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Studim Individual
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Zhvillimi i Mësimit
Zhvillimi i Provimit

116 (orë)
Shqip
B / E detyrueshme /

Referuar Kodit të etikës së UT, miratuar me Vendim Nr. 12, datë
18.04.2011, studentët kanë për detyrë të respektojnë dispozitat e
Kodit të Etikës, Universiteti i Tiranës: a. Të zbatojnë orarin e
mësimit dhe t’u përmbahen rregullave të sanksionuara në Statutin
dhe në Rregulloren e U.T. b. Të paraqiten në mënyrë serioze dhe
dinjitoze në ambjentet e institucionit, që nënkupton një veshje të
përshtatshme, joekstravagante, si dhe përdorimin e një fjalori të
përshtatshëm sipas normave të etikës, moralit dhe të mirësjelljes. c.
Të respektojnë pedagogët, shokët dhe rregullat e mësimit. ....
https://unitir.edu.al/images/dokumenta/Legjislacion/KodiEtikes.pdf
Provim
8
Viti i 1 semestri 2 , 6 orë në javë: 2 orë leksione në javë , 2
ushtrime në javë, 2 orë laborator në javë.
Me Shkrim

Mënyra e Vlerësimit: Provim
Pjesëmarrja dhe aktivizimi
Kontrolli 1
Kontrolli 2
Kontrolli 3
Detyra Kursi
Laboratore
Praktika në terren
Provimi final
Gjithsej

5%
0%
0%
0%
25 %
10 %
0%
60 %
100 %
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Konceptet themelore

Objektivat

Njohuri Paraprake

Përdorimi i kompjuterit në marrjen e vendimeve po vjen
gjithmonë e në rritje. Kompani të mëdha kanë krijuar njësi te
posaçme analizuese për të rritur përfitimet e tyre, të cilat
përdorin mjete dixhitale në analizat e tyre. Në të njëjtën
kohë, konsumatoret po gjenerojnë sasi shumë të mëdha të
dhënash. Këto të dhëna mund të përdoren për të zhvilluar e
promovuar produkte, shërbime etj., si dhe për optimizuar
operacionet brenda organizatës. Në këtë kurs do të njiheni
me konceptet, praktikat, sistemet, teknologjitë BI, të cilat
ndihmojnë ne menaxhimin e të dhënave, analizimin,
raportimin, vendimmarrjen në nivel enterprise.
Diskuton konceptet dhe praktikat e inteligjencës së biznesit
dhe vendimmarrjes Përshkruan teknologjitë dhe
komponentet e sistemeve BI Përshkruan strukturën e data
warehouse dhe procesin e nxjerrjes së të dhënave,
transformimit dhe ngarkimit Modelon dhe analizon të
dhënat multidimensionale Ndërton raporte duke përdorur
teknika vizualizimi të informacionit dhe dashboard dixhitalë.
Aplikon inteligjencën e biznesit në aplikim biznesi specifike
Baza të dhënash.
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