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Kyqja

1. Në web servisin studentor kyqeni për mes web faqes fakultetit në adresën www .ef.uns.ac.rs
duke klikuar në linkun studentski web servis
2. Në hapsirën „Shfrytzuesi“ shenoni numrin e indeksit
Vërejtje: Absolventët të cilët studjojnë me ligjin e vjetër dhe numrat e indeksit fillojnë me
152... duhen të ndryshojnë prefiksin 152 në 151 para kyqjes. Shembull: Absolventi i cili
studjon me ligjin e vjetër me numër të indeksit 152Y001/01 si emër përdorues duhet të
shenoj numrin e indeksit 151Y001/01. Studentëve të cilëve numri indeksit i përfundon me
vitin e plotë të regjistrimit për shembull Y001/2012 si emër përdorues përdorin Y001/12.
Të gjithë studentët tjerë si emër përdorues përdorin numrin e indeksit. Shembull:
Studenti me numër të indeksit Y022/11 llogohet numrin e indeksit Y022/11.
Emri përdorues duhet të shenohet me shkronja të medha dhe të përmbaj shkronjat
ć,č,š,đ,ž,dž nëse i kanë të shenuar në indeks. Shembull: Nëse numri indeksit është
Đ654/11 emri përdorues do të jetëi Đ645/11.
3. Në hapsirën „Paswordi“ shenoni para kyqjes në fillim numrin e JMBG
4. Klikoni në VËRTETJE
5. Para logimit për herë të parë ju rekomandojm që paswordi të ndryshohet
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Vërejtje: Paswordi mund të përmbajë shkronja të vogla dhe të mëdha, numra dhe
shenja por para shenimit të paswordit duhet ë keni kujdes që paswordin ta shenoni në
mënyre të njejt ashtu siç e keni shenuar para ndrrimit të paswordit mbas kyqjes parë.

Ndryshimi pasëordit

1.
2.
3.
4.
5.

Në meny „PROFILI IM“ të klikoni në „Ndrrimi paswordit“
Në hapsirën „Paswordi vjetër“ shenonin paswordin ekzistues
Në hapsirën „Paswordi ri“ shenoni paswordin e ri
Në hapsirën „Shenoni prap paswordin e ri“ përsëritni paswordin e ri
Klikoni në NDRYSHO
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Paraqitja provimeve

1. Në meny „PARAQITJA PROVIMEVE“ klikoni në „Paraqitja provimeve“
2. Prej menys „Afati provimeve“ zgjedhni afati provimeve për provimin të cilin dëshironi ta
paraqitni
3. Klikoni në SHFAQI PROVIMET
4. Në tabelën e provimeve zgjidhni provimin të cilin dëshironi ta paraqitni, në kolonën „Profesoritermini provimit“, emrin e profesorit tek i cili i keni ndëgjuar ligjeratat
5. Prej tabelës provimeve të klikoni tek shtëpiza në kolonën „ Për paraqitje“ provimet të cilët
dëshironi ti paraqitni në afatin e dëshiruar
6. Klikoni në „Paraqitja provimeve“
Vërejtje: Me klikimin në „Paraqitja provimeve“ e keni ruajtur ndryshimin, pas kësaj ende
mundeni të ndryshoni provimet e zgjedhura deri sa nuk keni ndërmarr hapin tjetër. Nëse
jeni të sigurt që më nuk do ti ndryshoni provimet atëherë klikoni në
„Gjenero
llogarinë“.
7. Klikoni në „Gjenero llogarinë“
Vërejtje: Mbas këtij hapi më nuk mund të ndryshoni zgjedhjen e provimeve të cilët
dëshironi ti nënshtroheni në afatin e zgjedhur. Në hapin tjetër kalohet kur të shfaqet
faqja me mesazhin „ është ekzekutuar gjenerimi llogarisë“, tabela me provimet e
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paraqitura dhe në fund të faqes të dhënat për plotsimin e urdhëresës për pagesë. Kur të
gjëneroni llogarinë duhet të ekzekutoni pagesën që në afatin tjetër të mundeni ti
paraqitni provimet.
8. Në meny „PARAQITJA PROVIMEVE“ klikoni në „Provimet e paraqitura“
Vërejtje: Në këtë faqe mund ti shikoni provimet e paraqitura dhe statusin e paraqitjeve.
Statusi paraqitjeve mund të jetë „ Verifikimi“ – llogaria e gjeneruar,por pagesa nuk
është kryer apo është kryer por nuk është deponuar, „Paraqitja e pranuar“ – përfundimi
prcedurës paraqitjes provimeve dhe emri studentit gjendet në procesverbalin e provimit.

9. Në tabelë provimet e paraqitura klikoni në hapsirën e tabelës „Numri thirrës“

Vërejtje: Me klikimin në këtë hapsirë paraqitet hapsire për fletëpagesën ashtu sic duhet
plotsuari.Cdo fletëpagesë ka numër të ndryshëm thirrës.
Shebull: Para gjenerimit tjetër të llogarisë në fletëpagesë do të shenohet numri i ri
thirrës. Para plotsimit të fletëpagesës mos përdorni numrin thirrës prej shembullit.
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10. Plotsoni fletepagesën me të dhëntat e paraqitura
11. Të çkyqeni me klikimin në „Çkyqje“ në anën e djatht lart në kënd të ekranit
12. Të kryeni pagesën në bankë apo në postë
Vërejtje: Mbas kryerjes pagesës mundeni prap të ktheheni në faqen „Provimet e
paraqiturai“ dhe të verifikoni statusin e provimet tuaja të paraqitura. Nëse nuk e kryeni
pagesën mbas gjenerimit të llogarisë provimet nuk do të mundeni ti paraqitni dhe nuk
do të keni mundësi as në afatin tjetër të provimeve deri sa nuk kryhet pagesa sipas
gjenerimit te llogarisë kaluar i cili nuk është paguar.

Informacione shtesë për paraqitjen e provimeve
-

-

-

Paraqitja e provimeve nuk do të jetë e mundur nëse nuk është kryer pagesa. Cdo pagesë në
anë elektronike ndanë saktësisht llogarinë e gjeneruar të studentit. Sipas përvojës të deri
tanishme, ekzistojn bankat ( ose ndonjë filialë e postës) të cilat shenojn të dhënat e plota prej
fletëpagesës. Tërheqëjani vrejtjen zyrtarit i cili punonën në sportel të shenoj të dhënat e plota
të cilat janë të shenuara në fletëpagesë.
Paraqitja provimeve dhe pagesa për provimet e paraqitura duhet të kryhen më së largëti deri
ditën e fundit të afatit të paraparë për paraqitjen e provimeve (deri në ora 23:59 të datës
lartëpërmendur), për ndryshe PARAQITJA PROVIMEVE NUK DO TË PRANOHET.
Studenti mund të kryej pagesën në cilën do bankë apo postë. P.Sh. nëse studenti kryen pagesën
të premtën në ora 08:00h pasdite, transakcioni do të evidendohet ditën e hënë.
Ju lutemi që fletëpagesat tuaja ti ruani deri në fund të vitit akademik.
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