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HYRJE PËR UDHËZUESIN 

Ky dokument është hartuar me qëllim prezantimi dhe shpjegimi I  hollësishëm të infrastrukturës 
së teknologjisë së informacionit të përdorur nga Uniba për çështje të tilla si Menaxhimit të të 
dhënave, komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm dhe gjithashtu procedurat, rregullat dhe 
politikat përkatëse. Në këtë dokument udhëdhimi trajtohen çështje të tilla si: Portali studentor, 
Sistemi i ri i menaxhimit të të dhënave të studentëve SIS Classter, Mësimdhënie online (Goolge 
classroom), Sistemi i automatizuar të menaxhimit të bibliotekës dhe Biblioteka online, Intranet 
dhe GSuit për komunikimit të brendshëm, Uebfaqja zyrtare e Uniba dhe nënfaqet të grupit 
Barleti, Rrjetet përkatëse sociale dhe politikat dhe standardet për trajtimin e kërkesave dhe 
përpunimin e të dhënave lidhur me secilin nga  burimet ose platformat. 

 

PARIMET E PËRGJITHSHME 

Investimi në zhvillimin dhe përdorimin e teknologjisë së informacionit në Universitetin Barleti 
është një çështje e lidhur ngushtë me vizionin dhe strategjinë e zhvillimit institucional dhe 
planin e strategjisë së dixhitalizimit të universitetit. Shërbimet dixhitale dhe infrastruktura e 
teknologjisë së informacionit në Universitetin Barleti ofrohen dhe menaxhohen bazuar në 
protokollet dhe standardet përkatëse të jashtme dhe të brendshme të cilat paraqiten në anekse 
të ndryshme bashkangjitur ktij dokumenti sipas specifikimeve përkatëse. 

Mbrojtja e të dhënave personale dhe siguria e informacionit jo vetëm si një detyrim ligjor, por 
edhe si një parim etik dhe një detyrim moral dhe institucional është në qendër të vëmendjes. 
prandaj universiteti Barleti po përmirësohet vazhdimisht dhe përdor zgjidhje teknike për këtë 
qëllim. të gjitha praktikat që lidhen me të dhënat personale dhe përpunimi i tyre në/nga faqet 
dhe portalet e universitetit praktikohen bazuar në  politikën e privatësisë të Universitetit Barleti 
në përputhje me ligjistlacioni Shqiptar dhe gjithashtu bazuar në politikat e privatësisë dhe ato 
të përdorimit të platformave të palëve të treta siç mund të jenë faqet e internetit dhe rrjetet 
sociale, brenda dhe jashtë vendit të cilët janë përgjegjës për këtë çështje ndaj universitetit si 
përdoruesi i tyre sipas legjislacionit Shqiptar dhe të vendit të origjinës. 
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SISTEMET E MENAXHIMIT TË TË DHËNAVE 

Universiteti Barleti si një universitet bashkëhor dhe novator dhe gjithashtu  bazuar në planin 
strategjik institucional ka në fokus investimin dhe përdorimin e zgjidhjeve teknologjike më të 
fundit dhe më novatore me qëllim forcimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës 
së TIK dhe ofrimin e shërbimeve në forma elektronike dhe të automatizuara. Për këtë arsye 
institucioni përdor disa platforma për menaxhimin e të dhënave dhe proceset, rregullat dhe 
politikat përkatëse. 

Më poshtë do t'ju prezantojmë me sistemet dhe platformat aktuale. 

 

PORTALI STUDENTOR 

 

UniBa aktualisht ka një sistem dixhital (Online) për çështjet akademike të studentëve që nga viti 
2016. Ky sistem mbulon çështje të tilla si: Regjistrimi dhe menaxhimi studentëve, Pedagogeve, 
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Prindërve, degëve të studimit, Lëndët, Silabuset akademike, Materialet e studimit, Oraret mësimore, 
Provimet, Pagesat e studentëve dhe Njoftimet, Etj.. 

Për informacion të detajuar mund t'i referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: 
"Manuali i përdorimit të portalit Studentor për administrim - Universiteti Barleti". 

Ky shërbim po realizohet përmes faqes https://studentportal.umb.edu.al/ 

 

SISTEMI I RI I MENAXHIMIT TË TË DHËNAVE TË STUDENTËVE (SIS CLASSTER) 

 

Sipas planit të zhvillimit, Universiteti Barleti po punon me instalimin dhe konfigurimin e një 
softwear të ri I quajtur SIS Classter i cili do të përfshijë çështjet akademike, administrative dhe 
financiare të studentëve.  

konkretisht në këtë sistem janë parashikuar funksione/shërbime kryesore (CORE) si: 

 Menaxhimi i studentëve, pedagogëve, klasave, kurseve; 

 Menaxhimi i Aktiviteteve ose Shërbime të tjera; 

 Menaxhimi i strukturës dhe të dhënave; (opsional) 

 Menaxhimi i Kolegjeve; 
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 Transferimet nga një kolegj në tjetrin; 

 Menaxhimi i Dokumenteve për Studentët, Edukatorët, Klasat, Kurse, Kontaktet; 

 Portali i Studentëve dhe aksesimi me ane të ueb i Personalizuar; 

 Portali i Prindërve dhe aksesimi me ane të ueb i Personalizuar; 

 Portali i pedagogeve/instruktorëve dhe aksesimi me ane të ueb i Personalizuar; 

 Krijimi dhe Menaxhimi i Kurrikulës së Lëndës; 

 Regjistrimi i kurseve online dhe planifikimi i kurrikulës për studentët; 

 SMS , Mesazhe të brendshme dhe Email; 

 Menaxhimi i Përdorueseve dhe Menaxhimi i Roleve; 

Për çështjet akademike (ACADEMICS) janë parashikuar funksione/shërbime si: 

 Shënimet e performancës në klasë (vërejtje, komente të menjëhershme); 

 Krijimi dhe zbatimi i orarit; 

 Transkriptet, Notat dhe Llojet e vertetimeve ose raportimeve; 

 Provimet , Planifikimi dhe Vleresimi; 

 Menaxhimi i Pjesëmarrjeve dhe Mungesave; 

 Statistikat për Pjesëmarrjen; 

 Detyrat ditore dhe Detyre shtepie; 

 Vlerësimi Përshkrues; 

 Menaxhimi i Rezultateve dhe Aftësive; 

 Menaxhimi i Provimeve dhe Detyrave; 

  Mungesave Automatike ; 

 Vertetime; 

 Menaxhimi I materialeve të Kurseve; 

 Planprogrami i lëndës (Syllabus), Struktura dhe Menaxhimi i Progresit; 

 Format e Personalizuara, Pamjet, Raportet (Vertetime) , Fushat e personalizuara; 

 Sistemi i Plotësueshëm i Vlerësimit / Shënimit; 
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 Analiza dhe Vlerësime; 

 Llogaritja e Notave Shumëvjeçare dhe Transkriptet; 

 Menaxhimi i Seancave Ditore - Shënimi dhe  Materiali (i avancuar); 

 Menaxhimi ndërinstitucional; 

 Mjete të Integruara të Raportimit të MS; 

Për çështjet menaxheriale (CRM) janë parashikuar funksione/shërbime si: 

 Menaxhim i avancuar i të dhënave të regjistrimit dhe Demografike; 

 Email, bulletin (Newsletter), njoftime, SMS; 

 Rrjedhat e punës për ngjarjet dhe miratimet; 

 Njoftimet e Portalit; 

 Kalendarët për studentë, pedagog, punonjës dhe Seksionet; 

 Ngarkimi i Dokumenteve; 

 Menaxhimit Veprimet, Takimet, Vërejtjet, Incidentet, Reagimet; 

 Classter Online Takime / Takime (Prindër-Pedagog); 

 Menaxhimi i Kartave RFID Personal të Studentit; (Opsional) 

 Mesazhe massive; 

 Krijimi I eventeve dhe menaxhimi I tyre; 

 Aktivitete ne klase dhe mbledhje; 

 Menaxhimi I Incidenteve qe mund te ndodhin gate perdorimit ; 

 Mjetet moderne të komunikimit me mesazhe të brendshme midis studenteve, pedagogeve dhe 
prindërve me specifike dërgimin e të drejtave për secilin subject; 

 Portali i Alumni; 

Dhe për çështjet financiare (BILLING) janë parashikuar funksione/shërbime si: 

 Faturimi (Faturimi & Pagesa, planet e pagesës, financiare, marrëveshje); 

 Faturimi i avancuar (përfshirë planet e pagesave të automatizuara dhe këste, faturim automatik 
etj.); 

 Të ardhurat - Menaxhimi i tarifave; 
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 Përllogaritjet dhe Mjetet e Lidhjes GL; 

 Pagesat online të tarifave të Universitetit; (Opsional) 

 Menaxhimi i Politikave dhe Rregullave të Zbritjes, Uljet, Çeqet dhe Kartat e Kreditit; 

 Dërgimi automatik i kuponëve dhe dokumenteve me email; 

 Llogaritja e automatizuar e reduktimeve në rast të Vonesës ; 

 Raportimi i të dhënave financiare në Pamjet e Rrjetit dhe në Formatet (skedarët pdf, excel ose 
edhe word); 

 Format e Personalizimit, Pamjet, Raportet, Fushat e personalizuara; 

 Integrimi me Microsoft Dynamics 365 ; 

 

Për informacion të detajuar mund t'i referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: 
"Manuali i përdorimit të SIS Classter për studentët - Universiteti Barleti". 

Gjithashtu në lidhje me çështjet teknike dhe arkitekturën e sistemit mund t'i referoheni 
materialit në pjesën "Anekset" me titull: "Manuali Teknik dhe Arkitekturës SIS Claster - 
Vertitech", të vënë në dispozicion nga kompania e cila është ofruesi i shërbimit. 

Për çështjet e privatësisë së të dhënave, është bërë një përkthim nga pjesa përkatëse e Manuali 
Teknik dhe Arkitekturës SIS Claster në gjuhën shqipe për cdo rast. Këtë dokument mund ta gjeni 
në pjesën "Anekset" me titull: " Politika e privatësisë SIS Classter - Vertitech". 

Ky shërbim do të realizohet përmes faqes https://umb.classter.com/ 
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MËSIMDHËNIE ONLINE (GOOLGE CLASSROOM) 

 

Ne po jetojmë në një botë të kompjuterizuar. Bota sot po përparon me shpejtësi në rrugën e 
shfrytëzimit, me numrin gjithnjë e në rritje të aplikacioneve  që përdoren për të komunikuar 
dhe për të dhënë njohuri. Në një klasë tradicionale, përvetësimi i njohurive është i kufizuar në 
informacionin që ka pedagogu dhe atë në të cilin ata mund të kenë qasje. Sidoqoftë, lidhja e 
studentëve me botën e jashtme rrit aftësinë e tyre për të ndërtuar njohuri të reja.Klasa 
tradicionale siç e dimë se po fillon të bëhet e shurdhër për t'i hapur rrugë teknologjisë së re dhe 
klasave të kompjuterizuara. 

Universiteti Barleti nga fakti qe studentët e sotëm presin më shumë fleksibilitet, mënyra 
alternative dhe plotësuese në mësimdhënie, ka praktikuar përdorimin e një prej platformave të 
njohura ndërkombëtarisht për klasa virtuale dhe mësimi online (Google Classroom) që lejon 
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pedagogët dhe studentët të përdorin dhe aksesojnë online materialet mësimore të lëndës 
ashtu sikurse dhe të përdorin shumë mjete të dobishme për të përmirësuar ndjeshëm përvojën 
e të nxënit.  

Gjithashtu për të lehtësuar procesin, janë hartuar manuale për studentët dhe pedagogët dhe 
janë krijuar video tutoriale për përdorimin e platformës. 

Këto materiale janë të aksesueshme përmes uebfaqe: https://online.umb.edu.al/ dhe 
gjithashtu nga kanali youtube i Universitetit Barleti: https://www.youtube.com/user/umb2005 

Për informacion të detajuar mund t'i referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: 
"Manuali i përdorimit të Google Classroom për studentët - Universiteti Barleti" dhe "Manuali i 
përdorimit të Google Classroom për pedagogët - Universiteti Barleti". 

Gjithashtu për video tutorialet mund t'i referoheni linkave: 

Universiteti Barleti - Google Classroom - Materiali 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=DCjTksNfLBg 

Universiteti Barleti - Google Classroom - Materiali 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=hbV4CE75awE 

Universiteti Barleti - Google Classroom - Materiali 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wm59jDHJ0xY 
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BIBLIOTEKA ONLINE 

 

Biblioteka online, është një shërbim dedikuar studentëve dhe stafit akademik të Universitetit 
Barleti. Ofrimi i burimeve online, mbështetje profesionale, menaxhim online të kërkesave dhe 
udhëzime për të gjithë studentët dhe stafin akademik është qëllimi kryesor i kësaj platforme.  

Koleksioni përbëhet nga burime të ndryshme të shtypura dhe elektronike në fushën e 
ekonomisë, juridikut, arkitekturës, shkencave politike, psikologjisë, sociologjisë, të turizmit, 
edukimit fizik, sporteve etj. Përveç koleksionit të librave për shfrytëzimin e literaturës 
akademike, në bibliotekë ofrohen dhe tituj të shumtë të librit artistik. 

Per kete arsyje, është ndërtuar një platformë online me mundësi për menaxhimin e bibliotekës 
(Library Management System). Pra një sistem i bazuar në ueb ku mund të menaxhohen libra të 
kategorive të ndryshme, të menaxhohen anëtarë të llojeve të ndryshme dhe të menaxhohen 
me lehtësi leshimin / kthimin e librave.  Platforma ofron të gjitha opsionet e nevojshme për 
anëtarët në mënyrë që procesi i kërkesave drejtuar bibliotekës të jetë sa më i lehtë dhe 
automatizuar. 

Për informacion të detajuar mund t'i referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: 
"Platforma e bibliotekës online - Universiteti Barleti". 
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Ky shërbim po realizohet përmes faqes https://biblioteka.umb.edu.al/ 

Përveç platformës së bibliotekës online të Universitetit Barleti, në faqen e internetit të 
bibliotekës në link: https://www.umb.edu.al/biblioteka.html , jane afishuar burime të tjera 
online në të cilat studentët ose stafi akademik mund t'i kenë akses thjesht duke klikuar në 
lidhjen përkatëse. 
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SISTEMET E KOMUNIKIMIT TË BRENDSHËM 

Universiteti Barleti disponon sisteme të koordinuara të informacionit dhe platforma menaxhimi 
administrative dhe gjithashtu edhe për pjesën akademike. Ekzistojnë platforma e menaxhimit 
të studentëve siç është ajo e portalit studentor, sistemi i menaxhimit akademik Classter e 
platforma Classroom. Sistemi për komunikimin e brendshëm përfshin komunikimin online me 
platformat e vëna në dispozicion si dhe me anë të intranetit të monitoruar nën domain të 
universitetit (umb.edu,al) dhe komunikimi me publikun nëpërmjet site zyrtar, mediave sociale 
etj. UniBa publikon online në www.umb.edu.al të dhënat e nevojshme në lidhje me programet 
mësimore, ofertat akademike, strukturën dhe funksionimin e institucionit si dhe 
dokumentacionin ligjor të tij. 

Për mirëfunksionimin e këtyre sistemeve janë krijuar databaza për informacionin financiar, për 
studentët e stafin e universitetit. Zyra e TIK është përgjegjëse për administrimin e Sistemeve të 
Informacionit. 

 

KOMUNIKIM ME EMAIL 

 

Universiteti Barleti dhe njësia e TIK, ofrtojnë mjetet e nevojshme të produktivitetit dhe 
bashkëpunimit për të gjitha mënyrat se si ne në UniBa punojmë. Nuk ka dyshim që G Suite 
është mjeti më i vlefshëm që ne përdorim në format tona të komunikimit, pasi ofron 
mbështetje, bashkëpunim, organizim, produktivitet etj. 
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Nëpërmjet përdorimit të G Suite dhe të gjitha planeve të përfshira aty, komunikimi zyrtar në 
UNIBA sigurohet nëpërmjet emailit të personalizuar për universitetin (Gmail Tool), duke 
përfshirë dhe mjete të tjera bashkëpunimi dhe komunikimi si Calendar, GoogleMeet, Chat, 
Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites etj. 

Me përdorimin e planit G Suite, punonjësit e UniBa kanë 30 GB hapësirë ruajtëse dhe një 
adresë emaili të personalizuar sipas domain-it të universitetit (emër.mbiemër@umb.edu.al) etj.  

Të gjitha menaxhimet e llogarive të krijuara në GSuite, menaxhohen nëpërmjet llogarisë së 
administratorit të sistemit (përgjegjësi i TIK), i cili shton përdorues të rinj, i menaxhon ata duke i 
dhënë attribute të ndryshme në varësi të pozicionit të punës dhe departamentit dhe gjithashtu 
mund të aksesojë informacionin në lidhje me herën e fundit kur një përdorues është 
identifikuar në email-in e tij dhe kohën që e ka përdorur. 

Për informacion të detajuar lidhur me përdorimin dhe komunikimin me email në Universitetin 
Barleti , mund t'i referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: "Manuali i përdorimit të 
GSuit - Universiteti Barleti". 

 

INTRANET UniBa 
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I gjithë komunikimi në Universitetin Barleti mundësohet nëpërmjet rrjetit privat të brendshëm 
të tij (Intranetit). Nëpërmjet tij, ndahen në mënyrë të sigurt informacionet e universitetit dhe 
burimet kompjuterike prej nga nisen këto informacione. Intraneti mundëson gjithashtu për të 
punuar në grupe, për të kryer telekonferenca, për ti lejuar punonjësit tanë të aksesojnë 
lehtësisht informacione të rëndësishme, linqe, aplikacione, forma dhe të dhëna të tjera nga 
rekordet e databazës sonë. 

Databaza e UniBa përfshin gjithashtu të gjithë të dhënat e punonjësve që kanë akses 
drejtpërdrejt në rrjet, duke ruajtur kështu edhe sigurinë e intranetit. Një intranet i sigurt dhe i 
besueshëm kërkon patjetër një server në internet që menaxhon kërkesat për të dhënat e 
pritura në server. Për këtë arsye, në UniBa ekzistojnë dy servera të lidhur në internet, ku 
gjenden dhe ruhen skedarët e kërkuar prej nga merren dhe dërgohen informacionet tek 
përdoruesi i duhur. Të dy serverat, funksionojnë në mënyrë sinkrone duke siguruar ruajtjen dhe 
sigurimin e backup-it të të dhënave. Sistemi i menaxhimit të serverit kontrollon gjithashtu 
krijimin, planifikimin dhe menaxhimin e përmbajtjes në intranet. 

Web serveri i intranetit përdor TCP/IP, HTTP dhe protokolle të tjerë të internetit. Në mënyrë 
tipike, në intranetin tonë mundësohen edhe lidhjet përmes një ose më shumë kompjuterëve 
me internetin e jashtëm dhe burimet e jashtme. 

Për të ruajtur dhe siguruar intranetin e UniBa, ne përdorim Firewall i cili ruan dhe kontrollon 
komunikimin e internetit të jashtëm dhe intranetin tonë. Nëpërmjet tij, ne gjurmojmë të gjitha 
paketat e të dhënave hyrëse dhe dalëse për të konfirmuar se nuk përmbajnë kërkesa të 
paautorizuara ose të dyshimta, sigurojmë që viruse dhe sulme të tjera dashakeqëse të mos 
depërtojnë në intranet. 

Për informacion të detajuar lidhur me përdorimin dhe komunikimin me Intranet në 
Universitetin Barleti , mund t'i referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: "Manuali i 
përdorimit të Intranet - Universiteti Barleti". 
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SISTEMET E KOMUNIKIMIT TË JASHTËM 

Komunikimet e jashtme në Universitetin Barleti, përveç kanalit të komunikimit dixhital E-mail, 
realizohen edhe përmes faqes ueb www.umb.edu.al, nën-faqeve përkatëse dhe rrjeteve 
sociale. 

Më poshtë do t'ju prezantojmë me këto kanale komunikimi dixhitale. 

 

UEBFAQE UNIBA (www.umb.edu.al) 

 

Faqja kryesore e UniBa është një portal qendror i cili ka një funksion ndërlidhse të seksioneve 
dhe faqeve nën domain-in www.umb.edu.al dhe përmbajtja e saj, përveç pjesës informative 
standarte institucionale, sigurohet nga përmbledhja e seksioneve dhe faqeve nën këtë domain. 

Seksioni i informacionit organizohet përmes menutë në krye të faqes si: 

Universiteti UniBa: https://umb.edu.al/universiteti-uniba.html 

Grupi Barleti: https://umb.edu.al/barleti-group.html 

Dossier: https://umb.edu.al/dossier-ub.html 
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Pranimet: https://www.umb.edu.al/pranimet.html 

Akademike: https://www.umb.edu.al/akademike.html 

Kërkimi shkencore: https://www.umb.edu.al/kerkimi-shkencor-ne-ub.html 

Karriera: https://www.umb.edu.al/karriera.html 

Industritë: https://www.umb.edu.al/industrite.html 

Zyrat Administrative si: 

Administratori i Deleguar: https://www.umb.edu.al/administratori-i-deleguar.html 

Sigurimi i Cilësisë: https://www.umb.edu.al/sigurimi-i-cilesise.html 

Vlerësimi i performancës: https://www.umb.edu.al/mps.html 

Sekretari i Përgjithshëm: https://www.umb.edu.al/sekretari-i-pergjithshem.html 

Zyra e menaxhimit të burimeve njerëzore: https://www.umb.edu.al/zyra-e-menaxhimit-te-
burimeve-njerezore.html 

Qendra TIK: https://www.umb.edu.al/qendra-tik.html 

Zyra Legale: https://www.umb.edu.al/zyra-legale.html 

Zyra e Financave: https://www.umb.edu.al/zyra-e-financave.html 

Multimedia dhe Komunikim: https://www.umb.edu.al/multimedia-dhe-komunikim.html 

Lidhjet e shpejta si: 

Politikat e privatësisë të Universitetit Barleti: https://www.umb.edu.al/privacy-policy.html 

Matura Shtetërore: http://matura.akp.gov.al/Hyrje.aspx 

Portali E-Albania: https://e-albania.al/ 

Ministria e Arsimit dhe Sportit: https://arsimi.gov.al/ 

Portali U-Albania: https://ualbania.al/ 
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Katalogu i kurseve: 

https://www.umb.edu.al/select-programin-e-studimit.html 

 

Kjo faqe paraqet të gjitha programet të studimit aktive të ofruara nga universiteti duke 
përfshirë informacion të detajuar për secilin program siç janë: Përshkrimi i Programit, Plani 
mësimor, Pranimi, Karriera, Tarifat dhe broshura promocionale e informative. 

 

Arkiva e lajmeve dhe aktiviteteve sipas viteve akademike: 

https://www.umb.edu.al/news-list/2021-2022/1.html 

Në këtë pjesë të faqes janë të gjitha lajmet dhe njoftimet / aktivitetet e publikuara nga 
universiteti që nga viti akademik 2007 – 2008. 
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Përmbajtja e faqes së internetit të universitetit është aktualisht në gjuhën shqipe pasi ne 
jemi duke punuar me versionin e ri të faqes në internet dhe paralelisht me përkthimet e 
përmbajtjes në gjuhën angleze. Por sektori ndërkombëtar, ku anglishtja është primare tani 
është publik si në shqip ashtu edhe në anglisht: http://international.umb.edu.al/ 
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UEBFAQET E GRUPIT BARLETI 

Struktura e faqeve të internetit të Grupit Barleti përfshin faqet e Universitetit Barleti dhe nën-
faqet përkatëse siç janë: 

Faqja e Universitetit Barleti: http://umb.edu.al/ 

Faqja e fakultetit të Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë: http://feqd.umb.edu.al/ 

Faqja e fakultetit të Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit: http://fshsts.umb.edu.al/ 

Faqja e fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative: http://fshaik.umb.edu.al/ 

Programi i Bashkimit Evropian Erasmus + : http://international.umb.edu.al/ 

Kampusi Universitar: http://campus.umb.edu.al/ 

Zyra e Dekanit të Studentëve: http://students.umb.edu.al/ 

Barleti Online: http://online.umb.edu.al/ 

Biblioteka Online: https://biblioteka.umb.edu.al/ 

Portali Studentor: http://studentportal.umb.edu.al/ 

Institute Qendra dhe iniciativa si: 

Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit ``Barleti``: http://bird.al/ 

Shoqata Barleti: http://shoqatabarleti.al/ 

Instituti Shqiptar për Çështje Publike: http://aipa.al/ 

Instituti Adriapol: http://adriapol.al/ 

Instituti I Edukimit Barleti: http://education.umb.edu.al/ 

YouthAct: http://youthact.al/ 

Qendra e Trajnimit dhe Testimit Barleti: http://bttc.umb.edu.al/ 

BarletiHub: https://barletihub.umb.edu.al/ 

Unesco Chair: http://unescochair.umb.edu.al/ 
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Education USA: https://www.educationusa.al/ 

Karta Rinore: http://kartarinore.al/ 

CityLab: http://citylab.al/ 

TripleCity: https://triplecity.al/ 

Business Terminal: https://business-terminal.triplecity.al/ 

DiginHub: https://diginhub.al/ 

Steam FabLab: http://steam-fablab.umb.edu.al/ 

Creative Garage: https://creativegarage.al/ 

Arki Lab: http://arki.al/ 

Smart City: http://adriapol.al/smart-city/ 

Creative Economy: http://adriapol.al/creative-economy/ 

 

RRJETE SOCIALE 

Media Sociale Institucionale përfshin faqe të ndryshme, nënfaqe, profile, projekte dhe bashkësi 
virtuale që janë krijuar posaçërisht në emër të UniBa, dhe që ekzistojnë për të shërbyer si 
komunikime zyrtare të UniBa. Krijimi dhe përdorimi i llogarive të mediave sociale në emër të 
UniBa është për përdorim profesional, të tilla si për qëllime arsimore, kërkimore, shërbimi, 
operacionale, marketingu dhe menaxhimi. 

Po kështu, të dhënat, zëri, imazhet, videot dhe lidhjet e postuara ose transmetuara nëpërmjet 
burimeve të teknologjisë së UniBa-s janë të kufizuara për të njëjtat qëllime. 

UniBa ka këto faqe aktive që janë brenda kontrollit të drejtpërdrejtë të institucionit, UniBa 
mban një interes të vecantë për mënyrën se si është portretizuar nëpërmjet tyre. Mediat 
sociale përdoren për të rritur komunikimet, duke i dhënë vlerë grupit të synuar të Universitetit. 
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Për informacion të detajuar lidhur me përdorimin dhe komunikimin në rrjete sociale , mund t'i 
referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: "Procedurat dhe standardet për 
komunikimet dhe publikimet ne Rrjete Sociale - Universiteti Barleti". 

Universiteti Barleti është aktualisht i pranishëm në rrjetet sociale dhe profesionale si më 
poshtë: 

Facebook @universitetibarleti - https://www.facebook.com/universitetimarinbarleti 
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Instagram @universitetibarleti - https://www.instagram.com/universitetibarleti/?hl=en 
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Twitter @ubarleti - https://twitter.com/UBarleti 
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LinkedIn @universitetibarleti -  https://www.linkedin.com/company/universiteti-barleti/ 
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Youtube - https://www.youtube.com/user/umb2005 

 

 

POLITIKAT E MENAXHIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

Për menaxhimin e shërbimeve të TI-së në Universitetin Barleti si dhe për të realizuar 
operacionet e ndryshme, janë të domosdoshme politikat dhe procedurat e TI-së. Gjithashtu, 
ekzistojnë mekanizma që sigurojnë që këto politika dhe procedura janë duke u ndjekur. Në 
kuadër të procedurave dhe punës, ekziston dhe planifikimi strategjik i TI-së i cili shërben për të 
menaxhuar dhe drejtuar të gjitha burimet e TI-së, krahas me prioritetet dhe strategjitë e vetë 
Universitetit Barleti për arritjen e objektivave të tij. Strategjia përfshin një plan të veprimit për 
arritjen e qëllimeve të përcaktuara. Me qëllim të përcjelljes së progresit të arritur, janë krijuar 
dhe mekanizmat që monitorojnë dhe raportojnë në mënyrë të vazhdueshme për nivelin e 
zbatimit të strategjisë së TI. UniBa ka një strukture organizative, ku roli dhe përgjegjësitë e TI-së 
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janë të përcaktuara qartë si një nga sektorët më me përgjegjësi. Për të përmbushur standardet 
dhe në fushën e  TI-së, Universiteti Barleti synon t’i harmonizojnë projektet e tij nga planifikimi, 
organizimi, koordinimi, monitorimi dhe mirëmbajtja. Kjo ndikon në organizimin e menaxhimin 
më të mirë të investimeve në çdo sector të tij si dhe shërbimet e ofruara do të ndikonin 
drejtpërsëdrejti në lehtësimin, avancimin dhe përmirësimin e punës dhe jetës në univeristetin 
tonë. 

Faqet ueb dhe rrjete Sociale perkatese të Universitetit Barleti dhe Barleti Group menaxhohen 
sipas një rregulloreje të brendshme në lidhje me politikat, standardet dhe procedurat e 
komunikimit për ueb. 

Për informacion të detajuar lidhur me Faqet ueb mund t'i referoheni materialit në pjesën 
"Anekset" me titull: "Procedurat dhe standardet për komunikimet dhe publikimet ne Uebfaqe 
– Universiteti Barleti". 

Për informacion të detajuar lidhur me Rrjete Sociale dhe Marketingu Dixhital mund t'i 
referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: "Procedurat dhe standardet për 
komunikimet dhe publikimet ne Rrjete Sociale – Universiteti Barleti". 

Për informacion të detajuar lidhur me zyren TIK mund t'i referoheni materialit në pjesën 
"Anekset" me titull: " Procedurat dhe standardet për komunikimet me zyren TIK – Universiteti 
Barleti". 

Përmbajtja e uebit dhe materiali vizual tekstual dhe audio në rrjetet sociale publikohen në 
përputhje me politikat e privatësisë të Universitetit Barleti dhe parimet etike sipas kërkesave të 
personave përgjegjës për përgatitjen e tyre dhe gjithashtu politikave të përdorimit dhe 
privatësisë së rrjeteve sociale të cilët janë përgjegjës për këtë çështje ndaj universitet si 
përdoruesi i tyre. 

 

PËRDORIMI DHE KONFIDENCIALITETI 

Përdorimi i faqeve të internetit, sistemet e menaxhimit dhe rrjeteve sociale dhe çështja e 
konfidencialitetit praktikohen dhe zbatohen në përputhje me politikat e menaxhimit dhe 
privatësisë institucionale të universitetit Barleti që lidhen me to dhe gjithashtu politikave të 
përdorimit dhe privatësisë së rrjeteve sociale të cilët janë përgjegjës për këtë çështje ndaj 
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universitet si përdoruesi i tyre. Politikat e Privatësisë e Universitetit Barleti jane publikuar 
gjithashtu në faqen ueb  të Universitetit Barleti në link: http://www.umb.edu.al/privacy-
policy.html. 

Për informacion të detajuar mund t'i referoheni materialit në pjesën "Anekset" me titull: 
"Politikat e Privatësisë e Universitetit Barleti". 

 

PARIMET ETIKE 

Qëllimi i një politike të mrarketingut është të vendosë pritshmëritë për sjellje të përshtatshme 
dhe të sigurojë që publikimet e një punonjësi nuk do ta ekspozojnë UniBa ndaj problemeve 
ligjore ose turpit publik. 

Politikat e etikës në marketing përfshijnë direktiva kur një punonjës duhet të identifikojë veten 
si përfaqësues i kompanisë në media, rrjete sociale, faqe ueb, Email dhe të tjera platforma si 
dhe rregulla për llojet e informacionit që mund të ndahen. 

Në përgjithësi ata duhet të përdorin publikimet që përmbajnë çdo referencë për situatën e tyre 
të punës me përgjegjësi, respekt dhe konstruktivitet. Ata gjithashtu duhet të bashkëpunojnë 
brenda ligjit që rregullon shkeljet e komunikimit. Çdo shkelje e ligjit që rezulton nga përdorimi i 
publikimeve që nuk lidhen me punën mund të ketë një ndikim në aftësinë e tyre për t'u 
punësuar në një shërbim të kujdesit dhe për t'u trajtuar në përputhje me rrethanat. 

Stafi këshillohet që të diskutojë mbi zonat e mundshme të konfuzionit me menaxherin e 
marketingut. Ata duhet të marrin aprovimin për të publikuar/dërguar dhe/ose postuar çdo 
material dhe informacion të rëndësishëm në lidhje me punën, veçanërisht kur ka shkelje të 
mundshme të mbrojtjes së të dhënave dhe konfidencialitetit. 
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ANEKSET 

 Procedurat dhe standardet për komunikimet me zyren TIK - Universiteti Barleti 

 Manuali i përdorimit të GSuit - Universiteti Barleti  

 Manuali i përdorimit të Intranet - Universiteti Barleti 

 Manuali i përdorimit të portalit Studentor për administrim - Universiteti Barleti  

 Manuali i përdorimit të SIS Classter për studentët - Universiteti Barleti 

 Manuali Teknik dhe Arkitekturës SIS Claster - Vertitech 

 Politika e privatësisë SIS Classter - Vertitech 

 Manuali i përdorimit të Google Classroom për studentët - Universiteti Barleti 

 Manuali i përdorimit të Google Classroom për pedagogët - Universiteti Barleti 

 Platforma e bibliotekës online - Universiteti Barleti 

 Procedurat dhe standardet për komunikimet dhe publikimet ne Uebfaqe - Universiteti 
Barleti 

 Procedurat dhe standardet për komunikimet dhe publikimet ne Rrjete Sociale - 
Universiteti Barleti 

 Politikat e Privatësisë e Universitetit Barleti 

 

 

 



 

E.Kazia 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



 

E.Kazia 

 

HAPI 1 
 
 

 
HAPI 2 
 

 
 
 



 

E.Kazia 
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HAPI 4 –KLIKOJME MBI PROGRAMIN E STUDIMIT  
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E.Kazia 

DHE AKSESIMI I GOOGLE 

CLASSROOM 
 

*Aktualisht secili pedagog i Univesitetit Barleti mund të aksesojë llogarinë e 

tij me domain @umb.edu.al  

*Për të marrë kredencialet tuaja mjafton të kontaktoni me email në adresën 

ict.center@umb.edu.al : 

1. Fillimisht,hapni adresën tuaj të emailit (kjo e fundit duhet të jetë medoemos 
@umb.edu.al ), psh: emër.mbiemer@umb.edu.al 

Klikoni në ikonën Google Apps  dhe në listën e aplikacioneve zgjidhni  

2. Përzgjidhni adresën e emailit (theksojmë qe duhet te jete me domeinin @umb.edu.al ose 

@gmail.com) me të cilën dëshironi të vijoni, ose nëse ajo është e përzgjedhur automatikisht (si 

në foton e mëposhtme) klikoni  

Krijimi i një llogarie (Account) 

mailto:ict.center@umb.edu.al
mailto:emër.mbiemer@umb.edu.al


 

E.Kazia 

3. Përzgjidhni rolin që do të kryeni (I’m a teacher) 
 

 

 

4. Në dritaren e mëposhtme klikoni mbi butoni  dhe më pas përzgjidhni  
 



1 Është fushë e detyrueshme për t’u plotësuar 

 

 

5. Plotësoni të dhënat e klasës suaj (emërtimin e klasës1, semestrin, lëndën dhe sallën ku 
zhvillohet normalisht mësimi, psh: UniBa: TEKNOLOGJI INFORMACIONI, SEMESTRI I,B11) 

dhe në fund klikoni mbi  
 

 
 

6. Klasa e krijuar (me pamje si më poshtë) ka një kod, me të cilin pedagogu mund të pajisë çdo 
student që duhet të jetë pjesë e asaj klase 

 
 

 

                                                             
 



1 Është fushë e detyrueshme për t’u plotësuar 

 

 

Për të shfaqur kodin e kësaj klase klikoni mbi butoni  Display 

 

 
Ashtu sikurse mund te gjeneroni dhe linkun per tu lidhur me Google 
Meet.Sigurohuni qe te jete i aksesueshem per studentet pra te jete ON. 

 

 
 
 
 
 
 



1 Është fushë e detyrueshme për t’u plotësuar 

 

 

 
 
Ne momentin qe klikoni mbi butonin Generate meet Link dhe linku do 
gjenerohet do mund qe te aksesoni butonin visible to students si me poshte : 
 

 
 
  



1 Është fushë e detyrueshme për t’u plotësuar 

 

 

 
Në rubrikën e parë -STREAM  

 

Stream është vendi ku studentët mund të shikojnë dhe te kene akses  në njoftime, detyra, 

tema diskutimi dhe komente. Nëse mundësohen nga mësuesi, studentët gjithashtu mund të 

komentoje ne postime dhe te fshije komente.  
 
 
 

Vendosja e një njoftimi 

 

1. Klikoni në një klasë 

2. Tek seksioni Stream pervec se te marrim informacione ne lidhje me kodin e klases,mund ta 
perdorim per njoftime apo diskutime te ndryshme per te krijuar interaktivitet. 

 

3. Në kutinë Share with your class, vendosni mesazhin/njoftimin  tuaj. 

4. Për ta publikuar menjehere klikoni POST 

 

 
 
 
 
 
 



2 Adresat e studentëve duhet të jenë @umb.edu.al 

 

 

 

Mund te shtojme tek butoni ADD  poshte Share something with your class 

 
Attach a File From Your Computer 

 

 
1. Klikoni në ikonën 
2. Klikoni Select files from your computer, 
Gjeni dokumentin në kompjuter, dhe më pas aksesojeni dx here dokumentin. 
3. Klikoni Upload. 

 

 
Attach a File From Google Drive 

 
1. Klikoni në ikonën e Google Drive 
2. Selektoni dokumentin dhe klikoni Add 

 

 
Attach a Youtube Video 

 
1. Klikoni ikonen e Youtube 
2. Gjeni videon të cilën doni të bashkëngjisni dhe klikoni Add 

 

 
Attach a Link 

 
 

1. Klikoni në ikonën e linkut 
2. Vendosni linkun në kutinë Link 

3. Klikoni ADD LINK 



2 Adresat e studentëve duhet të jenë @umb.edu.al 

 

 

 
 

 

Klikoj per te vendosur njoftimin  
 

 

 

 

 
Në mënyrë alternative mund ta ruani si Scheduled duke e skeduluar qe te 

mund te shperndahet ne nje date dhe orar te percaktuar për ta përdorur më 

vonë. 

 

 



2 Adresat e studentëve duhet të jenë @umb.edu.al 

 

 

 

 
SHTIMI I STUDENTËVE TË KLASËS BËHET ME DY MËNYRA: 

 
 

1. Nëpërmjet pajisjes së studentit me kodin e klasës  

2. Nëpërmjet rubrikës , ku shtimi i studentëve bëhet duke klikuar mbi  

 

 

 

6.1.1. Pasi keni klikuar mbi simbolin , mund të zgjidhni adresat e studentëve 2(nëse i 
keni ata në listën e kontakteve tuaja) ose mund të kopjoni adresat nga një skedar Excel 
dhe me pas t’i ngjisni, psh: 

 

 

 

Kopjoni adresat nga skedari Excel 

 

 

 

 



2 Adresat e studentëve duhet të jenë @umb.edu.al 

 

 

 

 

 

Klikoni mbi simbolin  dhe ekzekutoni komandën Paste 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Klikoni mbi Add recipients dhe më pas Invite 
 
 

 

 



Manual Google Classroom 

7 

 

 

7. Në listën e studentëve të ftuar, emrat e tyre qëndrojnë të zbehtë deri në momentin që ai/ajo pranon 
ftesën tuaj 
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SHTIMI I NJE TEME /TOPIC 
 
 

Tek rubrika e dyte Classwork kemi butonin  
 

1. Klikoni në të majtë në  butonin  

2. Vendosni emrin e temës në kutinë që shfaqet 

3. Klikoni butonin Add. 
 

 
 
 



Manual Google Classroom 
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SI MUND TE VENDOSIM MATERIALE BRENDA NJE TEME /TOPIC. 
 

 
 
 
 

Klikojme CREATE -MATERIAL. Vendosim titullin,nje pershkrim te shkurter ,nese duam te shtojme doc klikojme add 
ose nese duam te krijojme direkt me Google docs,forms etc klikojme create. Nese nuk duam ta integrojme gjekundi 
materialin ,pra thjesht te shfaqet tek seksioni classwork i pa organizuar ,e leme sic eshte No topic. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Manual Google Classroom 
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Per ta integruar materialin brenda nje topic te caktuar klikojme te Topic ne te djathte dhe zgjedhim tek cili nga topic 
qe ne kemi krijuar duam te integrohet materiali (psh java 1,java 14) 
 
 
ose nese duam te krijojme nje topic te ri njekohesisht me materialin klikojme Create Topic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual Google Classroom 
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VENDOSJA E NJË DETYRE 

 
1. Klikoni në një klasë qe keni krijuar.Tek seksioni i dyte Classwork . 

2. Në të djathtë poshtë klikoni + dhe më pas klikoni Create assignment. 
 

 

 

Kur klikojme Assignment do na shfaqet tabela perkatese 

1. Vendosini pike detyres dhe nje deadline(daten kur duhet ta dorezojne dhe orarin). 

2. Për ta publikuar, klikoni ASSIGN. 
 
 

 

 
 



Manual Google Classroom 
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Vendosja e një Pyetje(Question) 

 

1. Po tek seksioni Classwork  Create+ Question 
 

 

 
 
 
 

Kur klikojme Question do mund te zgjedh cfare lloj pyetje dua (me pergjigje te shkurter apo me zgjedhje te shumefishte) 

ashtu sikurse edhe nese dua te vleresohet me pike kjo pyetje. 

 
 



Manual Google Classroom 
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Nese klikojme Multiple Choice do mund te shtojme opsionet lidhur me pyetjen perkatese psh > 
 
 
 



Manual Google Classroom 
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Vleresimi i nje detyre  
 

1. Klikoni në klasë mbi detyren e derguar. 

2. Klikoni opsionin Turned in / Assigned 

 

Kur klikojme mbi turned in Do të shfaqet Grading page: 

Klikoni butonin Return për të finalizuar vlerësimin e studentit. Pas këtij veprimi student do 

të njoftohet për vlerësimin e marrë. 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi 
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Vleresoni dokumentin ne detyren e ngarkuar 
 
Navigoni tek Grading page .Ngarkimi dokumentit do të shfaqet poshtë emrit të studentit, klikoni tek emri I 
dokumentit për ta hapur. 
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26 
 

 
 

Klikoni butonin Return për të finalizuar vlerësimin e studentit. Pas këtij veprimi student do 

të njoftohet për vlerësimin e marrë. 
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Modifikimi i Announcements, Assignments, dhe Quizzes që tashmë janë postuar 

 
 

1. Për ta bërë këtë klikoni butonin në të djathtë. 
 

 

Klikoni butonin Edit.  

Pasi të keni mbaruar modifikimet klikoni butonin .  

Studentet do të marrin njoftim për ndryshimet e bëra. 
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Menute: Google perdor 2 simbole ne Google Classroom, dhe ne aplikacionet e Google 
(duke perfshire dhe aplikacionet mobile) per te paraqitur menu-te dhe me shume veprime : 
 

Tre vijat= MENU (zakonisht menuja kryesore) 
 

Tre pikat = me shume veprime (opsione dhe veprime shtese per te eksploruar ) 
 
 
 

FAQJA KRYESORE E GOOGLE CLASSROOM  
 
 

 
 

 
 
 
Opsioni Edit –->mund te ndryshojme emertimin e klases 
 
Archive Kur nuk ju nevojitet më një klasë që keni krijuar, mund të arkivoni duke përdorur butonin më shumë 
veprime (tre pika). 
 
CopyMund te kopjoni nje klase me te gjitha materialet perkatese por pa studentet e asaj klase keshtu qe do 
mundeni te shtoni studente te tjere per ate lende. 
 
Fshirja e klasave: 
Për të fshirë plotësisht një klasë, së pari duhet të arkivohet. Pastaj shkoni te faqja e Klasave të Arkivuara, klikoni në 

butonin më shumë veprime  (tre pika) dhe zgjidhni fshini.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

      

      

      

MANUAL STUDENTI GOOGLE CLASSROOM 

 



 

E.Kazia 

Paraprakisht, hapninje web 
browser sipsh Google Chrome. 

Kur tekeniaksesuar Chrome, thjeshtkerkoni  per  “Google Classroom”. Ne 
menyre alternative, klikonilinkun me poshtedhe do judrejtoje direct atje.  

https://www.classroom.google.com 

Ju do tejeni ne njefaqete re 
dhe do 
teshihnidickatengjashme 
me kete. Klikoni “Go to 
Cl ”  

Do 
jukerkohettelogohenitekllogariaj
uaj e Google Classroom  

Do vendosniemailin me 
domain-in e universitetitpra 
jo emailintuaj personal 
prshemermbiemer@student.u
mb.edu.al 

Pasitevendosniemailin do 
juduhettevendosninjepassword. 
Nese do e 
ndryshonipasswordindherastis
qenuk e mbani mend do 
duhettekontaktonisuportinict.c
enter@umb.edu.al per 
teresetuarpasswordindhetjupaji
sin me nje password teri. 

 
 

Ky manual do jundihmoje ne aksesimine  Google Classroom ne universitet apo ne 
shtepi. 

 

 

 
 

 
  
 
 

https://www.classroom.google.com/
mailto:ict.center@umb.edu.al
mailto:ict.center@umb.edu.al
mailto:ict.center@umb.edu.al


 

E.Kazia 

Nesejueshtekerkuartebehenipjese e 
njeklase/lende, thjeshteklikoniikonen plus 
lartne tedjathtee cilajudrejtontevendosnikodin e 
klases/lendes. Ky 
kodduhettudergohetngapedagogu I lendes. 

Studentikonkretishteshtepjesev
etem e 1 klase/lende. Ketu 
mundteshikoniemertimin e 
lendesdhepedagogun e lendes.  

Pasiteklikonikodin e klases apo njeklaseqejeniberepjese duke pranuarftesen, do 
tegjendenitekseksioniSTREAM. Ketu do tem und teshihnicdo post apo material qe ka 
ofruarpedagogujuaj. Gjithashtu ne temajte do teshihniUpcomingprategjithadetyratqe do 
juduhettedorezonibrendaafatittepercaktuar. Per te pare detyren, thjeshtklikoni ne te. 

Postimi I pare I shfaqurtek stream eshtenjedetyre e cilaeshtengarkuartekseksioni I 
dyteCLASSWORK, dhepostimi I dyteeshtethjeshtnjenjoftim me nje material bashkelidhur. 

Ne momentinqelogoheni, do tegjendeni ne faqen e shfaqurmeposhte, 
kumundteshikonitegjitheklasatpjese e tecilavejujenipjesemarres. 

 



 

E.Kazia 

 
 
 

 

Do hapetnjedritare e re ku do tekenimundesiteeditoni duke perdorur Google 
Docs, osekeniopsionin per ta shkarkuarneseeshte e nevojshme.Cdoeditim apo 
ndryshim I bere ne document duke perdorur Google Docs do 
ruhetautomatikisht sin je kopje personale ne Google Drive-n tuaj. 

Nesejuklikonimbinje attachment/bashkelidhjeosenje material 
teofruar,doteshfaqet ne tenjejtenfaqedhenukmundteeditohetngaaty. Per 
teedituarmaterialin apo shkarkuar/kopjuarfilen, do duhetqeteklikonitrepikat ne 
qoshen e djathtelart,dheteklikoniOpen in new window. 



 

E.Kazia 

Pasiteklikonitek assignment/detyra, do teshihnidickatengjashmesimeposhte. Ne 
temajte do tem und teshikoniemertimin e detyres/assignment, Pedagoguqe e ka 
vendosurdhecdoinstruksionqenaofrohetlidhur me detyren. 

Ne tedjathte do temundteshikonicdo attachments/bashkelidhjeteofruardheopsionin per tekrijuar 
apo per tebashkengjitur file/pergjigje per tiderguarlidhur me detyrenperkatese. File I 
ofruarmundte jete qoftenje material per tuperdorursi reference ose template kujumund ta 
plotesoni. Ju mundteperdorniinstruksionet e faqes se meparshme per ta aksesuar. 

Duke klikuar “Add or create”, do tekeniopsioninosetekrijoninje document teri duke 
perdorurGoogle Docs osetengarkojmenje file qe ne duam. Sapotengarkonipergjigjetprafilen 
,thjeshtklikoni “Hand in”ose “Turn in”, atehere do tedergohetdhepedagogujuaj do temund ta 
aksesoje ate.Duke u kthyerserishttekkjofaqe, do temundteshihnicdokomentqepedagogujuaj ka 
lene per ju. Pedagogumundtjuarikthejepergjigjen per teberecdokorrigjimtemundshemperpara se 
ta ridorezoni . 

 
 

Tek seksioni I dyteClasswork ,dotemundteshikonicdo material 
/detyre/leksion/provim/link/youtuve video etjtevendosurngapedagogujuaj.Do 
jenepra ne formen e detyrave. Sic mundteshikoni me 
poshte,keminjedetyreqepretnjepergjigjenga ne . Per teklikuardetyren(assignment), 
Fillimishtklikonitekemertimi I detyresdhe me pas  “Viewassignment”. 
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G Suite lidh të gjitha aplikacionet e Google së bashku në një suitë origjinale zyre online. 
Përdorimi i GSuite në Universitetin Barleti, mundëson komunikimin me email nëpërmjet emailit 
të personalizuar nën domainin e universitetit, dokumentet mund të ndahen mes kolegësh 
nëpërmjet Google Drive, dokumentet mund të bashkëpunohen nëpërmjet Google Docs dhe 
Sheets etj.  Nëpërmjet GSuite, të njëjtat aplikacione merren së bashku dhe me atributet e 
menaxhimit dhe tiparet për ti personalizuar këto aplikacione sipas punonjësve, pozicioneve, 
detyrave etj në domeinin e universitetit. Ajo që e bën G Suite shumë efektive është mënyra se 
si është ndërtuar për bashkëpunim. Ju mund t'i ndani skedarët tuaj me këdo - edhe publikisht 
në internet, mund të redaktoni drejtpërdrejt dhe njëkohësisht me të tjerët në të njëjtën kohë 
etj. 

 

1. MENAXHIMI I GSUITE ACCOUNT 

Llogaria jonë e G Suite, administrohet nga drejtuesi i zyrës së TIK. Paneli i administrimit të G 
Suite është padyshim pjesa më e rëndësishme e llogarisë GSuite prej nga ku menaxhohen të 
gjitha settings dhe atributet e tjera. 
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Përveç të tjerave, seksioni “Përdoruesit” është ndër më të rëndësishmit, pasi këtu shtohen 
përdoruesit e rinj në llogarinë tonë të GSuite. Gjithashtu, nga këtu administratori mund të 
menaxhojë përdoruesit dhe t'u caktojë atyre atribute të ndryshme, si Pozicioni i Punës dhe 
Departamenti, si dhe të gjurmojë hyrjen e tyre të fundit dhe përdorimin e postës elektronike. 
Të gjitha atributet e sigurisë për GSuitin tonë, kontrollohen nëpërmjet menusë “Security”. Nga 
menaxhimi i passwordeve dhe monitorimi e deri tek vendosja e një Single Sign-On (SSO), ky 
seksion na mundëson që të ruajmë llogarinë e administratorit të GSuite dhe punonjësve tanë të 
sigurt.  

 

2. GOOGLE APPS 

Të gjitha aplikacionet e GSuite të lidhura me llogarinë tuaj, janë të vendosura në menunë 
Google Apps. Nga aty, ju mund të aksesoni, të modifikoni e ndryshoni të gjitha atributet e 
lidhura me secilin prej tyre. Ndër aplikacionet më të përdorshme gjatë punës së punonjësve 
tanë, janë si më poshtë: 
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2.1 Gmail 

Me anë të G Suite, ne kemi të gjitha tiparet e Gmail në domenin e UniBa, me logon e 
universitetit. Google madje na mundëson të mbajë regjistrime të log-eve të maileve të stafit 
tonë nëse është e nevojshme, ose të na lejojë të fshijmë nga distanca pajisjen e një punonjësi 
nëse humbet ose është vjedhur. Komunikimet zyrtare në UniBa mundësohen nëpërmjet 
komunikimit me emailin zyrtar të secilit punonjës, nën domeinin e Uniba. Atributet dhe të 
drejtat e secilës llogari, mundësohen nga llogaria e administratorit. Ndërkohë, në seksionin e 
Settings secili person përgjegjës i emailit të tij, mund ta personalizojë atë (fonti i tekstit, ngjyra, 
vendosja e signature etj) 

   

2.2 Google Contacts 

Kontaktet e sapo ridizenjuara të Google janë një nga gjërat më të mira në lidhje me Gmail. Kjo 
menu përdoret rrallë pasi në vend të saj përgjithësisht, ne i shtojmë kontaktet e reja dhe ato 
plotësohen automatikisht në email të ri menjëherë nga Gmail. Hapni një email dhe kontaktet 
Google janë tashmë atje, duke ju treguar detaje dhe informacione të lidhura në shiritin anësor. 
Google Contacts është një libër adresash mjaft i fuqishëm, një nga aplikacionet CRM -të më të 
mirë që mund të përdornim. 
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2.3 Google Calendar 

E gjithë puna jonë nuk ndodh thjesht pas një ekrani, kjo është arsyeja pse kemi patur nevojën e 
përdorimit të Google Calendar. Kjo pjesë e GSuite, na mundëson të menaxhojmë takimet, na 
ndihmon të planifikojmë takime kur ato janë të përshtatshme me orarin e të gjithëve dhe 
sigurohet që të mbajmë mend shumë më parë. Për më tepër, Google Calendar ndan një listë të 
thjeshtë të detyrave, Google Tasks me Gmail, si një mënyrë të thjeshtë për të menaxhuar 
gjithashtu edhe detyrat e secilit punonjës. 
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2.4 Google Docs 

 

Google Docs është, së bashku me Gmail, aplikacioni origjinal në G Suite, mjeti që na bëri të 
fillojmë hapjen e një browser për të kryer detyrat e zyrës. Është një përpunues teksti i fuqishëm 
që hap skedarët Word në mënyrë më të besueshme se shumica e applikacioneve  konkurrente 
të tij, me veçori bashkëpunimi që e bëjnë atë një nga mënyrat më të lehta për të ndërtuar një 
rrjedhë pune redaktuese sot. 

 

2.5 Google Forms 

Mund të shtoni të dhëna me dorë në fletëllogaritëset e Google Sheets, por do të ishte shumë 
më e lehtë nëse dikush e ka bere per ty. Google Forms është mjeti për këtë. Ai ësshtë një klik 
larg Google Sheet-sit tuaj, me fusha forme drag-and-drop për të mbledhur të dhënat që ju 
nevojiten. Kur vijnë përgjigjet e reja, ato automatikisht do të shtohen përsëri në spreadsheet -in 
tuaj, gati për ju që t’I analizoni më vonë. 
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2.6 Google Drive  

Na nevojitej diku për të ruajtur të gjitha dokumentet dhe tabelat gjatë punës së punonjësve 
tanë, së bashku me dokumentet e tjerë që krijohen jashtë G Suite. Google Drive në GSuite na ka 
mundësuar hapësiren e nevojshme për të bërë këtë. Me 30 GB hapësirë ruajtëse për çdo 
punonjës që ka një llogari të krijuar në GSuite ne mund të ruajmë çdo dokument që i nevojitet 
universitetit tonë dhe t'i ndajmë ato me të gjithë stafin.        
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1. RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

 Zyra e Burimeve Njerëzore është përgjegjëse për drejtimin e kërkesës drejt zyrës së TIK 
për hapjen dhe krijimin e  një llogarie të re në Intranetin e UniBa, vetëm në email dhe 
nuk pranohen kërkesa verbale apo me kanale të tjera të komunikimit. 

 Identifimikimi i përdoruesve në Intranet bëhet nëpërmjet username dhe password. 

 Mos ndjekja dhe mos respektimi i procedurave ngadalëson realizimin e kërkesave për 
krijimin e account-eve përkatëse apo dhënien e aksesit në dosjet e disponueshme në 
Intranet. 

 Dhënia e aksesit apo rolit të një accounti, është përgjegjësia e HR apo njësisë nën të 
cilën është vartës punonjësi.  

 

2. KRIJIMI I NJË LLOGARIE TË RE NË INTRANET 

Për çdo user të ri që nevojitet të krijohet në intranet duhet: 

1. Kërkesë me email nga Burimet Njerëzore drejtuar përgjegjësit të zyrës TIK në adresën e 
emailit: ict.center@umb.edu.al  

2. Të dhënat e përdoruesit si: 

2.1 Emri 

2.2 Mbiemri 

2.3 Pozicioni i punës 

2.4 Departamenti  

 

3. AKSESI I DOKUMENTEVE NË INTRANET 

 Mbarëvajtja e punës në Universitetin Barleti mundësohet edhe nga bashkëpunimi dhe fryma e 
grupit ndërmjet punonjësve të tij. Për këtë arsye, në intranetin tonë ekzistojnë edhe dosje e 
skedarë për të cilët u nevojitet aksesi i dhënë nga ana e administratorit të sistemit, në mënyrë 
që punonjësit tanë të mund të kenë akses në këto dokumente duke përcaktuar edhe të drejtat 
edhe rolet që mund të ketë gjithsecili pasi ka akses në to. 
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Secila llogari apo kompjuter, duhet të jetë identifikuar më parë me username dhe passwordin 
përkatës nën domainin e UniBa dhe më pas të mund të aksesojë dosjet dhe dokumentet për të 
cilat ka marr akses: për të krijuar, parë apo modifikuar. 
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Qëllimi i Dokumentit 
 
Qëllimi i këtij manuali është shpjegimi i mënyrës së përdorimit të platformës të portalit studentor të 

Universitetit Marin Barleti për privilegjin e Administratorit. 

Shënim: Hedhja e të dhënave në portal duhet filluar nga informacionet bazë që nevojiten për 

mirëfunskionimin, sinkronizimin dhe ndërveprimin e të dhënave me njëra-tjetrën. 

Fillimisht duhen regjistruar pedagogët, më pas degët e studimit, klasat dhe lëndët, kriteret e 

vlerësimit për provimet dhe më pas prindërit dhe studentët. Përditësimi i mëtejshëm i të 

dhënave mund të kryhet sipas nevojave. 
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1. STUDENTËT 

 Shto një student 

Duke klikuar në menunë “Shto një student” hapet një formular regjistrimi me fushat e 

nevojshme si në pamjen Nr.1 për regjistrimin e një studenti në sistem. 
 

Pamje Nr 1 
 
 

 
Shto disa studentë njëkohësisht 

Duke klikuar në menunë “Shto disa studentë njëkohësisht” hapet një formular 

regjistrimi me fushat e nevojshme për regjistrimin e disa studentëve njëkohësisht në 

sistem, si në pamjen Nr.2 
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Pamje Nr 2 

 
 

 
*Para regjistrimit të studentëve, fillimisht duhet zgjedhur dega dhe klasa përkatëse për atë 

grup studentësh. 

* Në momentin e hapjes së formularit, sistemi automatikisht gjeneron 8 fusha bosh për 

regjistrimin e studentëve. Nëse nevojiten fusha të tjera, ato mund të shtohen duke klikuar në 

butonin “Shto një rresht”. 

* Gjatë regjistrimit masiv të studentëve nëpërmjet kësaj menuje, do të regjistrohen vetëm 

informacionet bazë të studentëve në sistem. Më vonë, sipas nevojës mund të plotësohet 

profili i një studenti të caktuar, në menunë “ Informacionet e studentëve” (Për më tepër, Pika 

1.3) 

 
Informacionet e studentëve 
 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen studentët sipas degëve dhe klasave ku janë regjistruar, si në 

pamjen Nr.3. 
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Pamje Nr 3 
 
 
* Në momentin e hapjes së kësaj menuje, renditen të gjithë studentët që i përkasin degës së 

përzgjedhur. Duke klikuar në tab me emërtimet e çdo klase, renditja e studentëve do të filtrohet 

sipas klasave ku studentët janë regjistruar. 

 
* Nëpërmjet butonave “Excel” “PDF” dhe “Print” është e mundur eksportimi/printimi i listave sipas 

formateve përkatëse. 

 
* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i studentëve sipas fjalëve 

kyçe të caktuara. 

 

* Nëpërmjet butonit “Shto një student”, mund të kalohet te formulari i regjistrimit për të 

regjistruar një student të ri në sistem. 

 

* Informacionet e studentëve mund të shihen/përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit 

“veprimi” te kollona “Opsionet” për secilin student. 
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2. PEDAGOGËT 

Në momentin e hapjes së kësaj menuje, renditen të gjithë pedagogët e regjistruar 

në sistem si në pamjen Nr.4. 

 
 

Pamje Nr 4 
 
 

 
* Nëpërmjet butonave “Excel” “PDF” dhe “Print” është e mundur eksportimi/printimi i listave të 

pedagogëve sipas formateve përkatëse. 

 

* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i pedagogëve sipas fjalëve 

kyçe të caktuara. 

 
* Informacionet e pedagogëve mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit “veprimi” te 

kollona “Opsionet” për secilin pedagog. 

 

* Nëpërmjet butonit “Shto një pedagog”, hapet një dritare për të regjistruar një pedagog të ri në 

sistem si në pamjen Nr.5. 
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Pamje Nr 5 

 
 

 
3. PRINDËRIT 

 
 

Në momentin e hapjes së kësaj menuje, renditen të gjithë prindërit e regjistruar në sistem 

si në pamjen Nr.6. 

Pamje Nr 6 
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* Nëpërmjet butonave “Excel” “PDF” dhe “Print” është e mundur eksportimi/printimi i 

listës së prindërve sipas formateve përkatëse. 

 
* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i prindërve sipas 

fjalëve kyçe të caktuara. 

 
* Informacionet e prindërve mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit 

“veprimi” te kollona “Opsionet” për secilin prind. 

 

* Nëpërmjet butonit “Shto një prind”, hapet formulari I regjistrimit për të shtuar një prind 

të ri si në pamjen Nr.7. 

 
 

Pamje Nr 7 
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4. DEGËT E STUDIMIT 
 
 

 Menaxhimi I degëve 
 
 

Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha degët e studimit të regjistruara në sistem, si në 

pamjen Nr.8. 

 
 

Pamje Nr 8 
 
 

* Informacionet e degëve mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit “veprimi” 

te kollona “Opsionet” për secilën degë. 

 

* Nëpërmjet tab “Shto një degë”, hapet një dritare për të regjistruar një degë të re në 

sistem si në pamjen Nr.9. 

 
 

Pamje Nr 9 
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 Menaxhimi I klasave 
 
 

Nëpërmjet kësaj menuje renditen klasat sipas degëve përkatëse si në pamjen Nr.10. 
 
 
 

Pamje Nr 10 
 
 

* Duke klikuar në tab me emërtimet e çdo dege, renditja e klasave do te filtrohet sipas 

degëve përkatëse. 

 

* Informacionet e klasave mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit “veprimi” 

te kollona “Opsionet” për secilën klasë. 

 
* Nëpërmjet butonit “Shto një klasë”, hapet një dritare për të regjistruar një klasë të re në 

sistem si në pamjen Nr.11. 
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Pamje Nr 11 
 
 

5. LËNDËT 
 
 

Nëpërmjet kësaj menuje renditen lëndët sipas degëve dhe simestrave përkatës, si në 

pamjen Nr.12. 

Pamje Nr 12 
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* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i lëndëve sipas 

fjalëve kyçe të caktuara. 

 
* Informacionet e lëndëve mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit “veprimi” 

te kollona “Opsionet” për secilën lëndë. 

 
* Nëse për një lëndë të caktuar, është ngarkuar në sistem silabusi përkatës, ai dokumnet 

mund të shkarkohet nëpërmjet butonit “Shkarko” në kollonën “Silabusi akademik”, për 

çdo lëndë (Për më tepër, Pika 6. Silabuset akademike). 

 

* Nëpërmjet tab “Shto një lëndë”, hapet një dritare për të regjistruar një lëndë të re në 

sistem, si në pamjen Nr. 13. 

 
 

Pamje Nr 13 
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6. SILABUSET AKADEMIKE 
 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen silabuset akademike sipas degëve për çdo lëndë, si në 

pamjen Nr.14. 

 

Pamje Nr 14 
 
 

 
* Duke klikuar në tab me emërtimet e çdo dege, reënditja e silabuseve do te filtrohet sipas 

degëve përkatëse. 

* Informacionet e silabuseve mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonave 

përkatëse te kollona “Opsionet” për secilin silabus. 

* Çdo silabus mund të shkarkohet përmes butonit “Shkarko” nga rreshti përkatës, te kollona 

“File”. 

* Nëpërmjet butonit “Shto një silabus akademik”, hapet një dritare për të ngarkuar një silabus 

të ri në sistem si në pamjen Nr.15. 

* Silabusi duhet të ngarkohet në sistem vetëm ne format PDF. 
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Pamje Nr 15 

 

 
7. MATERIALET E STUDIMIT 

 
 

Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha materialet e studimit të ngarkuara në sistem, 

krahas emërtimeve të lëndëve përkatëse, si në pamjen Nr.16. 

 
 

Pamje Nr 16 
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* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i materialeve të 

studimit sipas fjalëve kyçe të caktuara. 

 
* Nëpërmjet butonave “Excel” “PDF” dhe “Print” është i mundur eksportimi/printimi i 

listës së materialeve të studimit sipas formateve përkatëse. 

 

* Informacionet e materialeve të studimit mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet 

butonave përkatëse te kollona “Opsionet” për secilin material. 

 
* Çdo material studimi mund të shkarkohet përmes butonit “Shkarko” nga rreshti 

përkatës, te kollona “File”. 

 

* Nëpërmjet tab “Shto një material studimi”, hapet një dritare për të ngarkuar një 

material të ri studimi në sistem, si në pamjen Nr. 17. 

 

* Materiali duhet të ngarkohet në sistem vetëm ne format PDF. 
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Pamje Nr 17 

 
8. ORARET MËSIMORE 

 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha tabelat me klasat tashmë të regjistruara në sistem 

për oraret mësimore, si në pamjen Nr. 18. 

 

Pamje Nr 18 
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* Informacionet e orareve mësimore mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet Opsioneve 

“Përditëso” dhe “Fshi” për secilin orar mësimor. 

* Tabelat e orareve mësimore mund të printohen përmes butonit “Printo” në çdo tabelë. 
 
* Nëpërmjet butonit “Shto një orar mësimor”, hapet një dritare për të regjistruar një orar të ri 

mësimor në sistem sipas degëve/klasave/lëndëve, si në pamjen Nr. 19. 

 

Pamje Nr 19 
 
 

 
9. PROVIMET 

 
 

 Të gjitha sezonet e provimeve 
 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha sezonet e provimeve të regjistruara në sistem, si në 

pamjen Nr.20. 

 

Pamje Nr 20 
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* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i sezoneve të 

provimeve sipas fjalëve kyçe të caktuara. 

* Informacionet e sezoneve të provimit mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit 

“veprimi” te kollona “Opsionet” për secilin sezon. 

* Nëpërmjet tab “Shto një sezon provimi”, hapet një dritare për të regjistruar një sezon të ri 

provimi në sistem, si në pamjen Nr. 21. 

 

Pamje Nr 21 
 
 

 
 Kriteret e vlerësimit 

 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha kriteret e vlerësimit të regjistruara në sistem, si në 

pamjen Nr.22. 

 

Pamje Nr 22 
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* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i kritereve të 

vlerësimit sipas fjalëve kyçe të caktuara. 

* Informacionet e kritereve të vlerësimit mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet 

butonit “veprimi” te kollona “Opsionet” për secilin kriter. 

* Nëpërmjet tab “Shto një kriter”, hapet një dritare për të regjistruar një kriter të ri vlerësimi 

në sistem, si në pamjen Nr. 23. 

 

Pamje Nr 23 
 
 

 
* Në fushën “Shpjegimi” duhet përcaktuar për çdo kriter vlerësimi nëse pikët/nota 

përkatëse e kriterit e kualifikojnë apo jo studentin (përmes zgjedhjes midis opisioneve “I/E 

Kualifikuar” apo “I/E Pakualifikuar”). 

 
 
 

 Menaxhimi i rezultateve 
 
Nëpërmjet kësaj menuje hapet një dritare, ku duhen zgjedhur fillimisht: sezoni i provimit, 

dega e studimit, klasa dhe lënda për të cilën duhen rregjistruar apo përditësuar rezultatet e 

provimeve, si në pamjen Nr.24. 
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Pamje Nr 24 
 
* Pas përcaktimit të kritereve të përmendura më sipër (Pamje Nr.24), duke klikuar në butonin 

“Shto/Përditëso rezultatet”, hapet një dritare me listën e të gjithë studentëve të klasës së 

përzgjedhur, ku duhen regjistruar/përditësuar rezultatet e provimit për lëndën e përzgjedhur, 

si në pamjen Nr. 25. 

*KUJDES! 
 
Para përcaktimit të kritereve të përmendura më sipër (Pamje Nr.24), duhet të jetë 

resgjistruar paraprakisht në sistem Sezoni i provimit, për të cilin duhen menaxhuar rezultatet. 

(Për më tepër: Pika 9.1. Të gjitha sezonet e provimeve). 

 

Pamje Nr 25 
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* Para shtimit të rezultateve të provimit për klasën dhe lëndën e zgjedhur, duhet vendosur 

për konceptin e menaxhimit të rezultateve të provimit midis 2 koncepteve: 

1. Koncepti i regjistrimit të rezultatit të provimit për një student të caktuar me vlerën 0 pikë: 
 
Me këtë koncept, nuk ka nevojë që studenti të përjashtohet nga lista e provimit dhe do 

vendoset vlera “0” në fushën “pikët e provimit” dhe në fushën “shënime” do të shkruhen 

arsyet për këtë vlerësim (P.sh. për arsye mungese në provim, moskualifikim në provim për 

arsye të tjera). 

Në këtë mënyrë, ky rezultat për këtë lëndë do të shfaqet te profili i studentit, në seksionin 

përkatës për atë sezon provimi, me vlerën “0” dhe shënimet përkatëse. 

2. Koncepti i përjashtimit të një apo disa studentëve të caktuar nga rezultatet e një provimi: 
 
Me këtë koncept, duhet të filtrohet lista e studentëve, për të cilët nuk do të regjistrohen 

rezultatet e provimit, duke klikuar në butonin me ikonë “kosh” te kollona ”Veprimi” për çdo 

student që duhet përjashtuar. 

Në këtë mënyrë, asnjë rezultat për këtë lëndë, nuk do të shfaqet te profili i studentit, në 

seksionin përkatës, për atë sezon provimi. 

* Pas shtimit të rezultateve të provimit për klasën dhe lëndën e zgjedhur, është e mundur 

përditësimi i rezultateve të provimit për një apo disa studentë të caktuar. 

*KUJDES! 
 
Pas regjistrimit të rezultateve të provimit për një listë të caktuar studentësh të përzgjedhur 

nga një klasë dhe për një lëndë të caktuar, nuk është më e mundur ndryshimi i kësaj liste 

studentësh (Nuk mund të shtohet apo fshihet një student nga lista). 

Në rast gabimi në proçesin e përzgjedhjes së listës të studentëve pas regjistrimit të rezultateve 

të provimit, përmes butonit “Fshi dhe shto rezultatet nga e para”, është i mundur regjistrimi 

nga e para e rezultateve të provimit për një klasë dhe lëndë të caktuar. 
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 Tabela e rezultateve 
 
Nëpërmjet kësaj menuje hapet një dritare, ku duhen zgjedhur fillimisht: sezoni i provimit, 

klasa dhe lënda për të cilën duhet gjeneruar tabela e rezultateve të provimit, si në pamjen 

Nr.26. 

 

Pamje Nr 26 
 
 

* Pas përcaktimit të kritereve të përmendura më sipër (Pamje Nr.26), duke klikuar në butonin 

“Shiko tabelën”, hapet një dritare me listën e të gjithë studentëve të klasës së përzgjedhur, 

me rezultatet e provimit për lëndën e përzgjedhur, si në pamjen Nr. 27. 
 
 

Pamje Nr 27 
 
* Tabelat e rezultateve të provimit mund të printohen përmes butonit “Printo tabelën”. 
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10. PAGESAT E STUDENTËVE 
 
 

 Krijo një mandate pagese 
 
Nëpërmjet kësaj menuje hapet një dritare, ku mund të krijohen mandate pagese për një apo 

disa studentë të caktuar përmes dy tab-eve të navigimit: “Krijo mandat pagese për një 

student” dhe “Krijo mandate pagese për disa studentë” , si në pamjen Nr.28. 
 
 

Pamje Nr 28 
 
 

 
 Menaxhimi i pagesave 

 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha pagesat e studentëve me informacionet dhe 

statuset përkatëse nëpërmjet tab-eve “Statuset e pagesave” dhe “Mandat pagesat” si në 

pamjen Nr.29. 

 

Pamje Nr 29 
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* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i pagesave/mandat 

pagesave sipas fjalëve kyçe të caktuara. 

* Informacionet e Status pagesave mund të shihen, përditësohen apo fshihen nëpërmjet 

butonit “veprimi” te kollona “Opsionet” për secilën pagesë. 

 
 
*Mandat pagesat mund të shihen gjithashtu nga tab “Mandat pagesat” përmes butonit “Shiko 

mandatin” për një mandate të caktuar, si në pamjen Nr. 30. 

 

Pamje Nr 30 
 
 

 
*KUJDES! 

 
Mandat pagesat e regjistruara dhe gjeneruara në sistem shërbejnë vetëm për të informuar 

studentin dhe administratën e universitetit rreth pagesave të studentëve dhe nuk mund të 

përdoren si fatura tatimore apo si dokument zyrtar financiar. 
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11. LIBRARIA 
 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha librat e bibliotekës së universitetit me 

informacionet përkatëse si në pamjen Nr.31. 

 

Pamje Nr 31 
 
 

 
* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i librave sipas fjalëve 

kyçe të caktuara. 

* Informacionet e librave mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit “veprimi” te 

kollona “Opsionet” për secilin libër. 

* Nëpërmjet tab “Shto një libër”, hapet një dritare për të regjistruar një libër të ri në sistem, si 

në pamjen Nr. 32. 

 

Pamje Nr 32 
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12. NJOFTIMET 
 
Nëpërmjet kësaj menuje renditen të gjitha njoftimet e universitetit me informacionet 

përkatëse si në pamjen Nr.33. 

 

Pamje Nr 33 
 
 

 
* Nëpërmjet fushës së kërkimit në të njëjtën faqe, është i mundur filtrimi i njoftimeve sipas 

fjalëve kyçe të caktuara. 

* Informacionet e njoftimeve mund të përditësohen apo fshihen nëpërmjet butonit “veprimi” 

te kollona “Opsionet” për secilin njoftim. 

* Nëpërmjet tab “Shto një njoftim”, hapet një dritare për të regjistruar një njoftim të ri në 

sistem, si në pamjen Nr. 34. 

 

Pamje Nr 34 
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13. KONFIGURIMET 
 
 

 Konfigurimet e përgjithshme 
 
Nëpërmjet kësaj menuje hapet një dritare ku mund të përditësohen të dhënat kryesore të 

sistemit dhe universitetit, që do të përdoren në platformë, si në pamjen Nr.35. 
 

Pamje Nr 35 
 
 
 
* Nëpërmjet opsionit “Ngarko/ndrysho Logo” është e mundur përditësimi i logos së 

Universitetit për përdorim në platformë. 

* Nëpërmjet opsionit “Konfigurimi i theme” është e mundur zgjedhja e stilit të theme të 

platformës. 

 
 
 

 Konfigurimet e gjuhës 
 
Nëpërmjet kësaj menuje mund të përditësohen frazat e përdorura në platformë, si në pamjet 

Nr.36 dhe Nr. 37. 
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Pamje Nr 36 
 
 

 

Pamje Nr 37 
 
 
 

14. PROFILI 
 
Nëpërmjet kësaj menuje hapet një dritare ku mund të përditësohen të dhënat e profilit të 

administratorit dhe të kryhet ndryshimi i fjalëkalimit në sistem, si në pamjen Nr.38. 
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Pamje Nr 38 
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Adresa: Rruga Frang Bardhi, Selitë, Tiranë, Shqipëri 
Tel: +355 69 20 62 086 | E: info@umb.edu.al | W: www.umb.edu.al    

 
 

 

 

Classter 

 
Manuali Studentor 
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 Adresa: Rruga Frang Bardhi, Selitë, Tiranë, Shqipëri 
Tel: +355 69 20 62 086 | E: info@umb.edu.al | W: www.umb.edu.al    

 

 

Permbajtja: 

 Hyrje 
 Dashboard- faqja kryesore e panelit studentor 
 Financa 
 Orari mesimor 
 Lendet e mija 
 Profesoret e mi 
 Detyrat 
 Te dhenat akademike  
 Remarks(Feedback) 
 Progres 
 Mungesat 
 Raportimet / Vertetimet 
 Komunikim I brendshem me email dhe sms I brendshem 
 Njoftimet 
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Adresa: Rruga Frang Bardhi, Selitë, Tiranë, Shqipëri 
Tel: +355 69 20 62 086 | E: info@umb.edu.al | W: www.umb.edu.al    

 
 

Sistemi I menaxhimit te te dhenave te studenteve quhet Classter. Softueri i administrimit të shkollës 
ose sistemi i administrimit të studentëve është një sistem informacioni menaxhimi për institucionet 
e sektorit arsimor që përdoret për të menaxhuar të dhënat e studentëve. Ai integron studentët, 
prindërit , stafi pedagogjik dhe stafi administrativ. Sistemi ofron aftësi për regjistrimin e studentëve 
në kurse; dokumentimin e notave, transkriptet e arritjeve akademike dhe aktivitetet bashkë-
kurrikulare, rezultatet e pikëve të vlerësimit të studentëve; formimi i orareve të studentëve; ndjekja 
e pjesëmarrjes së studentëve; gjenerimin e raporteve dhe menaxhimin e nevojave të tjera të të 
dhënave të lidhura me studentët ne universitet. 

 

Ky eshte linku ku mund te aksesohen perdoruesit  ne sistem. : https://umb.classter.com 

1- Akses (Log in) 
 
Kjo eshte faqja ku mudn te aksesohen te gjithe studentet. Me nje username te 
krijuar nga sistemi dhe nje pasword nje here ku pasi student te logohet mund te kete 
mundesi te krijimit ten je paswordi te ri. 
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 Adresa: Rruga Frang Bardhi, Selitë, Tiranë, Shqipëri 
Tel: +355 69 20 62 086 | E: info@umb.edu.al | W: www.umb.edu.al    

 

 

2- Dashboard 
 

Dashboard eshte faqja kryesore qe shfaqet kur nje perdorues akseson tek llogaria e tij/saj 
personale. 

Ne kete faqe studenti mund te shohe: 

 Grupet ku ben pjese 
 Lendet e zgjedhura 
 Profesoret e tij 
 Timeline View: rikujtues per kuizet dhe detyrat 
 Quick Actions : veprime te shpejta 
 Kalendarin me aktivitetet aktuale dhe të ardhshme, provimin etj  
 Njoftimet 
 Mesazhet 
 Perditesimi I profilit 
 Mundesi per zgjedhjen e vitit akademik 
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3- Financa (Financial) 
 

Faqja financiare e Classter do t'ju ndihmojë të mbani shënimet e pagesave, datat e caktuara dhe 
do t'ju tregojë regjistrimet e pagesave të kaluara. E gjithë kjo mund të monitorohet në faqen 
kryesore 

 

 

Shuma juaj e dakorduar, pagesat totale, gjendja dhe pagesat e papaguara janë përmbledhur 
këtu. Simbolet e pasthirrmës pranë shumave do të thotë se kërkohet vëmendja juaj. Përveç 
kësaj përmbledhjeje ju jepet një shenjë paralajmëruese se një shumë është e vonuar dhe data e 
marrëveshjes së pagesës ka kaluar duke lëvizur miun mbi shenjën "i" do të merrni më shumë 
info. 

 

 

4- Orari mesimor (Timetable) 
Këtu do të keni mundësi të shihni ditët dhe orët që keni Klasa, Aktivitete Sportive ose Provime. 
Cilin Mësues keni si dhe në cilën klasë jeni. Ju jeni në gjendje të filtroni kalendarin kohor sipas 
kategorisë. Ju mund të zgjidhni të shihni klasat, aktivitetet dhe oraret e provimeve veç e veç. 
Duke klikuar mbi shigjetën mund të zgjidhni një kategori të ndryshme. Ofrohet dhe mundesia 
per ruajtjen si dokument ne formate te percaktuara si me poshte ose te printohet. 
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5- Lendet e mija (My Subjects) 
Në këtë seksion ju mund të shikoni të gjitha lëndët tuaja (jeni regjistruar) dhe të shikoni 
informacion në lidhje me strukturën e lëndës, rezultatet e të mësuarit si dhe Planin për këtë 
lëndë gjatë Periudhës Akademike. 
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Ju mund të shihni të gjitha lëndët tuaja, si dhe përshkrime të shkurtra nën secilën fotografi të 
lëndës (Nëse mësuesi ka futur një përshkrim të shkurtër) 

Nëse universiteti ka një integrim të MS Teams (ose integrim tjetër si Google Classroom), ju do të 
jeni në gjendje të shihni butonin " Enter e-learning portal (Hyr portalin për mësim elektronik)" 
dhe duke klikuar mbi të transferohen tek portali MS Teams. 

Duke klikuar në butonin "View" dhe më pas mund të shihni detajet e një subjekti. 

 

Do të shihni foton e subjektit dhe përshkrimin e shkurtër. 
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Ju do të shihni mungesat tuaja, seancat/ngjarjet/vlerësimet e ardhshme (absences, upcoming 
sessions/events/assessments) dhe mund të shkarkoni skedarë që lidhen me këtë temë. 

Tek  “ About Subject”, në këtë skedë mund të shikoni informacione për një temë p.sh. Anglisht, 
programi mësimor(syllabus). 

Tek “Subject Planning” këtu mund të shihni se çfarë materiali do të mbulohet çdo javë për këtë 
temë p.sh. Java 1. 

 

Nën Javën dhe përshkrimin, do të gjeni lidhje që do t’ju tregojnë materialin relevant dhe të 
dobishëm për materialin e asaj jave p.sh. Referenca e jashtme. Lidhja e Referencës së Jashtme 
mund t'ju çojë në një faqe në internet me informacione të dobishme në lidhje me temën tuaj 
Jjvore të mësimit. 

Nese klikoni butonin “Collapse All” ju mund te shihni te gjithe materialet mesimore. 
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6 – Profesoret e mi (My Professors) 

 

Në këtë seksion mund të shikoni të gjithë mësuesit tuaj (Nga lëndët në të cilat jeni regjistruar) 
dhe të shihni informacione për mësuesit, detajet e kontaktit si dhe disponueshmërinë e 
mësuesve gjatë periudhës akademike. 
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Duke klikuar në adresën e E-mail të Mësuesit që dëshironi dhe do të transferoheni në shërbimin 
e postës elektronike që përdorni në kompjuterin tuaj. 

Duke klikuar në butonin "Send Message (Dërgo Mesazh)" ju do të jeni në gjendje t'i dërgoni një 
mesazh të brendshëm mësuesit tuaj. 

 

7 – Detyrat ( Classwork/Homework) 

Këtu mund të gjeni çfarë detyre/detyre shtëpie keni për secilën Lëndë p.sh. Matematikë, 
Anglisht, Art etj. 

Ju mund të printoni detyrat e shtëpisë duke klikuar në butonin e printimit. 
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Duke klikuar butonin “+” ju keni mundesine qe te ndryshoni statusin e detyres perkatese duke e 
shenuar sit e mbaruar (done). Gjithashtu eshte mundesia qe mund te printoni detyren e 
perzgjedhur ose ta ruani si dokument ne formatin e ilustruar me foto ne sektorin e orarit 
mesimor (Timetable). 

 

8 – Te dhenat Akademike (Academic Data) 

 

Në këtë seksion mund të keni një përmbledhje të performancës tuaj akademike. 
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Në faqen kryesore të të dhënave akademike do të jeni në gjendje të shihni foton tuaj, vitin, 
grupin, informacionin e hyrjes, pjesëmarrjen/mungesat në klasë, gishtin lart, simbolet dhe 
totalin e pikëve tuaja (ne varesi nese universiteti ka nje sistem te atille). 

Në skedën e përmbledhjes (Overview), do të shihni listën e objektivave që keni arritur 

Ne sektorin “Marks” ju mund të shihni performancën tuaj akademike bazuar në notat që keni 
arritur për klasë dhe periudhë shënimi. 
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Ne sektorin “Assessments” do të shihni të gjitha vlerësimet për të cilat keni nota ne secilen 
lende. 
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9 - Remarks & Actions 

Ky seksion ka të bëjë me marrjen e feedback nga Mësuesit tuaj në lidhje me performancën tuaj 
në klasë dhe jashtë klasës. Ju do të jeni në gjendje të shihni Vërejtje, Veprime, Incidente dhe 
Mesazhe. 

 

10 – Progres 

Skeda Progres ju lejon të shihni përparimin tuaj në mënyrë akademike bazuar në grafikët e 
notave/ notave të grupeve të klasave dhe të shikoni rezultatet e vlerësimit. 
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Duke kaluar grafikun me miun tuaj ju do të jeni në gjendje të shihni detaje të tilla si Student vs 
Group Marks dhe Individual notat e klasës sipas sezonit. 

Pas pjesës së “Marks Comparison” (Krahasimit të Markave, pjesa e grafikeve) në këtë faqe ju 
mund të shihni “Planned Assessments” (Vlerësimet e Planifikuara) që keni për secilën lëndë ose 
të gjitha lëndët së bashku. 
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Jepet mundesi qe te shfaqen vleresimet e viteve te kaluara duke vendosur datat e sakta per 
sezonin qe deshironi. 

Në skedën tjetër “Assignments” (Detyrat) mund të shihni statusin e detyrave tuaja për secilën 
lëndë të caktuar nga mësuesit tuaj. 

 

 

 

Në secilën kartë detyre (në varësi të statusit të saj) do të shihni Emrin e Mësuesit, Shenjën, 
Data/Koha e duhur (ose data e dorëzimit), Nëse detyra është kaluar data e dorëzimit dhe një 
buton “Submission” (paraqitje). 

Duke klikuar në butonin e “My Submission” (dorëzimit) mund të shihni se çfarë keni dorëzuar. 

Ne skeden “Assessment Results” studeni do të jetë në gjendje të shikojë rezultatet e lëndëve për 
periudhën e sezoneve te provimit  me detaje duke përfshirë sezonin. E provime, Data, Emri I 
provimit, lënda, mësuesi, nota e provimit, Nota perfundimtare dhe Perqindja e lendes. 
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Ju gjithashtu do të shihni një ikonë nëse keni munguar në vlerësimet e kësaj lënde ose një buton 
për të parë përgjigjet/notat tuaja për vlerësim. Nëse klikoni në butonin "Përgjigjet" do të shihni 
dritaren e mëposhtme. 
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Tek sektori Term Marks (Notat per semester) student mund te shikoje listen e notave per 
semester ku mund te zgjedh vitin e deshiruar.  

Not: Formati I listes se notave do pershtatet sipas formatit te universitetit. 

 

 

 

 

 

 

10- Pjesemarrja (Mungesat) 

Skeda e Pjesëmarrjes ofron mundësinë për studentët te ndjekin pjesemarrjen e tyre ne klase. 
Mund të shikoni prezencat, vonesat dhe mungesat tuaja sipas lendeve perkatese. 
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Detajet e paraqituara jane emri I klases,lloj I mungeses , arsyeja,shenim I lene nga profesori I 
lendes, lenda, profesori, data, ora etj. 

 

11 – Vertetimet 

Ky seksion ju lejon të shikoni Certifikatat, Transkriptet dhe Letrat e Rezultateve të Përkohshme 
dhe t'i printoni ose eksportoni këto raporte si Tabela të Excel -it, skedarë CSV, PDF OSE 
dokumente Word. (I pershtatur sipas formatit te shkolles) 
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Duke klikuar ne llojin e vertetimit (raportit) jeni I afte te zgjidhni vertetimin e deshiruar. 

12- Komunikim I brendshem 

Sistemi te ofron mundesine e nje komunikimi te brendshem me profesoret me ane te email,sms 
dhe te mesazheve te brendshme ne sistem. 
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Ofrohet mundesia e dergimeve duke zgjedhur se kujt do I drejtohet ky mesazh si dhe mundesine 
e bashkangjitjes e dokumentave nese eshte e nevojshme dicka e tille . 

Ashtu sic eshte paraqitur me poshte :  
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Si dhe mundesi per reply ne bisede. 
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13 – Njoftimet 

Ne panelin studentor eshte dhe sektori I njoftimeve ku student duhet te jete ne perditesi rreth 
gjerave qe ndodh ne universitet si aktivitete, evente e tj si dhe njoftimet e bera nga profesoret.  
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Hosting Platform  

The Classter Platform will be hosted using the Microsoft Azure platform. Microsoft Azure is a cloud 

computing service specifically targeted for building, testing, deploying, and managing applications and 

services through a global network of Microsoft-managed data centres.  

 

Microsoft Azure offers a platform for organisations offering solution through a Software as a Service 

(SAAS), model.  

 

Vertitech’s Classter Platform availability is reflected by Microsoft’s commitments with respect to the uptime 

and connectivity of its Azure platform. Whilst different SLA’s exist for the individual Azure services1, Vertitech 

can guarantee   a general service availability of 99.8% for all its solution components.  

 

Hosting Location and Architecture 

Whilst Microsoft Azure is served by different geographic regions throughout the world, for Vertitech S.A. to 

abide by European Data Protection Legislation subject data for EU based are hosted within the European 

Union.  

For the purpose of this project, all Classter related data will be stored in one of Microsoft’s European based 

data centres.  

 

 

 
1 Microsoft Azure SLAs - https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ 



   
 

Classter SEC-18 3 

 

Region Location 

West Europe Germany 

 

 

Hosting Architecture & Bandwidth 

Whilst private peering is primarily required for Infrastructure as a Service (IaaS) required and for strict data 

security compliance, most Platform as a Service (PaaS) and Software as a Service (SaaS) models provide data 

access over RESTful interface where data is encrypted over HTTPS/TLS protocols. 

 

The Microsoft cloud architecture provides an all-encompassing service that addresses security, policies, 

firewalls, resilience and performance.  

All data are stored in Microsoft SQL database. All database used have the following architectural designs: 

▪ Encryption on Database level: All data will be encrypted on a database level using a private certificate. 

This private certificate will be used by our web services application in order to use database data and 

it will be stored in a different logical and physical location within a secured vault.  

▪ Failover mechanism on Database level. 

 

 

Hosting Environment Scaling 

It is understandable that the solution usage will experience peaks and troughs which more often than not 

coincides with scholastic year duties and assignments.  Vertitech, through its numerous implementations is 

well aware of these instances and thus adopt strategies to mitigate such usage patterns. In order to retain a 

constant performance and user experience, the Classter Platform implements Microsoft Azure’s Autoscale 

solution to scale up the infrastructure requirements for the solution to perform at its best based on the usage 

demand changes. Instance scaling can be either manual or automatic. Scaling can be based on a variety of 

metrics, including but not limited to CPU utilisation, memory utilisation, bandwidth utilisation as well as event 

recurrence.  

 

Moreover, with scheduled Autoscale, the Classter Platform infrastructure can pre-configured to scale up to 

meet aggressive demands in particular known periods throughout the year and scale down when the demand 

is known to decrease. 

Whilst pre-scheduled scaling is dependent on environment usage analysis post implementation, it is being 

suggested that the following periods are considered as a baseline for scheduled Autoscaling to meet the 

heavy usage demands: 

▪ Term Assessment periods  

▪ End-of-Year Assessment period 
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▪ Start-of-Year Process period 

▪ End-of-Year Process period  

 

It is understood that the aforementioned periods and other peak usage period would have to be discussed 

and agreed with the Contracting Authority during implementation stage, to guarantee a smooth user 

experience and solution availability to all users. 

 

Compliancy with local and EU laws and regulations including data protection and security.  

Classter is fully compliant with GDPR and other EU regulations. 

In particular, below is a non-exclusive list of all important functional elements supported by Classter: 

▪ All data are stored in MS Azure in Europe. MS Azure is a GDPR compliant hosting environment. 

▪ All data are stored in low-level encrypted databases. 

▪ All communication and transfer of data is encrypted using SSL 128 bit encryption. 

▪ Classter support data anonymization and pseudo-anonymization for usage when it is appropriated 

and per user role. 

▪ Classter allows the Contracting Authority to set custom Term & Condition, policies and documents 

and require end user consents.  

▪ End users have full visibility over of their private data stored in the system 
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Privacy Policy 

As outlined within the company overview section of this project, Vertitech is committed to treat information 

of employees, students, stakeholders and other interested parties with the utmost care and confidentiality. 

Our policies guide us how to ensure that we gather, store and handle data fairly, transparently and with 

respect towards individual and organisation rights.  

Vertitech guarantees that whilst subject data is processed by its platform, both the Classter Platform as well 

as Vertitech employees or any of its associates are bound by and adhere to GDPR regulations.  

 

Moreover, as a cloud-based solution provider making use of the Microsoft Azure Infrastructure, we are also 

covered by Microsoft’s Data Protection standards. All data is stored within Microsoft Azure European Data 

Centres, who’s employees are also bound by GDPR regulations and standards. Microsoft guarantees that 

data benefits from multiple layers of security and governance technologies, operational practices, and 

compliance policies, in order to enforce data privacy and integrity at a very granular level.   

 

Vertitech in turn is thus entrusting Microsoft with the most valuable asset, client data. Vertitech along with 

its customers are thus trusting Microsoft that privacy will be protected and that it will be used only in a way 

that is consistent with their expectations. Microsoft’s time-tested approach to privacy is grounded in their 

commitment to give clients control over the collection, use, and distribution of customer data. Microsoft are 

transparent about the specific policies, operational practices, and technologies that help ensure the privacy 

of data in Microsoft business cloud services. 

 

Furthermore, to sustain their commitment, Microsoft adhere to some basic principles:  

▪ Data Management 

Microsoft use customer data only to provide the services agreed upon, and do not mine it for 

marketing or advertising. Once the service is no longer running, Microsoft follows strict standards 

and specific processes for removing data from our systems. 

▪ Data Location 

Customers who must maintain data in a specific geographic location, such as within the EU, can rely 

on Microsoft’s expanding network of data-centres around the world. Microsoft also complies with 

international data protection laws regarding transfers of customer data across borders. 

▪ Data Access 

Microsoft take strong measures to protect client data from inappropriate access, including limits for 

Microsoft personnel and subcontractors. However, as a client, Vertitech can access the customer 

data at any time and for any reason. 
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Data Hosting Redundancy & Backup 

Data stored within Microsoft Azure storage account is always replicated to ensure durability and high 

availability. Replication copies of data are stored either within the same datacentre, or to a second 

datacentre in a different geographical area within Europe.  

Replication helps to protect data and preserves application up-time in the event of transient hardware 

failures. If the data is replicated to a second datacentre, it's protected from a catastrophic failure in the 

primary location. Such an approach also helps in meeting the Service-Level Agreement (SLA) for Storage even 

in the face of failures.  

 

Geo-Redundant Storage replicates data to a secondary region that is hundreds of miles away from the 

primary region. This replication strategy ensures data durability even in the case of a complete regional 

outage or a disaster in which the primary region is not recoverable. 

 

In the GRS approach, an update is first committed to the primary region, where it is replicated three times. 

Then the update is replicated asynchronously to the secondary region, where it is also replicated three times. 

 

With GRS, both the primary and secondary regions manage replicas across separate fault domains and 

upgrade domains within a storage scale unit. 

 

Whilst the Primary hosting region selected for this project will be West Europe, the secondary region is 

determined based on the primary region and cannot be changed. The following table shows the primary and 

secondary region pairings. 

 

Primary Secondary 

West Europe North Europe 

 

Considerations: 

▪ Since asynchronous replication involves a delay, in the event of a regional disaster it is possible that 

changes that have not yet been replicated to the secondary region will be lost if the data cannot be 

recovered from the primary region. 

▪ The replica is not available unless Microsoft initiates failover to the secondary region. If Microsoft 

does initiate a failover to the secondary region, read and write access to that data will only be granted 

after the failover has completed.  
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Details related to the backup procedures in use 

The Azure Backup service has two types of vaults - the Backup vault and the Recovery Services vault available 

through the Resource Manager Deployments. Classter uses Resource Manager Deployments as per 

Microsoft’s recommendation, unless a specific request for a Classic deployment is made. 

 

Disaster Recover 

For educational institutions, the availability of school management information systems has become critical 

for daily operations and management. Educational institutions have become more reliant on high availability 

solutions with a limited downtime tolerance.  

 

Disaster recovery planning provides a structured approach for responding to unplanned incidents or events 

that may threaten the educational organisation’s operations and manageability. Whilst a school 

management information system incident or event may not be a life-threatening situation, the important of 

disaster recovery planning should not be underestimated. 
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Azure by default provides failover functionality for solutions within a single datacentre. This reduces the 

chances of solution failure should any of the hosting infrastructure or associated hosting components fail. 

Whilst this failover mechanism may be adequate for solution availability and for disaster recovery purposes, 

should incidents or events within the datacentre occur, the solution would still not be available for use.  

 

In order to mitigate this eventuality, the adoption of a disaster recovery solution using Azure Recovery 

Services is being proposed for implementation. This solution helps ensure business continuity by keeping the 

Classter Platform running on other resources available if a site goes down. Site Recovery replicates workloads 

running on cloud infrastructure so that they remain available in a secondary location if the primary site isn't 

available. It recovers workloads to the primary site when it's up and running again.  

 

 

Figure 1 - Proposed Azure Recovery Service 

 

Infrastructure Security  

 

Security is a critical concern for anyone who adopts cloud-based hosting. The Classter Platform is hosted on 

the flagship Microsoft Azure Platform.  Microsoft’s Azure Platform is built and operates with security as a key 

principle.  

 

Microsoft Azure security 

Security and privacy are built right into the Azure platform, beginning with the Security Development 

Lifecycle (SDL). The SDL addresses security at every development phase, from initial planning to launch, and 

ensures that Azure is continually updated to make it even more secure. Operational Security Assurance 

(OSA) builds on SDL knowledge and processes to provide a framework that helps ensure secure operations 

https://www.microsoft.com/en-us/sdl/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/sdl/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/SDL/OperationalSecurityAssurance
https://www.microsoft.com/en-us/SDL/OperationalSecurityAssurance
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throughout the lifecycle of cloud-based services. Azure Security Centre makes Azure the only public cloud 

platform to offer continuous security-health monitoring. 

 

Managing and control identity and user access 

Through its ingrained controls Azure helps to protect business and personal information by enabling 

Vertitech to manage user identities and credentials as well as access control. Vertitech is thus heavily 

dependent on and makes use of Microsoft’s security features which have been summarised hereunder. 

 

Azure Active Directory 

▪ Helps ensure that only authorized users can access your environments, data, and applications. 

▪ Offers multi-factor authentication for highly secure sign-in, including specialized administrative 

access through Azure Active Directory Privileged Identity Management. 

▪ Performs authentication, authorization, and access control through industry-standard protocols - 

such as SAML 2.0, WS-Federation, and OpenID Connect—to help developers integrate identity 

management into their apps across different platforms, and to build mobile and web apps that 

integrate with Microsoft and third-party APIs with OAuth 2.0. 

▪ Works as a standalone cloud directory for the organization or can be integrated with the on-premises 

Active Directory with directory sync and single sign-on (SSO). 

▪ Allows federated applications to support user provisioning and password vaulting. 

 

Azure Multi-Factor Authentication 

▪ Requires users to verify their sign-ins via mobile app, phone call, or text message. 

▪ Office 365 includes a form of Multi-Factor Authentication. 

▪ Azure Active Directory Premium edition adds Multi-Factor Authentication custom greetings, fraud 

alert, security reports, one-time bypass, blocking/unblocking of users, customizable caller ID for 

authentication phone calls, and more. 

 

Encrypt communications and operation processes 

Azure uses industry-standard protocols to encrypt data in transit as it travels between devices and Microsoft 

datacentres, and as it moves within datacentres and data at rest in Azure Storage.  

Capabilities include: 

▪ Protection for data in transit and at rest, including encryption for data, files, applications, services, 

communications, and drives. 

▪ Support for and use of numerous encryption mechanisms, including SSL/TLS, IPsec, and AES. 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/security-center/


   
 

Classter SEC-18 10 

▪ Configuration support for BitLocker Drive Encryption on VHDs that contain sensitive information. 

▪ Access to data by Azure support personnel requires Vertitech’s explicit permission and is granted on 

a “just in time” basis that is logged and audited, then revoked after completion of the engagement. 

 

Azure Key Vault service 

Secure key management is essential to protecting data in the cloud. Azure Key Vault enables Azure 

subscribers to safeguard and control cryptographic keys and other secrets used by cloud apps and services. 

▪ Encrypt keys and small secrets like passwords using keys in Hardware Security Modules (HSMs). 

▪ Import or generate your keys in HSMs certified to FIPS 140-2 level 2 standards for added assurance, 

so that your keys stay within the HSM boundary. 

▪ Simplify and automate tasks for SSL/TLS certificates, enrol and automatically renew certificates from 

supported Public Certification Authority. 

▪ Provision and deploy new Vaults and Keys in minutes without waiting for procurement, hardware or 

IT and centrally manage keys, secrets, and policies. 

▪ Maintain control over encrypted data with grant and revoke key options. 

▪ Segregate key management duties to enable developers to easily manage keys used for dev/test and 

migrate seamlessly to production keys managed by security operations. 

▪ Rapidly scale to meet the cryptographic needs of the cloud applications and match peak demand. 

▪ Achieve global redundancy by provisioning Vaults in Azure datacentres worldwide. 

 

Data and storage security features 

▪ Data are encrypted data in SQL (database) level. 

▪ Client-side encryption for Azure Blob storage enables complete control over the keys. The storage 

service never sees the keys and is incapable of decrypting the data. Azure Storage automatically 

encrypts data prior to persisting to storage and decrypts prior to retrieval. 

▪ Storage Account Keys, Shared Access Signatures, management certificates, and other keys are unique 

to each Azure tenant. 

▪ Azure Rights Management Services (RMS) for file- and data-level encryption may be used to prevent 

unintentional or deliberate leakage of data by authorized users. 

 

Increase network and infrastructure security 

Azure provides a security-hardened infrastructure to connect virtual machines (VMs) to one another and to 

connect on-premises datacentres with Azure VMs. Azure blocks unauthorized traffic to and within Microsoft 

datacentres, using a variety of technologies. Azure Virtual Networks may extend on-premises network to the 
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cloud through IPsec-based site-to-site VPN technology or a high-speed Azure ExpressRoute dedicated WAN 

link. 

 

Azure Virtual Networks 

▪ Offers the facility to extend the on-premises network to the cloud, via a site-to-site virtual private 

network (VPN) or dedicated wide area network (WAN) link. 

 

More secure infrastructure design and controls 

The Azure infrastructure is designed as a secure foundation that can host millions of customers 

simultaneously, giving control and customization via a wide array of configurable security options. Azure 

prevents unauthorized and unintentional transfer of information between deployments in a multitenant 

architecture, using virtual local area network (VLAN) isolation, access control lists (ACLs), load balancers, and 

IP filters, along with traffic flow policies; network address translation (NAT) separates internal network traffic 

from external traffic. 

 

Azure Fabric Controller 

▪ Allocates infrastructure resources to tenant workloads and manages unidirectional communications 

from the host to VMs. 

▪ Uses the Azure hypervisor to enforce memory and process separation between VMs and securely 

route network traffic to guest OS tenants. Azure also implements isolation for tenants, storage, and 

virtual networks. 

 

Network Security Groups (NSG) 

▪ Control traffic to VM instances. 

▪ NSGs, user-defined routing, IP forwarding, forced tunnelling, and endpoint ACLs help to secure 

communications on Azure Virtual Networks. 

▪ Azure implements packet-filtering firewalls on all host and guest VMs by default. 

 

Physical infrastructure security 

Azure is deployed in Microsoft regional datacentres, which are protected by layers of defence-in-depth 

security that include perimeter fencing, video cameras, security personnel, secure entrances, and real-time 

communications networks. The defence-in-depth security is in use throughout every area of the facility, 

including each physical server unit. 
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Defend against threats 

Microsoft continuously monitors servers, networks, and applications to detect threats. The Azure 

multipronged threat-management approach includes technologies and processes to constantly strengthen 

its defences and reduce risks: 

▪ Intrusion detection 

▪ Distributed denial-of-service (DDoS) attack prevention 

▪ Penetration testing 

▪ Behavioural analytics 

▪ Anomaly detection 

▪ Machine learning 

 

 

Microsoft Antimalware for Azure 

▪ Protects Azure cloud services and virtual machines. 

▪ Supports the deployment of third-party security solutions within the subscriptions, such as web 

application firewalls, network firewalls, antimalware, intrusion detection and prevention systems 

(IDS/IPS), and more. 

 

Azure Security Centre 

▪ Gives control over the security of cloud assets. 

▪ Lets organisations define policies for Azure subscriptions, deploy integrated security solutions from 

Microsoft and its partners, and get a centralized view of the security state of all your Azure resources. 

▪ Azure Log Integration enables the integration of these logs from assets deployed in Azure to on-

premises security information and event management (SIEM) systems. 

Hosting Certifications 

To help organisations comply with national, regional, and industry-specific requirements governing the 

collection and use of individuals’ data, Microsoft offers the most comprehensive set of compliance offerings 

of any cloud service provider. 

 

Microsoft has been leading the industry in establishing clear security and privacy requirements and then 

consistently meeting these requirements. Azure meets a broad set of international and industry-specific 

compliance standards, such as ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 and SOC 2, as well as country-specific 

standards. Rigorous third-party audits, such as by the British Standards Institute, verify Azure’s adherence to 

the strict security controls these standards mandate. 
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The International Organization for Standardization (ISO) is an independent nongovernmental organization 

and the world’s largest developer of voluntary international standards. The ISO/IEC 27000 family of standards 

helps organizations of every type and size keep information assets secure. 

 

In 2014, the ISO adopted ISO/IEC 27018:2014, an addendum to ISO/IEC 27001, the first international code of 

practice for cloud privacy. Based on EU data-protection laws, it gives specific guidance to cloud service 

providers (CSPs) acting as processors of Personally Identifiable Information (PII) on assessing risks and 

implementing state-of-the-art controls for protecting PII. 

 

At least once a year, Microsoft Azure and Azure Germany are audited for compliance with ISO/IEC 27001 and 

ISO/IEC 27018 by an accredited third-party certification body, providing independent validation that 

applicable security controls are in place and operating effectively. As part of this compliance verification 

process, the auditors validate in their statement of applicability that Microsoft in-scope cloud services and 

commercial technical support services have incorporated ISO/IEC 27018 controls for the protection of PII in 

Azure. To remain compliant, Microsoft cloud services must be subject to annual third-party reviews. 

 

The below link attests the latest ISO IEC 27018 Certification issued to Microsoft Corporation with respect to 

Microsoft Azure services. 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/compliance/offerings/offering-iso-27018 
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Përmbledhje 

Në kuadrin e planit dhe strategjisë për dixhitalizimin e shërbimeve universitare, Shërbimi i 
Bibliotekës ka qenë një pikë me rëndësi dhe prioritet të lartë, për këtë arsye është ndërtuar 
platforma e menaxhimit të bibliotekës online. 

Platforma ofron mundësi për menaxhimin e bibliotekës. Pra një sistem i bazuar në ueb ku mund 
të menaxhohen libra të kategorive të ndryshme, të menaxhohen anëtarë të llojeve të ndryshme 
dhe të menaxhohen me lehtësi leshimin / kthimin e librave.  Platforma ofron të gjitha opsionet 
e nevojshme për anëtarët në mënyrë që procesi i kërkesave drejtuar bibliotekës të jetë sa më i 
lehtë dhe dixhitalizuar. 
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KATALOGUT I LIBRAVE (BOOK LISTING – HOME PAGE) 

Në faqen kryesore e bibliotekës kemi një listë të librave të bibliotekës ku në gjendjen fillestare 
po shfaqen librat më të fundit të disponueshëm në bibliotekë. Nderkohe Në faqen e nivelit të 
dyte kemi një listë të librave të bibliotekës ku në gjendjen fillestare është shumatorja e librave 
dhe me mundësi filtrimi sipas kategorive të ndryshme ku për secilin prej librave do të kemi një 
prezantim me kopertinën, titullin, Viti dhe autorin e librit me  mundësinë e navigimit sipas 
faqeve pa kufizim. Gjithashtu përveç filtrimit dhe kërkimit sipas kritereve të përmendura më 
lart, do të ketë mundësinë për të rirenditur librat sipas rendit alfabetik, datës ose vitit të 
botimit ose titullit. 
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FAQJA E LIBRIT (BOOK VIEW PAGE) 

Kjo është faqe me pamje nga libri. Ajo përmban atributet e librit si titulli, përshkrimi, botuesi, 
autori, ISBN etj. 
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LISTA E AUTOREVE (AUTHORS LIST) 

Faqja është lista e të gjithë autorëve në bazën e të dhënave. Prezantimi i autorëve në listë 
bëhet me emër dhe foto duke treguar dhe libart që disponon biblioteka  nga një autor i saktuar. 
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FAQJA E AUTORIT (AUTHOR PAGE) 

Faqja e autorit përmban foton, emrin dhe përshkrimin e shkrimtarit/autorit dhe të gjithë librave 
të tij. Kjo faqe do të shërbejë gjithashtu si filtrim i librave bazuar në emer autori. 
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FUNKSIONI I KËRKIMIT TË KATALOGUT TË LIBRAVE (SEARCHING, FILTRING) 

Kërkimi i librave në katalog do të bëhet bazuar në njërën nga këto kritere siç janë titulli i librit, 
autori i librit, viti, kategoria ose me dy ose të gjitha këto kritere së bashku. 

 

FAQJA E KONTAKTIT (CONTACT PAGE) 

Platforma ka një faqe kontakti me form kontakti interaktiv për komunikime të drejtpërdrejta 
me bibliotekën e universitetit. 

 

LAJME DHE NJOFTIME (BLOG, NEWS & NOTIFICATIONS) 

Platforma ka një modul për lajmet dhe njoftimet më të fundit nga biblioteka që do të vendoset 
në faqen kryesore (Home Page) dhe gjithashtu dy faqe të tjera të nivelit të dytë që do të 
përdoren për renditjen e lajmeve / njoftimeve dhe shfaqjen e përmbajtjes përkatëse për çdo 
lajm / njoftim. 

 

KËRKESA PËR NJË LIBËR NGA STUDENTËT OSE PDAGOGËT (BOOK REQUEST) 

Nga faqja e librit, studentët ose pedagogët mund të bëjnë një kërkesë për një libër duke klikuar 
në butonin përkatës dhe kërkesa do të shfaqet në panelin e menaxhimit të përgjegjesit të 
bibliotekës. 

 

MODULI I RRJETEVE SOCIALE (SOCIAL MEDIA SHARING) 

Në secilën faqe të librit ose lajmeve/njoftimeve, do të vendosen butona për shpërndarjen e 
përmbajtjes në rrjetet sociale drejtpërdrejt. 

 

SHKARKIMI DHE LEXIMI ONLINE (DOWNLOAD, READ BOOK ONLINE) 

Nga faqja e librit sigurohet mundësia për të shkarkuar ose lexuar libra online nëse ky opsion do 
të jetë i disponueshëm nga përgjegjesi i bibliotekës për një liber apo disa libra të saktuar. 
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BACKEND (PANEL I ADMINISTRIMIT DHE LLOGARRIA) 

 

 

 

LLOGARIA IME (ACCOUNT) 

Në platformë kemi 3 lloje llogarish: Admin (Përgjegjesi i bibliotekës), Studenti dhe Pedagog 
(Përdoruesi). 
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ADMIN (PËRGJEGJESI I BIBLIOTEKËS) 

Përgjegjesi i bibliotekës ka mundësinë për të menaxhur bibliotekën nga paneli i administrimit 
për çështjet e mëposhtme: 

Paneli (Dashboard) 

Paneli i Administratorit ofron opsionet për të menaxhuar, konfiguruar, monitoruar dhe krijuar 
përmbajtjen e faqes së bibliotekës. 

Pjesa e majtë e panelit të kontrollit ka menunë e navigimit. Kreu i panelit përmban shiritin e 
kërkimit dhe disa lidhje të dobishme si shikimi i profilit ose ndryshimi i gjuhës. Pjesa kryesore e 
panelit është një statistikë e thjeshtë dhe listat e librave të fundit të kërkuar dhe të leshuar. 
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MENAXHIMI I LIBRAVE NGA ADMIN 

Listimi/Menaxhimi i librave (Book listing) 

Kjo është faqja ku mund të shikoni të gjithë librat që keni në bazën tuaj të të dhënave. Secili 
libër ka përshkrim të shkurtër (titulli, botuesi, zhanri, autori, ISBN, sasia) dhe butona për 
menaxhimin si (redaktimi, klononimi ose fshirjen e librin). Gjithashtu në këtë faqe administrator 
mund të kryeje krijimin/shtimin e librave. 

 

 

 

Shto / Redakto Librin (Add / Edit Book) 

Këtu mund të krijohet një libër të ri ose të ndryshohet një  ekzistues. Çdo libër ka shumë fusha 
si titulli i librit, autorët, zhanret/kategorite, ISBN, etj. Gjithashtu mund të ngarkohet kopertina e 
librit dhe të shkruhet disa shënime (përshkrim) rreth librit. 
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Lista e botuesve (Publisher Listing) 

Kjo është faqja ku mund të shikoni të gjithë botuesit të librave në bazën e të dhënave. 

 

 

 

Shto / Redakto botuesin (Add / Edit Publisher) 

Botues (Publisher) është një subjekt shumë i thjeshtë në sistemin tonë. Ka vetëm një fushë - 
emrin e botuesit. Këtu mund të krijohet një botues të ri ose të ndryshohet një  ekzistues. 

Lista e serive (Series Listing) 

Ka raste që përveç kategorisë, disa libra janë sipas serive, ky opsion është I parashikuar në 
platformën e bibliotekës për librat në menyre që  të organizohen sipas serive. 

Shto / Redakto Seritë (Add / Edit Series) 

Seritë si tek botuesit, kenë vetëm një fushë - titullin e serive. Këtu mund të krijohet një seri të ri 
ose të ndryshohet një  ekzistuese. 
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Lista e autorëve (Author Listing) 

Kjo është faqja ku mund të shikoni të gjithë autoret të librave në bazën e të dhënave. 

 

 

 

Shto / Redakto Autorin (Add / Edit Author) 

Autori është subjekt më kompleks sesa botues ose seri. Ai përfshin emrin e plotë të autorëve, 
foton dhe përshkrimin e autorit (për shembull, mund të përmbajë biografinë e shkrimtarit ose / 
dhe bibliografinë e tij. 

Listimi i zhanreve / kategorive (Genre / Categories Listing) 

Kjo është faqja ku mund të shikoni të gjithë zhanret/kategorite të librave në bazën e të 
dhënave. 

Shto / Redakto Zhanrin / kategorin (Add / Edit Genre / Categories) 

Edhe zhanret / kategorite kenë vetëm një fushë - titulli. Këtu mund të krijohet një 
kategori/zhanr të ri ose të ndryshohet një  ekzistues. 
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Importo dhe eksporto CSV (Import & Export CSV) 

Në platformë ekziston mundësia për importimin / eksportimin e librave nga / në skedarë CSV. 
Importi do të kursejë kohën në krijimin e çdo libri manualisht. Rekomandohet përdorimi i 
importit në bazën e të dhënave boshe menjëherë pas instalimit të platforms por kjo nuk do të 
thotë që teknikisht nuk mund ta bëhet më vonë. 
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Libra të leshuara (Issued Books) 

Ky seksion është për menaxhimin dhe monitorimin e librave të lëshuar për studentët ose 
profesorët. Informacionet / Veprimet e mëposhtme mund të shihen / kryhen në këtë faqe: 

Informacionet: Titulli i librit. leshuar per ke? të dhëna e leshimit dhe afati për te dorezuar, 
statusi etj ... 

Veprimet: Leshimi i librit, Kthimi i librit, Dërgimi i njoftimit me email për kthimin e vonë të librit. 

Librat e kërkuar (Requested Books) 

Ky seksion është për përpunimin e kërkesave nga anëtarët e regjistruar (studentët ose 
profesorët). Përgjegjesi i bibliotekës mund të shohë të gjitha kërkesat për libër dhe të përgatisë 
libra për t'u leshuar. Ekziston mundësia për të konfiguruar njoftimet me email për marrjen e 
kërkesave të reja për libra nga përgjegjesi i bibliotekës dhe dërgimin e email anëtarit për 
ndryshimin e statusit të kërkesës (kërkesa mund të pranohet ose refuzohet). Anëtari (studenti / 
profesori) do të shohë në këtë faqe të gjithë librat e kërkuar dhe mund të krijojë kërkesa të reja. 
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MENAXHIMI I FAQEVE DHE SEKSIONET PUBLIKE NGA ADMIN 

 

 

 

Menaxhimi i faqeve dhe informacioneve të platformës (Public Content) 

Ky seksion ju lejon të konfiguroni përmbajtjen publike të platformës: 

 Faqet (Rreth bibliotekës, faqes së kontaktit, etj.) 
 Kategoritë (menu) 
 Menutë (menutë kryesore të platformës) 
 Lajme dhe njoftime 

 

Shto / Redakto Lajm / Njoftim (Add / Edit News / Notifications ) 

Ky seksion ofron mundësinë për të krijuar / modifikuar çdo postim të lajmeve / njoftimev. Ka 
disa opsione të përgjithshme  si titulli, URL dhe përmbajtja dhe disa cilësime SEO (titulli meta, 
fjalët kyçe meta dhe përshkrimet meta). Gjithashtu ka disa mundësi shtesë si botimi i vonuar 
(mund të vendosni datën dhe kohën kur postimi do të jetë i disponueshëm në platform. Pra te 
skeduloni), kategoritë e postimeve (postimet mund të grupohen sipas kategorive në platform), 
imazhi kryesor i postimit. 
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MENAXHIMI I MESAZHEVE NGA ADMIN 

Seksioni i mesazheve është për të pare listen e mesazheve të përdoruesit dhe për t'i menaxhuar 
ato. Çdo përdorues i faqes mund t'i dërgojë një mesazh personit përgjegjës të bibliotekës dhe 
të gjitha këto mesazhe do të shfaqen në këtë seksion. 

 

MENAXHIMI I PËRDORUESVE NGA ADMIN 

 

 

 

Listimi i përdoruesve (User Listing) 

Përgjegjesi i bibliotekës mund të shohë listën e plotë të përdoruesve të regjistruar dhe hyrjen e 
shpejtë në secilin prej tyre. Ka opsione për të krijuar, modifikuar dhe fshirë çdo përdorues, 
përveç fshirjes së përdoruesit me ID = 1 (ky është administratori i platformës që është krijuar 
gjatë instalimit).  

Shto / Redakto Përdoruesin (Add / Edit User) 
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Faqja e redaktimit të përdoruesit lejon krijimin / modifikimin e përdoruesve. Email-i, fjalëkalimi 
dhe roli i përdoruesit janë fusha të kërkuara për krijimin e përdoruesit. Të gjitha fushat e tjera 
mund të mbushen më vonë ose të lihen bosh. 

Renditja e roleve (Role Listing) 

Si parazgjedhje, ekzistojnë tre role të përdoruesit: 

 Super Administratori (Përgjegjesi i Bibliotekës) 
 Bibliotekar (stafi i bibliotekës përveç përgjegjesi) 
 Anëtar (Student / Pedagog) 

 

Shto / Redakto rolin (Add/Edit Role) 

Secili rol i përdoruesit ka një numër lejesh (Permissions). Aktivizimi i lejes në rol do të thotë që 
ju të siguroni qasje në faqe specifike për secilin përdorues që e ka këtë rol. Gjithashtu 
përdoruesi ka disa veti shtesë si: 

Limiti i ditës së lëshimit - sa ditë përdoruesi mund të marrë librin. 

Limiti I sasise se librave - sa libra mund të marrë përdoruesi në të njëjtën kohë. 

Prioriteti - flamuri që ndihmon për të identifikuar se çfarë përmbajtje duhet të shfaqet nëse 
ndonjë rol i përdoruesit ka qasje në të njëjtën faqe. 
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-Hosting Platform 
 
Platforma Classter do të mbahet duke përdorur platformën Microsoft Azure. Microsoft 
Azure është një shërbim informatik cloud i synuar posaçërisht për ndërtimin, testimin, 
vendosjen dhe menaxhimin e aplikacioneve dhe shërbimeve përmes një rrjeti global të 
qendrave të të dhënave të menaxhuara nga Microsoft. 
 
Disponueshmëria e Platformës Classter të Vertitech reflektohet nga angazhimet e Microsoft 
në lidhje me kohën e duhur dhe lidhjen e platformës së saj Azure. Ndërsa ekzistojnë SLA të 
ndryshme për shërbimet individuale Azure1, Vertitech mund të garantojë një shërbim të 
përgjithshëm prej 99.8% për të gjithë përbërësit e tij të zgjidhjes. 
 
-Privacy Policy 
 
Vertitech është e angazhuar të trajtojë informacionin e punonjësve, studentëve, palëve të 
interesuara dhe palëve të tjera të interesuara me kujdesin më të madh dhe 
konfidencialitetin. 
 
Politikat tona na udhëzojnë se si të sigurohemi që ne mbledhim, ruajmë dhe trajtojmë të 
dhënat në mënyrë të drejtë, transparente dhe me respekt ndaj të drejtave individuale dhe 
organizative. 
 
Vertitech garanton që ndërsa të dhënat e subjektit përpunohen nga platforma e saj, si 
Platforma Classter ashtu edhe punonjësit e Vertitech ose ndonjë prej bashkëpunëtorëve të 
saj janë të detyruar dhe respektojnë rregulloret e GDPR. 
 
Për më tepër, si një ofrues i zgjidhjeve të bazuara në cloud që përdorin Infrastrukturën 
Microsoft Azure, ne jemi të mbuluar edhe nga standardet e Microsoft për Mbrojtjen e të 
Dhënave. Të gjitha të dhënat ruhen brenda Qendrave të të Dhënave Evropiane të Microsoft 
Azure, punonjësit e të cilëve janë gjithashtu të detyruar nga rregulloret dhe standardet e 
GDPR. Microsoft e garanton këtë të dhënat përfitojnë nga shtresa të shumta të teknologjive 
të sigurisë dhe qeverisjes, praktikave operacionale dhe politikave të pajtueshmërisë, në 
mënyrë që të zbatohet privatësia dhe integriteti i të dhënave në një nivel shumë të 
grimcuar. 
 
Vertitech nga ana tjetër po i beson Microsoft -it pasurinë më të vlefshme, të dhënat e 
klientit. Vertitech së bashku me klientët e saj po i besojnë Microsoft -it që privatësia do të 
mbrohet dhe se do të përdoret vetëm në një mënyrë që është në përputhje me pritjet e 
tyre. 
 
Qasja e testuar nga Microsoft për privatësinë bazohet në angazhimin e tyre për t'i dhënë 
klientëve kontroll mbi mbledhjen, përdorimin dhe shpërndarjen e të dhënave të klientit. 
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Microsoft janë transparentë në lidhje me politikat, praktikat operacionale dhe teknologjitë 
specifike që ndihmojnë në sigurimin e privatësisë së të dhënave në shërbimet cloud të 
biznesit të Microsoft. 
Për më tepër, për të mbështetur angazhimin e tyre, Microsoft i përmbahet disa parimeve 
themelore: 

 Menaxhimi i të dhënave 

Microsoft përdor të dhënat e klientit vetëm për të ofruar shërbimet për të cilat është rënë 
dakord dhe nuk i minon ato për marketing ose reklamë. Pasi shërbimi nuk funksionon më, 
Microsoft ndjek standarde strikte dhe procese specifike për heqjen e të dhënave nga 
sistemet tona. 

  Vendndodhja e të dhënave 

Konsumatorët të cilët duhet të mbajnë të dhëna në një vendndodhje të caktuar gjeografike, 
siç është brenda BE-së, mund të mbështeten në zgjerimin e rrjetit të qendrave të të 
dhënave të Microsoft-it në të gjithë botën. Microsoft gjithashtu respekton ligjet 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me transferimin e të dhënave të 
klientëve përtej kufijve. 

 Access Qasja në të Dhëna 

Microsoft merr masa të forta për të mbrojtur të dhënat e klientit nga aksesi i 
papërshtatshëm, përfshirë kufijtë për personelin dhe nënkontraktorët e Microsoft. 
Sidoqoftë, si klient, Vertitech mund të hyjë në të dhënat e klientit në çdo kohë dhe për 
çfarëdo arsye. 
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SISTEMET E SIGURISË DHE PRIVATËSIA 

Të gjitha të dhënat e përfshira në faqen ueb të Universitetit, i nënshtrohen ligjit nr. 9887, datë 
10.03.2008 “Për mbrotjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. Ky njoftim mbi ruajtjen e 
privatësisë tuaj ju tregon se çfarë duhet të prisni kur universiteti mbledh të dhënat tuaja 
personale. Kjo vlen për informacionin e mbledhur në lidhje me: 

 Stafin akademik dhe joakademik dhe studentët; 

 Vizitorët në faqen ueb të universitetit tonë. 

Ne, si kontrollues i të dhënave personale, mbajmë të dhëna personale në përputhje me ligjin 
dhe politikën tonë të ruajtjes së të dhënave personale. Ato mbahen në mjedise të sigurta dhe 
aksesi në to është i kufizuar. Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë korrigjimin ose 
fshirjen e të dhënave kur vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të rregullta, të vërteta, të 
plota ose janë përpunuar dhe mbledhur në kundërshtim me dispozitat ligjore. Kontrolluesi, 
brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës së subjektit të të dhënave, duhet ta informojë 
atë për përpunimin e ligjshëm të të dhënave, kryerjen ose moskryerjen e korrigjimit apo të 
fshirjes.  Kur kontrolluesi nuk bën korrigjimin ose fshirjen e të dhënave të kërkuara prej tij, 
subjekti i të dhënave ka të drejtë të ankohet te Komisioneri. 

 

STAFI AKADEMIK DHE JOAKADEMIK DHE STUDENTËT 

Universiteti Barleti disponon faqen zyrtare të institucionit, www.umb.edu.al. Me anë të faqes 
zyrtare, Universiteti Barleti transmeton dhe mbledh informacione. 

Të dhënat e mbledhura nga ana jonë, si kontrollues i të dhënave personale, në lidhje me stafin 
akademik dhe joakademik, si dhe studentët nuk përdoren për qëllime të tjera, që nuk janë në 
përputhje me qëllimin e grumbullimit. Konkretisht, për stafin akademik dhe joakademik sistemi 
mbledh të dhëna personale, që konsistojnë në: të dhënat e identifikimit dhe adresë email-i, 
ndërsa për studentët sistemi mbledh të dhëna personale, që konsistojnë në: të dhënat e 
identifikimit, adresë email-i, adresë, numër dokumenti të identifikimit, si dhe numrin e dëftesës 
së shkollës së mesme, apo të diplomës universitare me të cilën regjistrohen në një program 
studimi, në Universitetin Barleti. 
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Grumbullimi i këtyre të dhënave bëhet në funksion të veprimtarisë që ky universitet ushtron në 
përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, si dhe Statutit dhe Rregulloreve të 
institucionit. 

Mbledhja dhe përpunimi i këtyre të dhënave nëpërmjet sistemit dixhital të rrjetit universitar 
bëhet në kuadër të dixhitalizimit të administrimit të bazës së të dhënave që mbahen nga 
sekretaritë mësimore. Të dhënat për studentët mblidhen edhe për qëllim të informacioneve 
statistikore që kërkohen nga Ministria e Arsimit. Në disa raste për studentët mund të mblidhen 
edhe të dhëna sensitive, bazuar në Vendimet e Këshillit të Ministrave përkatëse, që dalin për 
çdo vit akademik në lidhje me kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit 

Ndalohet njohja ose çdo përpunim i të dhënave të regjistruara për një qëllim të ndryshëm nga 
ai, për të cilin janë mbledhur këto të dhëna. Përjashtohet nga ky rregull rasti kur të dhënat 
përdoren për parandalimin ose ndjekjen e një vepre penale apo të tjera raste të parashikuara 
nga ligji. 

Dokumentacioni i të dhënave mbahet për aq kohë sa është i nevojshëm për qëllimin, për të cilin 
është grumbulluar. 

E drejta për akses ushtrohet në përputhje me parimet kushtetuese të lirisë së shprehjes dhe 
informacionit, lirisë së shtypit dhe sekretit profesional. E drejta për akses mund të kufizohet 
nëse cënon interesat e sigurisë kombëtare, politikën e jashtme, interesat ekonomikë dhe 
financiarë të shtetit, parandalimin dhe ndjekjen e veprave penale. 

 

AKSESI NË TË DHËNAT PERSONALE 

Universiteti Barleti , si kontrollues i të dhënave personale, përpiqet të jetë sa më i hapur për t`i 
dhënë studentëve dhe stafit akademik ose joakademik akses në të dhënat e tyre personale. 
Individët mund të zbulojnë nëse ne mbajmë ndonjë të dhënë personale, duke na dërguar një 
“kërkesë për akses tek të dhënat personale” në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale, i ndryshuar. Nëse ne mbajmë të dhënat tuaja personale: 

 Do t’ju japim një përshkrim të tyre; 

 Do t’ju bëjmë me dije se përse ne i mbajmë ato; 
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 Do t’ju tregojmë se te cili marrës mund ti përhapim këto të dhëna; 

 Do t’ju japim një kopje të informacionit në një formë të kuptueshme; 

 Do t’ju informojmë nëse dhënia e të dhënave personale është e detyrueshme apo 
vullnetare. 

 

Për të bërë një kërkesë pranë Universitetit Barleti për çdo të dhënë personale që ne mund të 
mbajmë, është e nevojshme të bëni një kërkesë më shkrim drejtuar Drejtorisë së Menaxhimit të 
Burimeve njerëzore dhe Informacionit hr@umb.edu.al, P-A, ose të na e dërgoni në adresën: 
info@umb.edu.al 

Nëse ne mbajmë informacion në lidhje me ju, ju mund të na kërkoni të korrigjojmë gabimet në 
të, duke kontaktuar edhe një herë, Drejtorinë së Menaxhimit të Burimeve njerëzore dhe 
Informacionit, P-A. 

 

VIZITORËT NË FAQEN TONË TË INTERNETIT 

Universiteti Barleti disponon faqen zyrtare të institucionit, www.umb.edu.al. Me anë të faqes 
zyrtare, Universiteti Barleti, si kontrollues i të dhënave personale, transmeton dhe mbledh 
informacione. Për vizitorët në faqen tone të internetit www.umb.edu.al sistemi mbledh 
informacione standard, të cilat kanë të bëjnë me regjistrimin e tyre online, klikimet e artikujve 
apo rubrikave në këtë faqe. Ky informacion mblidhet për qëllime statistikore (për të treguar 
qasjen e vizitorëve, për të parë se cilat janë rubrikat më të ndjeshme dhe për rrjedhojë interesin 
e subjekteve të të dhënave personale, gjithnjë pa i bërë ata të identifikueshëm). 

Ne, si kontrollues të të dhënave personale e mbledhim këtë informacion në mënyrë të tillë, që 
të mos identifikojmë asnjë vizitor. Ne nuk bëjmë asnjë përpjekje për të gjetur identitetin e 
vizitorëve që kanë vizituar faqen tonë të internetit. 

Universiteti Barleti, si kontrollues i të dhënave personale, nuk përdor (dhe nuk lejon ndonjë 
palë të tretë) mjete statistikore analitike për të ndjekur ose për të mbledhur informacione 
personale që i bëjnë të identifikueshëm vizitorët e faqes tonë zyrtare. Ne nuk lidhim asnjë të 
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dhënë të grumbulluar nga kjo faqe me ndonjë të dhënë personale që e bën vizitorin të 
identifikueshëm nga çdo burim që të vijë, si pjesë e përdorimit tonë. 

Motori i kërkimit në faqen tonë të internetit është projektuar të jetë i lehtë për t’u përdorur, i 
cili është i mbyllur në serverin tonë dhe indekson vazhdimisht përmbajtjen në faqen tonë. Të 
gjitha kërkesat e kërkimit trajtohen nga aplikacioni dhe informacioni nuk i kalohet ndonjë pale 
të tretë. Nëse do të duam të mbledhim informacione personalisht të identifikueshme 
nëpërmjet faqes sonë të internetit, ne do t`jua bëjmë të qartë rastin kur të mbledhim 
informacion personal dhe do të shpjegojmë se çfarë kemi ndërmend të bëjmë me të. 

 

MASAT PËR SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE 

Ne, si kontrollues të të dhënave personale, marrim masa organizative dhe teknike të 
përshtatshme për të mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, 
humbje aksidentale, për të mbrojtur aksesin ose përhapjen nga persona të paautorizuar, 
veçanërisht kur përpunimi i të dhënave bëhet në rrjet, si dhe nga çdo formë tjetër e paligjshme 
përpunimi. 

Universiteti Barleti, si kontrollues i të dhënave personale merr gjithashtu këto masa të veçanta 
sigurie: 

 Përcakton funksionet ndërmjet njësive organizative dhe operatorëve për përdorimin e 
të dhënave; 

 Përdorimi i të dhënave bëhet me urdhër të njësive organizative ose të operatorëve të 
autorizuar; 

 Udhëzon operatorët, pa përjashtim, për detyrimet që kanë, në përputhje me ligjin për 
mbrojtjen e të dhënave personale dhe rregulloret e brendshme për mbrojtjen e të 
dhënave, përfshirë edhe rregulloret për sigurinë e të dhënave; 

 Ndalon hyrjen e personave të paautorizuar në mjediset e kontrolluesit ose përpunuesit 
të të dhënave. 

 vetëm nga personat e autorizuar, ndalon hyrjen në mjetet e arkivimit dhe përdorimin e 
tyre nga persona të paautorizuar; 
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 Vënia në punë e pajisjeve të përpunimit të të dhënave bëhet vetëm nga personi i 
autorizuar dhe çdo mjet sigurohet me masa parandaluese ndaj vënies së pautorizuar në 
punë; 

 Regjistron dhe dokumenton modifikimet, korrigjimet, fshirjet, transmetimet, 
përditësimet, etj. 

 Sa herë që punonjësit e UniBa largohen nga vendi i tyre i punës, ata duhet të mbyllin 
kompjuterat e tyre, dollapët, kasafortat dhe zyrën, në të cilat janë ruajtur të dhënat 
personale ; 

 Nuk duhet të largohen nga mjediset e punës kur ka të dhëna të mbrojtura në tavolinë, 
dhe ndodhet në prani të personave të cilët nuk janë të punësuar nga ana e UniBa 

 Nuk mbajnë në monitor të dhëna personale, kur është i pranishëm një person i 
pautorizuar dhe sidomos në vende jo publike; 

 Nuk nxjerrin jashtë zyrës, në asnjë rast, kompjutera, laptop, flesh apo pajisje të tjera që 
përmbajnë të dhëna personale dhe nuk duhet ti lënë ato në vende të pasigurta, pa u 
siguruar për fshirjen apo shkatërrimin e të dhënave; 

 Të dhënat të mbrohen duke verifikuar identitetin e përdoruesit dhe duke i lejuar akses 
vetëm individëve të autorizuar. 

 Udhëzimet për përdorimin e kompjuterit, duhet të ruhen në mënyrë të tillë që ato të 
mos jenë të aksesueshme nga persona të paautorizuar; 

 Kryejnë vazhdimisht procedurën e hyrjes dhe daljes duke përdorur fjalëkalime personale 
në fillim dhe në mbarim të aksesit të tyre në të dhënat e mbrojtura, të ruajtura në bazat 
e të dhënave të UniBa ; 

 Njohja dhe regjistrimi i operatorëve terminalistë dhe i përdoruesve kryhet me 
përdorimin e fjalëkalimeve për hyrjen në bankën e të dhënave. Fjalëkalimet cilësohen 
sekrete dhe janë vetjake; 

 Në dokumente që përmbajnë të dhëna të mbrojtura, duhet të sigurojnë shkatërrimin e 
materialeve ndihmëse, (p.sh. provat apo shkresat, matricat, llogaritjet, diagrame dhe 
skica) të përdorura ose të prodhuara për krijimin e dokumentit; 
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 Të dhënat e dokumentuara nuk përdoren për qëllime të tjera, që nuk janë në përputhje 
me qëllimin e grumbullimit. 

 Ndalohet njohja ose çdo përpunim i të dhënave të regjistruara në dosje për një qëllim te 
ndryshëm nga e drejta për të hedhur të dhëna. Përjashtohet nga ky rregull rasti kur të 
dhënat përdoren për parandalimin ose ndjekjen e një vepre penale. 

 Ruajnë dokumentacionin e të dhënave për aq kohë sa është i nevojshëm për qëllimin, 
për të cilin është grumbulluar. 

 Niveli i sigurisë duhet të jetë i përshtatshëm me natyrën e përpunimit të të dhënave 
personale. 

 Respektojnë aktet e tjera ligjore dhe nënligjore që përcaktojnë se si duhet të përdoren 
të dhënat personale. 

 

Mbrojtja e të dhënave personale realizohet përveç të tjerave, edhe me marrjen e masave të 
sigurisë, si më poshtë: 

1. Nëpërmjet instalimit dhe përditësimit automatik te sistemit antivirus dhe sistemit 
firewall, i cili menaxhohet nëpërmjet sistemit të serverave dhe pajisjeve network. 

2. Përditësimit të sistemit operativ dhe rinovimit (update) të softwareve kompjuterike. 

3. Lejimin e aksesit të stafit vetëm në ato materiale që i duhen për të kryer detyrën; 

4. Përdorimin e fjalëkalimeve; 

5. Specifikimi i procedurave të rikrijimit te sistemit (backup), në rast dëmtimi. 

 

Ambientet, në të cilat do të përpunohen të dhënat personale duhet të mbrohen nga masa 
organizative, fizike dhe teknike që të parandalojnë aksesin e personave të paautorizuar në 
mjediset dhe aparaturat me të cilat do të përpunohen të dhënat personale. Zbatimi i masave të 
sigurimit duhet të bëhet në përputhje me nivelin e sigurisë së të dhënave dhe informacionit të 
administruar, si dhe treguesit e nivelit të rrezikut që mund të vijë nga ekspozimi i paautorizuar i 
informacionit të ruajtur. 
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Në ambientet ku përpunohen të dhëna personale zbatohen këto masa sigurie: 

 Ndalohet hyrja e personave të paautorizuar. 

 Personat që futen në këto ambjete duhet të pajisen me autorizimin përkatës nga 
titullari. 

 Ambientet pajisen, me kasaforta e brava automatike me çelësa dhe drynë të veçantë 
nga ata të përdorimit të zakonshëm, të sigurta për mbrojtjen e dosjeve nga dëmtimi i 
tyre. 

 Kryhet kontroll, për të parandaluar vendosjen apo përdorimin e mjeteve të përgjimit, 
regjistrimit a të filmimit. 

 Sigurohet mbikqyrje e vazhdueshme, ditën dhe natën me roje fizike. 

 

Në ambientet ku përpunohen të dhëna të mbrojtura ( personale ) lejohet të qëndrojnë: 

1. Punonjësit e institucionit ,vetëm nëse ata janë të punësuar në këtë ambient ose nëse 
prania e tyre është thelbësore për kryerjen e detyrave të punës. 

2. Personeli i mirëmbajtjes së sistemit apo pajisjeve të telekomunikacionit lejohet të futet 
në këto ambiente, vetëm me lejë nga titullari i institucionit. 

 

Pajisjet elektronike për përpunimin e të dhënave dhe informacioneve në strukturat e UniBa 
përdoren vetëm për kryerjen e detyrave të përcaktuara në rregullore. Këto pajisje përdoren 
vetëm nga punonjës të ICT, të trajnuar më parë për përdorimin e tyre. Trajnimi i personelit që 
merret me përpunimin automatik të të dhënave bëhet nga Sektori i Teknologjisë së 
Informacionit. Për çdo gabim apo defekt në sistemet/databaset e institucionit, njoftohet 
administratori i sistemit, i cili mbi bazën e kërkesës bën rregullimin përkatës. 

Programet për trajtimin e të dhënave dhe informacioneve të blera apo të dhuruara nga 
donatorë të ndryshëm menaxhohen nga Sektori i Teknologjsë së Informacionit. Kur një program 
i destinuar për trajtimin e të dhënave personale është krijuar me iniciativën e një punonjësi të 
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jashtëm apo të një subjekti kontraktues, i cili nuk është i përfshirë në zhvillimin e organizimit 
dhe të planifikimit të programeve, para se të përfshihet në përdorimin e programit duhet të 
jetë miratuar nga Rektorati. Pas miratimit, Rektorati organizon instalimin e tij në pajisjet 
elektronike. 

Për secilin program Sektori i Teknologjisë së Informacionit mund të përcaktojë: 

1. Kush mund ta fshijë, kopjojë ose ta ndryshojë atë; 

2. Ku duhet të ruhet kopja e programit dhe kush është përgjegjës për mbajtjen e tij të 
përditësuar. 

 

Për më tepër, lidhur me masat e sigurisë të të dhënave personale në UniBa , mund të lexoni 
Rregulloren “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”, të këtij 
universiteti, publikuar në faqen zyrtare të internetit www.umb.edu.al, në rubrikën “Politikat e 
privatësisë”. 

 

PËRHAPJA E TË DHËNAVE PERSONALE 

Nxjerrja ose përhapja e të dhënave nga ana jonë, si kontrollues të të dhënave personale bëhet 
në përputhje më qëllimin/et për të cilin/at ato janë mbledhur, mbajtur ose përpunuar. Kjo 
përputhshmëri konsiston në: 

1. Përdorimin e të dhënave vetëm sipas qëllimit/eve për të cilat ato mbahen. 

2. Nxjerrjen apo përhapjen e të dhënave sipas këtij qëllimi ose qëllimeve. 

3. Nxjerrjen apo përhapjen e të dhënave te vetë subjekti i të dhënave apo te subjekte të 
tjera kontrolluese me pëlqimin e vetë subjektit të të dhënave. 

4. Nxjerrjen apo përhapjen e të dhënave sipas kërkesave të parashikuara në ligj. 

5. Përpunimin e të dhënave bazuar në ligj, si dhe në aktet e nxjerra për këtë qëllim nga 
Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 
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NDRYSHIMET NË KËTË NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE 

Ne, si kontrollues të të dhënave personale, do të përditësojmë këtë njoftim në mënyrë të 
rregullt, duke vlerësuar politikat e privatësisë si tepër të rëndësishme përgjatë veprimtarisë që 
Universiteti Barleti. 

kryen në bazë të ligjit nr. 9741, date 21.05.2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, Statutit dhe rregulloreve 
të brendshme të institucionit. 

 

ANKESA APO PYETJE 

Universiteti Barleti, si kontrollues i të dhënave personale, përpiqet për të përmbushur 
standardet më të larta gjatë mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale. Çdo kërkesë 
për këtë duhet të dërgohet në adresën email-it : info@umb.edu.al 

Gjithashtu, për më tepër informacion për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave personale 
nga ana e Universitetit Barleti, si kontrollues të dhënave personale , mund të lexoni Rregulloren 
“Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”, të këtij universiteti, 
publikuar në faqen zyrtare të internetit www.umb.edu.al, në rubrikën “Politikat e privatësisë”. 

 

POLITIKA E SIGURISË SË INFORMACIONIT 

Universiteti Barleti, si kontrollues i të dhënave personale, përpunon informacionin me qëllim 
kryerjen e detyrave të tij ligjore dhe statutore. Kjo mund të përfshijë informacionin sekret për 
studentët dhe stafin akademik ose joakademik. Universiteti Barleti përdor një qasje të bazuar 
në risk, gjatë vlerësimit dhe të kuptuarit të rreziqeve, si dhe përdor të gjitha mjetet fizike të 
personelit, teknike dhe procedurale për të arritur masat e duhura të sigurisë. Universiteti 
Barleti, si kontrollues i të dhënave personale, merr parasysh zhvillimet në teknologji dhe kostot 
e zbatimit për të arritur një nivel sigurie të përshtatshëm për natyrën e informacionit dhe të 
dëmit që mund të rezultojë nga një shkelje e sigurisë. Stafi i Universitetit Barleti i nënshtrohet 
detyrimit për të ruajtur konfidencialitetin e informacionit, i cili i jepet këtij të fundit për të 
ushtruar funksionet e tij në bazë ligjit, dhe mund t’ua përhapë atë vetëm autoriteteve të 
ligjshme. Universiteti Barleti i ofron udhëzime dhe trajnime stafit të tij për t’u mundësuar atyre 
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të kuptojnë dhe të zbatojnë përgjegjësitë e tyre në respektimin e sigurisë. Universiteti Barleti 
vlerëson integritetin e tyre përpara se ata të punësohen, si dhe monitoron pajtueshmërinë e 
tyre me detyrimet që kanë në lidhje me sigurinë. 
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RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

 Çdo person përgjegjës i caktuar nga njësitë administrative apo akademike është përgjegjës për: 
Grumbullimin, korrektësinë dhe saktësimin e përmbajtjes, pregatitjen dhe dërgimin e 
materialeve të përgatitura brenda afateve të caktuara dhe tek adresat sipas procedurave në 
vijim për publikim në rrjete sociale dhe kanale të tjera online ose jo. 

 Te gjitha lajmet, njoftimet, tekste dhe materiale audiovizive në rrjete sociale dhe kanale të tjera 
online ose jo, duhet të vlerësohen për përmbajtje nga zyra e PR, Komunikimit dhe Marketingut.  

 Të gjitha kërkesat duhet të dërgohen nga personi përgjegjës vetëm në email dhe nuk pranohen 
kërkesa verbale apo me kanale të tjera të komunikimit si telefon, whatsapp, etj... 

 Për shkak të sigurisë të gjitha materialet grafike apo dokumentat duhet të dërgohen në attach 
në email.  

 Mos ndjekja dhe mos respektimi i procedurave ngadalson realizimin apo refuzimin e kërkesave 
për publikim në web, rrjete sociale apo në kanale të tjera të komunikimit online dhe ofline 

 Përgatitja e tekstit dhe sigurimi I materialeve dhe informacioneve lidhur me aktivitete të 
organizuara, është përgjegjësia e organizatorit të aktivitetit dhe lidhur me përmbatjen e 
përgjithshme, (Content) është përgjegjësia e personit apo njësisë që përgjigjet për atë sektor.  

 

MEDIA SOCIALE INSTITUCIONALE 

Media Sociale Institucionale përfshin faqe të ndryshme, nënfaqe, profile, projekte dhe bashkësi virtuale 
që janë krijuar posaçërisht në emër të UniBa, dhe që ekzistojnë për të shërbyer si komunikime zyrtare të 
UniBa. Krijimi dhe përdorimi i llogarive të mediave sociale në emër të UniBa është për përdorim 
profesional, të tilla si për qëllime arsimore, kërkimore, shërbimi, operacionale, marketingu dhe 
menaxhimi.  

Po kështu, të dhënat, zëri, imazhet, videot dhe lidhjet e postuara ose transmetuara nëpërmjet burimeve 
të teknologjisë së UniBa’ -s janë të kufizuara për të njëjtat qëllime. 
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PROCEDURA E MONITORIMIT DHE TONI I ZËRIT PËR PËRMBAJTJEN ( CONTENT )  NË RRJETE SOCIALE 
 
Përdorimi i punonjësve 

Kur punonjësit përdorin mediat sociale si pjesë e detyrave të tyre zyrtare, dhe / ose kur paraqiten në 
mjediset e mediave sociale si përfaqësues i universitetit, duhet të respektojnë politikat e zbatueshme të 
Universitetit që rregullojnë sjelljen e punonjësve dhe përdorimin e pranueshëm të burimeve elektronike 
dhe të informacionit. 

- Punonjësit do t'i mbajnë faqet e tyre personale të mediave sociale të ndara nga mediat sociale 
UniBa.  

- Në postimet personale, punonjësit mund ta identifikojnë veten si anëtar i stafit të UniBa.  

- Numrat e telefonit, adresat e emailit dhe imazhet e UniBa mund të postohen nga punonjësit në 
faqet personale të mediave sociale.  

- Punonjësit duhet të jenë të qartë se ata po ndajnë pikëpamjet e tyre si një anëtar i komunitetit 
të arsimit të lartë, jo si një përfaqësues i UniBa ose institucioneve anëtarë të saj. 

- Punonjësit nuk lejohen të përdorin emrin ose imazhin e UniBa për të miratuar një opinion, 
produkt, kauzë, biznes ose kandidat politik ose përndryshe të mbajnë veten si përfaqësues të 
Universitetit, kur ata nuk janë. Kur shprehin një opinion personal, punonjësit duhet të pranojnë 
se, veçanërisht nëse deklarata mund të interpretohet në mënyrë të arsyeshme nga marrësi i 
mesazhit, ata po flasin në emër të Universitetit. Punonjësit mund të përdorin deklaratën e 
mëposhtme për të ndihmuar në shkëputjen e opinioneve të tyre nga ato të Universitetit: 
"Pikëpamjet e shprehura këtu janë opinionet e mia personale dhe nuk janë 
domosdoshmërisht ato të Universitetit Barleti." 

Për publikim në rrjetet sociale zyrtare të Universitetit, personi përgjegjës dërgon me e-mail tek zyra e 
Marketingut, informacionet sipas procedures dhe formatet të mëposhtme: 

 Materiali/informacioni duhet të shkruhet, përpunohet dhe përshtatet nga personi përgjegjës 
respektiv I departamentit etj.  

 Kur kërkohen tekst shoqëruar me foto, newsletter, banner, kerkesa duhet të vje nga personi 
përgjegjës tek zyra e marketingut. 

 Personi përgjegjës duhet të sigurohet që materiali I sjellë të jetë pa gabime ortografike, në të 
njëjtën tipologji gjuhe me atë të përdorur në faqe dhe të sigurohet që ai material është hedhur 
korrektësisht në faqen e rrjeteve sociale. 
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 Menaxheri I rrjeteve sociale apo zyra e marketingut, kanë përgjegjësinë të sigurohen për 
përditësimin e materialeve, dhe që të gjitha faqet e mediave sociale të Universitetit jenë në 
përputhje me çdo standard të miratuar të markës së Universitetit. 

 

Udhëzime për Studentët 

Studentët duhet të kuptojnë se çdo përmbajtje e bërë publike përmes faqeve të mediave sociale UniBa 
pritet të ndjekë sjellje të pranueshme shoqërore dhe të jetë në përputhje me ligjin, Manualin e 
Studentit, Kodin e Sjelljes dhe Angazhimin për Qytetarinë, Politikat e Teknologjisë së Informacionit dhe 
politikat dhe procedurat e tjera të UniBa. 

Një student i cili mendon se është trajtuar padrejtësisht nga një student tjetër ose anëtar i fakultetit (me 
kohë të plotë ose me kohë të pjesshme) në lidhje me komunikimet e kryera përmes faqeve të mediave 
sociale UniBa, duhet të kontaktojë Zyrën e Marketingut dhe Komunikimit. 

 

POLITIKAT E RRJETEVE SOCIALE 

I gjithë aktiviteti në mediat sociale të UniBa-s qeveriset nga politikat e tjera të universitetit, duke 
përfshirë, por pa u kufizuar në politikat kundër diskriminimit dhe ngacmimit. Këto politika të 
Universitetit gjithashtu qeverisin stafin, fakultetin dhe studentët që marrin pjesë si anëtarë të 
komunitetit UniBa në faqet që nuk menaxhohen nga Universiteti.  

Të gjithë kontribuesve u kërkohet të respektojnë këto Procedura dhe politikat përkatëse gjatë postimit, 
moderimit dhe përgjigjes ndaj ndërveprimeve në mediat sociale të UniBa. 

 Duke postuar në çdo rrjet social, ne pranojmë që zotërojmë ose kontrollojmë të gjitha të drejtat 
për atë postim, dhe se përdorimi jonë i postimeve mbrohet nga përdorimi i drejtë, dhe 
pajtohemi se nuk do të japim, me vetëdije, informacione mashtruese ose të rreme. 

 Ne nuk postojmë asnjë përmbajtje që është kërcënuese, e turpshme, një shkelje e të drejtave të 
pronësisë intelektuale ose ligjeve të privatësisë, ose ndryshe dëmtuese ose të paligjshme. UniBa 
ka të drejtë të heqë çdo përmbajtje për çfarëdo arsye, përfshirë, por pa u kufizuar në, 
përmbajtjen e përshkruar më sipër. 

 Njohim dhe pajtohemi me kushtet e shërbimit të platformave të përdorura të mediave sociale, 
sigurohemi që të kuptojmë dhe ndjekim kushtet e shërbimit të çdo platforme të mediave sociale 
që përdor UniBa. 
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 Repost: gjithmonë i japim merita të qarta burimit origjinal, qoftë me imazh ose tekst, kur 
ripostimi nuk mbështetet nga platforma e mediave sociale. Një aplikacion i sugjeruar në 
Instagram për ripostime është "Repost" ose “Regran” Përmbajtja nuk duhet të ndryshohet 
komplet dhe origjinalja duhet të etiketohet.  

 Aktivitetet personale të një punonjësi në internet në punë nuk ndërhyn në produktivitetin dhe 
performancën e punës. 

 Duke u angazhuar në UniBa në mediat sociale kontribuesit e autorizuar bien dakord të pajtohen 
me Standardet e Pjesëmarrjes dhe Postimit, referojuni klauzolës “Menaxhimi dhe Monitorimi i 
Llogarive”. 

 Këshilla për të qëndruar të sigurt në rrjetet sociale: 

o Përdorimi I fjalëkalimeve unike/të ndryshme për secilin rrjet social 

o Rishikimi I rregullt I politikave për ndryshime sipas platformave të përdorura 

Devijimi nga këto politika mund të rezultojë në postimet ose komentet që janë subjekt i veprimeve 
disiplinore që ndërmerren në përputhje me Kodin e Sjelljes të Universitetit, Politikat e Privatësisë dhe 
Rregullat dhe Politikat e tjera përkatëse të Universitetit. 

 

PROCEDURA E PUBLIKIMIT DHE AZHORNIMIT TË POSTIMEVE SIPAS NJËSIVE 

Në rast ndryshimesh apo modifikimesh në faqet e rrjeteve sociale apo për hapjen e faqeve/llogarive të 
reja, të propozuara nga sektori përgjegjës ose që vijnë si pasojë e zhvillimit apo përmirësimi I 
platformave apo sipas kërkesës së organeve drejtuese të institucionit kërkesa duhet t’i dërgohet zyrës së 
Marketingut për aprovim, ku zyra e marketingut paraqet formatet dhe direktivat për përgatitjen e 
materialeve për faqen e re sipas rastit.  
 
1. Krijimi i Llogarive 

1.1. Para krijimit të një llogarie të re të Universitetit në media sociale, Menaxheri i Marketingut 
Dixhital duhet të kontaktohet për këshilla, veçanërisht në lidhje me menaxhimin e vazhdueshëm 
dhe krijimin e përmbajtjes. 
1.2.  Çdo kërkesë e re e llogarisë duhet të sigurojë informacionin e mëposhtëm: 

- Qëllimi i llogarisë; 
- Lloji i llogarisë (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google, etj); 
- Publiku i synuar (Target Group); 
- Emri i propozuar i llogarisë; 
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- Kërkesat e markës (Të gjitha mediat sociale kërkojnë logon aktuale të UniBa); 
- Strategjia për postimin e përmbajtje; 
- Emrat/pozicionet e autorëve të përmbajtjes; 
- Emrat/pozicionet e kontribuesve që moderojnë komentet dhe diskutimet; 
- Kohëzgjatja e llogarisë dhe strategjia e mirëmbajtjes së vazhdueshme; 
- Konfirmimi se Drejtuesit përkatës të Njësisë së Punës mbështet krijimin e llogarisë së 
re; 

 
2. Miratimi i Llogarive të Mediave Sociale të Universitetit 
 
Të gjitha llogaritë e mediave sociale që bien brenda fushëveprimit të Politikës së Mediave Sociale kanë 
nevojë për miratim paraprak nga Zyrtari Kryesor i Marketingut, ose delegati i autorizuar. 

Pasi të krijohet një llogari, mbajtësi i llogarisë duhet të sigurojë detajet e llogarisë duke përfshirë emrin e 
përdoruesit, fjalëkalimin dhe lidhjen e profilit/faqes tek Shefi i Njësisë së Punës dhe Zyra e Marketingut. 

Nëse ndodh një incident kritik, Zyra e Marketingut mund të përdorë llogaritë e mediave sociale si një 
mjet komunikimi. Është përgjegjësi e mbajtësit të llogarisë dhe Shefit të Njësisë së Punës për të mbajtur 
Zyrën e Marketingut të përditësuar me informacion të saktë mbi mbajtësit e llogarisë, fjalëkalimet 
aktuale dhe detajet e aksesit në kohën e duhur. 

 
3. Menaxhimi dhe Monitorimi i Llogarive 
 
Llogaritë e mediave sociale të UniBa kërkojnë monitorim të vazhdueshëm i cili mund të jetë sfidues pasi 
ato janë në dispozicion të publikut 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, 365 ditë në vit.  

Si kusht i krijimit të një llogarie të mediave sociale UniBa, mëposhtë duhet të biem dakord për: 

3.1. Monitorimin e llogarisë në një frekuencë të rënë dakord - përdorimi i analizës së 
sentimentit; 
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3.2.  Përgjigjuni pyetjeve, komenteve dhe kërkesave për informacion në përputhje me këto 
procedura dhe politikat përkatëse të Universitetit; 

3.3.  Përshkallëzoni çështje serioze tek një menaxher i linjës ose tek Menaxheri i Marketingut 
Dixhital ose Zyrtari Kryesor i Marketingut; 

 
Në baza vjetore, mbajtësi i llogarisë duhet të rishikojë nëse qëllimi fillestar i llogarisë mbetet i vlefshëm 
dhe kërkesat e dakorduara operative janë duke u përmbushur. 

 
4. Faqet e instituteve dhe projekteve 

4.1. Seksioni I mirëmbajtjes së rrjeteve sociale për institutet dhe projektet do të menaxhohen 
dhe azhornohen nga personi përgjegjës i caktuar nga Instituti apo manaxher projekti, dhe është 
përgjegjës për publikimet sipas formateve të kërkuara brenda 24 orë nga mbarimi i aktivitetit në 
faqet përkatëse.  

4.2. Në rast se postimi duhet të publikohet dhe në faqe të tjera përvec faqes së institutit apo 
projektit, personi përgjegjës duhet të paraqesi këtë kërkesë tek zyra e marketingut në njoftimin 
e tij për publikim për cdo postim duke specifikuar faqet me adresat përkatëse të rrjeteve sociale 
duke përfshirë në email të gjitha materialet e postimit apo eventit të përshtatur sipas faqes 
tjeter në attach në email. Zyra e marketingut vlerëson kërkesën dhe riadreson atë personave 
përgjegjës për publikim në faqet e kërkuara. 

4.3. Nga këto njësi duhet të jepen kredencialet e rrjeteve sociale institucionale tek zyra e 
marketingut per integrimin e te gjitha faqeve nen nje admin. 

Ne rastin e Facebook, llogarria Dgm Umb duhet te shtohet si admin. 
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5. Standardet e Pjesëmarrjes dhe Postimit 

Kur postoni ose merrni pjesë në mediat sociale UniBa, kontribuesit e autorizuar duhet: 

5.1. Veproni në përputhje me parimet e Kodit të Sjelljes të Universitetit duke përfshirë 
respektin, mirësjelljen, drejtësinë dhe barazinë. Jini te sinqertë, te vërtetë dhe autentik. 

5.2. Mos jini kurrë agresiv, ofendues ose shpifës, diskriminues ose në RASTIN E SHKONJAVE TË 
MËDHA (tregon bërtitje). 

5.3. Jini transparentë dhe zbuloni rolin dhe fushën e tuaj të ekspertizës brenda Universitetit kur 
është e rëndësishme për temën e diskutimit. 

5.4. Dalloni opinionin personal nga komunikimi profesional institutcional. 

5.5. Jini të kujdesshëm në promovimin e faqeve të palëve të treta. Kontrolloni së pari për të 
shmangur konfliktin e interest. 

5.6. Ushtroni sens të përbashkët kur postoni dhe kontrolloni dy herë para postimit. 

5.7. Shfrytëzoni mundësitë për të përmirësuar ndërgjegjësimin, zgjidhjen e problemeve dhe 
kthimin e pyetjeve sa më shpejt që të jetë praktike. 

5.8. Kontaktoni menaxherin e marketingut dixhital ose zyrtarin kryesor të marketingut nëse jeni 
të shqetësuar për përmbajtjen ose një konflikt të mundshëm. 

 

FORMATET PËR RRJETE SOCIALE  

Standardet e Përgjithshme 

1. POSTIME 

SHËNIM: 

Kalendari I postimeve parashikon postime 2 ose max. 3 herë në ditë, sipas rastit. 

Çelësi i suksesit në mediat sociale janë të qenit i sinqertë dhe të menduarit para se të postoni dhe të 
respektoni misionin dhe vizionin e komunitetit në të cilin po postojmë. 

Për çdo postim duhet: 

- Përmbajtja; 

- Teksti (Minimumi 1 paragraf/ 8 fjalë kyçe - maksimumi 3 paragrafë); 
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- Foto sugjerim / Logot për përdorim në vizual (dërgoni nëpërmjet e-mail ose 
wetransfer.com); 

- Data e realizimit (Deadline); 

- Video (nese duhet video duhet të kontaktoni me zyrën e Marketingut); 

- Nëse do të duhet sponsorizim Ads Manager apo jo; 

 

2. EVENTET. 

Për çdo event duhet: 

- Titull (Jo më shumë se 6 fjalë ose 30 karaktere); 

- Teksti (Minimumi 1 paragraf dhe maksimumi 3 paragrafë duke shpjeguar se cila ishte 
nisma e këtij eventi, zhvillimi, agenda, pjesëmarrësit, dhe mbyllja); 

- Foto/Baner Promocional apo informues (Dërgohet kërkesa tek zyra e marketingut); 

- Data e realizimit (dhe detajet që duhen per realizimin e vizualit PR); 

- Video Promocionale apo informuese (Nëse ka/nëse duhet); 

- Vendndodhja; 

- Produkte promocionale (psh. Bluza me logo, stilolapsa me logo, dosje me logo, etj.); 

 

3. BANERA, BROSHURA, FLETËPALOSJE, MATERIALE TË TJERA PROMOCIONALE 

Fotografia 

- Portrete. 
- Brand I fotografisë përpiqet të transmetojë ndjenjën e çastit. Ne përdorim imazhe të 

kapura nga kënde të papritura ose pika të favorshme për të krijuar një ndjenjë të 
sinqertë. Portretet veçanërisht duhet të tregojnë besimin dhe fokusin e subjektit pa u 
ndjerë në skenë. Ndriçimi duhet t'u japë fotografive një ngrohtësi të përgjithshme dhe 
t'i ndihmojë ata të nxisin tonin aspirues. 

         



10 
 

 
         Foto ndërveprimi në grup 

- Përdorimi i fotografive më të sinqerta është ajo që e bën fotografinë e markës të ndihet 
e arritshme/reale. Ka një ngrohtësi në tonalitet teksa tregon besim tek subjektet. 
Ndriçimi dhe ndezjet e lenteve demonstrojnë idealet aspiruese të markës. 

         Video 
- Videot duhet të ndjekin të njëjtat udhëzime të përgjithshme të përshkruara për 

fotografinë. Përpjekja për shkrepje të sinqerta, kapja e momenteve kuptimplotë dhe 
gjetja e këndeve të papritura ndihmojnë në krijimin e videove që kanë një ndjenjë 
ngrohtësie për të ndihmuar UniBa të tregojë historitë e saj në mënyrë të vërtetë dhe të 
sinqertë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Moodboard – Rrjete Sociale dhe materiale promocionale ne lidhje me standartet e brandit / markës 

Shënime: 

 Titulli, data, teksti, vendndodhja e postimeve apo eventeve duhet të dërgohen në një dokument 
word attach (duke përdorur headletter me logon UniBa) të dërgohet nëpërmjet email. Nuk 
pranohen tekstet të derguara në trupin e emailit. 
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 Cdo paragraf në tekst të njoftimit apo lajmit për postimet në rrjete sociale apo platforma të tjera 
nuk duhet të ketë më pak se 3 reshta dhe maksimum 6 reshta tekst. 

 Për kërkesat e publikimit të video-ve në kanalin youtube të institucionit do te komunikohet drejt 
per drejte me zyren e administrimit te faqeve dhe marketingut. Në rast se do të përdoret një 
link nga një burim tjetër, personi përgjegjës duhet të sigurohet që burimi I jashtëm lejon 
shpërndarjen e përmbatjes. Gjithashtu, nëse video që do të publikohet në youtube të 
institucionit është marrë apo është prodhuar nga një burim tjetër, duhet të merret apo 
sigurohet leja paraprake nga burimi përkatës për publikim në kanalin youtube të institucionit. 

 

POLITIKAT E ETIKËS NË RRJETE SOCIALE 

Sidoqoftë dhe sa herë që stafi përdor mediat sociale që i referohen ose kanë implikime në shërbim, 
është thelbësore që ata të jenë në përputhje me rregullat e mëposhtme. 

Një politikë e mediave sociale (ose politikë e rrjeteve sociale) është një kod sjelljeje e UniBa që siguron 
udhëzime për punonjësit që postojnë përmbajtje në internet ose si pjesë e punës së tyre. 

Qëllimi i një politike të mediave sociale është të vendosë pritshmëritë për sjellje të përshtatshme dhe të 
sigurojë që postimet e një punonjësi nuk do ta ekspozojnë UniBa ndaj problemeve ligjore ose turpit 
publik.  

Politikat përfshijnë direktiva kur një punonjës duhet të identifikojë veten si përfaqësues i kompanisë në 
një faqe të rrjeteve sociale, si dhe rregulla për llojet e informacionit që mund të ndahen.  

Në përgjithësi ata duhet të përdorin mediat sociale që përmbajnë çdo referencë për situatën e tyre të 
punës me përgjegjësi, respekt dhe konstruktivitet. Ata gjithashtu duhet të bashkëpunojnë brenda ligjit 
që rregullon shkeljet e komunikimit. Çdo shkelje e ligjit që rezulton nga përdorimi i mediave sociale që 
nuk lidhen me punën mund të ketë një ndikim në aftësinë e tyre për t'u punësuar në një shërbim të 
kujdesit dhe për t'u trajtuar në përputhje me rrethanat. 

Stafi këshillohet që të diskutojë mbi zonat e mundshme të konfuzionit me menaxherin e marketingut. 
Ata duhet të marrin aprovimin për të hyrë dhe/ose postuar çdo material dhe informacion të 
rëndësishëm në lidhje me punën, veçanërisht kur ka shkelje të mundshme të mbrojtjes së të dhënave 
dhe konfidencialitetit. 

Anëtarët e stafit nuk duhet: 

- Të shkelin konfidencialitetin duke iu referuar drejtpërdrejt përdoruesve të shërbimit ose kujdesit 
të tyre ose duke zbuluar të dhëna personale rreth tyre; 
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- Të postojnë imazhe, fotografi ose video të përdoruesve të shërbimit ose kolegëve pa dijeninë 
ose pëlqimin e tyre; 

- Të japin informacion konfidencial që kanë marrë për çdo përdorues të shërbimit, koleg ose 
person me të cilin janë takuar gjatë punës së tyre; 

- Të diskutojnë biznesin, shërbimin ose informacionin për atë që ata dinë se duhet të trajtohet si 
informacion konfidencial; 

- Të bëjnë çdo gjë që mund të konsiderohet diskriminuese, ose ngacmuese ose ofenduese ndaj 
çdo individi të lidhur me punën e tyre; 

- Të bëjnë komente fyese ose nënçmuese në lidhje me seksin, ndryshimin e gjinisë, racën 
(përfshirë kombësinë), paaftësinë, orientimin seksual, fenë ose besimin ose moshën e kujtdo që 
lidhet me situatën e punës, përdoruesit ose kolegut; 

- Të përdorin mediat sociale për të ngacmuar një koleg ose përdorues të shërbimit ose këdo që 
lidhet me njërën ose tjetrën; 

- Të sjellin në kundërshtim punëdhënësin e tyre, p.sh. duke bërë komente nënçmuese ose 
dashakeqe ose vërejtje shpifëse për pronarët ose menaxhimin e shërbimeve; 

- Të përdorin pajisjet e shërbimit për të postuar imazhe që janë të papërshtatshme ose që bëjnë 
lidhje me përmbajtje të papërshtatshme, p.sh. uebfaqe pornografike; 

- Të zbulojnë pronë konfidenciale intelektuale ose informacion në pronësi të 
shërbimit/kompanisë së kujdesit ose shkelin të drejtat e autorit kur kjo e fundit lidhet me UniBa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURAT DHE STANDARTET 

PER KOMUNIKIMET DHE PUBLIKIMET NE WEB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGATITI: 

Zyra e administrimit te faqeve 



 

1. RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

 Çdo Person përgjegjës i caktuar nga njësitë administrative apo akademike është përgjegjës për: 
Grumbullimin, korrektësinë dhe saktëimin e përmbajtjes, pregatitjen dhe dërgimin e 
materialeve të përgatitura brenda afateve të caktuara dhe  tek adresat sipas procedurave në 
vijim për publikim në web. 

 Te gjitha lajmet, njoftimet, tekste dhe materiale audiovizive ne web duhet të vlerësohen për 
përmbajtje nga zyra e PR, komunikimit dhe Marketingut.  

 Të gjitha kërkesat duhet të dërgohen nga personi përgjegjës vetëm në email dhe nuk pranohen 
kërkesa verbale apo me kanale të tjera të komunikimit si telefon, whatsapp, etj... 

 Për shkak të sigurisë të gjitha materialet grafike apo dokumentat duhet të dërgohen në attach 
në email.  

 Mos ndjekja dhe mos respektimi i procedurave ngadalson realizimin apo refuzimin e kërkesave 
për publikim në web. 

 Përgatitja e tekstit dhe sigurimi I materialeve dhe informacioneve lidhur me aktivitete të 
organizuara është përgjegjësia e  organizatorit të aktivitetit dhe lidhur me përmbatjes 
gjeneraliste (Primary Content) është përgjegjësia e  personit apo njësise që përgjigjet për atë 
sektor.  

LAJME DHE NJOFTIME 

2. FORMATET PËR WEB 

 LAJM. Për cdo lajm duhet: 

2.1 A: Titull (Jo më shume se 60 karaktere bashkë me hapësirën) 

2.1 B: Teksti (Minimumi 1 paragraf - maksimumi 5 paragraf*) 

2.1 C: Foto/Baner kryesore (Me rezulacion 800x600 pixel) 

2.1 D: Data e realizimit 

2.1 E: Foto për galeri (Minimumi 3 - maksimumi 6 me rezolucion 800x600 pixel) 

2.1  F: Video (Linku I video nga kanali youtube të institutcionit*) 



 

2.2 NJOFTIMET. Për çdo njoftim duhet: 

2.2 A: Titull (Jo më shumë se 60 karaktere bashkë me hapësirën) 

2.2 B: Teksti (Minimumi 1 paragraf dhe maksimumi 5 paragrafe*) 

2.2 C: Foto/Baner Promocional apo informues (Me rezolucion 800x600 pixel) 

2.2 D: Data e realizimit (Data konkrete apo data sipas intervali kohor. Psh 21 – 23 muaj viti)* 

2.2 E: Video Promocionale apo informuese  (Linku I video nga kanali youtube të institutcionit*) 

2.2 F: Vendndodhja 

Shënime: 

 Titulli, data, teksti, vendndodhja e njoftimit apo lajmit duhet të dërgohen në një dokument word 
attach në email. Nuk pranohen tekstet të derguara në trupin e emailit. 

 Para dërgimit të materialeve në dokumentin word, duke qenë se po përdorën versione të 
ndryshme të paketes office, ne menyre qe tekstet brenda dokumentit mos të jene me problem 
dhe jo të sakta pas ruajtjes, ruani ate në version word 97 – 2003 document! 

 Cdo paragraph në tekst të njoftimit apo lajm nuk duhet të ketë më pak se 3 reshta dhe 
maksimum 6 reshta tekst. 

 Video Promocionale apo informues  e njoftimit apo lajm  duhet të publikohet paraprakisht në 
kanalin youtube të institutcionit dhe linku I saj duhet të dergohet bashkë me materialet e 
njoftimit për publikim në  web në trupin e lajmit. 

 Për kërkesat e publikimit të video-ve në kanalin youtube të institutcionit do te komunikohet 
drejt per drejte me zyren e administrimit te faqeve dhe marketingut. Në rast se do të përdoret 
një link nga një burim tjetër, personi përgjegjës duhet të sigurohet që burimi I jashtëm lejon 
shpërndarjen e përmbatjes. Gjithashtu, nëse video që do të publikohet në youtube të 
institutcionit  është marrë apo është prodhuar nga një burim tjetër, duhet të merret apo 
sigurohet leja paraprake nga burimi përkatës për publikim në kanalin youtube të institutcionit. 

 

 

 



 

3. PROCEDURA E PUBLIKIMIT DHE AZHORNIMIT TË LAJMEVE DHE NJOFTIMEVE NË WEB SIPAS 
NJËSIVE 

Pas çdo publikimi të lajmeve dhe njoftimeve në faqet e njesive, personi përgjegjës duhet të njoftojë 
këtë përditësim po në atë moment tek strukturat si më poshtë duke shoqeruar me link te publikimit: 
Zhvilluesi dhe administrator i web faqeve, Stafi i qendrës TIK (nese kerkohet), Zyra e marketingut, 
Struktura të tjera që mund të kërkohen sipas rasti. 

 Faqet e instituteve dhe projekteve 

3.1 A: Seksioni I lajmeve dhe njoftimeve për institutet dhe projektet do të menaxhohen dhe 
azhornohen nga personi përgjegjës i caktuar nga Instituti apo manaxher projekti, që në vijim 
quhet “web manaxher” dhe është përgjegjës për publikimet sipas formateve të kërkuara brenda 
24 orë nga mbarimi i aktivitetit në faqen përkatëse.  

3.1 B: Cdo publikim pas raportimi verifikohet nga strukturat e sipërpermendura dhe në rast 
nevoje do të bëhen kërkesa për korrigjim, përmirësim apo ndryshim po në atë email. Web 
manaxher duhet të raportoj këtë përditësim pas implementimi tek strukturat sipër përmendura. 

3.1 C: Në rast se një lajm apo njoftim duhet të publikohet dhe në faqe të tjera përvec faqes së 
institutit apo projektit, web manaxher këtë kërkesë duhet të paraqesi në njoftimin e tij për 
publikim për cdo lajm apo njoftim duke specifikuar faqet me adresat përkatëse të webit duke 
përfshirë në email të gjitha materialet e lajmit apo njoftimit të pershtatur sipas faqes tjeter në 
attach në email. Zyra e marketingut vlërson kërkesën dhe riadreson atë personave përgjegjës 
për publikim në faqet e kërkuara. 

3.2 Faqe UMB, fakultete dhe departamenteve 

3.2 A: Seksioni I lajmeve dhe njoftimeve për faqet UMB, Fakultetet dhe Departamenteve do të 
menaxhohen dhe azhornohen nga zyra e administrimit të faqeve dhe qendra TIK sipas rastit dhe  
Të gjitha kërkesat për publikimin e lajmeve dhe njoftimeve duhet të paraqiten  brenda 24 orëve 
nga mbarimi i aktivitetit për publikimin e tij në faqen përkatëse. 

3.2 B: Të gjitha kërkesat të ardhura para ores 14:00 pm do të publikohen po në atë ditë. Kërkesa 
të tjera pas ores 14:00 pm apo kërkesa që kërkojnë trajtim me shumë dhe më thellë se sa 
procedurës standarte apo volumi normal do të publikohen në ditën pasardhës.  

3.2 C: Në rast se një lajm apo njoftim duhet të publikohet dhe në faqe të tjera përvec faqes së 
UMB-së, Fakulteteve apo të Departamenteve, dërguesi I materialit, këtë kërkesë duhet të 
paraqesi në njoftimin e tij për publikim për cdo lajm apo njoftim duke specifikuar faqet me 
adresat përkatëse të webit duke përfshirë në email të gjitha materialet e lajmit apo njoftimit të 



 

pershtatur sipas faqes tjeter në attach në email. Zyra e marketingut vlërson kërkesën dhe 
riadreson atë personave përgjegjës për publikim në faqet e kërkuara. 

 

4. PROCEDURAT PËR KËRKESA TEK ZYRA E MARKETINGUT PËR LAJMET DHE NJOFTIMET NË WEB 

Një javë përpara zhvillmit të aktivitetit, personi përgjegjës duhet të sjellë pranë zyrës së marketingut 
informacionin e mëposhtëm për krijimin e bannerit që do të përcjellë Lajmin në web dhe rrjete sociale. 

Banner 

 Titullin, max 60 karaktere 
 Datën, orën, sallën 
 Të ftuar, nëse kanë 
 Foto, imazhe që dëshirojnë të kenë  

Lajmi për të shoqëruar bannerin duhet të vijë në formatin word dhe duhet të përmbajë: 

 Titullin, max 60 karaktere 
 Përshkrim, max 40 fjalë 

Pas përfundimit të eventit, personi përgjegjës duhet të sjellë brenda 24 orëve: 

 titullin e lajmit, max 60 karaktere 
 tre paragrafë/200 fjalë përshkrues për lajmin (pa gabime ortografike) 
 3 deri 6 foto që lidhen me kontekstin e lajmit 
 të sigurohet që lajmi ka dalë online  

   
PROCEDURA E MONITORIMIT DHE KERKESA PER PERDITESIMET, SHTESA DHE KORIGJIMET PER 

PREMBAJTJE KRYESORE ( PRIMARY CONTENT ) PER WEB 
 
Cdo njesi administrative apo akademik eshte pergjegjes per manitorimin, perditesimin dhe korigjimin e 
faqeve apo seksioneve qe mbullon ne web dhe për percaktimin/propozimin e nje person “web 
menaxher” I cili kryen procesin e manitorimit dhe komunikimin per perditesimet ne web.  

Për publikim në faqen zyrtare të Universitetit, personi përgjegjës kalon me e-mail tek zyra e Marketingut 
dhe Administratori I faqeve, informacionet sipas procedurës së mëposhtme: 

 Të shkruhet, përpunohet dhe përshtatet informacioni nga personi përgjegjës, sipas strukturës së 
faqes apo nënfaqes.  



 

 Kur kërkohen tekst dhe shoqërues foto, newsletter, banner, informacioni për to vjen nga 
personi përgjegjës. Fotot, banner dhe newsletter duhet të jenë sipas përcaktimeve të faqes dhe 
nënfaqes dhe sigurohen nga personi përgjegjës.  

 Personi përgjegjës duhet të sigurohet që materiali I sjellë të jetë pa gabime ortografike, në të 
njëjtën tipologji gjuhe me atë të përdorur në faqe dhe të sigurohet që ai material është hedhur 
korrektisht në faqen e web. 

 Personat e ngarkuar për kategori të caktuara në faqe, kanë përgjegjësinë të sigurohen për 
përditësimin e materialeve (kjo në varësi të ndryshimeve të rregullave, ligjeve, diplomave, etj). 

 Slideri kryesor I faqes së Universitetit dhe faqeve të tjera, përdoret më së shumti për çështje 
promovimi, ndaj përgjegjësia se cili promovim do të vendoset aty është përgjegjësi e Zyrës së 
Marketingut.   

Prembajtja kryesore (Primary Content) ne web krijohet/perditesohet teknikisht nga administrator I 
faqeve dhe sipas rastit dhe nga stafi I qendres TIK (nese kerkohet). Gjithashtu Formatet/standartet e 
materialeve do te percaktohet nga administrator I faqeve sipas karakteristikat e faqeve respektive ne 
web per cdo rast. 

  
Ne rast ndryshimeve apo shtimeve te faqeve te reja ne seksionet apo faqet ne web te propozuara nga 
sektori pergjegjes administratorit te faqeve ose qe vijne si pasoje e zhvillimit apo permiresimi I 
platformave apo sipas kerkeses se organeve drejtuese te institutcionit pas aprovimi nga zyra e 
Marketingut, administrator I faqeve paraqet formatet për përgatitjen e materialeve për seksion apo 
faqen e re sipas rastit.  
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PROCEDURAT DHE STANDARTET  

PËR KOMUNIKIMET ME ZYRËN TIK 

 

 

 

 

 

 

 

PREGATITI: 

Zyra e TIK 
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1. RREGULLAT E PËRGJITHSHME 

 Zyra e Burimeve Njerëzore është përgjegjëse për drejtimin e kërkesës drejt zyrës së TIK 
për hapjen dhe krijimin e  një llogarie të re në Intranetin e UniBa dhe GSuite, vetëm në 
email dhe nuk pranohen kërkesa verbale apo me kanale të tjera të komunikimit. 

 Identifimikimi i përdoruesve në Intranet bëhet nëpërmjet username dhe password ( i cili 
skadon dhe kërkohet të përditësohet sapo punonjësi na bën me dije.) 

 Për shkak të sigurisë të gjitha materialet apo kërkesat ndaj zyrës së TIK, duhet të 
dërgohen me email.  

 Mos ndjekja dhe mos respektimi i procedurave ngadalëson realizimin e kërkesave për 
krijimin e account-eve përkatëse dhe realizimin e suportit nga zyra e TIK. 

 Dhënia e aksesit apo rolit të një accounti, është përgjegjësia e  HR apo njësisë nën të 
cilën është vartës punonjësi.  

 

2. KRIJIMI I NJË LLOGARIE TË RE 

Për çdo user të ri që nevojitet të krijohet në intranet dhe GSuit duhet: 

1. Kërkesë me email nga Burimet Njerëzore drejtuar drejtuesit të zyrës TIK. 

2. Të dhënat që nevojiten janë: 

2.1 Emri 

2.2 Mbiemri 

2.3 Pozicioni i punës 

2.4 Departamenti ku bën pjesë 
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3. PROCEDURA E MONITORIMIT DHE KËRKESAVE PËR PËRDITËSIME, SHTESA DHE KORIGJIME 
NË EMAIL DHE ACCOUNT, AKSES APO NEVOJË PËR ASISTENCË 

Në rast të ndryshimeve apo shtimeve në accountet e intranetit apo të shtimit të aksesit në file 
të ndryshme, nevojitet të drejtohet kërkesë me email drejt zyrës së TIK në adresën 
ict.center@umb.edu.al. Për çdo problem tjetër teknik apo suport, kërkesat duhen adresuar te 
pjesëtarët e zyrës së TIK.  


