UBT – Shërbimet Elektronike
Studenti ne UBT ka emailin e tij qe përbehet prej shkronjes se parë te emrit shkronjes se
parë të mbiemrit dhe 5 numrat e fundit te ID-së, me këtë email do te ketë mundesi te marr
te gjitha informacionet nga Administrata ta perdor per kyqje ne SMIS( Student
Management Information System dhe Moodle ( E-Learning Module):

Shembull emaili : bg10093@ubt-uni.net
Me emailin tuaj do te mund te kyqeni ne SMIS dhe MOODLE.
Se pari duhet te kyqeni ne email duke vizituar www.ubt-uni.net

Dhe te klikoni Mail ku te username do te shenoni emailin tuaj ndërsa prapashtesen
@ubt- uni.net nuk ka nevoj të shënohet pasi qe aty gjendet e shënuar ne mënyre
automatike

Pasi të keni hapur emailin do të duhet te vazhdoni kyqjen ne Moodle duke vizituar prap
www.ubt-uni.net dhe klikoni ne linkun Moodle

Do të duhet të shenoni Emailin tuaj të UBT-së dhe passwordin tuaj

Plotesoni profilin tuaj me informatat e juaja personale ku fushat e shenuara me te kuqe duhet te
plotesohen.

Ne kyqjen e parë do tju kerkohet te mbushni disa rubrika per regjistrim: Emrin,
Mbiemrin, Emailin ( ku vetem emailin tuaj te UBT-së e pranon sistemi) si dhe qytetin se
ku banoni, ndersa fushat tjera Fotografia etj janë opsionale dmth mund ti plotesoni edhe
më vonë.

Dhe klikoni azhurno profilin ne fund te kësaj dritare ku do te pranoni nje email ne
emailin tuaj të UBT-së nga Moodle që është nje link për konfirmim

Klikoni linkun do të ju ridrejtojë prapë në Moodle ku do të klikoni përseri azhurno
profilin dhe aktivizimi ka përfunduar.
Ne rast qe linku per konfirmim nuk ju vjen ne Inbox luteni qe te kontrollini
follderin spam.

Në Moodle do të gjeni orarin e ligjeratave, dhe materialin e ligjeratave ushtrimeve, mund
te beni dorezimin e detyrave/seminareve ( Provime online ) etj

Secila lëndë e ka nje kod ( Celës) për aktivizim që do ti merrni gjatë ligjeratave nga
profesorët ose nga Administrata ne emailat e juaj zyrtar.

Moodle ju ofron edhe hapësire 200 MB per secilin prej studentëve ku do të mund të
ngarkoni materialin tuaj që mund të jenë detyra, ushtrime etj dhe ti qaseni nga
kudo qe jeni njejt sikur sherbimi Google Drive ose DROPBOX ( por vetem si
hapesire private ku materialin qe e uploadini nuk mund ta ndani me tjeret ).

Ndërsa në SMIS mund të kyqeni ku mund te shikoni notat tuaja, paraqitjen e
provimeve
etj.

Edhe në SMIS duhet te kyqeni me te njejtin email dhe password.

Per gjdo informat, paqartësi ose ndonjë problem tjeter rreth
shërbimeve elektronike mund te shkruani ne:
support@ubt-uni.net
+381 (0)38 542 139

