në shumen prej 5.00 Euro.
Këto pagesa mund ti shkarkoj njëjtë sikurse pagesat tjera studentore tek studenti.uni-pr.edu
ose tek notimi.uni-pr.edu Pas pagesës së bërë në Postën e Kosovës ose në ndonjërën prej
Bankave komerciale, studenti është i obliguar të dorëzojë në Administratën Qendrore
fletëpagesat brenda 5 ditëve, ku me këtë rast iniciohet procedura për Certifikatën e Diplomës
të cilin duhet të nënshkruaj Rektori i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe
Drejtori i Programit Certifikues QEQ, kurse Ekstraktin e notave e nënshkruar Zyrtari
Administrativ dhe Drejtori i Programit Certifikues QEQ.

MENYJA KTHIMI I MJETEVE
Menyja Kthimi i mjeteve ju mundëson paraqitjen e kërkeses për kthimin e mjeteve.Pasi të klikoni
në menyn Kthimi i mjeteve ju paraqitet pamja si më poshtë.

Fig. 40 Kthimi i mjeteve

Fusha RegjistriID ju vjen e mbushur me numrin tuaj të ID, dhe pasi të klikoni në butonin
ju shfaqet lista me pagesa si në figuren më poshtë.

Fig. 41 Lista me pagesa

Për ta bërë kërkesën për kthim të mjeteve mjafton të klikoni në butonin
rreshtin përkatës të pageses dhe pastaj ju hapet një modal si në figurën më poshtë.

në

Fig. 42 Kërkesa për kthim të mjeteve

Pasi ti keni mbushur të dhënat që kërkohen atëherë klikoni në butonin
dhe kërkesa juaj
është parashtruar, statusin e së cilës mund ta përcjellni tek lista si në figurën më poshtë.

Fig. 43 Statusi i kërkesës

Po ashtu ju mund edhe ta shkarkoni raportin në pdf rreth kërkesës tuaj duke klikuar në butonin
i cili hap raportin në pdf si në figurën më poshtë.

Fig. 44 Raporti i kërkeses për kthim të mjeteve

MENYJA APLIKO PËR BURSË
Menyja Apliko për bursë ju mundëson aplikimin për bursë.Pasi të keni klikuar në menyn Apliko
për bursë ju hapet pamja si në figurën më poshtë.

Fig. 45 Apliko për bursë

Procesi i aplikimit për bursë fillon duke klikuar në butonin

.Pasi të klikoni në

butonin
atëherë ju paraqitet një modal për ta zgjedhur Vitin akademik në të cilin
po aplikoni si në figurën më poshtë.

Fig. 46 Modali aplikimit për bursë

Pasi ta zgjidhni vitin akademik nga lista e paraqitur , atëherë klikoni në butonin
dhe në
qoftëse i plotësoni të gjitha kushtet e nevojshme për aplikim atëher aplikimi juaj është përfunduar
me sukses.

