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Çka është e-Professor 
 

AAB e-Professor është një prej shërbimeve të digjitalizuara të Universitetit AAB që i kontribuon 

komunikimit shumë më të shpejtë dhe më të saktë në mes ligjeruesëve dhe studentëve, studenteve mes 

vete, Universitetit me dy palët etj. 
 

 

Ky shërbim elektronik përdoruesit  i mundëson: 

 P u b l i k i m in e r e s u r s e v e s i : 

o L i g j e r a t e  

o U s h t r i m e  

o L i t e r a t u r e 

o Detyrë 

o K u i ze  

o S y l l a b u s e t  e t j .  

 P u b l i k i m e t t j e r a s i : 

o B l o g 

o D i s k u t i m 

o L a j m e r i m e  

o M e s a z h e 

 Ruajtjen e dokumenteve private  

 Publikimin e syllabuseve 

 Monitorim 

 Statistikat e publikimeve etj 

 
Këto  shërbime  iu  mundësojnë studentëve  të  kenë  qasje  nga  çdo  vend  ku  ekziston  një  lidhje 

interneti dhe të shkarkojnë materialet e publikuara nga ligjëruesit. 
 
 
 

Si të keni qasje në e-Professor. 
 
 

Për të pasur qasje në portalin e-Professor ju nevojitet: 

• emri i përdoruesit (perdoruesi) dhe 

• fjalëkalimi (passwordi). 
 
 

Shërbimi ynë i IT-së, është përkujdesur që të krijojë llogari personale për secilin përdorues. Llogarinë 

tuaj do e pranoni ne formë elektronike (përmes email adresës suaj) ose në dekanatet përkatese. 
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Procedura e qasjes në  

e-Professor 
Qaseni përmes linkut: www.universitetiaab.com,  ky link do të 

ju drejtojë tek faqja kryesore e Universitetit AAB. Në anën e 

djathte-larte klikoni mbi opsionin E-professor:  i cili ju drejton tek 

faqja e portalit e-professor - faqja “login”, ketu ju kërkohet 

“Përdoruesi” dhe “Fjalëkalimi”, të dhëna këto që i gjeni të 

bashkëngjitura në dokumentin e pranuar nga AAB ose në email 

adresen tuaj. Sapo të keni aktivizuar llogarinë tuaj personale në 

këtë shërbim, ju rekomandojmë ta ndryshoni fjalëkalimin tuaj 

për shkaqe sigurie. 

Ndryshimin e fjalëkalimit mund të bëni pasi të keni hapur llogarinë tuaj, dhe të keni klikuar mbi tekstin 

“Ndrysho fjalëkalimin”. 

Në vijim gjeni të demonstruara përmes fotove faqet kryesore të portalit si dhe udhëzimet për cdo 

funksion të tij. 

 
 

 

 
Pasi të klikoni mbi opsionin “ Publikimet”:                                                   Pasi të klikoni mbi opsionin “ Resurset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruaj dokumentet private 

Ndrysho fjalëkalimin 

Statistikat e publikimeve 

Menyja për publikim 

http://www.universitetiaab.com/
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Pasi të klikoni mbi opsionin “Dokumentet e mia”: 

 

 

Për të parë dokumentet e juaja personale, në keto dokuument nuk kanë qasje studentët, klikoni mbi opsionin 

“Dokumentet e mia”. Ky opsion do të ju drejtoj ne faqen ku do të gjeni të listuara të gjitha dokumentet e ruajtura 

nga JU. Nëse doni të shtoni një dokument në listë klikoni mbi opsionin “Shto”, i cili gjindet sipër listës.  

Pasi të keni klikuar mbi opsionin “Shto”, drejtoheni tek faqja e demonstruara më poshtë. Së pari duhet të zgjedhni 

tipin e dokumentit, pastaj mund të bëni përshkrimin e tij, dhe në fund e zgjedhni dokumentin që do të ngarkoni. Për 

të përfunduar procesin klikoni mbi opsionin ‘Ruaj’ dhe dokumenti juaj do të i shtohet listës ekzistuese.  

 

 

Si të bëhet një publikim i ri  
Pasi të keni përcaktuar llojin e publikimit dhe të keni klikuar mbi opsionin e dëshiruar, juve do t’ju hapet faqja e 
opsionit përkatës në të cilën do ti keni të listuara të gjitha publikimet e mëhershme të këtij opsioni. 
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Për të bërë një publikim të ri klikoni mbi opsionin “Shto”. Ky opsioni do ju drejtoj tek faqja e mëposhtme.  

 

 

Kjo mënyrë e të shtuarit bëhet për të gjitha llojet e publikimeve dhe resurve që do të shtoni, dhe inputet që duhet 

plotësuar do të jenë të njejta. Në mënyrë që publikimi të jetë I suksesshëm ju duhet të plotësoni të gjitha fushat e 

nevojshmë, të bëni attachmentin (bashkangjitjen) e file-it ose dokumentit dhe të klikoni mbi butonin “Ruaj”. 

Nëse gjithcka ka shkuar në rregull me publikim, atëherë cdo studentë që i ka specifikacionet e njejta me ato që I 

keni përcaktuar gjatë publikimit do të ketë qasje në kohë reale në atë publikim. 

Ju, gjithashtu, mund të shihni, fshini dhe të shkarkoni cdo publikim të bërë. Opsionet për këto veprime janë 

“Shih”, “Fshi” dhe “download”, që ndodhen në fund të cdo publikimi. 

 

 

Pasi të keni klikuar “Shih” do të paraqitet faqja e demonstruar me poshtë ku mund të shihni detajet e publikimit.  
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Me rendesi: Nëse tipi i publikimit mundëson (kërkon) përgjigjen prej studentit tek profesori ose anasjelltas 

aëteherë cdo publikim i ketij llojit përmbanë në vete edhe historikun e komunikimit mes studentit dhe profesorit. 

Supozojmë që tipi i publikimit është “Detyrë” atëherë në momentin që klikojmë mbi opsionin “Shih”, përpos të 
dhënave të publikimit, ne formë të listuar do të na shfaqen të gjith përgjigjet  e kësaj detyre të bëra nga  
studenteve. Shih foton. 

 
  

Për të parë dhe kontrolluar përgjigjen e studentit, klikoni mbi shenjën , e cila gjendet në kolonën “kontrollimi”, 

ky opsion do të ju drejtojë ne faqën e cila pëmbanë të gjithë komunikim e studentit me ligjeruesin për atë detyrë. 

Ligjeruesi ka mundesi të lexoj “komentin” e studentit dhe ta shkarkoj dokumentin që ka bashkangjit studenti (nëse 

ka) ne opsionin “Download”  

 

 

 

 

Për të kthyer sërish një pergjigje studentit (nga ana e ligjeruesit) ju duhet te klikoni mbi opsionin “Koment”, ky 

opsion do të ju dergoj në faqen e demonstruar më poshtë. Pasi te keni shkruar komentin dhe të keni bashkangjitur 

dokumentin (nëse ka) atëherë me klikimin e opsionit “Ruaj” përfundon procesin i kthimit të përgjigjes nga ana e 

juaj. Studenti në kohë realë ka qasje në pergjigjën e dhënë. 
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Ndërsa po të klikoni opsionin “Fshi” do të iu shfaqet faqja e ilustruar më poshtë e cila ju pyet për te konfirmuar 
fshirjen. Nëse informatat janë të sakta dhe doni të perfundoni procesin e  fshirjes, atëherë klikoni mbi opsionin 
“Fshi”. 

  

 

Për të shkarkuar dokumentin e publikuar ju duhet vetem të klikoni mbi opsionin “Download”. 

 

Statistikat e përdorimit 
 

Duke pasur parasysh që çdo dekanat ka nevojë dhe interes të mbikqyr mbarëvajtjen e publikimeve dhe resurseve 
të profesorëve, është krijuar mundësia për nxjerrjen e statistikave të publikimeve. Këto statistika mund t’i gjeni 
pasi të klikoni mbi opsionin “Statistikat e përdorimit” që gjindet në faqen kryesore të portalit.  Faqja në fjalë 
është ilustruar më poshtë. 
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Informatat për NE 
 

Më shumë informata për NE mund të gjeni nëse klikoni mbi opsionin “Për ne” që gjindet lart në Menu.  

 

 

 

Kontakti 

Tek opsionin “Kontakti” mund të gjeni informatat për kontaktim. 

 

Si të ç’kyçeni nga e-professor? 
 

Për t’u ç’kyçur nga profili juaj, lart në Menu, në anën e djathtë do të gjeni opsionin “Ç’kyçu”.  

 

 


