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QASJA NË APLIKACION
Për paraqitjen e provimeve duhet te qasemi ne linkun https://notimi.uni-pr.edu pastaj në Ueb aplikacion na paraqitet
dritarja hyrëse e aplikacionit e cila ka formën si në figurën e mëposhtme:

Fig. 1.Qasja në aplikacion.
Në fushën PËRDORUESI duhet të shënohet numri i ID kartelës së studentit përkatës. Ndërsa tek fusha FJALËKALIMI
shënohet fjalëkalimi i studentit i cili herë të parë është: Numri personal. Pasi te qaseni ju duhet ta ndryshoni fjalëkalimin
tuaj si në Fig.2

Fig. 2. Ndryshimi i fjalëkalimit.
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 1. Regjistrimi i lëndëve obligative
Regjistrimi i lëndeve obligative duhet të regjistrohet te profesorët që keni ndjekur lëndën gjatë semestrit aktual.
Këtë mund ta bëni duke klikuar ne menynë Zgjedh lëndet obligative në kuadër të menysë Lëndët , pastaj do të ju
shfaqet lista me emrat e lëndëve dhe profesorëve përkatës si në fig .4.

Fig. 1. Lista e lëndëve me profesorët përkatës.

Pastaj ju duhet të klikoni Regjistro... për të regjistruar lëndën të cilën e keni ndjekur te profesori përkatës.
Ndërkohë paraqitet një mesazh konfirmimi si në fig. 5.

Fig. 2.Konfirmimi përfundimtarë.

Në momentin që keni klikuar butonin Regjistro... atëherë lënda përkatëse do të eliminohet nga lista.
Shënim: Ju duhet ti regjistroni të gjitha lëndët e këtij semestri, pa marr parasysh nëse dëshironi të paraqitni provimin
apo jo.
Gjithashtu vëreni se keni një listë më poshtë me të gjitha lëndët e regjistruara dhe numri i tyre, si në fig. 6.

Fig. 6. Lëndët e regjistruara.
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 2. Regjistrimi i lëndëve zgjedhore
Këtë mund ta bëni duke klikuar në nënmenynë Zgjedh lëndët zgjedhore në kuadër të menysë Lëndët
Pastaj të gjithë hapat e tjerë bëhen sikurse tek : 1. Regjistrimi i lëndëve obligative .

 3. Paraqitja e provimeve
Këtu duhet ti paraqitni vetëm provimet që do të hyni në këtë afat.
Këtë e bëni duke zgjedhur në menynë Fleteparaqitja nënmenynë Paraqit provimet, ku mund të shohim formën si në
figurën 10. Pastaj klikoni Paraqite vetëm te lëndët që planifikoni të hyni në provim.

Fig. 3. Paraqitja e provimeve

Si rrjedhim i kësaj, paraqitet dritarja për konfirmim:
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Pas çdo paraqitje më poshtë paraqitet edhe lista e provimeve të paraqitura si në figurë:

Fig. 4.Provimet e paraqitura

Dhe krejt në fund keni butonin

, pas të cilit shfaqet raporti i provimeve të paraqitura si në figurë:

Fig. 5.Raporti i provimeve të paraqitura
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