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1. QASJA NË APLIKACION
Për të hapur SEMS-in duhet te qasemi ne linkun 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.

Sheno fjalekalimin tuaj
(herën e pare sheno numrin
tuaj personal, ku pasi te
caseni e keni mundesine e
ndryshimit te fjalëkalimit)

Në fushën PËRDORUESI duhet të shënohet numri i ID kartelës së studentit përkatës. Ndërsa tek fusha FJALËKALIMI
shënohet fjalëkalimi i studentit i cili për herë të parë është: Numri personal i leternjoftimit të studentit. Pasi të
qaseni ju duhet ta ndryshoni fjalëkalimin tuaj si në figuren me poshte dhe te klikoni butonin Dërgo Fig.2

Fig. 2. Ndryshimi i fjalëkalimit.

2. Regjistrimi i provimeve të kryera nga indeksi në ID(SEMS)
Regjistrimin e kërkesave për tranferim të notave nga indeksi në ID(SEMS) mund ta bëni duke klikuar në menynë Kerkesat
për transferim të notave e cila ndodhen ne anën e majt të dritares kryesore të SEMS-it, pastaj do të iu shfaqet dritarja
Transferi i notave si në fig. 3.

2. Kliko Regjistro kërkesën

1.Kliko Kërkesat për transferim të notave

Fig. 3. Kërkesat për transferim të notave

-Pastaj klikojmë në butonin Regjistro kërkesën dhe na shfaqet dritarja Informim si në figurën e poshtëshenuar, tek e
cila duhet t’i plotësojmë të gjitha fushat

2.Zgjedhe lenden/provimin
që e keni perfunduar

1. Zgjedh nivelin e
studimeve
3. Zgjedh Statusin
e lëndës

4. Sheno: Fakulteti i
Edukimit Fizik dhe i Sportit Prishtinë

5. Sheno numrin e
dosjes tuaj

7. Sheno numrin e
kredive per
lenden perkatese

6. Sheno emrin dhe
mbiemrin e profesorit
për lëndën përkatëse

Zgjedh noten te
cilen e keni ne
lenden perkatese

9. Sheno daten kur e
keni kryer provimin
ne lenden perkatese

10. Pasi t’I keni plotësuar të
gjitha fushat, kliko butonin
Përfundo

Fig. 4. Plotësimi i fushave në dritaren Informim

Zgjedh noten te
cilen e keni ne
lenden perkatese

Në figuren 4 duhet të plotësohen të gjitha fushat për lëndën/provimin përkatës duke u bazuar në provimet që keni
kaluar dhe që i keni të shenuar në indeks. Tek fusha “Data e provimit” duhet të shenoni datën se kur e keni kaluar
provimin në lëndën e caktuar. Te fusha ECTS duhet te shenoni numrin e kredive te lendeve duke u bazuar ne
planprogramin qe keni degjuar lendet kur jeni regjistruar ne Fakultet.
Krejt ne fund pasi t’i keni plotesuar te gjitha fushat klikoni butonin përfundo.
Kjo procedurë duhet të ndjeket për të gjitha provimet që i keni të perfunduara dhe që iu figurojne në indeks, pra te
behet kerkese per transfer te notave për secilin provim të kryer veq e veq.

Pasi t’i keni kryer të gjitha kerkesat per tranferim te notave nga indeksi në ID ne fund ju duhet ta printoni “Raporti për
transfer” dhe bashkë me Indeks t’a dorëzoni te referentët. Si në figurën 5.

Në fund printo
Raportin për transfer

Fig. 5. Shtypja e raportit përfundimtar

Vërejtje: Të gjitha kërkesat që studentët i bëjnë për transferim të notave nga indeksi në ID do të verifikohen nga
referentët.

