
 

Viti i Parë , Semestri i I Master Menaxhment  

 

Lënda   Metodologjia e punës shkencore hulumtuese/Obligative  

 

Përshkrimi i 

Lëndës 

Temat që shtjellohen në këtë lëndë janë: Objekti i metodologjisë; format 

kryesore të hulumtimit shkencor; metodat specifike shkencore; fazat e 

procesit të hulumtimit, dallimi tema baçelor vs. tema master, dallimi tema 

master vs. tema doktoratë, etj. Aplikimi i metodave shkencore, rezultati i 

hulumtimit shkencor, përfundimi i hulumtimit, rekomandimet. 

Qëllimi i Lëndës 

i lëndës  

Qëllimi i lëndës është që studentët e Programit Master, të fitojnë njohuri, 

shkathtësi dhe kompetenca  të qasjes metodologjike kërkimore shkencore, 

dhe të jenë në gjendje që në mënyrë të pavarur të bëjnë hulumtime 

shkencore, duke i përdorur metodat e ndryshme që ekzistojnë në shkencën 

moderne. Përmes përdorimit të metodologjisë shkencore do të jenë në 

gjendje për të zgjidhur problemet e ndryshme të veçanta ose të 

përgjithshme në disiplinën e posaçme shkencore. Përveç tjerash studenti 

aftësohet për të kryer hulumtimin dhe të mbarështrojë temën Master.  

 

Rezultatet e pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Shkathtësitë/ 

Aftësitë; 

(c) Kompetencat 

Aftësitë 

- t’i sintetizojë njohuritë teorike dhe praktike të përfituara gjatë 

kursit; 

- të tregojë aftësi për hulumtim; 

- të tregojë aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur; 

Shkathtësi 

- të përvetësojë dhe zhvillojë një metodologji të përshtatshme për 

studime kërkimore; 

- të zotërojë aftësi për studimin e literaturës shkencore, vëzhgimin në 

praktikë, reflektim të përvojës personale; 

Kompetencë 

- të zotërojë aftësi për të kërkuar, përmbledhur, dhe reflektuar në 



mënyrë logjike rreth materialeve të lexuara, etj. 

- të vendosë në praktikë metodologjitë e mësuara nga lënda gjatë 

hulumtimit. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve në grupe, të mësuarit 

aktiv me studentin në qendër, të mësuarit të bazuar në  burime, përdorimi i 

metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, punëtoritë në klasë, 

prezantime në grupe, përdorim i përmbledhjeve të mësimit për studentë  që 

të regjistrojnë përvojën e tyre arsimore. 

Format e 

vlerësimit dhe 

kriteret e 

kalueshmërisë 

Testi vlerësues i provimit është i tipit të mbyllur sipas sistemit “multiple 

choice testing”, me gjithsej 30 pyetje, maksimum 100 pikë.  

Studenti e kalon provimin nëse në testin vlerësues të provimit ka mbi 51 

pikë. 

Mjetet e 

konkretizimit 

Përdorimi i tabelës, Interneti,   kompjuteri, Powerpoint, Microsoft Office, 

projektori etj 

Raporti teori/ 

praktikë   

Raporti në mes të anës teorike dhe praktike të studimit sipas syllabusit 

është  50% praktikë dhe 50% teori. 

 

Literatura: 

Bardhyl Ceku, Forcim Kola: “Metoda Kërkimi, Tiranë, 2011 

Ali Jakupi: “Metodologjia e punës kërkimore shkencore, Ligjërata të 

autorizuara për studimet profesionale – master, Prishtinë, 2007. 

Batkoska L., (2007) Metodologjia e hulumtimit shkencor 

 

Lënda Menaxhimi Strategjik/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Lenda Menaxhim Strategjik mbulon apo jep njohuri per biznesin dhe 

menaxhimin strategjik te tij dhe ka funksionin e integrimit te te gjitha 

njohurive te fituara ne lendet e tjera. Ajo percakton rolin dhe 

detyrat menaxherit ne nje firme, menyren e formulimit dhe zbatimit te nje 



plani strategjik, llojet e strategjive qe do te perdoren, studimin e shanseve 

dhe kercenimeve qe i ofrohen biznesit nga faktoret e jashtem si dhe 

kompetencat dalluese qe duhet te kete nje biznes per te perballuar 

konkurrencen ne treg. Kjo lende ka per qellim te krijoje nje vizion te se 

ardhmes se kompanise duke kerkuar ne tenjejten kohe te pershtate 

veprimtarine e organizates me mjedisin e saj 

Qëllimet e lëndës: Te analizoje ne detaje procesin e planifikimit strategjik te nje biznesi. 

Te beje bashkerendimin e objektivave me vendimet e marra ne kuadrin e 

strategjise sefirmes 

T`i familjarizoje studentet me metodat e drejtimit te bizneseve, duke 

ilustruar teorinë me shembuj konkret nga praktika e bizneseve botërore. 

Te njohim teorite organizacionale duke u fokusuar ne strukturen dhe 

kulturen e organizates. 

Te njihemi me teknikat e nevojshme per analizat strategjike,duke perfshire 

skenaret, planifikimin e bazuar ne supozimet, analizen SWOT etj. 

Te njohim sfidat me te cilat ballafaqohen menaxheret  

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësit

ë dhe  

(c) kompetencat: 

Rezultate e të nxënit bëhen nga: 

Njohuritë:  

Njohuri të kuptojnë përpilimin e strategjive te biznesit. 

Njohuri të kuptojnë menyren e implikimit te niveleve te ndryshme ne 

përpilimin e strategjise zhvillimore. 

Njohuri në procesin e përpilimit te strategjise adekuate te biznesit   

Aftësitë & Shkathtësitë:  

Aftësi në parashikimin e ardhmerise ne mjedis dinamik te ndryshueshem. 



Aftësi në përdorimin e teknikave dhe modeleve ne përpilimin e strategjise 

adekuate te biznesit etj. 

Shkathtësi në organizimin e punës, ne përpilimin e strategjise ne te gjitha 

nivelete e organizates.  

Kompetencat: 

Kompetent për përpilimin e strategjise adekuate te biznesit sipas nevojave 

qe vijne nga mjedisi. 

Kompetent në ushtrimin e autonomisë dhe iniciativës për krijimin dhe 

gjetjen e alternatives adekuate te menaxhimit strtaegjik.  

Kompetent në drejtimin e burimeve të ndryshme në organizatë te cilat kane 

te bejne me strategjine e organizates. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin dhe analizën e 

shembujve praktikë. Puna me grupe si dhe studime të rasteve kërkimore 

janë bazë e zhvillimit të ligjeratave. Metoda e mesidhënies do të konsistojë 

në zgjerimin e njohurive sa më të thella nëpërmjet ndërveprimit në klasë, 

ku studentët paraprakisht inkurajohen të lexojnë për temën pasuese. 

Metodat e 

vlerësimit (kriteret 

e kalueshmërisë) 

Çdo student do të vlerësohet në fund të semestrit në bazëtë pikëve të 

grumbulluara. Gjatë notimit do të merren parasysh keta komponentë: 

vijueshmëria dhe aktiviteti, 2 kollokfiume, si dhe punimi seminarik dhe 

prezentimi. Studentintit do ti ipet hapsirë që të dëshmojë analizën dhe 

mendimin kritik përgjatë gjithë komponentëve të ndërtimit të notës duke u 

bazuar në literaturë bashkëkohore  

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë  

70% e lëndës bazohet në ligjerata dhe 30% në ushtrime dhe raste studimore 



Literatura Menaxhimi Strategjik” Vasilika Kume , Tirane , shtepia botuese “PEGI” 

Menaxhmenti Strategjik, Izet Zeqiri, Tetove, 2010 

Menaxhimi Strategjik, Grup Autoresh Zagreb, Kolegji Victory, 2008 

Hill, Charles, Gareth Jones, and Melissa Schilling. Strategic management: 

theory: an integrated approach. Cengage Learning, 2014. 

 

Lënda Lidershipi dhe sjellja organizative/Obligative 

Përshkrimi i lëndës Lënda në fjalë studenteve do t'u ofroj njohuri të avancuara për Lidershipin 

dhe Menaxhimin. Studentet do te njoftohen me veçorit, tipare, funksionet e 

lidershipit, do të njoftohen me funksionet e menaxhimit, stilet e lidershipit, 

pastaj do te kenë një pasqyr për pergjegjsit ekzekutive, legjislative te 

lidershipit, etj. 

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim qe studenteve t'iu ofrojë njohuri për Liderin dhe 

Lidershipin duke u bazuar në teori si dhe nëpërmjet rasteve dhe artikujve 

shkencorë, si dhe te krijoj një paqyrë te kjart te studentet për menaxhimin 

përmes Lidershipit, qëllim ne vetëvete është qe studenti  nga ligjerata te 

perfitoj njohuritë bazë për rolin dhe detyrën e Lidershipit.  

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësit

ë dhe  

Në përfundimit të ligjeratave per lëndën studentët do të fitojnë: 

Njohuritë:  

Njohuri themelore për lidershipin, 

Njohuri për praktikat që aplikon Lidershipi, 

Njohuri se si lidershipi i paraprin menaxhimit dhe ndërlidhjen që ekziston 

në mes të këtyre disiplinave, 

Aftësit & Shkathtësitë:  



(c) kompetencat: Aftësi dhe shkathtësi bazë të lidershipit, 

Aftësi bazë për tiparet e lidershipit, 

Aftësi të përgjithshme për implementim të njohurive teorike në praktik për 

një lider të suksesshëm, 

Kompetencat: 

Kompetentë për të qenë lider efektiv në punë, 

Kompetenca të vendimmarjes,  

Kompetenca për një udhëheqës, organizator të mirë në punë, 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Mësimi do të bazohet duke i spjeguar aspektet teorike të lëndes dhe duke e 

nderlidhur me aspektin praktik të punës në teren. Do të organizohet puna  

grupore, diskutime ne klasë, spjegime te rasteve nga puna e përditshme 

duke mar shembuj. Nga studentët do të kërkohet përsëritje, punë grupore 

dhe interaktive. 

Metodat e 

vlerësimit (kriteret 

e kalueshmërisë) 

Metodat e vlerësimit bazohet në performancën e punës kontinuale, duke 

marrë parasysh aktivitetin javorë të studentit, dy punimeve seminarik si dhe 

dy kollokfiume që përbëjnë totalin e notës prej 100%.  Studentët të cilët 

synojnë të nxjerrin maksimumin e e notës në këtë modul duhet të jenë në 

gjendje të shtjellojnë temat e lëndës në menyrë kreative/analitike/krahasuse 

qoftë gjatë kollokfiuymeve ashtu edhe gjatë punimit seminarik . 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% teori me 30% praktikë. Do të gershetohet aspekti teorik me aspektin 

praktik  vizit në teren, duke u fokusuar në punen e një Lideri dhe ndikimi i 

tije në afarizmin e një organizate. 

Literatura “Lidershipi dhe menaxhmenti” – Ligjërat e autorizuar e Kolegjit P.Budi, 



Prof.dr.Berim Ramosaj - “Menaxhmenti kreativ dhe Lidershipi”, Prishtine, 

2006, 

-Tichy, Noel M. The cycle of leadership. Harper Collins, 2009. 

 

Lënda Menaxhimi i Operacioneve  (MO)/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Lënda përshkruan, koncepte, metoda dhe strategjitë që përdorën në 

Menaxhimin e Operacioneve. Temat përfshijnë parashikimin dhe caktimin; 

Kërkesat materiale të planifikimit dhe të cilësisë. Tema shtesë përfshijnë 

kontrollin e inventarit, menaxhimin e projekteve, dhe zhvillimin e 

produktit.  

 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohuri adekuate të 

menaxhimit të operacioneve dhe të menaxhojë në bazë të koncepteve të 

lëndës në nivel lokal dhe global. 

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësit

ë dhe  

(c) kompetencat: 

Njohuritë:  

Njohuri të përgjithshme në fushën e Menaxhimit të Operacioneve.  

Njohuri për praktikat, konceptet e Menaxhimit të Operacioneve. 

Metoda dhe strategji të operacioneve. 

Aftësitë & Shkathtësitë: 

Aftësi në njohjen e operacioneve të biznesit,  

Aftësi në dhënjën e gjykimeve apo mendimit kritik lidhur me çështjet e 

Menaxhimin të Operacioneve. 

Shkathtësi në trajtimin e operacioneve të prodhimit dhe shërbimeve. 



Kompetencat: 

Përgjegjësinë për menaxhimin të operacioneve në biznes. 

Kompetent për vendimmarrje në operacionet e biznesit. 

Kompetent që kanë të bëjnë me çështjet etike dhe profesionale lidhur me 

operacionet e biznesit. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Ligjeratat do të prezantohen sipas metodës interaktive “Sokratike” si dhe 

në bazë të rastit studimorë, me qëllim që të rritete intenziteti i ndërveprimit 

në klasë. Studentët gjithashtu inkurajohen të bëjnë pyetje, komente dhe 

sygjerime gjatë ligjeratave si dhe të ngrisin pika të diskutimit në kuadër të 

temës së ligjeratës. 

Metodat e 

vlerësimit (kriteret 

e kalueshmërisë) 

Gjatë semestrit do të organizohen dy teste afatmesëm, dhe në fund një test 

përfundimtar. Çdo test  afatmesëm peshon 30% në total. Studenti ka të 

drejtë për testin e dytë afatmesëm nëse ai / ajo shënon mbi 50%. Studentët 

gjithashtu janë të obliguar të bëjnë një punim seminarik të bazuar në 

metodat e shkrimit akademik me të paktën 10 referenca. Punimi seminarik 

peshon 30% si dhe pjesëmarrja dhe aktiviteti përbëjnë pjesën e mbetur të 

notës prej 10%. 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% e lëndës bazohet në aspektin teorik dhe 50% ne atë praktik 

Literatura bazë Suzana Panariti. “Menaxhimit të Operacioneve”Koncepte, Metoda, 

Strategji. Botimi 3 (2010) 

Literatura shtesë Peter Jones, Peter Robinson “Operations Management” (2012) OXFORD.  

William J. Stevenson. “Operations Management”.(2009) McGraw-Hill 



Irwin.  

 

Lënda Menaxhimi i Sistemeve te Informacionit/Zgjedhore 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Lënda përfshinë një vështrim të përgjithshëm mbi konceptet dhe 

komponentët bazë të sistemit informativ dhe rolin ndërdisiplinor, kërkesat e 

informacionit ne organizatat moderne dhe bizneset duke përfshirë marrjen e 

vendimeve, operacionet dhe kërkesa të tjera.Trajtohet koncepti i ciklit 

jetësor të zhvillimit te SI (analizën, dizajnin dhe implementimin), deri tek 

menaxhimi i dijës, kualiteti dhe integriteti i të dhënave dhe nxjerrja e 

informacioneve relevante për organizatën dhe biznesin në tërësi. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lëndë është që përmes ligjëratave, ushtrimeve, projekteve, 

diskutimeve, përdorimit te softuerëve aplikativ, studentet t’i pajisë me 

njohuri të mjaftueshme për menaxhimin e sistemeve 

informative,menaxhimit të bazës së të dhënave,web-it, internetit dhe 

integrimit të MIS-it me disiplina dhe fusha tjera. 

Studentet do të jenë në gjendje t’i qasen çdo sistemi informativ: qoftë 

sistem i transaksioneve, i blerjeve, pagesave online, menaxhimit të buxhetit, 

menaxhimit të resurseve humane, menaxhimit të aseteve etj. 

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësit

ë dhe  

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të fitojnë: 

Njohuri : 

Njohuri lidhur me termet dhe konceptet bazë të një sistemi informative. 

Të kuptojë komponentët e një sistemi informativ; 

Të bëjë dallimin mes disa llojeve të sistemeve informativ; 

Njohuri mbi konceptimin e funksionimit te bazës të dhënave dhe deponimit 

të të dhenave; 



(c) kompetencat: Njohuri rreth integrimit te MIS-it me disiplina dhe fusha tjera 

Aftësitë dhe Shkathtësitë: 

Aftësi për të kuptuar rëndësinë e sistemeve të informacionit për organizatat/ 

bizneset bashkëkohore 

Të zbatoj sistemet e informacionit për biznes dhe menaxhimin e sistemeve 

kompjuterike 

Të menaxhoj sisteme të ndryshme informative që janë bazë e funksionimit 

të organizatës; 

Aftësi  për të përmirësuar proceset e punës dhe mundesitë e automatizimit 

të tyre përmes sistemeve të informacionit 

Të zbatoj një plan veprimi në mbrojtjen e sigurise së informative në rast të 

kërcënimeve të mundshme ; 

Kompetencat: 

Të jenë ne gjendje te hartojne dhe planifikojne blerjet dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve te informacionit 

Te analizojne dhe te ofrojne zgjidhje ne rast te kërcënimeve te mundshme  

në sigurinë e informatave dhe të ketë një plan veprimi në mbrojtjen e tyre; 

Të analizoj dhe të ofron zgjidhje për përpunimin e informacioneve përmes 

sistemeve të ndryshme; 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Metodat e mësimdhënies dhe mësimnxënies bazohen në ligjerata të cilat 

plotësohen nga materialet e leximit shtesë, diskutimeve dhe prezantimeve. 

Rastet do të analizohen dhe paraqiten nga studentët. Studentët gjithashtu 

inkurajohen të bëjnë pyetje, komente dhe sygjerime gjatë ligjeratave si dhe 

të ngrisin pika të diskutimit në kuadër të temës së ligjeratës. 

Metodat e Përveç pjesmarrjes së obligushme të studentit në klasë dhe pjesëmarrjes së 



vlerësimit (kriteret 

e kalueshmërisë) 

tij ne 2 kollokfiumet e parapara, studenti gjithashtu është i obliguar që të 

përfundojë punimin seminarik deri në fund të semestrit, temat të cilat 

përcaktohen nga ligjeruesi.  

Mjetet e 

konkretizimit 

Përdorimi i tabelës, PPT Prezantimet, Interneti,  Kompjuteri, Pojektori,  etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% fokus teorik dhe 50% praktik 

Literatura bazë Dr.Bashkim Ruseti & Dr.Kozeta Savrani, Sistemet e Informacionit të 

Menaxhimit, (2009) 

Literatura shtesë Dr.Jusuf Fejza “Menaxhimi i Sistemeve Informative”Prishtine 2012 

Keneth C. Laudon, Jane P.Laudon “ Essential of Management Information 

Systems, Hall by Prentice-Hall, Inc,2009-2007; 

 

Lënda Etika në Biznes/Zgjedhore 

Përshkrimi i lëndës Ky modul është i dizajnuar në mënyrë që të ofrojë studentëve 

mundësinë që të aplikojnë arsyetimin etik  me kërkesat e menaxhimit të 

biznesit. Gjatë lighjeratave studentët do të kenë mundësinë  të 

analizojnë lexime dhe raste studimore për të eksploruar parimet kyçe 

etike dhe mënyrat e ndryshme në të cilat praktikuesit e biznesit dhe 

teoricienët etike adresojnë. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është të paraqes studentëve parimet thelbësore, 

artin dhe shkencën dhe në theks të veçant etiken e menaxhimnit të 

bizneseve. 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të fitojnë: 

Njohuritë:  



 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësitë 

dhe  

(c) kompetencat: 

Njohja e besimit mbi atë që është e drejtë dhe e gabuar. 

Njohuri që ka të bëjë me sjelljen,e individit në biznese se çka është etike 

apo jo. 

Demonstrimin dhe zbatimin e standarteve në situata biznesi. 

Aftësit & Shkathtësitë:  

Aftësi në përdorimin e etikës në biznes. 

Aftësi në demonstrimin e sjelljeve profesionale në brenda dhe jashtë 

organizatës. 

Shkathtësi në zhvillimin e standarteve të etikës në mjedis të biznesit. 

Kompetencat: 

Kompetencë në zbatimin e parimeve themelore të biznesit.  

Kompetencë për krijimin e karrierrës së shëndosh në biznes. 

Kompentenë për të gjykuar situatat që kan të bëjnë me etiken e biznesit. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Ndërtimi i notës bazohet në punën e e studentit,   me një punim semirak 

që pasohet me një prezantim, si dhe një provim afat të mesëm dhe një 

provim përfundimtar. Pjesëmarrja në ligjerata është e detyrueshme dhe 

studentët pritet që të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutimet në 

klasë, në mënyrë që të marrin pikët e pjesëmarrjes. Provimet do të 

përmbajnë pyetje të tipit ese dhe do të testojnë aftësinë e studentëve  për 

të zgjidhur detyrat dhe për të interpretuar rezultatet bazuar në gjetjet 

shkencore. 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  

Powerpoint etj. 

Metodat e vlerësimit Kriteret kryesore për vlerësimin e kontributit të studentëve për klasë 



(kriteret e 

kalueshmërisë) 

është i bazuar në praktikën  e pregatitjes  para-klasë dhe  angazhimit 

gjatë klasës ku në këtë mënyrë studenti mund të arrijë maksimumin e 

pikëve për pjesëmarrje dhe aktivitet. Gjithashtu studenti duhet ti 

nënshtrohet kollokfiumit dhe provimit final- ky pytjet janë të formës së 

mini esesës si dhe punimi seminarik dhe prezentimi. 

Sa i përket kritereve të kalueshmërisë dhe notimit, ajo është e paraparë 

me rregulloren e Kolegjit “Pjeter Budi”. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% e lëndës bazohet në ligjerata dhe 30% ushtrime të cilat realizohen 

nëpërmjet rasteve studimore dhe artikujve shkencorë 

Literatura bazë dhe 

shtesë 

Hyrje në Biznes.(2007). Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, Smith, Arreloa-

Risa. 

Ferrell, Odies C., and John Fraedrich. Etika ne Biznes: Vendimarrja 

etike. Cengage learning, 2014. 

Crane, Andrew, Dirk Matten, and Laura J. Spence, eds. Pergjegjesia 

Korporative Sociale: Readings and cases in a global context. London: 

Routledge, 2008. 

 

Lënda Menaxhimi i ndryshimeve/Zgjedhore 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë shpjegon tema të ndryshme si; natyra e ndryshimit, ndryshimet 

në strukturën menaxheriale, ndryshimi i strategjive, ndryshimi i 

rezistencës, komunikimi efektiv, lidershipi efektiv, etj. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde është që t’a rris nivelin e njohurive të studentëve që 

ata të kenë një rrugë pa pengesa përmes ndryshimeve, investigimeve, si 

dhe angazhimeve në një organizatë. 

Rezultatet e pritura Njohuritë 



të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësitë 

dhe  

(c) kompetencat:: 

-Të ketë njohuri se si ngjarjet e ndryshme ambientale kanë ndikim në 

ndryshimin e vazhdueshëm. 

- Të analizojë ndryshimin në një individ, gruop, dhe në nivele sistemuese. 

- Të krahasojë ndryshimin e planifikuar dhe jo të planifikuar. 

Aftësitë 

Aftësi të vlerësojë dhe të aplikojë modelet e ndryshme të vlerësimit, të 

diagnostifikojë dhe ta implementojë nevojën për ndryshim.  

Aftësi të identifikojë rolin e liderëve dhe menaxherëve, ndryshimin e 

agjentëve, dhe ndryshimin e organizatës në staza të ndryshme. 

Kompetencë 

Kompetent për kompleksitetin e ndryshimeve në një organizatë. 

Të jetë i aftë që t’i aplikojë ndryshimet në një organizatë. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Prezentimet, Debatet në klasë, Puna në grup, Leximi, etj. 

Metodat e vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Studentit i jipët mundësia që ai vetë ta përmirësoj notën e tij përmes 

angazhimeve në klasë, pjesmarrjes në ligjerata, si dhe mendimi i tij kritik, 

si dhe aftësitë e tij të shkrimit nëpër provime. 

Mjetet e 

konkretizimit – TI  

Tabela, projektori, kompjuteri, power pointi, si dhe rastet e studimit. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% punë teorike, dhe 30% punë praktike. 

Literature                                                                                              -Linstead et al. (2009): Management and Organization: A Critical Text, 

Palgrave  

- Palmer et al. (2009): Managing Organizational Change: A Multiple 



Perspectives Approach, McGraw-Hill 

 - Bridges (2009): Managing Transitions: Making the Most of Change, 

Da Capo Pres 

 

Viti i 1, Semestri 2 

Lënda Menaxhimi i Marketingut Ndërkombëtar/Obligative 

 

Qëllimi i lëndës 

Ky kurs do të pajisë studentët me Njohuritë e nevojshme për të shqyrtuar 

dhe për të kuptuar praktikat e marketingut në një mjedis global. Studentët 

do të mësojnë qëllimin dhe sfidën e marketingut ndërkombëtar, mjedisin 

dinamik të tregtisë ndërkombëtare, kultura,, ligjore, dhe sistemet e 

biznesit politike të tregjeve globale, mundësitë globale të tregut dhe në 

fund, mënyrat për të zhvilluar strategjitë globale të marketingut. 

 

Programi i 

lëndës 

Qëllimi i këtij kursi është që të pajisë studentët me kuptimin e fundit të 

çështjeve globale të marketingut, disiplina, konkurse dhe aftësitë e 

nevojshme në ndërmarrjen e vendimeve strategjike të bazuara në një 

perspektivë globale. 

Rezultatet e 

mësimnxënies 

Studenti pas përfundimit të kësaj lënde: 

Njohuri: 

- për të kuptuar strategjitë që përdoren në tregjet ndërkombëtare 

-për të demonstrojnë njohuri për strategjitë e marketingut ndërkombëtar 

-ta të kuptuar se si kompanitë përshtatur strategjitë e tyre ndërkombëtare 

në bazë të ndryshimeve globale të mjedisit 

Aftësi: 

-të demonstrojnë aftësitë drejt të kuptuarit te kulturave të popujve duke 



analizuar në mënyrë kritike forcat shoqërore, politike, ligjore dhe 

ekonomike që ndikojnë në performancën e biznesit e marketingut 

ndërkombëtar. 

-ta kuptojnë dhe sintetizojnë lexime dhe rastet e biznesit gjatë ligjeratave 

Kompetencë: 

- Të jenë në gjendje të aplikojnë konceptet ndërkombëtare të marketingut 

në vendin e punës (për të të jetë në gjendje për të përshtatur për kompanitë 

multinacionale) 

- Të përdorin në mënyrë efikase Njohuritë e mbledhura gjatë rrjedhës në 

kryerjen e hulumtimeve akademike në këtë fushë.  

Mësimdhënia 

dhe 

mësimnxënia 

Metodat e mësimdhënies janë të bazuara në metodën interaktive / Sokratit 

si dhe përmes ligjërimit tradicional duke përfshirë metodën e rastit në 

mënyrë që të arrihen rezultate më të larta. 

Evaluimi Do të mbahen dy provime afatmesme gjatë semestrit dhe një provim 

përfundimtar. Formati do të jetë pyetje ese. Pjesëmarrja është e bazuar në 

frekuentimin dhe përgatitjen e nxënësve para klasës. Çdo nxënës pritet të 

jenë i përgatitur dhe i gatshëm për t'iu përgjigjur pyetjeve për çdo klasë 

nga kapitujt e leximit, artikuj lajme, dhe materiale të tjera të caktuara. Për 

më tepër, duhet të finalizojnë punimin seminarik deri në fund të semestrit. 

Mjetet e 

knkretizimit 

Powerpoint prezentime, kompjuteri, interneti 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% e lëndës përbëhet nga ushtrimet dhe angazhimi i studentëve në punë 

praktike dhe 30% teori 

Literatura 

 

Doole, Isobel, and Robin Lowe. Strategjia e Marketingut Ndërkombëtarë: 

analysis, development and implementation. Cengage Learning EMEA, 

2008. 



Czinkota, Michael, and Ilkka Ronkainen. Marketingut Ndërkombëtarë. 

Cengage Learning, 2012. 

Terpstra, Vern, James Foley, and Ravi Sarathy. Marketingut 

Ndërkombëtarë. Naper Press, 2012. 

Kotler, Philip, and Gary Armstrong. Hyrje në Marketing. Pearson 

Education, 2010. 

 

Lënda Menaxhimi i rrezikut/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Kjo lëndë është konstruktuar që t'i përfshijë studentët në konceptet 

bashkëkohore te menaxhimit te riskut (terminologjia, koncepte, principe). 

Lënda ka gjashte pjese dhe atë: hyrje në menaxhimin e riskut, strategjia e 

riskut, vlerësimi i riskut, risku dhe organizata, përgjigja e riskut, sigurimi i 

riskut dhe raportimi 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës Menaxhimi i riskut është qe studentëve do t’ju ofrojë: 

Të mësojnë bazën konceptuale te avancuar të menaxhimit te riskut dhe 

dhënien e shembujve të zbatimit praktik  të tyre. Mësimi kësaj lënde do t’u 

mundësojë studentëve që menaxhimin e riskut ta kuptojnë si 

domosdoshmëri dhe të të mësuarit ta zhvillojnë në kontekst të zbatimit. 

Te studentët te zhvillojë një mënyrë më efikase e të menduarit e cila do t’u 

hyjë në punë për zbërthimin e riskut ne situata komplekse, në një rrethinë 

dinamike dhe plot turbulente në të cilën vepron një ndërmarrje sot. 

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

Njohuri, Shkathtësi, Kompetencë 

1. Të kuptojnë konceptet dhe teoritë kryesore te avancuara të menaxhimit te 

riskut. 

2. Të kuptojnë teorinë e riskut, si funksion të menaxhimit te riskut, ku 



(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetencat: 

përfshihen politikat, protokollet, dokumentacioni dhe te dhënat e riskut. 

Duke përfshirë përgjegjësit kyçe dhe rolin e shefit te menaxhimit te riskut.  

3. Të mësojnë edhe për rendësin e vlerësimit te riskut dhe teknikat e 

vlerësimit. Te mësojnë për sistemet e klasifikimit dhe kornizat e riskut. Te 

mësojnë kontrollin e humbjeve dhe vazhdimësinë e biznesit. 

4. Të njihen me modelet e qeverisjes ne organizata dhe ndërlidhjen e 

menaxhimit te riskut. Te mësojnë për menaxhimin e riskut te projekteve. Te 

mësojnë për riskun operacional ne organizata financiare, si dhe menaxhimin 

e riskut te furnizimit ne organizata. 

5. Të njihen me menaxhimin e riskut ne ndërmarrje, duke mësuar 10 hapat e 

menaxhimit te këtij risku. Te përshkruajnë raportet ndërmjet apetitit te 

riskut, ekspozimit te riskut dhe kapacitetet e riskut. Te përshkruajnë llojet e 

kontrollit te riskut. Te përshkruajnë rendësin e sigurimit dhe rrethanat kur 

blihet sigurimi. 

6. Te mësojnë për sigurimin dhe raportimin e riskut. Te përshkruajnë 

auditimin e brendshëm dhe rolin e tij ne menaxhimin e riskut. Te mësojnë 

mbi raportimin e riskut. Si dhe te përshkruajnë rendësin e përgjegjësive 

sociale korporative si pjese te përgjegjësive korporative. 

b)Shkathtësi komunikuese: 

Demonstrim të aftësive te avancuara menaxheriale te menaxhimit te riskut, 

siç janë aftësitë për planifikim, vlerësim, kontroll dhe raportim te riskut.  

c)Shkathtësi e te mësuarit: 

Analize kritike te rasteve te studimit te paraqitura ne fund te çdo ligjërate 

Shfrytëzim efektiv i bibliotekës dhe te materialeve nga interneti qe kane te 

bëjnë me menaxhimin e riskut. 

Mësimdhënia dhe Shpjegimi dhe konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin 



mësimnxënia dhe analizën e shembujve praktikë. Ligjërata interaktive përmes kyçjes se 

studenteve ne debate, aktivitete ne grup, studime dhe debate të rasteve 

kërkimor, prezantimi i punimeve seminarike, eseve dhe kërkimeve 

shkencore; zhvillimi i te menduarit kritik te studenteve.  

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Studentët pritet të jenë të pranishëm dhe aktiv gjatë ligjeratave. Dështimi 

për të bërë kështu nxënësit do të ndëshkohen në përputhje me rrethanat. 

Përveç kësaj, dy provime afatmesme do të mbahen gjatë një semestri, 

ndërsa formati i pyetjeve është i bazuar në pyetje të tipit ese ku të menduarit 

kritik dhe analiza pritet të kryhet përmes përdorimit të literaturës 

(referencat). 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70 % pjese teorike 

30% pjesa praktike 

Literatura bazë  Paul Hopkin: “Fundamentals of Risk Management”  

 Understanding, evaluating and implementing effective risk management 

Botuesi: IRM, Kogan Page 

© The Institute of Risk Management, 2010 

ISBN 978-0-7494-5942-0 -- ISBN 978-0-7494-5943-7 (ebook) 1. Risk 

management. I. Title. HD61.H567 2010  658.15'5--dc22 

Literatura shtesë  Rene Doff: “Menaxhimi i riskut te siguruesit” 

Kontrolli i riskut, kapitali ekonomik dhe Solvenca II 

Holande, 2007 

 



 

Lënda Kontabiliteti i Menaxhmentit/Obligative 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë është për studentët e studimeve master menaxhment- profili 

banka, financa dhe kontabilitet. Lënda është e orientuar në njohjen tuaj me 

raportet e brendshme më të avancuara që i përgatit kontabiliteti për nevoja 

të menaxhmentit. Lënda trajton, sistemet e menaxhimit të kostos, Sistemet 

e përllogaritjes se kostove, metodat e kalkulimit te kostove, analiza e 

kostos dhe çmimvënia e produkteve, analiza diferenciale dhe marrja e 

vendimeve afatshkurta, analiza e investimeve kapitale, buxhetimi i 

përgjithshëm dhe kontabiliteti i përgjegjësisë. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës konsiston në njohjen e veglave të kontabilitetit të 

menaxhmentit që përdoren në raste të ndryshme të vendim marrjes.  

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

Njohuritë: 

Të kuptojnë llojet kryesore të kostove,  

 Të kuptojnë metodat e kalkulimit të kostove indirekte, 

Të kuptojnë metodat e kalkulimit të kostove për prodhimin për porosi,   

Të kuptojë metodat e kalkulimit të kostove për prodhimin serik, 

Të kuptojnë metodat e kalkulimit sipas ABC metodës 

Të kuptojnë procesin afatshkurtër të marrjes së vendimeve  Të kuptojnë 

decentralizimin dhe kontabilitetin e përgjegjësisë në procesin e marrjes së 

vendimeve 

Të kuptoni procesin e buxhetimit. 

 Të kuptoni matjen e shmangieve të kostove standarde 

Aftësi dhe Shkathtësi: 



Studentet pasi të përcjellin këtë kurs fitojnë shkathtësi, ku në mënyrë të 

pavarur mund të analizojnë dhe menaxhojnë shpenzimet qoftë ato direkte 

apo indirekte, në mënyrë të pavarur të japin opinion mbi  rëdsinë e 

menaxhimit të kostove.   

Studentet kanë mundësi që të ofrojnë informata reale për gjendjen 

ekonomike të kompanisë. 

Kompetencë: 

Kompetencë për të udhëhequr me sektorë te ndryshëm te prodhimit, 

shërbimit në kompani. 

Kompetencë në vlerësimin kostos së produkteve dhe sherbimeve dhe 

shprehjen e opinionit të tij lidhur me ndikimin e tyre në afarizminë e 

kompanisë. 

Kompetencë ne këshillimin në menaxhimin e sektorit të prodhimit. 

Metodologjia e 

mësimdhënies:   

Përcjellja e rregullt e ligjëratave dhe ushtrimeve është esenciale. Studentët 

të cilët janë të rregullt kanë sukses ndërsa ata të cilët nuk shkojnë 

rregullisht në orë kanë probleme.  Leximi i rregullt i kapitujve të 

përcaktuar më parë. Mësimi i kontabilitetit të menaxhmentit është i 

vazhdueshëm, kuptimi i koncepteve të reja është ngushtë i lidhur me 

mësimin e koncepteve nga kapitujt paraprak.   

Metodat e 

vlerësimit: 

 Dy provime afatmesme gjatë semestrit dhe një provim përfundimtar. 

Pjesëmarrja në klasë është e obligushme, si dhe aktiviteti konsiderohet si 

komponentë e rëndësishme e ndërtimit të notës nëpërmjet zgjidhjes së 

problemeve të kontabilitetit menaxherial gjatë vkohës së ushtrimeve. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50 % pjese teorike 

50% pjesa praktike 



Literatura bazë:   Prof.asoc.dr.Skender Ahmeti: ”Kontabiliteti i menaxhmentit”, Shoqata e 

ekspertëve kontabël, Prishtinë, 2013   

Hansen & Mowen: “Menaxhimi i kostos: Kontabilitet dhe kontroll” botim 

i përkthyer, 2009 

Literatura shtesë:   Garrison, Noreen, Brewer:”Management accounting” McGraw – Hill, 

New York, 2010 

 

 Lënda Vendimmarrja Menaxheriale  

Përshkrimi i 

lëndës: 

Ky modul shqyrton faktorët individuale dhe kolektive të cilat ndikojnë në 

vendimet që menaxherët e bëjnë në jetën e tyre të përditshme të punës. Ky 

kurs fokusohet në rolin, proces, dhe modele të menaxheriale vendim-

marrjes brenda organizatave. 

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim ti njohë studentet me njohuri rreth marrjes së 

vendimeve rreth menaxhimit të biznesit. 

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetencat: 

Njohuritë:  

Njohuri të avancuara në vendimmarrje.  

Njohuri për konceptet, teoritë dhe funksionimin e marrjes së  vendimeve 

menaxheriale. 

Njohuri për metodat e marrjes së  vendimeve menaxheriale. 

Aftësitë & Shkathtësitë: 

Aftësi të avancuara në procesit të marrjes së vendimeve menaxheriale.  

Aftësi në analizën dhe zbatimin e fazave gjatë marrjes së  vendimeve 

menaxheriale. 



Shkathtësi në marrjen e vendimeve grupore dhe individuale. 

Kompetencat: 

Përgjegjësinë për rolin e tyre në marrjen e vendimeve. 

Kompetent për vendimmarrje në Biznesin e organizatës. 

Kompetent për marrjen e vendimeve në gjitha nivelet e organizatës. 

 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin dhe analizën e 

shembujve praktikë. Puna me grupe. 

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Nota e studentit bazohet në punën individuale si dhe në performancën e 

studentit duke qenë i obliguar të dorëzojë në kohë punimin seminarik si dhe 

prezentimin e tij, gjithashtu studenti i nënshtrohet një kollokfiumi dhe 

provimit final. Për të fituar pikët e pjesëmarrjes studenti duhet tgë jetë 

prezent dhe të participojë gjatë diskutimeve në klasë 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% e lëndës është e bazuar në ligjerata dhe 50% në ushtrime 

Literatura bazë Vasilika Kume “Marrja e Vendimeve Menaxheriale” Botimi i katërt.2010. 

Literatura shtesë John Adair “Decision Making & Problem Solving Strategies”.(2007). 

 Ian Pownall. Effective Management Decision Making.(2012) 

 

Lënda  Menaxhimi i inovacioneve/Zgjedhore/6 ECTS 

Përshkrimi i Kjo lëndë tregon për mundësitë dhe sfidat që kanë të bëjnë me 



Lëndës 

 

inovacionin, si dhe strategjinë e inovacionit, inovacionin e produkit deri 

tek Hulumtimi dhe Zhvillimi.  

Qëllimi I Lëndës .Qëllimi i kësaj lënde është t’i ofroj studentëve se si inovacioni luan rol në 

ekonomi si dhe pasojat ekonomike dhe sociale të tij. 

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

 

(a) njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësit

ë dhe  

(c) kompetencat 

Njohuritë 

- Të kuptoj definicionet dhe konceptet e invacionit, zbulimit, dhe 

hulumtimit dhe zhvillimit. 

- Të eksploroj modelete kryesore të inovacionit. 

- Të përdor dhe ti aplikoj mjetet e menaxhimit të inovacioneve. 

Aftësitë: 

-Aftësi të analizës. 

-Përmirësimi i shprehjeve komunikuese . 

-Të ndërtoj aftësi gjykuese dhe interpretuese. 

Kompetencë: 

- Kompetent të vlerësoj opinionet e ndryshme 

- Të formuloj dhe të zhvilloj një strategji 

- Ti vlerësoj dhe ti zgjidhë sfidat e menaxhimit. 

Metodologjia e 

mësimdhënies ( 

dhe mësimnxënies) 

Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve në grupe, të mësuarit 

aktiv me studentin në qendër, të mësuarit të bazuar në  burime, përdorimi i 

metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, punëtoritë në klasë, 

prezantime në grupe, përdorim i përmbledhjeve të mësimit për studentë  

që të regjistrojnë përvojën e tyre arsimore 

Metodat e Vlerësimi bëhet me dy kollokuiume, 3 mini ese, studentit gjithashtu i jipet 



vlerësimit (kriteret 

e kalueshmërisë) 

mundësia që ta shpreh mendimin e bazuar në burime, ne notë mund të 

kenë ndikim edhe pjesëmarrarja dhe angazhimi, prezentimi i projekteve 

etj. 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Projektori, studime rasti, tabela, interneti , powerpoint. 

Raporti 

teori/praktikë 

70% teori, 30% praktikë  

Literatura                                                                                           Maital, Shlomo, and D. V. R. Seshadri. Innovation management. Sage, 

2012. 

Smith, David. Exploring innovation. McGraw-Hill Higher Education, 

2010. 

White, Margaret, and Garry Bruton. The management of technology and 

innovation: A strategic approach. Cengage Learning, 2010. 

 

Lënda Financa/Zgjedhore 

Përshkrimi i 

lëndës 

Ne hartimin e programit eshte marre parasysh fakti qe studentet marrin 

njohuri per here te pare ne fushen e finances dhe se kjo lende do te jete 

baza per lende te tjera te finances qe do te zhvillohen me vone. Programi 

perfshin dhenien e njohurive te rendesishme per kuptimin e financave, per 

konceptet themelore ne finance, trajtime mbi sistemin financiar, financat e 

biznesit, tatimet, doganat, tregun financiar etj 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës gjithashtu është të ofrojë një perspektivë të gjerë se si 

teoria dhe praktika financiare ndërveprojnë në jetën e vërtetë dhe 

përgatitjen e studentëve për karrierë të suksesshme në industrinë financiare.  

Rezultatet e Njohuritë 



pritura të nxënies: Të kuptojnë parimet themelore të financave bashkëkohore .   

Të kuptojnë se si të krijojnë dhe të menaxhojnë në mënyrë efiqente asetet e 

tyre financiare në tregun financiar; 

Të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e tregut financiar; 

Të kuptojnë se si ti menaxhojnë rreziqet e ndryshme: si rrezikun e kursit të 

këmbimit, të normës së kamatës, të Inflacionit  

 Të jenë në gjendje që Njohuritë e fituara t’i aplikojnë në afarizmin e 

ndërmarrjeve; 

Aftësi dhe Shkathtësi: 

Studentët pasi të ndjekin këtë kurs fitojnë shkathtesi, ku në menyrë të 

pavarur mund të menaxhojnë financat, qoftë të kompanisë, qoftë të ndonjë 

ndërmarrje publike, në mënyrë të pavarur të japin opinion mbi situatën 

financiare të njësisë ekonomike.  

Studentet kanë mundësi që të ofrojnë informata reale për gjendjen e një 

kompanie. 

Kompetencë: 

Kompetenca për të udhëhequr me sektorë te ndryshëm financiar, qoftë në 

banka, kompani sigurimesh apo në njësi tjera ekonomike.. 

Kompetencë në vlerësimin e situatës financiare dhe shprehjen e opinionit të 

tij lidhur me  financiat e njesisë ekonomike. 

Kompetencë ne këshillimin në menaxhimin e sektorit të kontrollit. 



Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Çdo javë mbahen nga dy orë ligjerata dhe dy orë ushtrim, pas çdo të dyten 

ligjeratë jepen detyra për kontrollin e pasyrqve të ndonjë kompani. Rast 

studimi të cilat diskutohen analizohen në javen pasuese. Kjo realizohet 

duke viztuar instutucionet financiare në vend, përmes shtypit të 

pëditëshem, revistave ekonomike etj. Mësimëdhënia do të përqendrohet në 

pjesëmarrjen aktive të studentëve në procesin e mësimit, me prezantime 

individuale apo grupore, me komente mbi ligjeratën.Punimet e përgaditura 

lidhur me lënden vlerësohen shumë lartë. 

Metoda e 

vleresimit 

Procesi i evaluimit është një proces i vazhdueshëm ku stendi oibligohet të 

jetë pjesmarrës në ligjerata dhe në mënyrë aktiove të participojë. Punimi 

seminarik, ku studenti do të duhet të bëjë një analizë financiare është 

obligative si dhe kollokfiumi dhe provimi final. 

Mjetet 

konkretiezuese 

Projektori, microsoft office, tabela, interneti etj 

Raporti teori / 

praktike 

50% bazohet në ligjerata dhe 50% ushtrime 

literatura Dr, Sabahudin Komoni “ Financat” Fakullteti Ekonomik Prishtinë 2012 

Frederik S. Mishkin; Stebly G. Eakins, “ Tregjet dhe Instutucionet 

financiare” pjesa e I  Kolegji Victory 2009 Prishtinë 

 

Lënda                                         E-Biznesi/Zgjedhore 

Përshkrimi i lëndës Hyrja, definicioni dhe koncepti i E-biznesit; Përfitimi dhe limit; 

Modelet e e-biznesit; E-tregu:karakteristikat, komponentët dhe 

klasifikimi; E-katalogët dhe sistemet e kërkimit (surfimit); E-

marketingu; Internet aksioni; Ndikimi i E-tregut në proceset dhe 



organizimin e biznesit       

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është që studentët të fitojnë njohur, shkathtësi dhe 

kompetenca për E-biznesin si një nga shpikjet bashkëkohore të biznesit. 

E-biznesi  në rrethanat e zhvillimit të hovshëm të teknikës dhe 

teknologjisë ka zëvendësuar shumë biznesin faktik.   

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

Pas përfundimit të kësaj lëndë studentët do të fitojnë: 

njohuri për aplikimin e teknologjisë së informacionit në biznes dhe në 

punën e doganave; 

të fitojë aftësi dhe shkathtësi për mënyrën e aplikimit të teknologjisë 

informative në biznes të ndryshme, ashtu edhe në procedurat doganore 

dhe të shpedicionit; 

të formulojë ide të qarta rreth aplikimit dhe rëndësisë së aplikimit të 

teknologjisë së informacionit në biznes. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve në grupe, të 

mësuarit aktiv me studentin në qendër, të mësuarit të bazuar në  burime, 

përdorimi i metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, punëtoritë në 

klasë, prezantime në grupe, përdorim i përmbledhjeve të mësimit për 

studentë  që të regjistrojnë përvojën e tyre arsimore. 

Metodat e 

vlerësimit: 

Procesi i vlerësimit është i bazuar në tri komponente kryesore: 

frekuentimin dhe pjesëmarrje, seminar, dhe dy provimet afatmesme. 

Studentët janë të detyruar të marrin pjesë në ligjerata, si dhe në mënyrë 

aktive të marrin pjesë në diskutime në klasë, në mënyrë për të fituar 

10% të vlerësimit final. Seminari peshon 10% në klasën e përgjithshëm. 

Për të fituar pikët e seminarit seminarit, studenti duhet të jetë në gjendje 

të shkruaj në mënyrë kreative duke inkorporuar elemente të menduarit 

kritik dhe analitik. Shqyrtimi afatmesëm është i bazuar në pyetjet ese ku 

studentit i është dhënë hapësirë për të interpretuar Njohuritë e tyre në 



mënyrë kreative nëpërmjet citimit të autorëve. 

Literatura bazë:   Camarinha-Matos, Luis M., Hamideh Afsarmanesh, and Ricardo 

Rabelo, eds. E-business and Virtual Enterprises: managing business-to-

business cooperation. Vol. 56. Springer, 2013. 

Literatura shtesë:   e-Business and e-Commerce: 2/e Dave Chaffey 2004 ISBN: 

0273683780 

e-Business Marketing 1/e Terri Albert William Sanders 2003 ISBN: 

0130352918 

M.Sekuloska, Mocev, E-biznis, FTU Ohrdi, 2005 

 

Shpjegimet pë lëndën Praktika I keni në narrativ të këtij raporti 

Viti i dytë Master Menaxhment – Profili: Menaxhment i Përgjithshem 

Lënda: Menaxhimi i brendit/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës  

Menaxhimi i brendit trajton Njohuritë bashkëkohore te avancuara për brendin 

dhe menaxhimin e tij.  Lënda studion njohuri te avancuara për historikun e 

brendit, nocionin dhe definimin e brendit, rolin dhe rendësin e brendit për 

suksesin e organizatës, raportin e produktit dhe brendit, identitetin dhe 

elementet e identitetit te brendit, menaxhimin strategjik me brendin, 

zhvillimin e brendeve te suksesshme dhe vlerën e tyre, matjen e vlerës se 

brendit. 

Qëllimi i lëndës 

dhe rezultatet e 

pritura  

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të zotërojnë Njohuritë e nevojshme te 

brendit dhe menaxhimin e tij, si dhe, duke bërë të mundur zbatimin e këtyre 

njohurive në organizatën e tyre, ku ata do të punojnë në të ardhmen. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Dy ore ligjërata teorike një ore ushtrime praktike. Praktikohen debate 

interaktive, përmes konkretizimit te koncepteve teorike të mësuara, si dhe  me 



studimin dhe analizën e shembujve praktikë.  

Vlerësimi  dhe 

kriteret e  

kalueshmërisë 

Studentët pritet të ndërtojnë notën e tyre në bazë të pjesëmarrjes aktive, 

seminarit dhe provimit. leximet shtesë janë të nevojshme për studentët e reqë 

të jenë në gjendje të trajtojnë fenomenet në mënyrë kritike me citate. 

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetencat: 

Njohuri: 

• Të kuptuarit e rolit të brendit dhe objektivave të firmës; 

• Njohuri të avancuar në zhvillimin konceptual dhe menaxhimin e brendit, si 

dhe integrimin e zonave kryesore të subjektit në organizatat e tyre; 

Aftësitë  

• Njohuri zotësisë për markë; 

• Të jetë në gjendje të përdori aftësitë dhe teknikat më të specializuara në 

menaxhimin e markave të veçanta; 

Kompetencë 

• kompetencë ne vendim-marrje që ndërlidhet me pozicionimin strategjik të 

brendit; 

• kompetencë në vlerësimin e informacionit të ri nga një gamë të gjerë të 

burimeve dhe janë në gjendje të përdorin aftësitë e specializuara për zgjidhjen 

e problemeve për zhvillimin e njohurive dhe procedurave të reja dhe 

integrimin e njohurive nga fusha të ndryshme. 

Mjetet e 

konkretizimit 

Përdorimi i tabelës, Interneti, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

Teori vs. praktikë 50% teorike, 50% pune praktike  

Literatura  Tihomir Vraneseviq “Menaxhimi  i Brendit” Accent, Zagreb, 2009. 



Wheler.A “Designing Brand Identity” John Wiley & Sons,  2010. 

 

Lënda Menaxhimi strategjik i resurseve n jerëzore/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Menaxhimi me njerëzie është menaxhimi me kompleks ne një organizate, 

nga suksesi i te cilit varet edhe suksesi i vet organizatës. Menaxhimi i 

resurseve njerëzore është lëndë e cila ndihmon studentet qe te perfitojne 

Njohuritë bashkekohere per konceptet dhe menaxhimin e resursit kryesore 

ne organizate -  te njerëzve.  Studenti do te përvetësoi njohuri te avancuara 

për menaxhimin e resurseve njerezore si disipline,  strategjine e zhvillimit te 

burimeve njerezore, definimin e nevojave, planifikimin e resurseve 

njerezore. Do te shtjellohen konceptet bashkëkohore te rekrutimit, 

seleksionimit te punetoreve, si dhe motivimin, zhvillimin dhe shperblimin e 

resurseve njerezore.  

Qëllimet e lëndës: Menaxhimi i resurseve njerezore ka për qëllim qe studentet te arrijnë 

Njohuritë, aftësimin dhe shkathtësitë e avancuara për rolin, rendësin, 

organizimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore ne organizate. Ata duhet 

te arrijnë shkathtësi te avancuara për burimet njerëzore, te jene te afte qe 

këto njohuri ti zbatojnë ne praktike ne organizatat ku nesër do te punojnë.  

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetencat: 

Rezultate e të nxënit bëhen nga: 

Njohuritë:  

Njohuri të kuptojnë rendesine e menaxhimit te resurseve njerezore. 

Njohuri të kuptojë konceptet e ndryshme te menaxhimit te resurseve 

njerezore dhe te zbatoj ato ne organizate.   

Aftësitë  

Aftësi në mesimin e koncepteve moderne te menaxhimit te burimeve 



njerezore dhe ti zbatoi ato ne organizate. 

Aftësi të adaptimit, punes ne grup dhe te motivimit te vartesve te tij si rruge 

me e mire ne realizimine objektivave te organizates. 

Kompetencë 

Kompetent në ushtrimin e autonomisë dhe iniciativës për sjelljen, motivimin 

e punëtorëve.  

Kompetent në drejtimin e burimeve njerezore ne organizate 

 

Mësimdhënia vs.  

mësimnxënia 

Konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin dhe analizën e 

shembujve praktikë. Puna me grupe, studime të rasteve kërkimore  

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Studentët do të vlerësohen në bazë të pjesëmarrjes, punimit seminarik dhe 

provimit. Fokusi i vlerësimit do të bazohet në knwoledge, skillls dhe 

kompetencat e nevojshme për të fituar. 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% teorike, 30% pune praktike  

Literatura bazë Prof.Dr. Raporti teori/ praktikë 

Literatura shtesë PAUL BANFIELD & REBECCA KAY – THE INTRODUCTION TO 

HUMAN RESOURCE MANAGEMEN, OXFORD UNIVERSITY 2011 

Prof.Dr. Gabriela Rakceviq “Menaxhimi i resurseve njerëzore”, Pjeter Budi  

Literature nga interneti 

 



Lënda Menaxhimi i financave publike/obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Ky modul përfshin tema të Financave publike të ndërlidhura me politikat 

fiskale në KosovëTë kuptuarit e shpenzimeve publike, struktura dhe 

klasifikimi janë çështje që do të diskutohen gjatë ligjëratave. Leksionet 

gjithashtu do të trajtojnë : llojet e të ardhurave publike, tatimit direkt dhe 

indirekt, parimet e politike-financave, buxhetit, procedurat buxhetore, 

rezervat buxhetore etj janë ndër temat për t'u eksploruar. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është ofrimi i njohurive mbi menaxhimin e financave 

publike, të dhënat, dhe kështu, të pajis nxënësit të angazhohen në mënyrë 

konstruktive në formulimin, zbatimin dhe vlerësimin e politikave të 

financave publike.  

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(b c) 

kompetencat: 

Pas përfundimit të kësaj lëndë studentët do të fitojnë: 

Njohuri: 

Njohuri mbi burimet publike dhe mobilizimin 

Të kuptojë qeverisjen e nivelit qendror dhe lokal të qeverisjes sՃ politikave 

publike 

Të kuptojë economiksin e tatimit 

Aftësi dhe Shkathtësi: 

Të jenë të aftë të identifikojnë cilat janë burimet e të hyrave, të jenë të aftë 

që të hartojnë plane buxhetore në nivele lokale apo pse jo edhe në nivele 

qendrore. 

Të jenë të aftë të identifikojë shpenzimet të cilat shteti duhet financuar për 

të funksionuar shteti. Të identifikojnë sektorët të cilët janë të rëndësishëm 

në investimin e mjeteve të buxhetit. 

Kompetencë: 



Kompetenca për të udhëhequr sektor të ndryshëm të buxhetit, financave, 

planifikim strategjik te projekt buxhetit. 

Kompetencë në vlerësimin e strukturës së mjeteve dhe burimeve të shtetit 

apo komunave. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Mtoda interaktive/Sokratike në mënyrë që të rris nivelin e interaktivitetit  si 

dhe nëpërmjet mënyrës së studimit të rastit ku puna kërkimore dhe 

prezantimi në grupe janë obligative. 

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

(Vërejtje: Të gjitha detajet e formës së notimit janë të përfshira në 

Rregulloren për Kollokuiume dhe Rregulloren për Provime). 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë  

70% ligjerata 30% ushtrime 

Literatura bazë Dr. Sabri Kadriu “ Financat Publike” Prishtinë 2012  

Dr. Sabahudin Komoni “ Financat Publike” Prishtinë 2008 

Literatura shtesë Dr. Avdyl Menaf Behxheti “Financat Publike” Tetovë 2007 

 

Lënda:                   Menaxhimi i cilësisë totale/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Lënda është e ndarë në gjashtë kapituj, të cilët kanë një ndërlidhshmëri të 

fortë midis veti dhe funksionojnë si një sistem unik. Prezantimi i materies 

është i konceptuar në atë mënyrë që secila pjesë paralajmëron pjesën vijuese 

dhe secila pjesë plotëson njëra tjetrën.              



 Kapitujt janë të radhitur si vijon:  

 -Roli i cilësisë ne Menaxhment,   

 -Drejtimet ne teorinë e TQM-së,     

 -Elementet e TQM-së, 

 -Zbatimi i TQM-së, dhe                                                                         

-Aplikimi i TQM-së.                                                                           

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë synon që në detaje t’i analizojë teknikat e TQM-së, si dhe teoritë 

më të njohura të saj. Qëllimi i studimit është qe studentët të zotërojnë 

njohuri të avancuar mbi TQM-në, të teknikave të TQM-së dhe të aftësohen 

që të zhvillojnë mendim kritik për proceset në ndërmarrje, identifikimin e 

problemeve dhe të ofrimit të zgjidhjeve optimale që sigurojnë menaxhim 

total te cilësisë.  

Lënda do t'iu shërbejë nevojave mësimore të studentëve të menaxhmentit te 

nivelit master, dhe këto njohuri mund ti aplikojnë ne biznes, arsim, 

inxhinieri, kujdesin shëndetësor, në institucionet e arsimit të lartë. Njohuritë 

mund ti aplikojnë në te gjitha organizatat e madhësive te ndryshme: në 

shërbime, prodhim, pune qeveritare, ushtarake, ndërtimit, arsimit, biznesit të 

vogël, kujdesin shëndetësor, dhe organizata jofitimprurëse. 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetrencat: 

Rezultatet e pritura nga studenti/studentja:  

Njohuritë:                                                                                                  

-Njohuri të avancuara mbi TQM-në  

-Ti kuptojnë teknikat që përdoren për TQM;                                                                                                            

-Të dallojnë proceset e TQM-së 

-Ti identifikojnë pikat kritike të këtyre proceseve  



 

 

 

Aftësitë & Shkathtësitë:                                                                       

-Aftësi në analizimin dhe krahasimin e proceseve;                                                     

- Shkathtësi për ta bërë evaluimin e proceseve dhe për ti sintetizuar gjetjet e 

tyre mbi parametrat shkencor 

Kompetenca                                                                                       

- Kompetent në analiza, vlerësime dhe  vendimmarrje ne krijimin dhe 

zhvillimin e sistemit te TQM-se.  

-Të ofrojnë zgjidhje optimale ndaj problemeve problemeve që paraqiten 

gjatë zbatimit të teknikave dhe proceseve të Menaxhimin e Cilësisë Totale.   

-Të hulumtojnë proceset, ofrojnë shërbime të këshilldhënies dhe ti 

menaxhojnë procest e TQM-së;                                  

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin dhe analizën e 

shembujve praktikë. Puna me grupe, studime të rasteve kërkimore. Puna 

individuale, dhënia e detyrave si lexim të materialit dhe shkrim i sintetizuar 

për te; prezentim i eseve në grup dhe diskutimet. 

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

 

Performanca e studentit vlerësohet gjatë gjithë semestrit; gjatë vlerësimit i 

kushtohet rëndësi aftësisë së studentit për ti gjetur informatat e caktuara dhe 

për ti analizuar të njejtat në mënyrë kritike; pastaj aftësia për të shtruar dhe 

zgjidhur problemin përmes hulumtimeve shkencore, punimeve seminarike e 

eseve. Gjatë dy vlerësimeve formale krahas njohurive të përgjithshme 

përmes përgjigjeve të ofruara në pyetje me shumë zgjidhje, studenti ka 

obligim të punoj edhe eseun që do ti ndihmojë profesorit të vlerësojë aftësitë 

e studentit për të shtruar temën, për të reflektuar, krahasuar dhe analizuar 

problemin që ngritet. Provimi final i studentit është prezentimi i një mini 

punimi shkencor për një institucion apo ndërmarrje që identifikon gjendjen 

përkitazi me menaxhimin total të cilësisë dhe ofron zgjidhje ndaj 



problemeve të identifikuara.  

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

 

Raste studimore në internet 

Video incizime 

Poqerpoint/projektor.etj. 

Video konferenca 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% teori, 30% praktikë 

Literatura bazë 

 

Prof.Dr. Gadaf Rexhepi; Menaxhimi i Cilesise Totale”, Logos-A, Shkup 

2010.  

ISBN 978-9989-58-356-8 

Literatura shtesë 

 

R. Ashley Rawlins TD.DL:”Total Quality Management”, Author Hause, 

2008,  

ISBN: 978-1-4343-7298-7  

 

Lënda: Qeverisja e korporatave /Zgjedhore 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Lënda përmban këto njësi: vlera kohore e parasë, marrdhëniet ndërmjet 

rrezikut dhe kthimit në kapital CAPM modeli, valuimi i rolit të borxhit dhe 

ekuitetit, buxhetimi kapital, kosto e kapitalit, përllogaritja e rrjedhës së 

parasë, analizat e rrezikut,  etj.  

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim t'i njohë studentet me njohuri që të kuptojnë dhe 

adresojnë problemet me të cilat ballafaqohen vendimmarrësit n korporata si 

dhe të ofrojnë mundësi në situata të ndryshme. 

Rezultatet e Njohuritë:  



pritura të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetencat: 

Njohuri të përgjithshme në Qeverisjen e Korporatave (QK).  

Njohuri për konceptet, teoritë dhe funksionimin e Qeverisjes së 

Korporatave. 

Praktikat të ndryshme rreth Qeverisjes së Korporatave. 

Aftësitë & Shkathtësitë: 

Aftësi në njohjen e funksionimit të korporatave,  

Aftësi në ndarjen e përgjegjësive në qeverisjen e korporatave. 

Shkathtësi në trajtimin e çështjeve të ndryshme rreth qeverisjes së 

korporatave. 

Kompetencat: 

Përgjegjësinë për rolin e tyre në qeverisjen e korporatave. 

Kompetent për vendimmarrje në qeverisjen e korporatave. 

Kompetent që kanë të bëjnë me çështjet profesionale brenda korporatës. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Metodologjia e ligjerimit bazohet në interaktivitet ku studentit i ipet 

mundësia në mënyrë aktive të shprehi Njohuritë dhe idetë e tij/saj. Të 

mësuarit nëpërmjet studimit të rastit është praktikë e theksuar në këtë landë 

në mӕnyrë që të vihet në praktikë teoria e lëndë. 

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Ndërtimi i notës bazohet në punën e e studentit,   me një punim semirak që 

pasohet me një prezantim, si dhe një provim afat të mesëm dhe një provim 

përfundimtar. Pjesëmarrja në ligjerata është e detyrueshme dhe studentët 

pritet që të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutimet në klasë, në mënyrë 

që të marrin pikët e pjesëmarrjes. Provimet do të përmbajnë pyetje të tipit 

ese dhe do të testojnë aftësinë e studentëve  për të zgjidhur detyrat dhe për 

të interpretuar rezultatet bazuar në gjetjet shkencore. 



Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Teori vs. praktikë 70% teori 30% praktikë 

Literatura Tricker, Robert Ian. Corporate governance: Principles, policies, and 

practices. Oxford University Press, USA, 2015 

 

Lënda: E-Marketingu/Zgjedhore 

Përshkrimi i lëndës: Gjatë kohës së studimit të lëndës e-marketingut do te studiohet perdorimi i 

perdorimi i internetit nga bizneset. Do te diskutohen strategjite e e-

marketingut dhe aplikimi i tyre nepermjet programeve te ndryshme.  Disa 

nga temat që shtjellon ky modul janë: mstrategjia e marketingut, e-

marketing plani, segmentimi, tagetimi, diferencimi, pozicionimi,etj., duke 

përdorur internetin. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i këtij moduli është të pais studentët me njohuri rreth mjeteve të e-

marketingut dhe të ju mundësojë atyre të zhvillojnë një strategji efektive 

të e-marketingut. 

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësitë 

dhe  

(c) kompetencat: 

Njohuritë:  

Te kuptuarit e internetit, mediave sociale si dhe teknologjive tjera te e-

marketingut. 

Të kuptojë teknologjinë dhe teknikat e e-marketingut 

Të kuptojë impaktin e internetit në strategjinë e përgjithshme të 

marketingut në firmë 

Aftësit & Shkathtësitë: 

Aftësi në njohjën e trendeve te fundit te biznesit nepermjet internetit, 



Aftësi në dhënjën e gjykimeve apo mendimit kritik lidhurme me çështjet e 

e-marketingut. 

Shkathtësinë zgjidhjen problemeve që kanë të bëjnë me e-marketingut. 

Kompetencat: 

Përgjegjësinë për vendimmarrje në punën e-marketingun. 

Kompetent që të ndërmarrin aktivitete apo ndonjë studim që përfshin 

fushën e maretingut online nepermjet mediave sociale. 

Dizajnimin e një plani të e-marketingut në vendin e punës 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Metodologjia e mësimdhënies bazohet në diskutimet në klasë ku studentët 

kanë mundësinë të shprehin mendimet dhe idet e tyre. Në veçanti, 

metodologjia e mësimdhënies është qasje me nxënësin në qender e bazuar 

në zgjidhje të problemit në grup. Projetet në klasë dhe studimet e rasteve  

janë një komponent kyç e kësaj lënde ku studentit i jipet mundësia për të 

vlerësuar në mënyrë kritike në mesin e llojeve të ndryshme t՞ strategjive të 

marketingut. 

Metodat e 

vlerësimit (kriteret e 

kalueshmërisë) 

Notimi do të bazohet në dy kollokfiume me peshe të barabartë me nga 

40% secila, punimi seminarik peshon 10% si dhe participimi dhe 

pjesëmarrja 10%. Studentit gjithashtu i jipet mundësia e provimit final 

prej 80% në rast të dështimit në kollokfiume. 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori, 

praktikë  

50% teorike, 50% pune praktike  

Literatura bazë: Judy Strauss & Raymond Frost (2013) e-marketing, seventh edition.  

 



Literatura shtesë: Ramiz Livoreka” Kërkim Marketingu” (2011) 

 

 

Lënda Menaxhimi bankar/Zgjedhore 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë mundëson që studentët të kuptojnë rolin dhe përgjegjësitë e 

drejtuesit në bankat dhe institucionet e tjera financiare. Në do të 

shqyrtohën praktikat, procedurat tradicionale dhe gjendjen e teknikave 

të artit dhe mjetet për të menaxhuar një bankë komerciale. Vëmendje e 

veçantë i është kushtuar trendeve aktuale dhe të ardhshme në sektorin 

bankar, por analiza e forcave ekzistuese dhe ndryshime në bankar 

aktual do të shqyrtohet së bashku me ndryshimet e fundit në 

legjislacion e tregjeve financiare në vende të ndryshme. Theksi do të 

bëhen në analize të ecurisë së bankës, menaxhimin e aseteve, pasiveve 

dhe kostoja e fondeve, vlerësimi dhe analiza e kreditit e kredive 

komerciale dhe konsumatore. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët me Njohuritë  bankave 

dhe të afarizmit bankar në kushtet moderne, për të lehtësuar zbatimin e 

njohurive të fituara në rrethanat e tanishme të afarizmit bankar, për të 

ndihmuar studentët që kanë të bëjnë me problemet praktike dhe të 

mundësojë zgjidhjen e këtyre problemve .  

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

Pas përfundimit të kësaj lëndë studentët do të fitojnë: 

Njohuri: 

Lidhur me  tendencat e reja në zhvillimin e industrisë bankare në botë 

dhe në nivel lokal;  

Matjes dhe menaxhimit të  kredisë dhe rreziqeve të tregut; menaxhimin 

e kapitalit në banka 



Qeverisja me rreziqet operative dhe rreziqet tjera jo-financiare  në 

banka; mbikëqyrja e bankave, 

Aftësi dhe Shkathtësi: 

Kualifikimet e kandidatëve për të punuar në pozicione të ndryshme në 

banka, në fushën e shërbimeve bankare tregtare dhe të investimeve;  

Në institucionet financiare jo-bankare që menaxhojnë rreziqet e 

ndryshme me të cilat përballen në treg; 

 Në institucionet që janë përgjegjëse për krijimin e rregullimit të 

mbikëqyrjes së bankave dhe institucioneve përgjegjëse për mbikëqyrjen 

e institucioneve financiare jobankë që operojnë në tregun e kapitalit. 

Kompetencë: 

Analizimi dhe krahasimi i performancës, vendimarrje në investime dhe 

ofrimi operacional i vendimarrjes në politika 

Individualisht/kolektivisht të ndermarr vendime dhe të harmonizojë 

komunikimin me shkrim. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve në grupe, të 

mësuarit aktiv me studentin në qendër, të mësuarit të bazuar në  burime, 

përdorimi i metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, punëtoritë në 

klasë, prezantime në grupe, përdorim i përmbledhjeve të mësimit për 

studentë  që të regjistrojnë përvojën e tyre arsimore. 

Metodat e 

vlerësimit: 

Ndërtimi i notës bazohet në dy provime afatmesme të barabartë që 

peshon 30% pikë secilin, një projekt klasë me vlerë 30 pikë, dhe 

pjesëmarrjes në klasë 10%. Kjo i jep një total prej 100% pikë në 

dispozicion në klasë. 

 Mjetet Përdorimi i tabelës, Interneti,wireless, kompjuteri, projektori,  



konkretiezuese Powerpoint etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% teorike, 50% pune praktike  

Literatura bazë:   

Literatura shtesë:   

Gazmend Luboteni., “ Menaxhmenti bankar”., In Collection, Prishtinë.,  

2008 

Rose, P.S., Hudgins, S.C., Bankarski menadžment i finansijske usluge, 

6. izdanje, Data status, Beograd, 2005. 

Ćirović, M., Bankarstvo, European Center for Peace and Development, 

Beograd, 2006. 

Đukić, Đ., Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama”,  Beogradska 

berza, Beograd, 2007. 

 

Lënda Marrdhëniet ndërkulturore dhe Komunikimi strategjik/Zgjedhore 

Përshkrimi i lëndës: Lënda u ofron studentëve Njohuritë themelore për rëndësin e njohjes se 

mardhënjeve ndërkulturore dhe për komunikimin stratexhik në përgjithsi. 

Qëllimet e lëndës: Kjo lënde synon tu japë studentëve Njohuritë e nevojshme  për 

mardhënjet ndërkulturore dhe rolin e këtyre mardhënjeve ne sferen 

ekonomike, te biznesit, ndikimin e komunikimit ne biznes, etj. 

Rezultatet e pritura 

të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësitë 

Njohuri: 

Njohuri për mardhënjet ndërkulturore, 

Njohuri për ndikimin e mardhënjeve ndërkulturore ne sferen ekonomike, 

Njohuri për ndikimin e komunikimit stratexhik ne ekonomi, 

Aftësi dhe Shkathtësi: 



dhe  

(c) kompetencat: 

Aftësi dhe shkathtësi për identifikimin e rolit te mardhënjeve 

ndërkulturore ne sferen e biznesit, 

Aftësi për te identifikuar ndikimin e raporteve ndërkulturore ne ekonomi, 

Aftësi dhe shkathtësi për ti identifikuar rolin e komunikmit stratexhik ne 

biznes dhe me gjerë, 

Kompetencat: 

Kompetent për të menaxhuar me kultura te ndryshme qe mund te 

paraqiten ne punen biznesore, 

Kompetent për te implementuar njohuri për kultura te ndryshme ne 

ekonomi, 

Kompetent për te implementuar ne praktik menyrat me efikase te 

komunikimit stratexhik, 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Mësimi do të realizohet duke i spjeguar aspektet teorike dhe praktike të 

lëndes. Do të organizohet biseda interaktive, diskutime ne klasë, 

spjegime te rasteve nga puna e përditshme duke mar shembuj. Mësimi do 

të realizohet duke i spjeguar aspektet teorike të lëndes me aspektin 

praktik të punës në teren edhe ne sferen e komunikimit stratexhik.  Nga 

studentët do të kërkohet përsëritje, punë grupore dhe interaktive. 

Metodat e vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Në fund të semestrit pas perfundimit te ligjëratave mbahet provimi.  

Provimi do të mbahet me shkrim ne forme te testit i cili do te ketë pyetje 

qe do ta përfshijne tere literature qe është perdorur për ligjerim. Provimi 

përms testit ka gjithsejt 80 pikë. 

Prej   50 - 59    pikë të përbashkëta merret  nota    6 (gjashtë).  

Prej   60 - 69    pikë të përbashkëta merret  nota    7 (shtatë) 



Prej   70 - 79    pikë të përbashkëta merret  nota    8  (tetë) 

Prej   80 - 89    pikë të përbashkëta merret  nota    9 (nëntë) 

Prej   90 - 100  pikë të përbashkëta merret  nota  10 (dhjetë) 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  

Powerpoint etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% - teori  me 50% praktikë. 

Literatura bazë Ismail Mehmeti, PhD - “Mardhënjet ndërkulturore dhe Komunikimi 

stratexhik” (Ligjërate e Autorizuar, Kolegji “P.Budi”), Prishtinë 2014, 

Literatura shtesë Judith N.Martin, Thomas K.Nakayama  – “Hyrja ne komunikimin 

ndërklulturor”, Libër i përkthyer, Tiranë, 2010, 

Michael J.Papa, Tom D.Daniels, Barry K.Spiker – “Komunikimi 

organizativ”, Libër i përkthyer, Tiranë, 2009, 

 

Për sillabusin e lëndës Praktika, ju lutemi shihni narrativin. 

Profili Menaxhimi i Sigurimeve 

Lënda Analiza e pasqyrave financiare /Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës 

Ky kurs kryesisht përbëhet nga tri pjesë: analizën e kontabilitetit, 

parashikimit financiar dhe të vlerësimit të kapitalit. Pjesa I shqyrton rolin e 

kontabilitetit, në veçanti kufizimet dhe implikimet e informacionit të 

kontabilitetit financiar për vlerësimin në bazë të efikasitetit të tregut të 

kapitalit / mosefikasitet, ndryshim aktual në përdorimin e vlerave aktuale 

dhe pasojat e përdorimit të vlerave aktuale në dobinë e raportimi financiar. 

Pjesa II fokusohet në integrimin e kuadrit të kontabilitetit dhe analiza të 

biznesit në parashikimet e pasqyrave financiare, që do të thotë që aplikojnë 



kornizën e kontabilitetit në analizimin e aktiviteteve të biznesit dhe 

parashikimet e grupe të plotë të pasqyrave financiare dhe numra të 

rëndësishme për vlerësimin e fortë. Pjesa III përqendrohet në përdorimin e 

kontabilitetit parashikimet e informacionit në vlerësimin e kapitalit. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kursit është të pajisë studentët me dy konceptet dhe mjetet për të 

analizuar dhe shfrytëzuar informacione dhe për këtë arsye të përgatisë 

informata parashikimit në pasqyrat financiare të korporatës. Qëllimi 

përfundimtar është për të mësuar studentët se si të përdorin informacionin e 

pasqyrave financiare për vlerësimin e fortë dhe vendime të tjera ekonomike. 

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të kësaj lëndë studentët do të fitojnë: 

Njohuri: 

-Studentet do te kenë mundësi qe vete te vlerësojnë raportet financiare 

kryesore qe kane ndikim ne performancen e kompanisë. 

-Do te jen ta afte qe te menaxhojnë sektorin e menaxhimit te rreziqeve 

siguruese, operative dhe investive. 

Aftësi dhe Shkathtësi: 

-Studentet pas kryerjes se këtij cikli ligjëratash do te kenë mundësi qe ne 

mënyrë te pavarur te mbikëqyrin ( auditojne) afarizmin e kompanisë. 

-Studentet kane mundësi qe ne baze te njohurive qe marrin nga kjo ligjëratë 

te bëjnë mbikëqyrjen e kompanisë sigurues ne distancë. 

Kompetencë: 

-Kompetenca për të bërë parashikime financiare 

-Evaluimi i tregjeve kapitale  

Mësimdhënia dhe Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve në grupe, të mësuarit 

aktiv me studentin në qendër, të mësuarit të bazuar në  burime, përdorimi i 



 

Lënda Menaxhimi i rrezikut në kompanitë e sigurimeve /Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Përmes kësaj lende studentet do te arrijnë njohuritë e avancuara teorike dhe 

praktike nga menaxhimi i riskut ne sigurime. Programi është mjaft 

kompleks dhe përfshinë Njohuritë e kohës me te re nga kjo lende. Kështu 

studentet, përveç kuptimit te nocioneve themelore nga lëmi i menaxhimit te 

riskut ne sigurime, do te kenë mundësi qe përmes njohjes se ekonomiksit ne 

sigurime te bëjnë dallimin përmbajtjesore ndërmjet biznesit te sigurimeve 

dhe bizneseve tregtare. Te kuptojnë rolin e kapitalit, vlerën fere si dhe 

kapitalin ekonomik ne funksion te mbulimit te risqeve te caktuara me te 

cilat përballen siguruesit. Ne mënyrë te veçante do te trajtohen risqet te 

mësimnxënia metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, punëtoritë në klasë, prezantime 

në grupe, përdorim i përmbledhjeve të mësimit për studentë  që të 

regjistrojnë përvojën e tyre arsimore. 

Metodat e 

vlerësimit: 

Do të mbahen dy teste gjysmësemestrale si dhe provimi final. Pjesëmarrja 

në ligjerata është e obligushme dhe reflektohet në notën perfundimtare. 

Studentëve do tu ipen detyra te shtëpisë-pasqyra financiare ku ata pritet te 

ofrojnë analizë të tyre. Gjithsej 5 detyra të shtëpisë do ti sjellin studentit 10 

pikë. 10 pikë të tjera fitohen nga interaktiviteti ne klasë. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% - teori  me 50% praktikë. 

Literatura bazë:   Dr. Sherif Gashi : “ Analiza e tregut të sigurimeve”, Prishtinë ribotim 2014. 

Literatura shtesë:   Ilir Hoti ; “ Industria e sigurimeve dhe menaxhimi i rrezikut” Tiranë 2008 

Sherif Gashi: “ Menaxhimi i rreziqeve në tregun e sigurimeve” Prishtinë 

2013 

Drago Globuqar; “ Risk management i Osiguranje” Zagreb 2009 



sigurimet te jetës dhe sigurimet jo jete, duke përfshirë matjen dhe kontrollin 

e këtyre risqeve.  

Qëllimet e lëndës: Qëllimi kryesor i lendes është qe studentet te arrijnë njohuri te avancuara ne 

kuptimin e nocionit te riskut dhe domosdoshmërinë e menaxhimit te tij; 

zotërimi i njohurive mbi sigurimet si disipline, si dhe menaxhimin e riskut 

te siguruesit.  

Rezultatet e 

pritura të nxënies: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetencat: 

Njohuritë: 

Te kuptojnë konceptualisht riskun dhe domosdoshmërinë e menaxhimit te 

tij;. 

Te jene ne gjendje te dallojnë kategoritë e riskut; 

Te kuptojnë risqet te cilat munde te sigurohen dhe ato qe nuk mund te 

sigurohen; komponentët e riskut, 

Te kuptojnë bazat e sigurimeve si  mekanizëm i transferimit te riskut; 

Te aftësohen ne qeshtjet kryesore te menaxhimit te riskut te siguruesit, 

domosdoshmërinë e mbikëqyrjes se sigurimeve dhe te përfitojnë Njohuritë 

bazike mbi kornizën rregullative te Solvences 2. 

Aftësitë & Shkathtësitë:  

Aftësi në perceptimi e riskut dhe sigurimeve. 

Aftësi në zbatimin praktik te sigurimeve si një nga format e menaxhimit te 

riskut. 

Shkathtësi te avancuara ne menaxhimin e riskut ne kompanitë e sigurimeve. 

Kompetencë: 

kompetencë menaxheriale dhe operacionale ne menaxhimin e risqeve 

financiare, te tregut, te biznesit dhe atij operacionale ne kompanitë e 



sigurimeve. 

Kompetencë ne zbatimin e rregullores se Solvences 2 ne kompanitë e 

sigurimeve. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Elaborimi teorik i temave, konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me 

studimin dhe analizën e shembujve praktikë. Puna interaktive gjate 

ligjëratave, pune me grupe, studime të rasteve kërkimore.  

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Metodat e vlerësimit 

Në një semestër mbahen dy kollokuiume (teste), kurse në fund të semestrit 

mbahet provimi. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “multiple 

choice testing”, me gjithsej 20 pyetje. Secila pyetje ka nga 2 pikë, pra 

maksimum 40 pikë.  

Studenti e kalon kollokuiumin e parë, nëse në testin vlerësues të 

kollokuiumit ka gjysmën e më shumë përgjigje të sakta. Pasi që studenti 

vlerësohet se ka kaluar kollokuiumin e parë, atëherë mund t’i nënshtrohet 

kollokuiumit të dytë. 

 

Për caktimin e notës përfundimtare për studentët e rregullt do të aplikohet 

kjo metodë të vlerësimit: 

80 pikë maksimumi nga të dy kollokuiumet me shkrim, me gojë, në formë 

të eseve apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi përfundimtar i 

njohurive nga lënda përkatëse 

10 pikë maksiumumi punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, prezantimi. 

10 pikë maksimumi pjesëmarrja në procesin mësimor – vijueshmëria dhe 

metodat interaktive gjatë ligjëratave (ushtrimeve) – aktiviteti  

Provimi 



Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit për 

studentët e rregullt do të aplikohen këto metoda të vlerësimit: 

80 pikë maksimumi provimi final me shkrim, me gojë, në formë të eseve 

apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi përfundimtar i njohurive 

nga lënda përkatëse 

10 pikë maksiumumi punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, prezantimi. 

10 pikë maksimumi pjesëmarrja në procesin mësimor – vijueshmëria dhe 

metodat interaktive gjatë ligjëratave (ushtrimeve) – aktiviteti  

Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit për 

studentët me korrespondencë do të aplikohen këto metoda të vlerësimit: 

80 pikë maksimumi provimi final me shkrim, me gojë, në formë të eseve 

apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi përfundimtar i njohurive 

nga lënda përkatëse 

10 pikë maksiumumi punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, prezantimi. 

10 pikë maksimumi konsultimi me mësimdhënësin ose asistentin, se paku 1 

(një) herë në çdo 2 (dy) javë për të njëjtën lëndë. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Prej   50 - 59  pikë të përbashkëta merret  nota  6 (gjashtë).  

Prej   60 - 69  pikë të përbashkëta merret  nota  7 (shtatë) 

Prej   70 – 79 përgjigje të sakta merret  nota  8  (tetë) 

Prej   80-  89 pikë të përbashkëta merret  nota 9 (nëntë) 

Prej   90 – 100  pikë të përbashkëta merret  nota   10 (dhjetë) 

 (Vërejtje: Të gjitha detajet e formës së notimit janë të përfshira në 

Rregulloren për Kollokuiume dhe Rregulloren për Provime). 



Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% pune teorike 

30% pune praktike ne kompanitë e sigurimeve 

Literatura bazë Rene Doff “Risk Management for Insurer” 2008 

Ligjërata te autorizuara ne gjuhen shqipe 

 

Lënda Direktiva Solvency II/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Direktiva SolvencA II reflekton një praktikë të re të menaxhimit të rrezikut 

dhe definimit të rrezikut. Përderisa Direktiva SolvencA I kishte për qëllim 

rishikimin dhe përditësimin regjimit të Solvency në BE-së, SolvencA II ka 

një shtrirje shumë më të gjerë. Kërkesat e kapitalit të Solvencës  kanë 

qëllimet e mëposhtme:  

-Të zvogëlojë rrezikun që një sigurues të jetë në gjendje për të përmbushur 

kërkesat  

-Të zvogëlojë humbjet e pësuara nga të siguruarit në rast se një firmë nuk 

është në gjendje për të përmbushur të gjitha kërkesat plotësisht; 

 -Të sigurojë paralajmërim të hershëm për mbikëqyrësit në mënyrë që ata të 

mund të ndërhyjë menjëherë në qoftë se kapitali bie nën nivelin e kërkuar; 

dhe  

-Të promovojë besimin në stabilitetin financiar të sektorit të sigurimeve 

Direktiva Solvency II ka tri fusha kryesore (shtyllave):  

-Shtylla 1 përbëhet nga kërkesat sasiore (për shembull, shuma e kapitalit të 

një sigurues duhet të mbajë).  



-Shtylla 2 përcakton kërkesat për qeverisje dhemenaxhim të rrezikut të 

siguruesit, si dhe për mbikëqyrjen efektive të siguruesit.  

-Shtylla 3 fokusohet në dhënien e informacioneve shpjeguese dhe 

transparence të kërkesave. 

Qëllimet e lëndës: Studentet te përfitojnë njohuri te avancuara mbi rregullimin e dhe 

mbikëqyrjen e sigurimeve bazuar ne Direktivën e UE Solvenca II. 

Rezultatet e 

pritura: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetencat: 

Njohuritë: 

1. Të fitojnë njohuri te avancuar mbi konceptin, qëllimet dhe zbatimin e 

Direktivës Solvenca II. 

2. Të kuptojnë rendësin, funksionin, politikat, protokollet, dokumentacionin 

dhe llogaritjet e modeleve te riskut bazuar ne Solvencen II.  

3.  Te fitojnë njohur te avancuara mbi Rregulloret e mbikëqyrjes bazuar ne 

risk, si dhe adekuatshmerine e kapitalit. 

4. Të përfitojnë njohuri te avancuar mbi aspekte praktike te kërkesave qe 

dalin nga Direktiva Solvenca II, e ne veçanti: mësojnë rregullat qe kane te 

bëjnë me evoluimin e aseteve dhe te detyrimeve, provizionet teknike, fondet 

vetanake për kërkesat për kapital si dhe rregullat mbi investimet. 

b)Shkathtësi komunikuese: 

Demonstrim të aftësive menaxheriale te kuptimit dhe zbatueshmerise se 

Direktivës Solvenca II.  

Shkathtësi te avancuar mbi riskun, menaxhimin e tij, modelet e riskut, 

rregullat për vlerësimin e asteve dhe detyrimeve, mbi provizionet teknike, 

kërkesat për kapital sipas metodave te standardizuar apo vetanake. 

Kompetencë 



Analizë kritike te rasteve te studimit te paraqitura ne fund te çdo ligjërate 

Shfrytëzim efektiv i bibliotekës dhe te materialeve nga interneti qe kane te 

bëjnë me Direktivën Solvenca II. 

Hulumtimi i temave të lidhura me Solvency II 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Shpjegimi dhe konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin 

dhe analizën e shembujve praktikë. Ligjërata interaktive përmes kyçjes se 

studenteve ne debate, aktivitete ne grup, studime dhe debate të rasteve 

kërkimor, prezantimi i punimeve seminarike, eseve dhe kërkimeve 

shkencore; zhvillimi i te menduarit kritik te studenteve.  

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Provimi dhe notimi 

Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit për 

studentët e rregullt do të aplikohen këto metoda të vlerësimit: 

70 pikë maksimumi provimi final me shkrim, me gojë, në formë të eseve 

apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi përfundimtar i njohurive 

nga lënda përkatëse 

20 pikë maksiumumi punimi shkencore,  

10 pikë maksimumi pjesëmarrja në procesin mësimor – vijueshmëria dhe 

metodat interaktive gjatë ligjëratave (ushtrimeve) – aktiviteti,  

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70 % pjese teorike 

30% pjesa praktike 

Literatura bazë Directive 2009/138/EC of the European Parlament and of the Council on 

the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance 



(Solvency II) of 25 November 2009. 

 Solvency II,  KPMG International 24110NSS.                                                                        

A closer look at the evolving process transforming the global insurance 

industry.                                                                                                            

2011 KPMG LLP 

Literatura shtesë -Paul Hopkin: “Fundamentals of Risk Management” Understanding, 

evaluating and implementing effective risk management. 

Botuesi: IRM, Kogan Page.                                                                                       

The Institute of Risk Management, 2010                                                                    

ISBN 978-0-7494-5942-0 - ISBN 978-0-7494-5943-7 (ebook) 1. Risk 

management. I. Title. HD61.H567 2010; 658.15'5--dc22  

Rene Doff: “Menaxhimi i riskut te siguruesit” 

Kontrolli i riskut, kapitali ekonomik dhe Solvenca II 

Holande 2009 

 

Lënda Tregu dhe Institucionet e Sigurimeve /Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Temat të cilat shtjellohen në këtë modul janë: llojet e siguruesve, tregu i 

kompanive të sigurimeve,  sigurimet ne ekonomin botërore, natyra e 

sistemeve ekonomike, mbi kërkesën dhe ofertën, natyra e konkurrencës, 

rolin e sigurimeve ne procesin e riprodhimit, informatat financiare dhe 

statistikore si dhe raportet financiare, tatimimi dhe fuqia financiare e 

kompanive te sigurimit. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lende është qe studentet te zotërojnë Njohuritë e avancuara 

mbi ekonomin e sigurimeve, te kuptojnë proceset me te rëndësishme 

ekonomike dhe financiare qe kane impakt ne veprimtarinë e sigurimeve, te 

kuptojnë rolin e financave, rregullimin e tyre, si dhe treguesit kryesore 



financiare për vlerësimin e shëndetit dhe qendrueshmerise financiare te 

kompanisë se sigurimit. 

Rezultatet e 

pritura: 

 

(a) Njohuritë;  

(b) 

aftësitë/shkathtësi

të dhe  

(c) kompetrencat: 

Rezultate e të nxënit bëhen nga: 

Njohuritë:  

Të kuptojnë rendësin e ekonomisë se sigurimeve; 

Të kuptojnë rolin e e sigurimeve ne ekonominë kombëtare;   

Te përfitojnë njohuri te avancuara për rolin e kapitalit dhe te 

qendrueshmerise financiare te sigurimeve, ne funksion te mbrojtjes se 

interesit te klientëve te tyre. 

Aftësitë & Shkathtësitë:  

Aftësi në zotërimin e njohurive për rolin e sigurimeve ne ekonominë 

kombëtare e ndërkombëtare; 

Aftësi në vendimmarrje lidhur me zhvillimin e biznesit te sigurimeve ne 

ambientin e caktuar ekonomik; 

Kompetencë 

Kompetent në vendimmarrje si dhe organizimin e biznesit te sigurimeve 

konform standardeve te avancuar ndërkombëtare te përcaktuara ne kornizën 

e Solvenca II; 

Kompetent për veprim etik dhe te përgjegjshëm ne raport me rregullativen 

qe rregullon fushën e sigurimeve. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin dhe analizën e 

shembujve praktikë. Puna me grupe, studime të rasteve kërkimore  

Metodat e 

vlerësimit 

Në një semestër mbahen dy kollokuiume (teste), kurse në fund të semestrit 

mbahet provimi.  



(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “multiple choice testing”, me 

gjithsej 20 pyetje.  

Secila pyetje ka nga 2 pikë, pra maksimum 40 pikë.  

Studenti e kalon kollokuiumin e parë, nëse në testin vlerësues të 

kollokuiumit ka gjysmën e më shumë përgjigje të sakta. Pasi që studenti 

vlerësohet se ka kaluar kollokuiumin e parë, atëherë mund t’i nënshtrohet 

kollokuiumit të dytë. 

Vlerësimi përfundimtar i studentit behet ne pajtim me rregulloren e Kolegjit 

Pjeter Budi, e cila definon: 

Prej   50 - 59  pikë të përbashkëta merret  nota  6 (gjashtë).  

Prej   60 - 69  pikë të përbashkëta merret  nota  7 (shtatë) 

Prej   70 – 79 përgjigje të sakta merret  nota  8  (tetë) 

Prej   80-  89 pikë të përbashkëta merret  nota 9 (nëntë) 

Prej   90 – 100  pikë të përbashkëta merret  nota   10 (dhjetë) 

Për caktimin e notës përfundimtare për studentët e rregullt do të aplikohet 

kjo metodë të vlerësimit: 

80 pikë maksimumi nga të dy kollokuiumet me shkrim, me gojë, në formë 

të eseve apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi përfundimtar i 

njohurive nga lënda përkatëse 

10 pikë maksiumumi punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, prezantimi. 

10 pikë maksimumi pjesëmarrja në procesin mësimor – vijueshmëria dhe 

metodat interaktive gjatë ligjëratave (ushtrimeve) – aktiviteti  

Provimi 

Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit për 



studentët e rregullt do të aplikohen këto metoda të vlerësimit: 

-80 pikë maksimumi provimi final me shkrim, me gojë, në formë të eseve 

apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi përfundimtar i njohurive 

nga lënda përkatëse 

-10 pikë maksiumumi punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, 

prezantimi. 

-10 pikë maksimumi pjesëmarrja në procesin mësimor – vijueshmëria dhe 

metodat interaktive gjatë ligjëratave (ushtrimeve) – aktiviteti  

(Vërejtje: Të gjitha detajet e formës së notimit janë të përfshira në 

Rregulloren për Kollokuiume dhe Rregulloren për Provime). 

Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  Powerpoint 

etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70%  pune teorike,  

30% pjesa praktike 

Literatura bazë The Chartered Insurance Institute, London, UK, Business and economics, 

2009. 

Literatura shtesë Cummins, David, and Anthony Santomero, eds. Changes in the life 

insurance industry: Efficiency, technology and risk management. Vol. 11. 

Springer Science & Business Media, 2012. 

Cummins, J. David, and Joan Lamm-Tennant, eds. Financial management 

of life insurance companies. Vol. 17. Springer Science & Business Media, 

2012. 

 

E-Marketingu, ju lutem referojuni sillabusit në semestrin paraprak 

Menaxhimi Strategjik i Resurseve Njerëzore, ju lutem referojuni sillabusit në semestrin paraprak 



Marrëdhëniet Ndërkulturore dhe Komunikimi Strategjik- ju lutem referojuni sillabusit në 

semestrin paraprak 

Praktika- është e elaboruar në narrativ 

Viti 2-Master-Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë 

 

Lënda Tipet selektive të turizmit/ Obligative 

Përmbajtja e 

programit lëndor 

Llojet  selektive turistike ne pergjithesi, turizmi si fenomen modern,  

llojet dhe format e turizmit moderne,tregtia e turizmit selektiv, 

produkti.  

Pjesa II 

Format kaluese të turizmit selektiv, ekoturizmi, turizmi ne fshate, ai 

shendetesor, sportiv, nautik, avanturistik, i gjuetise, vullnetar, 

kulturor, fetar, i qyteteve te medha, punues-konferanca etj. 

Qëllimet e 

programit 

lëndor(kompetenca

t 

Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me karakteristikat 

themelore të turizmit si fenomen bashkohor shoqëror dhe ekonomik. 

Për ta kuptuar turizmin dhe funksionimin e tij si sistem, programi 

mësimor i lëndës është fokusuar në analizën dhe kuptimin e 

shprehjeve, dukurive, faktorëve dhe aktiviteteve të cilat lidhen 

drejtëpërdrejt apo jo me turizmin. 

Rezultatet e pritura Përvetësimi i këtij programi mësimor iu mundëson studentëve të 

përfitojnë në ngritjen e aftësive të tyre për studimet e mëtejme 

profesionale pranë departamentit të turizmit dhe hotelerisë në-Format 

specifike te turizmit 

Njohuri: 

Të identifikojnë llojet e turizmit 



Të dallojnë ndikimin e tipeve selective të turizmit në ekonomi dhe 

aspektet e tij sociale ekonomike e politike 

Shkathtësi: 

Të ndërlidh aktivitetet e ndryshme me kontekstin më të gjerë  

Të identifikojë dhe të parandalojë barrierat që kanë ndikim në 

zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit 

Kompetencë: 

Të ndërlidhë hulumtimin dhe ndërtojë strategjitë e nevojshme për 

llojet e ndryshme të turizmit dhe zhvillimin e tyre 

Të ofrojë këshilla educative e arsimore për politikbërsit në fushën e 

turizmit e hotelerisë 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Metodologjia e mësimdhënies dhe mësimnxënies mbështetet në 

metodat sokratike, inkurajohet debate, diskutohen storjet e 

sukseshme të vendeve tjera dhe analizohen rastet studimore. 

Mjetet 

konkretizuese 

Video, kompjuteri, projektori, tabela etj. 

Vlerësimi I 

studentëve 

Vlerësimi i studentëve është proces i vazhdueshëm ku studentët e 

kanë të domosdoshme pjesëmarrjen në klase si dhe të qenurit aktiv 

gjatë shqyrtimit të rasteve. Studentët gjithashtu do t'iu nënshtrohen 

dy kollokfiumeve ku pyetjet do të jenë të formatit, ese gjë që iu jep 

studentëve hapësirën e nevojshme t'i qasen shqyrtimit të materies në 

mënyrë kreative nëpërmjet referimit të publikimeve. 

Raporti teori 

praktikë 

70% teorike, 30% pune praktike  

Literatura Goeldner Ch., Ritchie B.(2006) Tourism: principles, practices, 



philosophies, Hoboken, Neë Jersey  

Sharpley R.( 2006) Travel and tourim, SAGE Publications, London 

 

Titulli i lëndës: Planifikimi hapsinor në turizëm dhe hoteleri/Obligative 

Pershkrimi i 

lendes 

Kjo lëndë merret me këto qështje; Planifikimin hapësinorë, 

planifikimin e turizmit, dhe mbrojtja e mjedisit etj. 

Qellimi i lendes Qëllimi kryesorë ëhstë që studentët ti fitojnë Njohuritë e turizmit 

dhe llojet e planifikimit si dhe ndërtimin e aplikacioneve të 

ndryshme si dhe implementimi i tyre në hapsirën regjionale. 

 

(a) Njohuritë;  

(b) aftësitë 

(c) kompetencat: 

: 

Njohuritë 

-të kuptojnë strukturat e planeve hapsinore 

-të interpretojnë planet bazike të turizmit. 

-t’i kuptojnë trendet e së ardhmës në fushën e planifikimeve të 

turizmit 

Aftësitë: 

Të menaxhojnë me turizmin dhe planifikimet e ndryshme 

Të identifikojnë sistemet e organizimeve në turizëm 

Kompetencë 

-t'i vënë në praktikë konceptet teorike të turizmit dhe planifikimit 

-të udhëheqin projekte që kanë të bëjnë me planifikimin e turizmit 

-të bëjnë draft-strategji për planifikim regjional të turizmit 

Mësimdhënia Metodologjia e mësimdhënies është e bazuar në metodën e rastit dhe 



dhe mësimnxënia diskutimit. Ofrohet një mundësi për studentët për të aplikuar atë që 

ata mësojnë në klasë të përvojave të jetës reale është një strategji. Ka 

dhe diskutime aktive rreth çështjeve dhe problemeve të trashëguara 

në zbatimin praktik në mënyrë që të shkaktojë të menduarit kritik 

mbi çështjet kritike dhe të sigurojë një format për rolin e luajtur 

skenarë të paqarta ose të diskutueshme. 

Metodat e 

vlerësimit 

Vlerësimi i studentit bëhet në kontekstit të prezencës dhe 

pjesëmarrjes së tij në punë të panvarur dhe në vlerësimet formale. 

Studenti duhet të jetë present me qëllim të kalojë lëndën, ai duhet të 

jetë aktiv që të mund të sigurojë pikët e pjesëmarrjes. Lënda ka 30% 

të notës bazuar në aftësinë e trajtimit akademik të çështjeve të 

fushës, ku ai duhet të jetë kritik dhe kreativ. Dy vlerësime semi 

semestrale dhe provimi final që përbëhen nga pytjet ese janë të 

obligushme. 

Mjetet e 

konkretizimit – 

TI  

Kompjuteri, Projektori, Tabela, Poëer point 

Raporti teori/ 

praktikë 

Lenda eshte 50% teori, dhe 50% praktike. 

Literatura                                                                                              Connell, Joanne, and Stephen J. Page. "Exploring the spatial patterns 

of car-based tourist travel in Loch Lomond and Trossachs National 

Park, Scotland."Tourism Management 29.3 (2008): 561-580. 

Hayllar, Bruce, Tony Griffin, and Deborah Edëards. City Spaces-

Tourist Places. Routledge, 2010. 

Mason, Peter. Tourism impacts, planning and management. 

Routledge, 2010. 

Literatura bazike 

Literatura shtesë 

 



Marrdhëniet Ndërkulturore dhe Komunikim Strategjik, referojuni sillabusit në semestrin 

paraprak 

Lënda: Promocioni në Turizëm dhe Hoteleri/Obligative 

Përshkrimi I 

lëndës 

Kjo lëndë do t’i shtjelloj temat e më poshtme: 

Veglat e promocionit (relacioni në mes marketingut mix dhe promocionit 

mix) 

Promocioni dhe informatat – definicionet, karakteristikat, roli. 

Stazat e kampanjës promocionale 

Llojet e marketingut 

Organizimi I punës informatike, dhe qëllimet 

Rregullat e turizmit 

Qëllimet e lëndës: T’i mësoj studentët me praktikën që ka të bëj me sistemet e informimit të 

turizmit, dhe strategjitë e promocionit të turizmit. 

Njohuritë, aftësitë 

dhe kompetencat 

 Njohuritë: 

- Studentët do të fitojnë njohuri për organizimin dhe menaxhimin e 

industrisë së turizmit dhe të dijnë rolet e organizatave qeveritare dhe 

organizatave profesionale në informimin dhe promocionin e turizmit. 

- Ti kuptojnë mjetet e informimit si dhe promocionit të turizmit. 

Aftësitë: 

- T’i zhvillojnë aftësitë komunikuese dhe të komunikoj me një precizitet 

dhe konsistencë në fushën e turizmit, promocionit, dhe informimit. 

- Që në mënyrë të panvarur t’i zgjerojnë aftësitë duke përdorur burime të 

ndryshme, si dhe teknologjinë moderne. 



Kompetencat: 

- Të identifikojnë dhe të zgjidhin të gjitha dilemat që ngrihen në procesin 

e krijimit të një sistemi të informimit për turizmin, programet e 

promocionit, qytetet dhe destinacioniet e ndryshme. 

- Të veprojnë si një ndërmarrës në fushën e turizmit, informacionit dhe 

promocionit. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve në grupe, të mësuarit 

aktiv me studentin në qendër, të mësuarit të bazuar në  burime, përdorimi 

i metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, punëtoritë në klasë, 

prezantime në grupe, përdorim i përmbledhjeve të mësimit për studentë  

që të regjistrojnë përvojën e tyre arsimore.  

Metodat e 

evaluimit: 

 Nota e studentit do të vlerësohet në bazë të performances së saj/tij në një 

detyrë që përcillet me prezantim si dhe me një kollokuium dhe provimin 

final. Pritet nga studentët që të jenë present në klasë dhe të participojnë 

dhe të marrin pjesë në komunikime të ndryshme në mënyrë që të marrin 

sa më shumë  pike. Provimet janë të tipit me shkrim dhe me ese, që do 

t’ua testojnë aftësinë e studentëve për t’i zgjedhur problemet dhe ti 

interpretojnë rezultatet të bazuara me të gjeturat në literature. 

Mjetet e 

konkretizimit – IT 

Kompjuterim, projektori, raste studimi, video, internet, etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

Ky kurs është i bazuar 50% në teori, dhe 50% në praktikë. 

Literatura                                                                                            Goodall, Brian, and Gregory Ashworth, eds. Marketing in the Tourism 

Industry (RLE Tourism): The Promotion of Destination Regions. 

Routledge, 2013. 

Paskaleva-Shapira, Krassimira A. "New paradigms in city tourism 

management: Redefining destination promotion." Journal of Travel 

Literatura bazë 

Literatura shtesë 



Research46.1 (2007): 108-114. 

Fyall, Alan, and Brian Garrod. Tourism marketing: A collaborative 

approach. Vol. 18. Channel View Publications, 2005. 

 

Lënda Menaxhimi i eventeve dhe kohës së lirë/Zgjedhore 

Përshkrimi i 

lëndës 

Do të zhvillohet një kornizë konceptuale nëpërmjet definicioneve, 

modeleve, si dhe rasteve studimore. Lënda përfhin këtë materie: studimin e 

eventeve, përgatitjen e ofertave, sponsorshipin public dhe korporativ, 

negociatat, dhe menaxhimin e stafit vullnetarë. 

Qëllimi i lënds Qëllimi i lëndës është të pajisë studentët me njohuri të formulojnë dhe 

menaxhojnë eventet në përgjithësi si dhe të formulojnë strategji pë 

destinacionet e turizmit 

Njohuritë, 

Aftësitë, 

Kompetencat: 

 Njohuri: 

- Të identifikojë rëndësinë e turizmit në menaxhimin e eventeve 

-Të klasifikojë llojet e eventeve dhe të spjegojë rolin e tyre në destinacione  

- Të përshkruajë në mes sponsorshipit dhe donacioneve 

Aftësi: 

- Të identifikojë burime të ndryshme ekonomike që ndikojnë komunitet. 

- Të identifikojë mundësitë e eventeve  

Kompetencë 

- Të implementojë hapat e nevojshëm për menaxhim të sukseshëm të 

eventeve. 

-Të përpilojë strategji në menaxhimin e eventeve. 



Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Metodologjia e mësimdhënies dhe mësimnxënies bazohet me studentin nè 

qendër bazuar në punën në grupe. Projektet në klasë si dhe prezentimet 

grupore janë komponentë e rëndësishme e lëndës. Çdo ligjeratë fillon me 

përmbledhje të materialit paraprak në mënyrë që të bëhet një përmbledhje e 

aspekteve të rëndësishme të kapitullit paraprak. 

Metodat e 

vlerësimit 

Gjatë një semestri do të organizohen dy provime afatmesme si dhe në fund 

semestrit provimi final. Studenti i nënshtrohet kollokuiumit të dytë atëherë 

kur student kja fituar mbi 50% të kollokuimit. Studentët gjithashtu duhet të 

kompletojnë punimin seminarik në peshë prej 10% të notes totale si dhe 

10% për pjesëmarrje dhe aktivitet. 

Mjetet e 

konkretizimit -- 

TI 

kompjuter, projektor, raste studimore, internet, etc. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% teori dhe 30% praktikë 

Literatura                                                                                              Van der Wagen, Lynn. Menaxhimi I Eventeve. Pearson Higher Education 

AU, 2010. 

Getz, Donald. "Eventet në turizëm: Definimi, Evoluimi dhe dhe 

hulumtimi." Tourism management 29.3 (2008): 403-428. 

Raj, Razaq, Paul Walters, and Tahir Rashid. Events management: an 

integrated and practical approach. Sage, 2008. 

Literatura bazë 

Literatura shtesë 

 

 

Lënda Sjellja e Konsumatorit/zgjedhore 



Përshkrimi i 

lëndës: 

Sjellje konsumatore është një disiplinë e aplikuar, duke huazuar koncepte 

edhe nga çdo lloj disipline tjetër që kontribuon në kuptimin e 

konsumatorëve. Ajo ka orientimin ekonomik me drejtim marketingu që në 

fokus ka studimin e konsumatorit. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të përshkruaj procesin e zhvillimit të 

produkteve, shërbimeve dhe strategjive të bazuara në atë se çka duan, çfarë 

kanë nevojë apo dëshirë konsumatorët. 

Rezultatet e pritura  

  

(a) Njohuritë; 

(b) 

aftësitë/shkathtësitë 

dhe 

(c) kompetencat: 

Njohuri: 

  Njohuri në procesin e zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve. 

  Njohuri në nevojat, kërkesat apo dëshirat e konsumatorëve. 

  Njohuri për parimet bazë të sjelljës konsumatore.  

Aftësitë & Shkathtësitë: 

  Aftësi në identifikimin e kërkesave të konsumatorëve. 

  Aftësi në motivimin dhe ndikim mbi sjelljen e konsumatorëve. 

  Shkathtësi në marrjen e vendimeve konsumatore. 

Kompetencat: 

  Kompetent në zhvillimin profesional të individëve dhe grupeve, lidhur 

me sjelljet konsumatore. 

  Kompetent në njohjen e tendencave të  konsumatorëve. 

  Kompetent në ushtrimin e autonomisë dhe përgjegjësi të rëndësishme 

për sjellje konsumatore. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara me studimin dhe analizën e 

shembujve praktikë. Puna me grupe, studime të rasteve kërkimore 



Mjetet e 

konkretizimit – TI 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, 

projektori,  Powerpoint etj. 

Literatura bazë Vjollca Bakiu “Sjellje Konsumatore” (2007) 

Literatura shtesë Rodger D. Blackwell, Paul W. Miliard, James F. Engel: Customer 

behavior” (2006). 

Paul Baines, Chris Fill, and Kelly Page. “Essentials of Marketing” (2012). 

 

Menaxhimi Strategjik i Resurseve Njerëzore, referojuni sillabusit në semestrin paraprak 

Praktika, është e elaboruar në narrativ 

Viti 2-Master Menaxhment-profili Menaxhim i Resurseve Njerëzore 

Lënda Menaxhimi i Marëdhënieve në Punë/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Kjo lëndë ka në fokus; operimin, monitorimin, raportimin, 

implementimin si dhe planifikimin në marrdhëniet tw punes. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde është t’i nxisë mardhëniet e vlerave biznesore 

brenda një organizate.  

Rezultatet e 

pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Shkathtësitë/ 

Aftësitë; 

(c) Kompetencat 

Njohuritë: 

- Njohuri për të kuptuar dhe përdorur teknikat e ndryshme në 

Menaxhimin e Marrdhënjeve të Punës. 

- Të kuptojë komponentet e komunikimit dhe strategjitë. 

- Të kuptojë rolet e komunikimit, nivelet e përgjithësisë, aktivitetet e 

punës. 

Aftësitë: 

Aftësi për të zgjedhur mjetete efikase për menaxhimin e marrdhënieve 



 

 

të punës. 

Aftësi për të analizuar raportet e ndryshme, dhe të marrin vendime. 

Aftësi për të kontrolluar, matë, dhe të raportoj aktivitetet për përmirësim 

të vazhdueshëm. 

Kompetencë: 

Të analizojë raportimet, statistikat, dhe trendet e ndryshme. 

Të planifikojë dhe përmirësojë implementimet e ndryshme brenda 

oraganizatës. 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Të mësuarit në bazë të problemit, puna e projekteve në grupe, të 

mësuarit aktiv me studentin në qendër, të mësuarit të bazuar në burime, 

përdorimi i metodës së studimit të rastit, luajtja e roleve, punëtoritë në 

klasë, prezantime në grupe, përdorim i përmbledhjeve të mësimit për 

studentë që të regjistrojnë përvojën e tyre arsimore. 

Metodat e 

vlerësimit: 

Në një semestër, dy kollokuiume do të organizohen, dhe në fund të 

semestrit është testi final. Qdo kollokuium përbën 30% të notës. 

Studenti mund të kaloj në kollokuiumin e dytë nëse ka marrë më shumë 

se 50 pikë. Studenti gjithashtu duhet të përfundojnë ndonjë kurs i cili 

gjithashtu përbën 30% të notës. Gjithashtu edhe pjesëmarrja në 

ligjerata, si dhe aktiviteti përbën 10% të notës. 

Mjetet e 

konkretizimit: 

Tabela, projektori, kompjuteri, sllajdet në power point, rastet e 

studimit,etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% teorike, 30% pune praktike  



Literatura                                                                                              Briscoe, D., Schuler, R. and Tarique, I. (2012).International Human 

Resource Management Routlege 

Literatura bazë Hayton, J.C., Biron, M., Christiansen, L.C. and Kuvaas, B. Global 

Human Resource Management Casebook. London: Routledge (2012). 

 

  



Lënda Sigurimi dhe shëndeti në vendin e punës/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës 

Kjo lëndë tregon një shumëllojshmëri të temave që kanë të bëjnë me 

sigurimin dhe shëndetin në ambientin e punës, më së shumti mirret 

me: planifikimin, menaxhimin, organizimin, auditimin dhe 

kontrollimin me ç’rast të ofrohet një ambient më i sigurtë. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde është ofrimi i njohurive adekuate për 

legjislacionin e shëndetit dhe sigurimit, sëmundjet e ndryshme në 

vendin e punës, dhe administrimin dhe praktikat e ndryshme në 

sigurimin e shëndetit në vendin e punës, etj. 

Rezultatet e 

pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Shkathtësitë/ 

Aftësitë; 

(c) 

Kompetencat 

 

 

Njohuritë: 

- Ta kuptojë legjislacionin, ekonominë, dhe rëndësinë e mienagjimit 

dhe sigurimit në vendin e punës. 

- T’i kuptojë rregullat që e mbështeten në sigurimin dhe shëndetin 

në vendin e punës. 

Aftësitë: 

- Të jetë i aftë t’i identifikojë dhe të marrë masa preventive për 

burimet e sëmundjeve në vendin e punës. 

- T’i kategorizojë sëmundjet në vendin e punës, si dhe ta përcaktojë  

nivelin e riskut në to dhe të sugjerojë zgjidhje. 

- Të kuptojë teoritë e mbrojtjes së punëtorëve dhe se si të aplikohen 

ato në vendin e punës. 

Kompetencat: 

- Të jetë i aftë të analizojë processin e kontrollës 

- Të identifikojë, t'i njohë, t'i analizojë faktorët e aksidenteve. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lënda Të mësuarit e avancuar, trajnimi dhe zhvillimi/Zgjedhore 

Përshkrimi i 

lëndës 

Kjo lëndë ka lidhje me qëllimet tradicionale të HRM-së, te arrij, 

zhvillohet, dhe të mirëmbajë një organizim për kapitalin human. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde është që t’i aftësojë studentët dhe në të njejtën 

kohë t’i përmirësoj aftësitë e tyre për; trajnim, dizajn, dërgesa, 

trajnimin në programe të ndryshme, etj. 

Rezultatet e Njohuritë: 

Mësimdhënia 

dhe 

mësimnxënia . 

Metodologjija e mësimdhënies është e bazuar në inkporporimin e 

disa metodave, si, puna e pavarur e studentit, punimet seminarike, 

studimet e rastit, ligjeratat, etj. 

Metodat e 

vlerësimit. 

Procesi i vlerësimit është një proces i vazhdueshëm që nga dita e 

parë, konsiderohet pjesmarrja e studentit dhe angazhimi i tij në orë, 

nga studenti gjithashtu kërkohet që ta bëj një kurs dhe dy 

kollokuiume. 

Konkretizimi i 

mjeteve - IT 

Projektori, kompjuteri, raste studimi, tabela, interneti etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

Rreth 70% e lëndës është e bazuar në mësime teorike, ndërsa 30 

është praktikë. 

Literatura 

bazike 

Quinlan, Michael, Philip Bohle, and Felicity Lamm. Managing 

occupational health and safety. Palgrave Macmillan, 2010. 

Literaturë shtesë Ridley, John, and John Channing, eds. Safety at work. Routledge, 

2008. 

 

Reese, Charles D. Occupational health and safety management: a 

practical approach. CRC press, 2008. 



pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Shkathtësitë/ 

Aftësitë; 

(c) 

Kompetencat  

Ta kuptojë trajnimin dhe zhvillimin në përgjithësi. 

T’i analizojë punën dhe detyrat. 

Të identifikojë objektivat e trajnimit  

Aftësitë: 

Ta bëjë dizajnimin efektiv të trajnimit dhe zhvillimit të programeve 

dhe teknikave të ndryshme. 

Të implementojë një sërë variacionesh në trajnime të ndryshme dhe 

zhvillimi i aktiviteteve. 

Kompetencë: 

- Të zhvillojë dhe të mirëmbajë organizimin e kapitalit human. 

- Të evaluojë efektivitetin dhe efektin e trajnimeve në programet e 

zhvillimeve.  

Mësimdhënia 

dhe 

mësimnxënia 

Procesi i vlerësimit është një proces i vazhdueshëm që nga dita e 

parë, konsiderohet pjesmarrja e studentit dhe angazhimi i tij në orë, 

nga studenti gjithashtu kërkohet që ta bëj një kurs dhe dy 

kollokuiume. 

Metodat e 

vlerësimit 

Në një semestër, dy kollokuiume do të organizohen, dhe në fund të 

semestrit është testi final. Qdo kollokuium përbën 30% të notës. 

Studenti mund të kaloj në kollokuiumin e dytë nëse ka marrë më 

shumë se 50 pikë. Studenti gjithashtu duhet të përfundojnë ndonjë 

kurs i cili gjithashtu përbën 30% të notës. Gjithashtu edhe 

pjesëmarrja në ligjerata, si dhe aktiviteti përbën 20% të notës. 

 

Mjetet e 

konkretizimit – 

Tabela, Projektori, Kompjuteri, Power Point, Studimet e Rastit. 



IT 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% teori, dhe 50% praktikë 

Literatura 

bazike 

Noe, R. A. (2008).  Employee Training and Development (4th Ed).  

McGraw-Hill 

Literatura 

shtesë 

Kozlowski, Steve WJ, and Eduardo Salas, eds. Learning, training, 

and development in organizations. Taylor & Francis, 2009. 

Cummings, Thomas, and Christopher Worley. Organization 

development and change. Cengage learning, 2014. 

 

Lënda Drejtimi, menaxhimi, dhe zhvillimi i njerëzve në kontekstin 

ndërkombëtar/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës 

Kjo lëndë tregon internacionalizimin e biznesit dhe nivelet e 

integrimit të korporatave. Në veçanti, kursi tregon për strukturën 

multinacionale të ndërmarrjeve. Fokusi kryesor, i kësaj lënde është 

Menagjimi i Resurseve Njerzore. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’ju ofroj studentëve një 

kuptim më të thellë të problemeve që vinë nga Menagjimi 

Internacional i Resurseve Njerzore, dhe t’i pregadisë ata për punë të 

mëtutjeshme në fushën e Burimeve Njerzore. 

Rezultatet e 

pritura 

 

(a) Njohuritë;  

Njohuritë: 

- Kuptimi i procesit internacional në zgjedhjet biznesore, që duhet të 

kenë një organizimin internacional të operacioneve të tyre. 

- Kultura të ndryshme dhe kontekste legale 

- Impakti në internacionalizimin e biznesit në strategjitë e HRM’së 



(b) Shkathtësitë/ 

Aftësitë; 

(c) 

Kompetencat; 

 

 

dhe funksionet e ndryshme.  

Aftësitë 

Të jetë në gjendje të analizoj dhe t’i implementoj praktikat e IHRM-

së,. 

Performanca në menagjment, siguria e shëndetit. 

Kompetencë: 

Të demostrojë analiza të ndryshme nga praktikat e IHRM-së. 

Të punojë në kompanitë multinacionale në Kosovë. 

Kompetencë në menagjmentin e njerzve dhe efektiv në 

implementimin e praktikave të Menagjimit të Resurseve Njerzore. 

Mësimdhënia 

dhe 

mësimnxënia 

Ta mësojë bazikën e problemit, të punojë në grupe, raste të studimit, 

mësim interaktiv, stimulimi i roleve në klasë, etj 

Metoda e 

evaluimit 

Në një semestër, dy kollokuiume do të organizohen, dhe në fund të 

semestrit është testi final. Qdo kollokuium përbën 30% të notës. 

Studenti mund të kaloj në kollokuiumin e dytë nëse ka marrë më 

shumë se 50 pikë. Studenti gjithashtu duhet të përfundojnë ndonjë 

kurs i cili gjithashtu përbën 30% të notës. Gjithashtu edhe 

pjesëmarrja në ligjerata, si dhe aktiviteti përbën 10% të notës. 

Mjetet e 

konkretizimit. 

Tabela, Projektori, Kompjuteri, Power Point, Raste Studimi, etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70% punë torike, dhe 30% punë praktike. 

Literatura Briscoe, D., Schuler, R. and Tarique, I. (2012). International Human 



Resource Management. 4th ed. London: Routledge. 

Literatura shtesë Hayton, J.C., Biron, M., Christiansen, L.C. and Kuvaas, B. Global 

Human Resource Management Casebook. London: Routledge 

(2012). 

 

Menaxhimi Strategjik i Resurseve Njerëzore, shih sillabusin në semestrin paraprak 

Lënda Menaxhimi, rekrutimi, dhe shpërblimi i talentëve/Zgjedhore 

Përshkrimi i 

lëndës 

Kjo lëndë është e dizajnuar që t’i mësojë student se si t’i orientojnë 

burimet njerëzore. Kjo lëndë do t’i shtjellojë strategjit dhe veglat e 

ndryshme që ekspertët e burimeve njerëzore t’i përdorin për 

rekrutimin e puntorëve profesional. Ky kurs gjithashtu do të 

eksploroj promocionin dhe do të forcoj organizatën në strategjitë e 

saj, si dhe shpërblimin e puntorëve kualitativ.  

Qëllimi i lëndës Të jetë në gjendje të determintojë strategjitë e menaxhimit. 

Të identifikojë dhe ta ndërtojë një talent i cili do t’i nevojitet 

organizatës në të ardhmën. 

Të zhvillojë dhe ta integrojë një talent në sistemin e menaxhimit në 

organizatë. 

Të kuptojë problemet kritike që i ka një organizatë. 

Të priturat e 

mësimnxënjes 

 

(a) Njohuritë;  

(b) aftësitë; 

Njohuritë: 

Të inkorporojë teknikat e sjelljes tek aplikanti në procesin e 

selektimit. 

Të kuptojë procesin e menaxhimit të karierës nga perspektivat e 

punjonësit dhe punëdhënësit. 



(c) kompetencat; 

: 

Të kuptojë lidhjet ndërmjet zhvillimit profesional të organizatës. 

Aftësitë 

Të jetë i aftë ta bëjë analizën dhe të implementojë elemente kritike 

në një performancë të suksesshme në sistemin e menagjimit të 

performancës. 

Të jetë i aftë të zhvillojë dhe ta inkorporojë një talent efektiv në 

sistemin e menaxhimin që korrespondon në pikat që organizata 

dëshiron t’i arrijë. 

Kompetencë 

Të zhvillojë një rekrutim në selektimin e strategjisë për organizatën 

e tyre. 

Të orientojë procesin e rekrutimit dhe selektimin në organizatë.  

Mësimdhënia 

dhe 

mësimnxënia 

Metodologjia e mësimnxënies bazohet në zigjidhjen e problemit 

duke organizuar punën në grupe. Metoda e studimit të rastit është e 

thksuar në mënyrë që të jep mundësinë studentëve të angazhimit në 

klasë gjatë diskutimit. 

Metodat e 

vlerësimit 

Kollokuiumi i parë – 25% 

Kollokuiumi i dytë - 30% 

Punimi Seminarik: - 25% 

Angazhimi dhe Pjesmarrja - 20% 

Mjetet e 

konkretizimit -- 

TI 

Tabela, projektori, kompjuteri, power point.. 

Raporti teori/ 50% teori, dhe 50% praktikë. 



praktikë 

Literatura bazike Phillips, J., and Gully, S. (2009). Strategic Staffing. 1st Edition. 

Prentice Hall Publishing.  

Aguinis, H. (2008). Performance Management. 2nd Edition. 

Prentice Hall Publishing. 

Literatura shtesë Cappelli, P. (2008). Talent management for the twenty-first 

century. Harvard Business Review. March 2008. 

 

Moduli Praktika është i elaboruar në narrativ 

Viti 2-Master Menaxhment-profili Banka, Menaxhment në Financa dhe Kontabilitet 

Lënda Menaxhimi i rreziqeve në banka/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës: 

Kjo lëndë është konstruktuar që ti kyç studentët në konceptet 

bashkëkohore te menaxhimit te riskut ne banka. Lënda ka tete 

kapituj dhe atë: 

Kapitulli 1 prezanton bankat dhe sistemin bankar: rolin e tij për 

mbështetjen e aktivitetit ekonomik, dhe riskun relevant me te cilin 

ballafaqohen bankat. Përshkruhen tri funksionet bazike te 

bankave—grumbullimi i depozitave, aranzhimi i pagesave, dhe 

dhënia e huas— si dhe risqet qe iu bashkëngjiten atyre. Pasi qe ky 

kapitull paraqet bazën për diskutim shume me detal ne kapitujt 

vijues, shumica e temave janë paraqitur ne kuadër te kornizës se 

menaxhimit te riskut. 

Qëllimet e 

lëndës: 

Qëllimi i lëndës Menaxhimi i riskut ne banka, është qe studentëve 

do t’ju ofrojë:                                                       

  Të mësojnë bazën konceptuale te avancuar të menaxhimit te riskut 



te bankat dhe dhënien e shembujve të zbatimit praktik  të tyre ne 

industrinë bankare. Mësimi kësaj lënde do t’u mundësojë 

studentëve që menaxhimin e riskut te banka ta kuptojnë si 

domosdoshmëri dhe të mësuarit ta zhvillojnë në kontekst të 

zbatimit te tyre.                                                                

Një mënyrë më efikase e të menduarit e cila do t’u hyjë në punë për 

zbërthimin e mjaftë situatave në një rrethinë dinamike dhe plot 

turbulente në të cilën vepron një banke sot. 

Rezultatet e 

pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Aftësitë; 

(c) Kompetencat; 

 

a)Me përfundimin e këtij programi studentet do te arrijnë 

Njohuritë: 

1. Të kuptojnë konceptet dhe teoritë kryesore te avancuara të 

menaxhimit te riskut ne banka. 

2. Të kuptojnë teorinë e riskut, si funksion menaxhimi i riskut, ku 

përfshihen politikat, protokollet, dokumentacioni dhe te dhënat e 

riskut. Duke përfshirë përgjegjësit kyçe dhe rolin e shefit te 

menaxhimit te riskut.  

3. Të mësojnë edhe për rendësin e vlerësimit te riskut dhe teknikat 

e vlerësimit. Te mësojnë për riskun kreditor, te tregut dhe atë 

operacional si risqe kryesore te bankat. Te mësojnë kontrollin e 

humbjeve dhe vazhdimësinë e biznesit. 

4. Të njihen me modelet e qeverisjes ne organizata dhe ndërlidhjen 

e menaxhimit te riskut.   

5. Te mësojnë për raportimin e riskut. Te përshkruajnë auditimin e 

brendshëm dhe rolin e tij ne menaxhimin e riskut.  

b) aftësitë dhe shkathtësitë: 

Demonstrim të aftësive menaxheriale te menaxhimit te riskut, siç 



janë aftësitë për planifikim, vlerësim, kontroll dhe raportim te 

riskut.  

c) Kompetencat: 

Analize kritike te rasteve te studimit te paraqitura ne fund te çdo 

ligjërate 

Shfrytëzim efektiv i bibliotekës dhe te materialeve nga interneti qe 

kane te bëjnë me menaxhimin e riskut. 

Të krijojë plan strategjik 

Mësimdhënia 

dhe mësimnxënia 

Metodologjia e ligjerimit bazohet në interaktivitet-metoda 

Sokratike duke përdorur rastet  

Studimore në mënyrë që të të zgjojë kurreshtjen e studentëve duke 

e bërë materien  

Më të kapshme dhe më atraktive. 

Metodat e 

vlerësimit 

(kriteret e 

kalueshmërisë) 

Në një semestër mbahen dy kollokuiume (teste), kurse në fund të 

semestrit mbahet provimi. Testet janë të tipit të mbyllur sipas 

sistemit “multiple choice testing”, me gjithsej 20 pyetje. Secila 

pyetje ka nga 2 pikë, pra maksimum 40 pikë.  

Studenti e kalon kollokuiumin e parë, nëse në testin vlerësues të 

kollokuiumit ka gjysmën e më shumë përgjigje të sakta. Pasi që 

studenti vlerësohet se ka kaluar kollokuiumin e parë, atëherë mund 

t’i nënshtrohet kollokuiumit të dytë. 

Për caktimin e notës përfundimtare për studentët e rregullt do të 

aplikohet kjo metodë të vlerësimit: 

80 pikë maksimumi nga të dy kollokuiumet me shkrim, me gojë, në 

formë të eseve apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi 



përfundimtar i njohurive nga lënda përkatëse 

10 pikë maksiumumi punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, 

prezantimi. 

10 pikë maksimumi pjesëmarrja në procesin mësimor – 

vijueshmëria dhe metodat interaktive gjatë ligjëratave (ushtrimeve) 

– aktiviteti  

Provimi dhe notimi 

Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit 

për studentët do të aplikohen këto metoda të vlerësimit: 

80 pikë maksimumi provimi final me shkrim, me gojë, në formë të 

eseve apo plotësimit të testit, me të cilin bëhet vlerësimi 

përfundimtar i njohurive nga lënda përkatëse 

10 pikë maksiumumi punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, 

prezantimi. 

10 pikë maksimumi konsultimi me mësimdhënësin ose asistentin, 

se paku 1 (një) herë në çdo 2 (dy) javë për të njëjtën lëndë. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Prej   50 - 59  pikë të përbashkëta merret  nota  6 (gjashtë).  

Prej   60 - 69  pikë të përbashkëta merret  nota  7 (shtatë) 

Prej   70 – 79 përgjigje të sakta merret  nota  8  (tetë) 

Prej   80-  89 pikë të përbashkëta merret  nota 9 (nëntë) 

Prej   90 – 100  pikë të përbashkëta merret  nota   10 (dhjetë)  

Mjetet e 

konkretizimit – 

Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori,  



TI Powerpoint etj. 

Raporti teori/ 

praktikë 

70 % pjese teorike 

30% pjesa praktike 

Literatura shtesë Bessis, Joel. Risk management in banking. John Wiley & Sons, 

2015. 

 

Lënda Menaxhimi i Bankave dhe Sistemi i bankave/Obligative 

Përshkrimi i 

lëndës 

Kjo lëndë është e dedikuar për nivelin Master të studimeve t dhe 

synon  të shqyrtojë rolet ekonomike dhe menaxhimin e riskut të 

institucioneve financiare dhe të zhvillimit të institucioneve 

financiare me theks kryesor në banka. Në veçanti, theksi është 

vënë në  operacionet, rregulloret, dhe strukturën e rrezikut të 

sistemit bankar. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i lëndës është që të ofrojë studentëve Njohuritë e 

nevojshme në lidhje me menaxhimin e institucioneve financiare, 

duke përfshirë: analiza e pasqyrave financiare; aseteve dhe 

përgjegjësisë të menaxhimit; menaxhimit të kapitalit; zhvillimin e 

produktit; dhe planifikimi strategjik dhe fitim. 

Rezultatet e 

pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Aftësitë; 

(c) Kompetencat; 

Njohuritë: 

-për të demonstruar kuptimin e instrumenteve derivative kryesore 

në tregjet financiare të tilla si: “Futures, Options” 

-Të shpjegojnë bazat teorike të ndërmjetësimit financiar kundrejt 

financave drejtpërdrejtë. 

-për të përshkruar çështjet kryesore që tregjet financiare përballen 

me menaxhimin e ndërmjetësve financiarë kohët e fundit 



: Aftësitë: 

- Të aplikojnë të menduarit kritik për problemet komplekse të 

biznesit me identifikimin dhe vlerësimin e çështjeve dhe 

informatave relevante 

-Përdorimi Aftësisë analitike sasiore dhe cilësore për të 

identifikuar dhe analizuar faktorët materiale që janë të përfshirë në 

problemet e biznesit 

Identifikimi I trendeve  kryesore që ndikojnë në industrinë e 

shërbimeve financiare 

kompetenca: 

-për të analizuar dhe krahasuar performancën e vendimeve për 

investime, dhe të sigurojnë një opinion për vendimin e ndërmarrë 

-Individualisht ose në grup të kryej hulumtime  

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Mësimi do të arrihet duke përdorur disa formate të trajnimit, duke 

përfshirë leximin e teksteve shkollore, slides prezantim, ushtrime 

praktikë, detyra dhe raste studimore. Studentët duhet të 

bashkëvepruar me profesorin dhe shokëve të tyre gjatë diskutimet 

në klasë, për të bërë detyra, të përmbushur afatet dhe në disa raste 

për të punuar në grupe. 

Metodat e 

vlerësimit 

Ndërtimi I notës do të bazohet në dy provime në mënyrë të 

barabartë të pome vlerë 30% pikë secila, një projekt klasë me vlerë 

30 pikë, dhe pjesëmarrjes klasë / pranishëm me vlerë 10 pikë. Kjo 

i jep një total prej 100% pikë në dispozicion në klasë. 

Mjetet e 

konkretizimit -- 

TI 

Tabela, projektori, kompjuteri, power point.. 



Raporti teori/ 

praktikë 

50% e lëndës bazohet në aspektin teorik dhe 50% praktikë. 

Literatura bazike 

dhe shtesë 

 Peter S. Rose & Sylvia C. Hudgins Bank Management & 

Financial Services. McGraw Hill, 9th Edition, 2012 

Koch, Timothy, and Scott MacDonald. Bank management. 

Cengage Learning, 2014. 

 

Lënda Kontabiliteti I Avancuar/Obligative 

Përshkrimi i lëndës Studentët duhet të kenë disa njohuri të kontabilitetit para se të 

mund të ndjekin dinamikën e ligjeratave. Kjo lëndë fokusohet në 

temat e kontabilitetit të avancuar, problemet dhe teorinë. Temat 

përfshijnë: konsolidime, kombinimet e biznesit, kontabilitetit të 

fondit, partneritetet, këmbimin  valutor dhe çështje të tjera aktuale. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i lëndës është që të sigurojë një bazën për studentët për të 

të qenë në gjendje për të mësuar rregullat e kontabilitetit për 

transaksionet komplekse, si dhe për të analizuar në mënyrë kritike 

pasojat e se si standardet e kontabilitetit të ndikojnë në 

informacionin e disponueshëm në pasqyrat financiare. 

Rezultatet e pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Aftësitë; 

(c) Kompetencat; 

: 

Njohuri: 

-për të diskutuar dallimin në mes të bashkimit të interesit dhe 

blerjen metodat e kontabilitetit për konsolidimit 

-të shpjegojnë çështjet e kontabilitetit, prezantime dhe alternativa 

në lidhje me transaksionet e huaj aktuale  

Aftësitë: 

-për të shpjeguar dallimin në mes organizatave profitabile dhe jo-



profitabile dhe dallimet në kontabilitet 

- të zbatojnë metodën e kapitalit neto për kontabilizimin e 

investimeve 

Kompetenca: 

-për të vlerësuar dobinë dhe kufizimet e temave të avancuara të 

kontabilitetit 

-për të aplikuar e grupimin e normës së  interesit dhe blerjen e 

metodave që përbëjnë konsolidimin 

-të përgatisin pasqyra financiare të konsoliduara 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Metodat kryesore të mësimdhënies janë ligjërata konceptuale në 

klasë, shqyrtimi i përpunimit të informacioneve kontabël nepërmjet 

ushtrimeve praktike në klasë. 

Metodat e 

vlerësimit 

Procesi I notimit do të bazohet në 60 deri në 75% nëpërmjet 

testimeve, 15 deri në 30% detyra të rasteve, rastet dhe detyrat e 

shtëpisë, 5 deri në 20% pjesëmarrja në klasë. 

Mjetet e 

konkretizimit -- TI 

Tabela, projektori, kompjuteri, power point.. 

Raporti teori/ 

praktikë 

50% e lëndës bazohet në aspektin teorik dhe 50% praktikë. 

Literatura bazike 

dhe shtesë 

 Kontabiliteti i Avancuar , Sotiraq Dhamo 2009 

Advanced Accounting , Joe B. Hoyle, Thomas F. Shaefer, Timothy 

S. Doupnik 2008 

 

Lënda Paraja Banka dhe Financat/Obligative 



Përshkrimi i lëndës Ky kurs është i dedikohet studimeve te nivelit Master me fokus në 

normat e interesit, konceptit të parave, normat e këmbimit dhe 

politikat monetare dhe fiskale. Temat e mbuluara përfshijnë 

strukturat bankare dhe funksionin, Rezerva Federale, përcaktuesit e 

ofertës së parasë, politikat fiskale dhe politikën monetare, dhe 

ekonomitë ndërkombëtare. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kursit është që të japë studentëve Njohuritë e nevojshme 

në lidhje me sistemin qendror Bankar dhe poliktikat monetare në 

një mjedis të brendshëm dhe ndërkombëtar 

Rezultatet e pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Aftësitë; 

(c) Kompetencat; 

: 

Njohuri: 

-të kuptojë sjelljen e politikës monetare, qëllimet dhe objektivat e 

politikës monetare dhe mjetet në dispozicion të bankës qendrore. 

-të kuptojë procesin e krijimit dhe qarkullimin apo rrjedhjen e 

parave. 

-të bëjë dallimet midis bankave komerciale, Rezerva Federale, si 

dhe institucionet e tjera financiare 

Aftësi: 

- të shpreh opinionet dhe argumentet, si dhe të aplikojnë teknika në 

lidhje me llogaritjet e normave të interesit, përcaktimeve të kursit të 

këmbimit, si dhe nivelet e përshtatshme të ofertës së parasë. 

Kompetencë: 

-të punojë në sektorin financiar ose bankar 

- të vlerësojë në mënyrë kritike / analizojë / interpretojë, të dhënat 

makroekonomike. 

Mësimdhënia dhe Kryesisht ligjerata klasike, por edhe diskutime dhe pyetje dhe 



mësimnxënia përgjigje. Objektivat kryesore janë për të inkurajuar pjesëmarrjen 

në klasë dhe të nxisë debat. Të lexojë materialet e caktuara nga 

ligjeruesi dhe të bëjë këtë përpara ligjeratave në mënyrë që të ketë 

informata të përgjithshme rreth materies të diskutuar në klasë 

Metodat e 

vlerësimit 

Notimi do të bazohet në dy provime afatmesme që peshojnë në 

mënyrë të barabrtë me nga 30% pikë secila, një projekt klasë me 

vlerë 30 pikë, dhe pjesëmarrjes klasë / pranishëm me vlerë 10 pikë. 

Kjo i jep një total prej 100 pikë në dispozicion.  

Mjetet e 

konkretizimit -- TI 

Tabela, projektori, kompjuteri, power point.. 

Raporti mes teorisë 

dhe praktikës  

50% e lëndës bazohet në aspektin teorik dhe 50% praktikë. 

Literatura bazike 

dhe shtesë 

 Howells, Peter GA, and Keith Bain. The economics of money, 

banking and finance: a European text. Pearson Education, 2008. 

Mishkin, Frederic S. The economics of money, banking, and 

financial markets. Pearson education, 2007. 

Eakins, G., and S. Mishkin. Financial markets and institutions. 

Boston: Prentice Hall, 2012. 

 

Analiza e Pasqyrave Financiare, ju lutem referojuni sillabusit në semestrin paraprak. 

 

Lënda Financat e Korporatave/Zgjedhore 

Përshkrimi i lëndës Lënda shqyrton teori të ndryshme duke përfshirë edhe konceptin e vlerës 

aktuale, koston oportune të kapitalit, analiza zbritur cash flow, një 

konsorcium i teknikave të vlerësimit, çështjet në mes të menaxhimit 



financiar, rreziku afat shkurtër dhe afatgjatë dhe të kthimit, modeli i 

çmimit aseteve kapitale, të buxhetimit të kapitalit, struktura e kapitalit të 

korporatave dhe financimit vendimeve, politikave të dividendës, 

investimet dhe vendimet financiare në kontekstin ndërkombëtar, përfshirë 

kursin e këmbimit / analizën e rrezikut të normës së interesit, si dhe 

çështjet e qeverisjes së korporatave dhe kontrollit. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde është që të zhvillojë aftësitë analitike për të bërë 

investime të korporatave në lidhje me vendimet financiare dhe analizën e 

riskut. 

Rezultatet e pritura 

 

(a) Njohuritë;  

(b) Aftësitë; 

(c) Kompetencat; 

: 

njohuri: 

-të bëjë analiza të  rrjedhës së parasë 

-të kalkulojë koston oportune të kapitalit 

-për të bërë analiza te rrezikut  

aftësitë: 

-për të identifikuar rrezikun afatshkurtër gjatë menaxhimit financiar dhe 

kthimin 

- për të kryer analizimin e raporteve financiare 

kompetencat: 

-për të bërë analiza të CAPM modelit 

- për të aplikuar aftësitë dhe Njohuritë e lartëpërmendura për qëllime 

auditore dhe shkencore 

Mësimdhënia dhe 

mësimnxënia 

Metodologjia e mësimnxënies bazohet në mbajtjen e rrjedhës së diskutimit 

duke lëvizur nga një element i temës në një tjetër deri në përfundimin të 

subjektit. Studentëve iu jipet kohë e mjaftueshme të ngrenë pyetje, dhe të 

japin mendime me qëllim të shkëmbimit të ideve për të ndihmuar ata në 



eksplorimin e njohurive jo-tradicionale. 

Metodat e 

vlerësimit 

Në mënyrë që të përfundojë me sukses kursin, studentët duhet të marrë ti 

nështrohen dy kollokfiumeve dhe të realizojnë me sukses seminaret të 

deleguara nga ligjëruesi, gjithashtu të marrin pjesë aktive në diskutimet në 

klasë. 

Mjetet e 

konkretizimit -- TI 

Tabela, projektori, kompjuteri, power point.. 

Raporti mes teorisë 

dhe praktikës  

50% e lëndës bazohet në aspektin teorik dhe 50% praktikë. 

Literatura bazike 

dhe shtesë 

 Hillier, D. J., et al. Corporate finance: 1st european edition. No. 1st 

Edition. McGraw-Hill, 2010. 

Brealey, Richard A. Principles of corporate finance. Tata McGraw-Hill 

Education, 2012. 

Ross, Stephen A., Randolph Westerfield, and Bradford D. 

Jordan.Fundamentals of corporate finance. Tata McGraw-Hill Education, 

2008.+ 

 

Menaxhimi Strategjik i Resurseve Njerëzore, ju lutemi referojuni sillabusit në semestrin 

paraprak. 

Master Tema – 30 ECTS 

 


