
Syllabuset e Programeve Master në Menaxhim 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Metodologjia e punës shkencore hulumtuese 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i parë / Semestri i parë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestër / Kolegji Pjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof.Flamur Maloku 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

flamurmaloku@hotmail.com 

Përshkrimi i lëndës: Temat që trajton kjo lëndë janë si më poshtë;  

 Objekti i metodologjisë, format kryesore të kërkimit shkencor, 

metodat specifike shkencore; 

 Fazat e procesit të kërkimit, dallimet ndërmjet bachelor dhe 

master, dallimi midis tezës së masterit dhe tezës së doktoraturës 

etj. 

 Zbatimi i metodave shkencore, rezultatet e kërkimit shkencor, 

përfundimi i kërkimit dhe rekomandimet. 

Objektivat e lëndes: 

  

 Qëllimet e lëndës janë që studentët e Programit Master të fitojnë 

njohuri, shkathtësi dhe kompetenca në lidhje me metodologjinë 

e kërkimit shkencor dhe të mund të bëjnë në mënyrë të pavarur 

kërkime shkencore duke përdorur metodat moderne që 

ekzistojnë në shkencën moderne. 

 Gjatë përdorimit të këtyre metodave shkencore do të zgjidhen 

probleme të ndryshme apo të përgjithshme lidhur me këtë 

disiplinë shkencore. 

 Mbi të gjitha, studenti do të jetë i kualifikuar për të bërë punë të 

mëdha kërkimore shkencore në lidhje me tezën e Masterit.. 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Njohuri: 

 Të sintetizojë njohuritë teorike dhe praktike të marra gjatë 

lëndës; 

 Të tregojë aftësitë e punës kërkimore 

 Të tregojë aftësinë për të punuar në mënyrë të pavarur 

Aftësitë dhe Shkathtësi: 
 Për të vëzhguar dhe zhvilluar një metodologji të përshtatshme 

për më shumë studime kërkimore. 

 Të ketë aftësi për studime të ardhshme të literaturës shkencore, 

vëzhgimin në praktikë dhe pasqyrimin e përvojës së tij 

personale. 

Kompetenca: 
 Kompetent për të bërë kërkime shkencore, për të grumbulluar 

dhe reflektuar në një mënyrë logjike rreth rezultateve. 

mailto:flamurmaloku@hotmail.com


 Kompetent për të vënë në praktikë metodologjitë e mësuara. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë Orët Total 

Ligjërata 12 2 24 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

12 

 

1 

 

12 

Studimet e rasteve 12 1 12 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

memësimdhënësin/  

konsultimet 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 2 5 10 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 1 1 12 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

12 4 48 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 

2 3 6 

Vlerësimi 2 4 8 

Projekte, prezantime etj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

 Metodologjia e mësimdhënies është një qasje me në qendër 

nxënësin e bazuar në zgjidhjen e problemeve në grup. 

 Projektet në klasë dhe prezantimet në grup janë një komponent 

kryesor i lëndës. 

 Çdo klasë fillon me një përmbledhje të leksionit të klasës së 

mëparshme në mënyrë që të përmbledhen aspektet kryesore të 

rëndësishme të kapitullit të caktuar 

Metodat e vlerësimit: 
 

 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për të 

përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit të 

vlerësimit të studentëve: 
 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me gojë, në 

formën e esesë ose të plotësimit të testit, që bën vlerësimin 

përfundimtar të njohurive nga lënda përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me notë më të 

lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, në bazë të aktivitetit të 

studentit gjatë leksioneve, si dhe në bazë të punimit, dhe 

prezantimit të punimeve seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të provimit ka 

mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 

përcaktohet si më poshtë: 
Nga: 

50 - 59 pikë - nota 6 

60 - 69 pikë - nota 7 



70- 79 pikë - nota 8 

80- 89 pikë - nota 9 

90- 99 pikë - nota 10 

Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve të datës 03.03.2017 

Letërsia 

Literatura bazë: 
 

1. Bardhyl Çeku , Forcim Kola: “Metodologjitë e kërkimit, Tiranë 

, 2011 

2. Ali Jakupi : “Metodologjitë e kërkimit shkencor, Ligjërata të 

autorizuara për studime profesionale – master, Prishtinë , 2007. 

3. Batkoska L., (2007) Metodologjitë e kërkimit shkencor 

Literaturë shtesë: 1. Lekë Sokoli , Metodat e kërkimit në shkencat sociale ( Tiranë : 

Instituti i Sociologjisë , 2009) 

2. Ali Jakupi , Metodologjia e Punës Shkencore 

Kërkimore , Prishtinë 2005 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Hyrje në Procesin e Kryerjes së Kërkimit 

Java 2 Hapat e hyrjes së dizajnit të kërkimit në procesin e kërkimit 
 Identifikimi i një hipoteze dhe/ose problemi kërkimor, përcaktimi i një qëllimi, 

krijimi i pyetjeve kërkimore 

 Rishikimi i literaturës 

 Etika e hulumtimit dhe pëlqimi i informuar 

Java 3 Hyrje në kërkimin cilësor 

 Thelbi i të dhënave cilësore 

 Marrja e mostrave 

 Teknikat e Mbledhjes 

Java 4 Interpretimi i të dhënave cilësore  

 Procedurat e analizës cilësore të të dhënave 

 Kodimi 

 Zhvillimi tematik 

Java 5 Hyrje në Kërkimin Kuantitativ 

 Thelbi i të dhënave sasiore 

 Teknikat e mbledhjes dhe analizës 

Java 6 Konceptet e kampionimit 
 Përcaktimi i popullatës së synuar 

 Shembull përfaqësues 

 Pasojat e mundshme të kampionimit jopërfaqësues (Lojë e sistemit) 

 Mbi nëngrupet përfaqësuese / Efekti i dizajnit të peshimit 

 Metodat e kampionimit (grup, të shtresuar, të rastësishme të thjeshta) 

Java 7 Testi 1 

Java 8 Instrumentet sasiore të mbledhjes së të dhënave 

 Zgjedhja e një instrumenti të mirë 



 Shkallët e intervalit dhe raportit 

 Hyrje në Statistikat e Aplikuara 

Java 9 Identifikimi i variablave të varur dhe të pavarur 

 Nivelet e besimit 

 Matematikë që manipulon të dhënat 

 Statistika përshkruese 

Java 

10 

Statistikat Infernciale 

 Nxjerrja e konkluzioneve nga të dhënat 

 Supozimet e modelimit 

 Identifikimi i modeleve 

 Analiza e regresionit 

 T-test, Analiza e Variancës, Korrelacionet, Chi-square 

Java 

11 

Minierat e të Dhënave 

Gjetja e modeleve dhe problemeve në botën e të dhënave 

Java 

12 

 Shkrimi për gjetjet sasiore 

Java 

13 

 Shkrimi për gjetjet e metodave cilësore ose të përziera 

Java 

14 

 Kritikimi Kritik i Raporteve Kërkimore 

 Aplikimi i Kërkimit në Menaxhim 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 



Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi Strategjik 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i parë / Semestri i parë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestri / Kolegji Pjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Fitim Macani 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

 fitimmacani@gmail.com 

Përshkrimi i lëndës:  Kjo lëndë mbulon ose jep njohuri për biznesin dhe menaxhimin 

strategjik të tij, dhe ka funksionin e integrimit të njohurive të 

mësuara në lëndë të tjera. 

 Kjo lëndë përcakton rolet dhe detyrat kryesore të një menaxheri 

në një firmë, mënyrën e formulimit dhe zbatimin e një plani 

strategjik, llojet e strategjive që do të përdoren, studimet e 

shanset e kërkimit që i ofrohen biznesit nga faktorët e jashtëm, 

dhe kompetencat, të cilat duhet të kenë një biznes për të 

përballuar konkurrencën në treg. 

 Qëllimi i kësaj lënde është të krijojë një vizion të ardhshëm të 

kompanisë, që kërkon veprimtarinë e biznesit dhe mjedisin e 

saj. 

Objektivat e lëndes: Duke analizuar në detaje procesin e planifikimit strategjik në 

një biznes. 
 Të kategorizojë objektivat me vendimet strategjike në një firmë. 

 Të njohë studentët me metodat e drejtimit të një biznesi, 

gjithmonë me shembuj konkretë teorikë bazuar në bizneset e 

botës tjetër. 

 Të njohë organizatat teorike, duke u fokusuar kryesisht në 

strukturën dhe kulturën e organizatës. 

 Për t'u njohur me teknikat e nevojshme rreth analizës 

strategjike, që përfshin skenarë të ndryshëm, plane të bazuara në 

supozime, analiza SWOT, etj. 

 Për t'u njohur me sfidat me të cilat përballen menaxherët. 

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Njohuri për të kuptuar strategjinë pas një biznesi. 

 Njohuri për të kuptuar mënyrën e implikimeve në nivele të 

ndryshme të biznesit strategjik. 

 Njohuri në procesin e strategjisë adekuate të biznesit. 

Aftësitë: 
 Aftësi për të parashikuar një të ardhme në një mjedis dinamik. 

 Aftësi në përdorimin e teknikave dhe modeleve në përgatitjen e 

një strategjie adekuate biznesi etj. 

 Aftësi në organizimin e punës, për të hartuar një strategji në të 

gjitha nivelet e firmës/organizatës. 



Kompetencat: 

 Kompetent për hartimin e një strategjie adekuate të biznesit që 

vjen nga mjedise të ndryshme. 

 Kompetent për përdorimin e autonomisë dhe iniciativës në 

krijimin dhe gjetjen e alternativave të ndryshme adekuate për 

menaxhimin strategjik. 

 Kompetent në drejtimin e burimeve të ndryshme në një 

organizatë që kanë të bëjnë me menaxhimin strategjik të 

organizatës. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 18 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me memësimdhënësin/  

konsultime 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 2 4 8 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 6 1 6 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

13 3.5 45 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 2 4 8 

Projekte, prezantime etj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e  

mësimdhënies: 

 Metodologjia e mësimdhënies është një qasje me në qendër 

nxënësin e bazuar në zgjidhjen e problemeve në grup. 

 Projektet në klasë dhe prezantimet në grup janë një komponent 

kryesor i lëndës. 

 Çdo klasë fillon me një përmbledhje të leksionit të klasës së 

mëparshme në mënyrë që të përmbledhen aspektet kryesore të 

rëndësishme të kapitullit të caktuar 

 Konkretizimi i koncepteve teorike të mësuara gjatë studimit, më 

së shumti i kombinuar me analizën e shembujve praktikë. 

Metodat e vlerësimit: 
 

 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për të 

përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit të 

vlerësimit të studentëve: 
 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me gojë, në 

formën e esesë ose të plotësimit të testit, që bën vlerësimin 

përfundimtar të njohurive nga lënda përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me notë më të 

lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, në bazë të aktivitetit të 

studentit gjatë leksioneve, si dhe në bazë të punimit, dhe 



prezantimit të punimeve seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të provimit ka 

mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 

përcaktohet si më poshtë: 
1. Nga 50 - 59 pikë - nota 6 

2. 60 - 69 pikë - nota 7 

3. 70 - 79 pikë - nota 8 

4. 80 - 89 pikë - nota 9 

5. 90 - 99 pikë - nota 10 

Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve të datës 03.03.2017 

Letërsia 

Literatura bazë: 
 

1. Menaxhimi Strategjik” Vasilika Kume , Tirane , Shtepia bote 

"PEGI" 

2. Menaxhmenti Strategjik , Izet Zeqiri , Tetove , 2010 

3. Menaxhimi Strategjik , Grup Autoresh Zagreb, Kolegji Fitorja, 

2008 

4. Hill, Charles, Gareth Jones dhe Melissa Schilling. Menaxhimi 

strategjik: teoria: një qasje e integruar . Cengage Learning, 

2014. 

Literaturë shtesë: 1. Llaci , Sh. 2008. Menaxhimi . Tiranë - AlbPAPER  

2. Beqaj , B.( 2010). Lidershipi . Prishtinë - Universum Press 

3. Havolli , Y.( 2014). Menaxhmenti i Burimeve Njerëzore . 

Prishtinë – RIINVEST 

4. Nakuçi , V.( 2000). Menaxhimi i cilësie . Tiranë – EDLOR 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1  Hyrje dhe përmbledhje e lëndës 

Java 2  Menaxhimi Strategjik & Udhëheqja Strategjike 

Java 3  Analiza e brendshme dhe strategjia e nivelit të biznesit 

Java 4  Parashikimi i Konkurrencës dhe Dinamika e Bashkëpunimit 

Java 5  Strategjia e Korporatës 

Java 6  Strategjia Ndërkombëtare 

Java 7 Testi 1 

Java 8  Qeverisja e Korporatës 

Java 9  Struktura organizative dhe kontrollet; Sipërmarrja Strategjike 

Java 10  Konkurrueshmëria dhe Globalizimi – Konceptet 

Java 11  Diferencimi dhe markimi 

Java 12  Strategjitë për Rritje 

Java 13  Strategjitë e përgjithshme konkurruese 

Java 14  Prezantimet 

Java 15 Testi 2 



 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënatbazëpërlëndë 

Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 



Titulliilëndës: Lidershipi dhe Sjelljet Organizative 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: Obligative 

Viti istudimeve: Viti i parë / Semestri i parë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestri / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof.SylbijeMemeti 

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 
sulbijememeti@live.com 

 

 

Përshkrimi i lëndës:  Kjo lëndë do të ofrojë njohuri të avancuara rreth 

Lidershipit dhe Menaxhimit. 

 Studentët do të mësohen për llojet dhe funksionet e 

udhëheqjes, lidershipit ekzekutiv dhe legjislativ etj. 

Objektivat e lëndës:  Qëllimi i kësaj lënde është të ofrojë njohuri për një 

lider dhe lidership të bazuar në teori dhe artikuj të 

ndryshëm shkencorë, si dhe të krijojë një kuptim të 

qartë për menaxhimin përmes lidershipit, një qëllim 

tjetër është që 

studenti të dijë më shumë për rolin dhe detyrat e 

lidershipit. 

Rezultatet e pritura : Njohuri: 

 Njohuri bazë për lidershipin 

 Njohuri bazë për praktikat që zbaton lidershipi 

 Njohuri për të ditur se si udhëheqja i paraprin 

menaxhimit dhe ndërlidhjes ndërmjet këtyre 

disiplinave. 

Aftësitë: 

 Aftësitë bazë për lidership, 

 Aftësitë bazë për tiparet elementare të lidershipit 

 Aftësi të përgjithshme në zbatimin e njohurive teorike 

në praktikë për një udhëheqës të suksesshëm. 

Kompetenca: 

 Kompetent për të qenë drejtues efektiv në punë. 

 Kompetent për të marrë vendime të ndryshme 

 Kompetent për të qenë drejtues, organizator i mirë në 

punë 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)    

mailto:sulbijememeti@live.com


3 5 15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

7 1 7 

Hulumtiminëterren 2 4 8 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyreshtepie 6 1 6 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

13 3.5 45 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 3 5 15 

Vlerësimi 2 4 8 

Projekte, prezantimeetj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies:  Lënda do të bazohet në shpjegimin e koncepteve 

teorike të kësaj lënde, duke i ndërlidhur ato me 

aspektin praktik në punë. 

 Do të organizohet puna në grup. Nga nxënësit 

kërkohet të përsërisin mësimet, punën në grup dhe 

ndërvepruese. 

 Mjetet konkretizuese – IT- Tabela e bardhë, Internet, 

Wireless, Kompjuter, Projektor, PowerPoint, etj. 

Metodat e vlerësimit: 

 

 

 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për 

të përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit 

të vlerësimit të studentëve: 

 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me 

gojë, në formën e esesë ose të plotësimit të testit, që 

bën vlerësimin përfundimtar të njohurive nga lënda 

përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me 

notë më të lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, 

në bazë të aktivitetit të studentit gjatë leksioneve, si 

dhe në bazë të punimit, dhe prezantimit të punimeve 

seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të 

provimit ka mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 



përcaktohet si më poshtë: 

1. Nga 50 - 59 pikë - nota 6 

2. 60 - 69 pikë - nota 7 

3. 70 - 79 pikë - nota 8 

4. 80 - 89 pikë - nota 9 

5. 90 - 99 pikë - nota 10 

Shënim: Sa i përket kritereve të kalueshmërisë dhe 

pikësimit është përcaktuar me rregullore të Kolegjit 

“Pjetër Budi”. datë 03.03.2017 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

1. “Lidershipi dhe menaxhmenti” – Ligjërat e 

autorizuara të Kolegjit P.Budi, 

2. Prof.Dr.Berim Ramosaj - “ Menaxhmenti kreativ dhe 

Lidershipi ”, 

3. Prishtinë , 2006, 

4. Tichy , Noel M. Cikli i lidershipit. Harper Collins, 

2009. 

Literaturështesë: 1. Sjellja Organizative, Botimi i Gjashtë, Gary Johns dhe 

Alan M.Saks, 2005. 

2. Angelo Kinicki, Robert Kreitner “Sjellja organizative”, 

botimi i 3-të 

3. Andrej A. Huczynski dhe David A. Buchanan “Sjellja 

Organizative”, 2009 

4. Sjellja Organizative, McSHANE/VON GLIONOË, 

2012 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 o Hyrja-Pasqyra e planprogramit-njohja me njëri-tjetrin 

Java 2 o Çfarë është sjellja organizative? 

Java 3 o Dallimet individuale i: demografia, personaliteti dhe inteligjenca 

Java 4 o Dallimet individuale ii: vetë-koncepti, stilet e të mësuarit dhe llojet e përshtatjes 

Java 5 o Qëndrimet, vlerat, disponimi dhe emocionet 

Java 6 o Sjellje motivuese 

Java 7 Testi 1 

Java 8 o Vështrim i përgjithshëm 

Java 9 o Marrja e vendimeve 



Java 10 o Fuqia, ndikimi dhe politika 

Java 11 o Menaxhimi i konfliktit dhe negocimi 

Java 12 o Sjellja në grup dhe ekipet efektive 

Java 13 o Drejtues 

Java 14 o Kultura organizative dhe ndryshimi organizativ dhe Prezantimet 

Java 15 Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Të dhënatbazëpërlëndën 

Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 

Titulliilëndës: Menaxhimi i Operacioneve (OM) 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: E detyrueshme 

Viti istudimeve: Viti i parë / Semestri i parë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestri / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: ProfMahijeMustafi  

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 
mahijemustafi@hotmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës:  Lënda përshkruan konceptet dhe metodat që përdoren 

në Menaxhimin Operacional. Temat përfshijnë 

parashikimin dhe përcaktimin e; Kërkesat materiale të 

planifikimit dhe cilësisë. 

 Temat shtesë përfshijnë, kontrollin e aseteve, 

menaxhimin e projektit dhe 

zhvillimin e produkteve. 

Objektivat e lëndës:  Qëllimi i kësaj lënde është t'i përgatisë studentët me 

njohuri adekuate për Menaxhimin Operacional dhe të 

menaxhojnë bazat e koncepteve në nivel global dhe 

lokal. 

Rezultatet e pritura : Njohuri: 

 Njohuri të përgjithshme për fushën e Menaxhimit 

Operativ 

 Njohuri rreth praktikave, koncepteve të Menaxhimit 

Operativ. 

 Metodat dhe strategjitë e operacioneve. 

Aftësitë: 

 Mjaft i aftë për të njohur operacionet e biznesit. 

 I aftë për të gjykuar ose dhënë opinione kritike në 

lidhje me aksesin e Menaxhimit Operativ. 

 Aftësi për trajtimin e operacioneve të produkteve dhe 

shërbimeve. 

Kompetencat: 

 Kompetent për dizajnimin e një Kompetenti adekuat 

mailto:mahijemustafi@hotmail.com


dhe përgjegjës për Menaxhimin Operacional në biznes. 

 Kompetent për të marrë vendime të ndryshme në 

operacionet e biznesit. 

 Kompetenca të ndryshme të cilat merren me çështjet 

etike dhe profesionale në Menaxhimin Operativ. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)  

10 

 

1 

 

10 

Studimet e rasteve 3 3 9 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

12 1 12 

Hulumtiminëterren 2 4 8 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyreshtepie 8 1 8 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

13 3.5 45 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 2 8 16 

Vlerësimi 2 2 4 

Projekte, prezantimeetj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies:  Leksionet do të prezantohen përmes metodës 

interaktive ''Sokratike'' dhe studimeve të rasteve, me 

synimin kryesor për të rritur intensitetin e 

interaktivitetit në klasë. Studentët gjithashtu do të 

inkurajohen të bëjnë pyetje, komente dhe sugjerime 

gjatë leksioneve dhe të ngrenë tema të ndryshme rreth 

diskutimeve që kanë të bëjnë me mësimin. 

 Mjetet e konkretizimit – TI: Tabela e bardhë, Internet, 

Wireless, Kompjuter, Projektor, PowerPoints, etj. 

Metodat e vlerësimit: 

 

 

 

 Në një semestër do të organizohen dy parateste dhe në 

fund të semestrit do të bëhet provimi përfundimtar. Çdo 

para-test peshon 30% në total. 

 Nxënësi ka të drejtë të marrë pjesë në paratestin e dytë 

nëse ka shënuar më shumë se 50% në paratestin e parë. 



 Studentët gjithashtu janë të detyruar të bëjnë një punim 

seminarik, bazuar në shkrimin akademik me të paktën 

10 referenca. 

 Punimi seminarik peshon 30%, dhe pjesëmarrja dhe 

aktiviteti në klasë plotësojnë pjesën e mbetur prej 10%. 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për 

të përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit 

të vlerësimit të studentëve: 

 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me gojë, 

në formën e esesë ose të plotësimit të testit, që bën 

vlerësimin përfundimtar të njohurive nga lënda 

përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me 

notë më të lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, në 

bazë të aktivitetit të studentit gjatë leksioneve, si dhe në 

bazë të punimit, dhe prezantimit të punimeve 

seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të 

provimit ka mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 

përcaktohet si më poshtë: 

6. Nga 50 - 59 pikë - nota 6 

7. 60 - 69 pikë - nota 7 

8. 70 - 79 pikë - nota 8 

9. 80 - 89 pikë - nota 9 

10. 90 - 99 pikë - nota 10 

Shënim: Sa i përket kritereve të kalueshmërisë dhe 

pikësimit është përcaktuar me rregullore të Kolegjit “Pjetër 

Budi”. datë 03.03.2017. 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

5. Suzana Panariti . “ Menaxhimit të 

Operacioneve”Koncepte , Metoda , Strategji . Botimi 3 

(2010) 

Literaturështesë: 5. Peter Jones, Peter Robinson “Operations Management” 

(2012) OXFORD. 

6. - William J. Stevenson. "Menaxhimi i Operacioneve ".( 

2009) McGraw-Hill Irwin. 

7. Bislimi Lekiqi , “ Menaxhimi Menaxhimi i 

Operacioneve i Operacioneve ”, 

8. Slack, N. Chambers, S, Johnston, R (2010). Menaxhim 

Operacionesh. Botimi i gjashtë, 

ISBN 978-0-273-73046-0, Prentice Hall 



 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 o Prezantimi 

Java 2 o Menaxhimi i rrjedhës së punës 

Java 3 o Vendimmarrje-Formulime Analitike 

Java 4 o Menaxhimi i Shërbimit-Radhë 

Java 5 o Menaxhimi i Cilësisë 

Java 6 o Kontrolli i cilësisë-Studim rasti 

Java 7 Testi 1 

Java 8 o Menaxhimit të inventarit 

Java 9 o Menaxhimi i të Ardhurave 

Java 10 o Strategjitë e bashkimit të rrezikut 

Java 11 o Koordinimi i Zinxhirit të Furnizimit 

Java 12 o Studim rasti-Hewlett dhe Packard Co 

Java 13 o Rast studimi- Toyota Motor Manufacturing 

Java 14 o Prezantimet dhe kontrolli 

Java 15 Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 



 

 

 

 

Të dhënatbazëpërlëndën 

Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 

Titulliilëndës: Etika në Biznes 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: Me zgjedhje 

Viti istudimeve: Viti i parë / Semestri i parë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestri / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Marta Mucaj 

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 
mmuqaj@hotmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës:  Ky kurs është krijuar për t'u dhënë studentëve aftësinë 

për të zbatuar arsyetimin etik me të gjitha kërkesat e 

menaxhimit të biznesit. 

 Gjatë gjithë leksioneve studentët do të kenë aftësinë për 

të analizuar dhe zgjidhur raste të ndryshme studimore 

në mënyrë që ata të mund të eksplorojnë parimet 

kryesore të etikës dhe mënyrat e ndryshme që 

praktikuesit aplikojnë 

Objektivat e lëndës:  Qëllimi i kësaj lënde është t'u paraqesë studentëve 

parimet bazë, artin dhe shkencën në veçanti për 

menaxhimin e etikës dhe biznesit. 

Rezultatet e pritura : Njohuri: 

 Njohuri për besueshmërinë e asaj që është e drejtë dhe 

çfarë është e gabuar. 

 Njohuri për sjelljen individuale në biznese, çfarë është 

etikë dhe çfarë jo. 

 Demonstrimi për zbatimin e standardeve të ndryshme 

në një situatë biznesi. 

Aftësitë: 
 Aftësi për të përdorur etikën në biznes. 

 Aftësi për demonstrimin e sjelljes profesionale brenda 

dhe jashtë organizatës. 

 Mjaft i aftë në zhvillimin e standardeve të etikës në një 

mjedis biznesi. 

Kompetencat: 

 Kompetent në zbatimin e parimeve bazë të biznesit. 

mailto:mmuqaj@hotmail.com


 Kompetent për të krijuar një karrierë në biznes. 

 Kompetent për të gjykuar situatat që kanë të bëjnë me 

etikën në biznes. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)  

10 

 

1 

 

10 

Studimet e rasteve 3 3 9 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

12 1 12 

Hulumtiminëterren 2 4 8 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyreshtepie 8 1 8 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

13 3.5 45 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 2 8 16 

Vlerësimi 2 2 4 

Projekte, prezantimeetj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies:  Mësimi do të arrihet duke përdorur disa formate 

leksionesh duke përfshirë leximin e teksteve shkollore, 

sllajde prezantimi, ushtrime praktike, detyra dhe raste 

studimore. Studentët duhet të ndërveprojnë me 

profesorin dhe shokët e tyre të klasës gjatë diskutimeve 

në klasë, të bëjnë detyra, të respektojnë afatet dhe në 

disa rrethana të punojnë në grupe. 

 Mjetet e konkretizimit – TI: Tabela e bardhë, Internet, 

Wireless, Kompjuter, Projektor, PowerPoints, etj. 

Metodat e vlerësimit: 

 

 

 

 Kriteret kryesore për vlerësimin dhe kontributin e 

nxënësve në klasë bazohen në përgatitjen praktike para 

orës, dhe frekuentimin dhe pjesëmarrjen e tyre gjatë 

orëve ku studenti mund të arrijë maksimumin e pikëve 

si rezultat i pjesëmarrjes së tij dhe të tij/saj. aktivitetin e 

saj në klasë. 

 Studenti mund të kalojë edhe para-testet dhe provimin 



përfundimtar, ku pyetjet janë bazuar në mini-ese. 

Punim seminarik dhe prezantim. 

 Raporti ndërmjet mësimit teorik dhe praktik: 70% e 

lëndës bazohet në leksione dhe 30% ushtrime. 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për 

të përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit 

të vlerësimit të studentëve: 

 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me gojë, 

në formën e esesë ose të plotësimit të testit, që bën 

vlerësimin përfundimtar të njohurive nga lënda 

përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me 

notë më të lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, në 

bazë të aktivitetit të studentit gjatë leksioneve, si dhe në 

bazë të punimit, dhe prezantimit të punimeve 

seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të 

provimit ka mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 

përcaktohet si më poshtë: 

11. Nga 50 - 59 pikë - nota 6 

12. 60 - 69 pikë - nota 7 

13. 70 - 79 pikë - nota 8 

14. 80 - 89 pikë - nota 9 

15. 90 - 99 pikë - nota 10 

Shënim: Sa i përket kritereve të kalueshmërisë dhe 

pikësimit është përcaktuar me rregullore të Kolegjit “Pjetër 

Budi”. datë 03.03.2017 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

6. Hyrje në Biznes.(2007). Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, 

Smith, Arreloa -Risa 

Literaturështesë: 9. Ferrell, Odies C. dhe John Fraedrich. Etika e biznesit: 

Vendimmarrja etike dhe rastet. Cengage Learning, 

2014. 

10. Crane, Andrew, Dirk Matten dhe Laura J. Spence, eds. 

Përgjegjësia sociale e korporatës: Lexime dhe raste në 

një kontekst global. Londër: Routledge, 2008. 

11. Hysen Çela, “Etika ne Biznes“, 

https://dokumen.tips/download/link/etika-e-biznesit-dr-

hysen-cela.html 

12. Henk Van Luijk, "Etika e Biznesit në Evropë", 1999 

 

https://dokumen.tips/download/link/etika-e-biznesit-dr-hysen-cela.html
https://dokumen.tips/download/link/etika-e-biznesit-dr-hysen-cela.html


Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 o Rëndësia e Etikës së Biznesit 

Java 2 o Marrëdhëniet me palët e interesuara, përgjegjësia sociale dhe qeverisja 

korporative 

Java 3 o Çështjet e reja të etikës së biznesit 

Java 4 o Rast Studimi, Institucionalizimi i Etikës së Biznesit 

Java 5 o Institucionalizimi i Etikës së Biznesit 

Java 6 o Vendimmarrja Etike dhe Udhëheqja Etike 

Java 7 Testi 1 

Java 8 o Faktorët individualë: Filozofitë dhe vlerat morale 

Java 9 o Faktorët Organizativ: Roli i Kulturës Etike dhe 

Marrëdhëniet 

Java 10 o Zhvillimi i një programi efektiv të etikës 

Java 11 o Menaxhimi dhe kontrolli i programeve të etikës 

Java 12 o Globalizimi i Vendimmarrjes Etike 

Java 13 o Dimensionet e Përgjegjësisë Etike dhe Sociale 

Java 14 o Rast studimi 

Java 15 Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Të dhënatbazëpërlëndën 

Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 

Titulliilëndës: Menaxhimi i ndryshimit 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: Me zgjedhje 

Viti istudimeve: Viti i parë / Semestri i parë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestri / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. SylbijeMemeti 

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 

sulbijememeti@live.com 

 

Përshkrimi i lëndës:  Ky modul mbulon një sërë temash si: natyra e 

ndryshimit, menaxhimi i ndryshimit dhe struktura 

organizative, strategjitë e ndryshimit, rezistenca ndaj 

ndryshimeve, komunikimi efektiv, lidershipi efektiv 

etj. 

Objektivat e lëndës:  Objektivi i lëndës është të rrisë njohuritë e studentëve 

në lidhje me hartimin dhe ekzekutimin e një rruge të 

qartë përmes ndryshimit duke hetuar dhe përkushtuar 

ndaj aftësive dhe praktikave më të mira që lidhen me 

veprimin frymëzues. 

minimizimi i rezistencës dhe fitimi i përkushtimit për të 

arritur rezultate më të mira brenda organizatës. 

Rezultatet e pritura : Njohuri: 

 Studioni se si ngjarjet mjedisore ndikojnë në organizata 

dhe nxisin nevojën për ndryshim të vazhdueshëm. 

 Analizoni ndryshimin në nivel individual, grupor dhe 

sistemik. 

 Krahasoni ndryshimin e planifikuar dhe të 

paplanifikuar. 

Aftësitë: 
 Vlerësoni dhe aplikoni modele integruese për 

vlerësimin, diagnostikimin dhe zbatimin e nevojës për 

ndryshim. 



 Identifikoni rolin e liderëve dhe menaxherëve, 

ndryshoni agjentët dhe ndryshoni marrësit në faza të 

ndryshme të ndryshimit organizativ. 

Kompetencat: 

 Kuptoni kompleksitetin e ndryshimit brenda kulturave 

dhe sistemeve organizative. 

 Të jetë në gjendje të aplikojë ndryshimin brenda një 

kulture komplekse organizative rezistente ndaj 

ndryshimeve. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)  

10 

 

1 

 

10 

Studimet e rasteve 3 3 9 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

12 1 12 

Hulumtiminëterren 2 4 8 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyreshtepie 8 1 8 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

13 3.5 45 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 2 8 16 

Vlerësimi 2 2 4 

Projekte, prezantimeetj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies:  prezantime, diskutime në klasë të hapur, punë ekipore, 

stërvitje individuale ekipore, lexime. 

 Studentit i jepet mundësia të bazohet në notën e tij në 

mënyrë sistematike duke filluar me pjesëmarrjen në 

klasë dhe gjithashtu të menduarit kritik 

si aftësi për të shkruar përmes dy provimeve afatmesme 

dhe një kursi. 

 Mjetet e konkretizimit – TI: Tabela e bardhë, Internet, 

Wireless, Kompjuter, Projektor, PowerPoints, etj. 



Metodat e vlerësimit: 

 

 

 

 Kriteret kryesore për vlerësimin dhe kontributin e 

nxënësve në klasë bazohen në përgatitjen praktike para 

orës, dhe frekuentimin dhe pjesëmarrjen e tyre gjatë 

orëve ku studenti mund të arrijë maksimumin e pikëve 

si rezultat i pjesëmarrjes së tij dhe të tij/saj. aktivitetin e 

saj në klasë. 

 Studenti mund të kalojë edhe para-testet dhe provimin 

përfundimtar, ku pyetjet janë bazuar në mini-ese. 

Punim seminarik dhe prezantim. 

 Raporti ndërmjet mësimit teorik dhe praktik: 70% punë 

teorike dhe 30% punë praktike. 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për 

të përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit 

të vlerësimit të studentëve: 

 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me gojë, 

në formën e esesë ose të plotësimit të testit, që bën 

vlerësimin përfundimtar të njohurive nga lënda 

përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me 

notë më të lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, në 

bazë të aktivitetit të studentit gjatë leksioneve, si dhe në 

bazë të punimit, dhe prezantimit të punimeve 

seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të 

provimit ka mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 

përcaktohet si më poshtë: 

Nga 50 - 59 pikë - nota 6 

60 - 69 pikë - nota 7 

70 - 79 pikë - nota 8 

80 - 89 pikë - nota 9 

90 - 99 pikë - nota 10 

Shënim: Sa i përket kritereve të kalueshmërisë dhe 

pikësimit është përcaktuar me rregullore të Kolegjit “Pjetër 

Budi”. datë 03.03.2017 

Letërsia 

Literaturabazë: 

 

7. Linstead et al. (2009): Menaxhimi dhe Organizimi: Një 

Tekst Kritik, Palgrave 

Literaturështesë: 13. Palmer et al. (2009): Menaxhimi i ndryshimit 

organizativ: Një shumëfish. Përqasja e Perspektivave, 

McGraw-Hill. 

14. Bridges (2009): Menaxhimi i Tranzicioneve: 



Shfrytëzimi maksimal i Ndryshimit, Da Capo Pres. 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 o Hyrje në kurs, diskutim i planprogramit dhe detyrave me notë. Pasqyrë e lëndës 

dhe fokusimi në sfidat e menaxhimit të ndryshimit. 

Java 2 o Vështrim historik dhe supozime rreth natyrës së punonjësit 

sjellja dhe motivimi; implikimet për menaxhimin e ndryshimit. 

Java 3 o Marrëdhëniet njerëzore, sociale, rritja dhe zhvillimi dhe supozimet komplekse 

integruese rreth performancës njerëzore në vendin e punës dhe implikimet për 

menaxhimin e ndryshimit. 

Java 4 o Roli i pritjeve, pafuqia e situatës dhe vendndodhja e kontrollit. Karakteristikat 

personale dhe Zhvillimi Organizativ (OD). 

Java 5 o Diagnostifikimi i ndryshimit, teoria e sistemeve të hapura dhe të 

menduarit e sistemeve, teoria e sistemeve socioteknike dhe ridizajnimi i 

punës. 

Java 6 o Ndryshimi i planifikuar, reaktiv dhe proaktiv. Mjetet diagnostike dhe 

analitike. 

o Kuptimi i konteksteve organizative teknike, politike, sociale dhe 

kulturore dhe implikimeve kontekstuale për ndryshimin organizativ dhe 

të mësuarit organizativ 

Java 7 Testi 1 

Java 8 o Zbatimi i ndryshimit, Fuqia dhe ndikimi në organizata, përkulja e 

kornizës, programet e ndryshimit dhe zhvillimi organizativ. 

Java 9 o Përfshirja e punonjësve, menaxhimi pjesëmarrës dhe fuqizimi në OD 

Java 10 o Konsultimi dhe ndërhyrja e procesit, marrësit e ndryshimit, rezistenca 

ndaj ndryshimit dhe tejkalimi i rezistencës ndaj ndryshimit. Barrierat 

individuale dhe organizative për ndryshim. 

Java 11 o Strategjitë e ndërhyrjes së OD. Përdorimi i levave të ndryshimit për të 

analizuar, kritikuar dhe zhvilluar OD dhe ndërhyrjet e planifikuara të 

ndryshimit. 

Java 12 o Ndryshimet teknologjike dhe sistemet socio-teknike. 

o Ridizajnimi i punës dhe i punës, ekipet ndërfunksionale grupe pune 

autonome dhe ekipe vetë-menaxhuese. 

Java 13 o Ndërhyrjet e zhvillimit ndërgrupor dhe menaxhimi i konflikteve. Trajnimi i 

diversitetit 

Java 14 o Ndërhyrje në të gjithë sistemin dhe sisteme me performancë të lartë . 

Transformimi Organizativ: Menaxhimi strategjik, OD dhe ndryshimi. 

o Menaxhimi i Ndryshimit, OD dhe shkenca e re e teorisë së kaosit. 

Java 15 Testi 2 

 



Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

Të dhënatbazëpërlëndën 

Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 

Titulliilëndës: Sjellja e konsumatorit 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: Me zgjedhje 

Viti istudimeve: Viti i parë / Semestri i parë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestri / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof.ArtanHaziri 

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 

artanhaziri@live.com 

 

Përshkrimi i lëndës:  Fokusi kryesor i lëndës është të kuptojë sjelljen e 

konsumatorëve, si dhe pse konsumatorët marrin 

vendime për blerjen, si mendojnë, ndjehen dhe 

veprojnë para, gjatë dhe pas blerjes. 

 Gjithashtu koncepte të rëndësishme do të hulumtohen 

në bazë të sjelljes, parimeve dhe teorive të 

konsumatorëve nga shkencat e ndryshme sociale (dmth. 

marketingu, psikologjia, sociologjia dhe antropologjia) 

deri te problemet e marketingut si zhvillimi i produktit, 

çmimi dhe pozicionimi. 

Objektivat e lëndës:  Qëllimi i lëndës është të ofrojë njohuri dhe 

informacion të thelluar për të përmbushur në mënyrë 

më efektive nevojat e blerësve në treg, dhe për të qenë 

më i suksesshëm në treg. 

Rezultatet e pritura : Njohuri: 
 Kuptoni sjelljen e konsumatorit në një mënyrë 

sistematike të informuar. 

 Kuptoni proceset e përdorura kur individët, grupet ose 

organizatat marrin vendime për konsumin. 

mailto:artanhaziri@live.com


 Kuptoni se si të poziciononi markën në treg. 

Aftësitë: 
 Kuptoni se si dhe pse tregtarët krijojnë mesazhe të 

veçanta për të tërhequr konsumatorët dhe për të kuptuar 

rëndësinë strategjike të këtij procesi për bizneset. 

Kompetencat: 
 Të funksionalizojë fushat e biznesit si pjesë e procesit 

të menaxhimit. 

 Të zhvillojë mjetet e nevojshme për të analizuar 

procesin e sjelljes së klientit nga këndvështrimi i 

konsumatorit dhe i biznesit. 

 Duhet të demonstroni aftësi të mira shkrimi dhe 

analitike gjatë kryerjes së një kërkimi.. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)  

10 

 

1 

 

10 

Studimet e rasteve 3 3 9 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

12 1 12 

Hulumtiminëterren 2 4 8 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyreshtepie 8 1 8 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

13 3.5 45 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 2 8 16 

Vlerësimi 2 2 4 

Projekte, prezantimeetj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies:  Metodologjia e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

bazohet në praktikat moderne, përmes rasteve 

studimore në klasë duke inkorporuar praktikat teorike 

dhe praktike, ndërsa studentit i lihet hapësira për të 

demonstruar këndvështrimin kritik gjatë orës së 

mësimit, lëndës si dhe provimit. 



 Shpërndarja e pjesës teorike dhe praktike të studimeve: 

Lënda është 70% e bazuar në praktikën teorike dhe 

30% praktike. 

 Mjetet e konkretizimit – TI: Tabela e bardhë, Internet, 

Wireless, Kompjuter, Projektor, PowerPoints, etj. 

Metodat e vlerësimit: 

 

 

 

 Kriteret kryesore për vlerësimin dhe kontributin e 

nxënësve në klasë bazohen në përgatitjen praktike para 

orës, dhe frekuentimin dhe pjesëmarrjen e tyre gjatë 

orëve ku studenti mund të arrijë maksimumin e pikëve 

si rezultat i pjesëmarrjes së tij dhe të tij/saj. aktivitetin e 

saj në klasë. 

 Studenti mund të kalojë edhe para-testet dhe provimin 

përfundimtar, ku pyetjet janë bazuar në mini-ese. 

Punim seminarik dhe prezantim. 

 Vlerësimi do të përbëhet nga dy analiza të rasteve me 

shkrim (10% secila), dy provime - një afatmesëm dhe 

një provim përfundimtar 35% secili, si dhe frekuentimi 

dhe pjesëmarrja në klasë 10%. Analizat e rasteve do të 

vlerësojnë aftësinë e studentëve për të zbatuar 

konceptet e lëndës në atë që bëjnë klientët dhe 

kompanitë. 

 Provimi do të vlerësojë të kuptuarit e studentëve të 

koncepteve kryesore të lëndës, duke përfshirë rrotën e 

analizës së konsumatorit, segmentimin, ndikimin dhe 

njohjen, dhe aspektet e sjelljes. 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për 

të përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit 

të vlerësimit të studentëve: 

 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me gojë, 

në formën e esesë ose të plotësimit të testit, që bën 

vlerësimin përfundimtar të njohurive nga lënda 

përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me 

notë më të lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, në 

bazë të aktivitetit të studentit gjatë leksioneve, si dhe në 

bazë të punimit, dhe prezantimit të punimeve 

seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të 

provimit ka mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 

përcaktohet si më poshtë: 

 Nga 50 - 59 pikë - nota 6 

 60 - 69 pikë - nota 7 

 70 - 79 pikë - nota 8 



 80 - 89 pikë - nota 9 

 90 - 99 pikë - nota 10 

Shënim: Sa i përket kritereve të kalueshmërisë dhe 

pikësimit është përcaktuar me rregullore të Kolegjit “Pjetër 

Budi”. datë 03.03.2017 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

1. Solomon, Michael R., etj. Sjellja e konsumatorit : 

blerja, të paturit dhe të qenit . Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 2014. 

Literaturështesë: 15. Hawkins, Delbert dhe David Mothersbaugh . Strategjia 

e marketingut për ndërtimin e sjelljes së konsumatorit . 

McGraw-Hill, 2009. 

16. Mills, Juline dhe Rob Law. Manual i sjelljes së 

konsumatorëve , turizmit dhe internetit . Routledge, 

2013. 

 

Plani i detajuar i punës: 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Kuptimi dhe zhvillimi i sjelljes së konsumatorit 

Java 2 Pasqyrë e Sjelljes së Blerësit dhe Analizës së Konsumatorit 

Java 3 Zbatimi i Kornizës së Analizës së Konsumatorit 

Java 4 Analiza e Konsumatorit, Segmentimi dhe Strategjia në Turizëm 

Java 5 Hyrje në Ndikimin dhe Njohjen 

Java 6 Njohuri dhe përfshirje për produktin; Zinxhirët Mjete-Fund  

Java 7 Testi 1 

Java 8 Vëmendje dhe të kuptuarit 

Java 9 Qëndrimet, synimet dhe vendimmarrja 

Java 10 Analizimi dhe Ndikimi i Sjelljeve të Konsumatorit 

Java 11 Mjedisi i Konsumatorit 

Java 12 Rishikimi përfundimtar; Kulturat, Grupet Referenciale. dhe Klientë të pakënaqur; 

Sjellja e Konsumatorit dhe Interneti 

Java 13 Prezantimi i punimeve 

Java 14 Përgatitja e testit 

Java 15 Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 



shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi i marketingut ndërkombëtar 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: 
Viti i Parë/ Semestri i Dytë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Fitim Macani 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

fitimmacani@gmail.com 

 Përshkrimi i lëndës: Ky kurs do t'i pajisë studentët me të nevojshmet për të eksploruar 

dhe kuptuar praktikat e marketingut në një mjedis global. Studentët 

do të mësojnë qëllimin dhe sfidën e marketingut ndërkombëtar, 

mjedisin dinamik të tregtisë ndërkombëtare, kulturën, sistemet 

politike, ligjore dhe të biznesit të tregjeve globale, mundësitë e 

tregut global dhe së fundi, mënyrat për të zhvilluar strategjitë e 

marketingut global. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i lëndës është t'u ofrojë studentëve të kuptuarit më të fundit 

të çështjeve të marketingut global, disiplinave, konkurseve dhe 

aftësitë e nevojshme në ndërmarrjen e vendimeve strategjike bazuar 

në një perspektivë globale. 

Rezultatet e pritura:  Pas përfundimit me sukses të lëndës, studenti duhet të jetë në 

gjendje: 

 -të kuptojë strategjitë që përdoren në tregjet ndërkombëtare 

 -të demonstrojë njohuri për strategjitë e marketingut 

ndërkombëtar 

 -të kuptojë se si kompanitë përshtatin strategjitë e tyre 

mailto:fitimmacani@gmail.com


ndërkombëtare bazuar në ndryshimet globale mjedisore 

 Aftësitë: 

 -të demonstrojë aftësi për të kuptuar kulturat e kombeve duke 

analizuar në mënyrë kritike forcat sociale, politike, ligjore 

dhe ekonomike që ndikojnë në performancën e biznesit të 

marketingut ndërkombëtar. 

 -të kuptojë dhe sintetizojë leximet dhe rastet e biznesit të 

paraqitura në një klasë 

 të jetë në gjendje të zbatojë konceptet e marketingut 

ndërkombëtar në vendin e punës (të jetë në gjendje të 

përshtatet me kompanitë shumëkombëshe) 

 të përdorin në mënyrë efikase njohuritë e grumbulluara gjatë 

gjithë lëndës në kryerjen e kërkimeve akademike në këtë 

fushë. 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 
 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste)    

Detyre shtepie 2 2 4 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Ligjërata të kombinuara me raste studimore. 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik (rast studimor) 30% Provim 70% 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

1. PV Khatri &Znj. Rashmi FL Bascunan ”  International 

Marketing Management” , Janar 2015 

 

Literaturë shtesë: 1. Doole , Isobel dhe Robin Lowe. Strategjia e 

marketingut ndërkombëtar: analiza, zhvillimi dhe 

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=P.V.+Khatri+%26+Ms+Rashmi+F.L.+Bascunan&search-alias=stripbooks


zbatimi. Cengage Learning EMEA, 2008. 

2. Czinkota , Michael dhe Ilkka Ronkainen . Marketingu 

ndërkombëtar. Cengage Learning, 2012. 

3. Terpstra, Vern, James Foley dhe Ravi Sarathy . 

Marketingu ndërkombëtar. Naper Press, 2012. 

4. Kotler, Philip dhe Gary Armstrong. Parimet e 

marketingut. Pearson Education, 2010. 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Hyrja, diskutimi i planprogramit 

Java 2 Hyrja e Leksionit: Menaxheri Global i Marketingut 

Java 3 Leksion Mjedisi politiko-juridik 

Java 4 Leksion Mjedisi Kulturor 

Java 5 Etika e Leksioneve dhe Marketingu Ndërkombëtar 

Java 6 Rast Studimi: Ikea. Rast 

Java 7 Leksion Hulumtimi dhe të dhënat e marketingut global 

Burimet 

Java 8 – Leksion Përzgjedhja e tregut të huaj 

Java 9 Leksion Hyrja në tregun e huaj, Zgjedhja e Partnerit 

dhe Shpërndarja 

Java 

10 

Leksion Politika Ndërkombëtare e Produktit 

Java 

11 

Ligjërata për Branding dhe Promovim Ndërkombëtar 

Java 

12 

– Leksione Menaxhimi i Zinxhirit Furnizues dhe 

Marketingu Ndërkombëtar 

Java 

13 

Leksioni Ndërkombëtar i Çmimeve 

Java 

14 

– Leksion Strategjia Globale e Marketingut 

Java 

15 

Planifikimi, Organizimi dhe Kontrolli i Leksioneve të 

Marketingu Ndërkombëtar 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë jo të duhur në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi i rrezikut 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: 
Viti 1/ Semestri i dytë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Artan Haziri 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

artanhaziri@live.com 

 Përshkrimi i lëndës: Ky kurs është krijuar përkatësisht që studentët të mësojnë konceptet 

kryesore të menaxhimit modern të rrezikut (terminologji, koncepte, 

parime). Kursi është i ndarë në gjashtë pjesë me fokus në: sfondin e 

menaxhimit të rrezikut, strategjinë e rrezikut, vlerësimin e rrezikut, 

rrezikun dhe organizatat, reagimin ndaj rrezikut, raportimin e rrezikut 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i Lëndës të Menaxhimit të Riskut është t'u sigurojë studentëve: 

Baza konceptuale e avancuar e menaxhimit të rrezikut dhe ofrimi i 

shembujve të zbatimit praktik të tyre. Ndjekja e këtij kursi do t'u 

mundësojë studentëve të kuptojnë më mirë menaxhimin e rrezikut, si 

një domosdoshmëri, dhe të mësuarit për t'u zhvilluar në kontekstin e 

zbatimit. 

Studentët do të zhvillojnë një mënyrë më efikase të të menduarit, e cila 



do të bëhet rreziku i tyre operacional për zbërthimin e situatave 

komplekse në një mjedis dinamik dhe plot turbulente, në të cilën 

operon sot një kompani. 

Rezultatet e pritura: Pas përfundimit me sukses të lëndës, studenti duhet të jetë në 

gjendje: 

 Kuptimi i koncepteve kryesore dhe teorive të avancuara në 

menaxhimin e rrezikut. 

 Kuptimi i teorisë së rrezikut, si funksioni i menaxhimit të 

rrezikut, duke përfshirë politikat, protokollet, dokumentacionin 

dhe të dhënat e rrezikut. Përfshirë përgjegjësitë kryesore dhe 

rolin e shefit të menaxhimit të rrezikut. 

 Marrja e njohurive për rëndësinë e teknikave të vlerësimit dhe 

vlerësimit të rrezikut. Për të mësuar rreth sistemeve të 

klasifikimit dhe kornizave të rrezikut. Për të mësuar humbjet e 

kontrollit dhe vazhdimësinë e biznesit. 

 Njohja me modelet e qeverisjes në organizata dhe ndërlidhja e 

menaxhimit të riskut. Për të mësuar rreth projekteve të 

menaxhimit të rrezikut. Për të mësuar rreth rreziqeve 

operacionale në organizatat financiare, si dhe furnizimin e 

menaxhimit të rrezikut në organizata. 

 Njohja me ndërmarrjen e menaxhimit të riskut, mësimi i 10 

hapave të menaxhimit të riskut. Duke përshkruar marrëdhënien 

midis oreksit të rrezikut, ekspozimit ndaj rrezikut dhe 

kapacitetit të rrezikut. Duke përshkruar llojet e kontrollit të 

rrezikut. Përshkruani rëndësinë e sigurimit dhe rrethanat kur 

blini sigurim.Përshkruani rëndësinë e sigurimit dhe rrethanat 

kur blini sigurim. 

  Marrja e njohurive mbi sigurinë dhe raportimin e rrezikut. 

Duke përshkruar auditimin e brendshëm dhe rolin e tij në 

menaxhimin e rrezikut. Mësoni rreth raportimit të rrezikut. 

Dhe, duke përshkruar rëndësinë e përgjegjësisë shoqërore të 

korporatës, si pjesë e përgjegjësisë së korporatës. 

 Demonstrimi i aftësive të avancuara menaxheriale në 

menaxhimin e rrezikut, të tilla si aftësia për të planifikuar, 

vlerësuar, kontrolluar dhe raportuar rrezikun . 

 Analiza kritike e rasteve studimore të paraqitura në fund të çdo 

leksioni. 

 Përdorimi efektiv i bibliotekës dhe materialeve nga interneti që 

kanë të bëjnë me menaxhimin e rrezikut. 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 



Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 
6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste)    

Detyre shtepie 2 2 4 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 
2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime 

etj. 

15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Ligjërata të kombinuara me raste studimore. 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik (rast studimor) 30% Provim 70% 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

James Lom "Menaxhimi i rrezikut të ndërmarrjes: Nga stimujt tek 

kontrollet", 2014, botimi i dytë 

 

Paul Hopkin: "Bazat e menaxhimit të rrezikut" 

Kuptimi, vlerësimi dhe zbatimi i menaxhimit efektiv të rrezikut 

Botuesi : IRM, Kogan Page 

© Instituti i Menaxhimit të Riskut, 2010 

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

Menaxhimi i rrezikut. I. Titulli. HD61.H567 2010 

658,15'5--dc22 

 

Literaturë shtesë: 1. Rene Doff: "Menaxhimi i Siguruesve të Riskut" 

Kontrolli i rrezikut, kapitali ekonomik dhe aftësia paguese II 

Holandë, 2007 

 

Plani i detajuar i punës: 

Javë Tema 

Java 1 Hyrje në planprogramin dhe metodat e punës 

Java 2 Java e Dytë Hyrje në menaxhimin e riskut; studimet e rasteve; 

Java 3 literaturë e detyrueshme 

Java 4 Strategjia e Rrezikut të Javës së Tretë ; Raste studimore; Diskutimet në grup 

Java 5 Vlerësimi i rrezikut të javës së katërt; Faqet 

Java 6 Prezantimet e Studimit të Rastit të Javës së Pestë në Grupe 

Java 7 Java e Gjashtë JAVA E PROVIMIT 

Java 8 Rreziqet dhe Organizatat e Javës së Shtatë; nga literatura e detyrueshme. 

Java 9 Raste studimore, prezantime në grup, debate. 

Java Përgjigja ndaj rrezikut të javës së tetë; 



10 

Java 

11 

Raste studimore, prezantime në grup, debate. 

Java 

12 

Sigurimi i javës së nëntë dhe raportimi i rrezikut; 

Java 

13 

Letërsi 

Java 

14 

Raste studimore, prezantime në grup, debate. 

Java 

15 

Aktivitetet e javës së dhjetë të funksionit të auditimit të brendshëm; 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhimi (MA) 

Titulli i lëndës: Kontabiliteti menaxherial dhe vendimmarrja menaxheriale 

Niveli: Mjeshtër 

Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: 
Viti i pare/ semestri i Dytë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Sylbije Memeti 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

sulbijememeti@live.com   

 Përshkrimi i lëndës: Ky kurs i dedikohet studentëve të nivelit master dhe synon t'i 

pajisë studentët me njohuritë e nevojshme në lidhje me 

kontabilitetin menaxherial për përdorim të brendshëm brenda 

organizatës. Temat e mëposhtme do të mbulohen gjatë ligjëratave 

të një semestri: sistemet e menaxhimit të kostos, metodat për 

llogaritjen e kostos, analiza e kostove dhe çmimit të produktit, 

analiza diferenciale dhe vendimmarrja, analiza e investimeve 

kapitale, buxhetimi etj. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i lëndës konsiston në njohjen e mjeteve të menaxhimit të 



kontabilitetit të përdorura në raste të ndryshme vendimmarrje. 

Rezultatet e pritura:  Pas përfundimit me sukses të lëndës, studenti duhet të jetë 

në gjendje: 

 për të kuptuar llojet e kostove 

 për të kuptuar metodat e llogaritjes së kostove indirekte 

 për të kuptuar metodën e llogaritjes së kostos ABC 

 për të kuptuar procesin e buxhetimit 

 për të analizuar në mënyrë të pavarur dhe për të menaxhuar 

kostot direkte dhe indirekte. 

 për të dhënë opinion për proceset e vendimmarrjes në afat 

të shkurtër 

 kryesojnë në kompani të ndryshme prodhimi dhe shërbimi. 

 të vlerësojë kostot e prodhimit të produkteve dhe 

shërbimeve dhe të japë një opinion të arsimuar bazuar në 

ndikimin e këtyre kostove në organizatë 

 Këshilla për menaxhimin e sektorëve të prodhimit. 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 
 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 
6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste)    

Detyre shtepie 2 2 4 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare për 

provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies: Ligjërata të kombinuara me raste studimore. 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik (rast studimor) 30% Provim 70% 

Letërsia 

Literatura bazë: 
 

Prof.asoc. Dr.Skender Ahmeti : ”Kontabiliteti menaxherial”, 

Prishtinë , 2013 

Hansen & Mowen : "Menaxhimi i kostos: Kontabiliteti dhe 

Kontrolli", 2009 

Literaturë shtesë: Garrison, Noreen, Brewer: "Kontabiliteti i menaxhimit" McGraw - 

Hill, Nju Jork, 2010 

 



Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Hyrje: Një kornizë për të menduar rreth vendimeve 

Java 2 Mundësia, kontrolli dhe mësimi nga përvoja 

Java 3 Parashikimi dhe gjykimi i probabilitetit 

Java 4 Kornizat dhe vlerat 

Java 5 Vendimmarrja në pasiguri 

Java 6 Prezantimet 

Java 7 Vështrim i përgjithshëm 

Java 8 Arsyet, konflikti dhe zgjedhja e konsumatorit 

Java 9 Zgjedhja e bazuar në arsye 

Konflikti dhe shkëmbimi 

 

Java 

10 

Vendimmarrja në grup 

Java 

11 

Vendimmarrja me kalimin e kohës 

Java 

12 

Kreativiteti në strukturimin e problemeve 

Java 

13 

Çështjet Etike 

Java 

14 

Rast studimi 

Java 

15 

Vështrim i përgjithshëm 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Statistikat e Aplikuara 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: 
Viti 1/ Semestri i dytë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Artan Haziri 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

artanhaziri@live.com 

 Përshkrimi i lëndës: Statistikat e aplikuara janë një kurs i avancuar i statistikave i dizajnuar 

për nivelin master që supozon se studentët kanë njohuri paraprake bazë 

në këtë fushë ( dmth . kanë ndjekur hyrjen në statistikë). Përshkrimi i 

lëndës: përfshin statistikat bazë përshkruese, korrelacionin linear dhe 

regresionin, kampionimin, probabilitetin, variablat e rastësishëm, 

shpërndarjet diskrete të probabilitetit, shpërndarjen normale, Teoremën 



e Kufirit Qendror, shpërndarjet e kampionit, llogaritjet e madhësisë së 

kampionit, vlerësimin e parametrave duke përfshirë intervalet e 

besueshmërisë, testimin e hipotezave, një -konkluzionet statistikore të 

mostrës dhe dy kampionëve, testet chi-square dhe ANOVA. Disa nga 

këto tema mund të anashkalohen dhe/ose tema të tjera të përfshihen, në 

varësi të përparimit në klasë dhe rrethanave të tjera. 

Objektivat e lëndës: Përshkruani konceptualisht qëllimet e metodologjive të ndryshme 

statistikore. 

-Zbatojnë teknikat statistikore në kuadrin e jetës së përditshme dhe 

studime të mëtejshme në disiplinën e tyre 

-Përdor statistika përshkruese dhe metoda grafike për të përmbledhur të 

dhënat me saktësi. Përdorni statistika konkluzive për të bërë gjykime të 

vlefshme bazuar në të dhënat e disponueshme 

Rezultatet e pritura: -  Të kuptojë rolin e statistikave në fushën e menaxhimit. 

-  Zhvilloni aftësinë për të aplikuar metoda të 

përshtatshme statistikore për të përmbledhur dhe analizuar të 

dhënat për disa nga mjediset eksperimentale më rutinë. 

-  Kuptoni të dhënat dhe jeni në gjendje t'i raportoni 

rezultatet në tabela ose terma statistikorë të përshtatshëm për t'u 

përfshirë në tezën ose punimin tuaj. 

-  Ekzekutoni regresione dhe interpretoni rezultatet nga 

paketa të ndryshme kompjuterike (Minitab, SPSS dhe STATA) 

dhe të jeni në gjendje të përdorni SPSS për të kryer teknikat e 

duhura statistikore . 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste)    

Detyre shtepie 2 2 4 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 
2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Ligjërata të kombinuara me raste studimore. 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik (rast studimor) 30% Provim 70% 



Letërsia 

Literatura bazë: 
 

Dieter Rasch, Rob Verdooren , Jürgen Pilz "Statistikat e Aplikuara: 

Teoria dhe Zgjidhjet e Problemeve me R", gusht 2019. 

 

Literaturë shtesë: 1. Statistika e aplikuar Milan Papiq  

2. Statistika Z. Bardhyl Dauti Shkup 2011 

3. Osmani,Myslym : Statistika , Tiranë,2005 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Pasqyrë e gjerë e statistikave 

Java 2 Shkenca e riprodhueshme / R 

Java 3 Njohja e të dhënave tuaja dhe statistikave përmbledhëse 

Java 4 Vizualizimi i të dhënave tuaja dhe grafiku i rezultateve tuaja 

Java 5 Variablat e rastësishëm dhe shpërndarjet e probabilitetit 

Java 6 Testimi i hipotezave 

Java 7 Modele lineare 

Java 8 T-testet 

Java 9 ANOVA 

Java 

10 

Regresion i thjeshtë 

Java 

11 

Regresion i shumëfishtë 

Java 

12 

Analiza kategorike e të dhënave 

Java 

13 

Testet e Monte Carlo 

Java 

14 

Klasat e ardhshme/analizo 

Java 

15 

Provimi përfundimtar 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura sipas 

autoritetit të këtij kodi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi i inovacioneve 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: 
Viti i Parë/ Semestri i Dytë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Mahije Mustafi 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

mahijemustafi@hotmail.com  

 Përshkrimi i lëndës: Ky kurs trajton sfidat dhe mundësitë e përzgjedhura që lidhen me 

menaxhimin e inovacionit. Duke filluar me organizimin e inovacionit, 

strategjisë së inovacionit, inovacionit të produktit deri në Kërkim dhe 

mailto:mahijemustafi@hotmail.com


Zhvillim 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i lëndës është të sigurojë të kuptuarit se si ndodh inovacioni 

dhe cilët janë faktorët e rëndësishëm shpjegues, si dhe pasojat 

ekonomike dhe sociale që ndërveprojnë me inovacionin. . 

Rezultatet e pritura: Pas përfundimit me sukses të lëndës, studenti duhet të jetë në 

gjendje: 
 Kuptoni përkufizimet dhe konceptet e inovacionit, shpikjes dhe 

kërkimit dhe zhvillimit 

 Eksploroni modelet kryesore të inovacionit 

 Përdorni dhe aplikoni mjete për menaxhimin e inovacionit 

 Aftësitë diagnostike dhe analitike 

 Përmirësoni aftësitë verbale përmes diskutimeve në klasë dhe 

në sindikatë 

 Ndërtoni aftësi gjykimi dhe interpretimi 

 Mësoni si të vlerësoni opsione të ndryshme 

 Formuloni dhe zhvilloni strategji 

 - Vlerësoni dhe zgjidhni sfidat menaxheriale 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 
 

Aktiviteti Javë Orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste)    

Detyre shtepie 2 2 4 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Ligjërata të kombinuara me raste studimore. 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik (rast studimor) 30% Provim 70% 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Maital , Shlomo dhe DVR Seshadri. Menaxhimi i inovacionit. Sage, 

2012. 



 

Barney JB, Hesterly WS. 2015. Menaxhimi strategjik dhe avantazhi 

konkurrues: Konceptet dhe rastet (red. 5). Pearson: Boston. 

 

Literaturë shtesë: Smith, David. Eksplorimi i inovacionit. Arsimi i Lartë McGraw-Hill, 

2010. 

White, Margaret dhe Garry Bruton. Menaxhimi i teknologjisë dhe 

inovacionit: Një qasje strategjike. Cengage Learning, 2010. 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Hyrje në menaxhimin strategjik 

Java 2 Analiza strategjike 

Java 3 Strategji biznesi 

Java 4 Strategjia e korporatës (Pjesa 1) 

Java 5 Strategjia e korporatës (Pjesa 2) 

Java 6 Zbatimi i strategjisë 

Java 7 Raste studimore, prezantime në grup, debate. 

Java 8 Hyrje në menaxhimin e inovacionit 

Java 9 Burimet e teknologjisë dhe inovacionit 

Java 

10 

Zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja 

Java 

11 

Prezantimi i produkteve dhe shërbimeve të reja 

Java 

12 

Nxitja e inovacionit brenda-organizativ 

Java 

13 

Strategjia e teknologjisë dhe inovacionit 

Java 

14 

Raste studimore, prezantime në grup, debate. 

Java 

15 

Provimi përfundimtar 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura sipas 

autoritetit të këtij kodi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Financa 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i dytë/ Semestri i dytë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Artan Haziri 

Detajet e kontaktit të artanhaziri@live.com 



Mësimdhënësit: 

Përshkrimi i lëndës: Gjatë realizimit të programit të ligjërimit është marrë parasysh se 

studentët nuk kanë njohuri paraprake nga financa ndërsa lënda do të 

ketë parasysh bazat. Lënda mbulon këto tema: konceptet bazë të 

financës, sistemit financiar, financave të biznesit, taksave, doganave 

dhe tregjeve financiare. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i lëndës është t'u ofrojë studentëve njohuritë e nevojshme 

për të ndërlidhur teorinë dhe praktikat financiare në jetën reale dhe 

për t'i përgatitur ata për një karrierë të suksesshme në industrinë 

financiare. 

Rezultatet e pritura:  Njohuri: 

-të kuptojë konceptet bazë të financës 

-të kuptojë se si të krijojë dhe menaxhojë me efikasitet 

asetet e kompanisë në tregun financiar 

-të kuptojë rolin e tregjeve financiare 

-të kuptojë se si të menaxhohen rreziqet: rreziku i lëndës të 

këmbimit, normat e interesit, inflacioni 

Aftësitë: 
-Të menaxhojnë detyrat financiare qoftë në sektorin privat 

apo publik si dhe të shprehin mendimin e tyre për shëndetin 

financiar të organizatës. 

-për të dhënë komente mbi situatën aktuale financiare të 

kompanisë. 

Kompetenca: 
-të udhëheqë në sektorin financiar: banka apo kompani 

sigurimesh 

-kompetencë për vlerësimin e sektorëve të ndryshëm 

financiarë si dhe shprehjen e mendimit të tyre për 

vështirësitë e mundshme financiare 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë Orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 2 5 10 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Detyre shtepie 1 2 2 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
15 4 60 

Përgatitja përfundimtare për 

provimin 
2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 



Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies: Çdo javë ka dy orë ushtrime, pas çdo leksioni tjetër jepen mini-

lënde për t'i analizuar dhe diskutuar në klasë. Gjithashtu, do të ketë 

edhe vizita të institucioneve financiare. Ligjëratat do të fokusohen 

në pjesëmarrjen aktive të studentëve, si dhe në grup apo individual 

prezantimet janë të detyrueshme 

Metodat e vlerësimit:  Procesi i vlerësimit është një proces i vazhdueshëm ku studenti 

është i detyruar të jetë i pranishëm dhe aktiv gjatë diskutimeve 

në klasë. Lënda që bazohet në kryerjen e analizave dhe 

interpretimeve financiare është gjithashtu e detyrueshme dhe 

peshon në total 30%. Provimi i mesëm dhe ai përfundimtar janë 

një komponent kryesor që zë 70% të notës totale 

 (Kujdes: të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren e Provimit). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Sabaudin Komoni “Financa” Fakulteti Ekonomik Prishtinë 2012 

Literaturë shtesë: F. Mishkin dhe SG Eakins “Tregjet dhe institucionet financiare” 

botimi i dytë 2009 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 • Hyrje në Financë 

Java 2 • Qasjet ndaj vlerësimit 

Java 3 • Vlerësimi i aksioneve dhe obligacioneve 

Java 4 • Vlerësimi i arkëtimeve të vetme të ardhshme të parasë, të përhershme, anuiteteve dhe 

rritjes jo të vazhdueshme të flukseve monetare të ardhshme 

Java 5 • Pasqyrat Financiare dhe Vlerësimet e Fluksit të Parasë 

 

Java 6 Rreziku i kthimit dhe kostoja oportune e kapitalit 

Java 7 MODELI i çmimit të aktiveve kapitale (CAPM) 

Java 8 Vështrim i përgjithshëm 

Java 9 Efiçenca e Tregut dhe Financa e Sjelljes 

Java 10 Buxhetimi Kapital, Opsionet Reale dhe NPV 

Java 11 Raportet Financiare 

Java 12 Ushtrime-Raportet Financiare 

Java 13 Projeksione dhe analiza financiare në Pro Forma 

Java 14 Bashkimet, blerjet dhe kontrolli i korporatave 

Java 15 Vështrim përfundimtar 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 



Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura sipas 

autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për kursin 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i kursit: E –Biznes 

Niveli: Diplomë master 



Statusi i kursit: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: 
Viti i Parë/ Semestri i Dytë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Tutori: Prof. Sylbije Memeti 

Detajet e kontaktit të 

tutorit: 

sulbijememeti@live.com  

 Përmbajtja e kursit Prezantimi, përkufizimi dhe koncepti i E-biznesit, përfitimi dhe 

limiti; modelet e e-biznesit, e-tregut: veçoritë, komponentët dhe 

klasifikimi, e-katalogët dhe sistemet e kërkimit (surfing), e-

marketing, veprimi në internet; ndikimi në proceset dhe organizimin 

e biznesit të tregut elektronik. 

Objektivat e kursit: Qëllimi i lëndës është që studentët të fitojnë njohuri, shkathtësi dhe 

kompetenca për e-biznesin si një nga shpikjet bashkëkohore të 

biznesit. E-biznesi në kontekstin e zhvillimit të shpejtë të 

teknologjisë ka zëvendësuar shumë biznese aktuale. 

Rezultatet e pritura: Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të fitojnë: 

 Njohuri mbi aplikimin e teknologjisë së biznesit në punën e 

doganave. 

 Të fitojë aftësi për mënyrat e aplikimit të teknologjisë së 

informacionit në lloje të ndryshme biznesi si dhe procedurat 

doganore dhe të Shpedicionit. 

Të formulojë ide të qarta për aplikimin dhe rëndësinë e 

aplikimit të teknologjisë së informacionit në biznes. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me tutorin 
6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste)    

Detyre shtepie 2 2 4 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 
2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

mailto:sulbijememeti@live.com


Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Ligjërata të kombinuara me raste studimore. 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik (rast studimor) 30% Provim 70% 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Camarinha -Matos, Luis M., Hamideh Afsarmanesh dhe Ricardo 

Rabelo , eds. E-biznesi dhe Ndërmarrjet Virtuale: menaxhimi i 

bashkëpunimit biznes-biznes . Vëll. 56. Springer, 2013. 

Literaturë shtesë: e-Biznesi dhe e-Commerce: 2/e Dave Chaffey 2004 ISBN: 

0273683780 

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

0130352918 

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

 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Hyrje mbi biznesin elektronik. Zhvillimi i internetit dhe biznesit elektronik. 

Java 2 Roli dhe rëndësia e biznesit elektronik në kohë zhvillimesh intensive ekonomike dhe 

teknologjike 

Java 3 Sistemet e informacionit 

Java 4 Zhvillimi i internetit 

Java 5 Konceptet kryesore të internetit. 

Java 6 Bazat e biznesit elektronik. 

Java 7 Pozicionet Strategjike të Kompanisë, E-biznesi i Kompanisë 

Java 8 Modelimi i biznesit elektronik 

Java 9 Verifikimi i rezultateve të mësimit. 

Java 

10 

Menaxhimi i projekteve të e-biznesit 

Java 

11 

Ri-inxhinieri në e-biznes 

Java 

12 

Struktura e e-biznesit 

Java 

13 

Segmenti kryesor i biznesit B2B në internet dhe jashtë tij që mbulon rrjetet private 

industriale (Rrjeti Industrial Privat - 

GJILPERE). 

Java 

14 

Biblioteka e përbashkët e biznesit XML. 

Java 

15 

Java e pesëmbëdhjetë: Testi përfundimtar. 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 



Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënatbazëpërlëndën 



Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 

Titulliilëndës: MenaxhimiiBrendit 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: Obligative 

Viti istudimeve: Viti i dytë / Semestri i tretë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester/ KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Sabri Klaici 

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 
sabriklaiqi@hotmail.com 

 

 

Përshkrimi i lëndës: Menaxhimi i markës trajton njohuritë e avancuara 

bashkëkohore të markës dhe menaxhimit të saj. Lënda 

studion njohuri të avancuara të historisë së markës, 

nocionin dhe përkufizimin e markës, rolin e markës dhe 

rëndësinë e saj për suksesin organizativ, marrëdhëniet e 

produktit dhe markës, identitetin dhe elementët e 

identitetit të markës, menaxhimin strategjik të markës, 

zhvillimin e suksesshëm të markës dhe vlerën e tyre, 

matjen vlerën e markës. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i këtij kursi është që studentët të zotërojnë 

njohuritë e nevojshme për markën dhe menaxhimin e tij, 

si dhe të mundësojnë aplikimin e këtyre njohurive në 

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

Rezultatet e pritura :  Njohuri: 

 Kuptimi i rolit të markës dhe objektivave të 

firmës; 

 Njohuri të avancuara në zhvillimin e koncepteve 

dhe menaxhimin e markës, si dhe integrimin e 

fushave kryesore lëndore në organizatat e tyre; 

 Aftësitë 

 Njohuri për kompetencën e markës; 

 Të jetë në gjendje të përdorë aftësitë dhe teknikat 

më të specializuara në menaxhimin e markave 

specifike; 

 Kompetenca në vendimmarrje lidhur me 

pozicionimin strategjik të markës; 

 Kompetencë në vlerësimin e informacionit të ri 

nga një gamë e gjerë burimesh dhe janë në 

gjendje të përdorin aftësi të specializuara për 

zgjidhjen e problemeve për të zhvilluar njohuri 

dhe procedura të reja, si dhe për të integruar 

njohuri nga fusha të ndryshme. 

 



 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)  

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtiminëterren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyreshtepie 0 0 0 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantimeetj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies: Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. 

Ushtrohen debate ndërvepruese, nëpërmjet 

konkretizimit të koncepteve teorike të mësuara, si dhe 

nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në 

fund të semestrit mbahet provimi i cili mund të 

organizohet me testim ose me gojë. Testet janë të tipit të 

mbyllur sipas sistemit "testim me shumë zgjedhje" me 

maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në 

testin e vlerësimit të kolokiumit ka gjysmë ose më 

shumë përgjigje të sakta. Pasi studenti konsiderohet se 

ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo mund t'i 

nënshtrohet kollokiumit të dytë. 



Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do 

të zbatohet kjo metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 

pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të 

vlerësimit të provimit për studentët do të zbatohen 

metodat e mëposhtme të vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me 

gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 

pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të 

përbashkëta 

 

 • (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit 

janë të përfshira në Rregulloren për organizimin e 

provimeve dhe vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Tihomir Vraneseviq“ Menaxhimii Brendit ” 

Theks,Zagreb, 2009. 

Literaturështesë: Wheler.A“Dizajnimi i markësIdentiteti”John 



Wiley&Djemtë, 2010 . 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 • Kuptimi i menaxhimit të markës 

Java 2 • Elementet e identitetit dhe markës 

Java 3 • Vlera dhe matja e vlerës së markës 

Java 4 • Menaxhimi strategjik i markës 

Java 5 • Shfrytëzimi i markave të suksesshme 

Java 6 • Ndërtimi i markëskapitali neto,dhe përdornitë KPM -

sëparimet 

Java 7 Testi 1 

Java 8 • Duhetjumarrinjuajamarkëtekutëveprimeshte?Markëzgjerimet 

Java 9 • Zhvillimimarkëkapitali neto,markëperformancës 

Java 10 • Matjamarkëkapitali 

neto;emërtimistrategjitë,monitorimimarkat tregtare 

Java 11 • Menaxhimi i markave me kalimin e kohës; 

markimionline;ndërtesa e mediave socialei rionlineMarka 

Java 12 • Përfundimtarrishikim;psemarkëmenaxhimiMbetettë 

menaxhmentitshumicakritikepërgjegjësi 

Java 13 • Prezantimi i punimeve 

Java 14 • Përgatitja e testit 

Java 15 Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një 

studenti tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose 

keqpërdorimi i vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave 

zyrtare të dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës 

punë në më shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një 

studenti tjetër, Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, 

note ose nderi; Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve 

të vendosura sipas autoritetit të këtij kodi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore 

Niveli: Diplomë Master 



Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i dytë, Semestri i trete 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester/ KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Fitim Macani 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

 fitimmacani@gmail.com 

Përshkrimi i lëndës: Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore trajton njohuritë e 

avancuara bashkëkohore të menaxhimit të burimeve njerëzore nga një 

perspektivë strategjike. 

Lënda studion njohuritë moderne të menaxhimit të burimeve 

njerëzore, konceptin dhe thelbin e menaxhimit strategjik njerëzor, 

menaxhimin strategjik të procesit, strategjinë e zhvillimit të burimeve 

njerëzore, përcaktimin e nevojave, planifikimin dhe rekrutimin e 

koncepteve bashkëkohore, përzgjedhjen e punonjësve, si dhe 

motivimin. , zhvillimin dhe shpërblimin e burimeve njerëzore. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i këtij kursi është që studentët të zotërojnë njohuritë e 

nevojshme, trajnimin dhe aftësitë e avancuara për rolin, rëndësinë, 

organizimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore brenda një 

organizate, si dhe të mundësojnë zbatimin e këtyre njohurive në 

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

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Kuptimi i rolit të menaxhimit të burimeve njerëzore 

 Kuptimi i koncepteve të ndryshme të menaxhimit të burimeve 

njerëzore dhe zbatimi i tyre në një organizatë. 

Aftësitë 

 Aftësi për të mësuar konceptet moderne të menaxhimit të 

burimeve njerëzore dhe zbatimin e tyre në një organizatë. 

 Aftësi për t'u përshtatur, për të punuar në ekip dhe për të motivuar 

vartësit, në mënyrën më të mirë të mundshme. 

 Kompetent në ushtrimin e autonomisë dhe sjelljes iniciative – 

motivim për punonjësit. 

 Kompetent në drejtimin e menaxhimit të burimeve njerëzore 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë Orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

mailto:fitimmacani@gmail.com


Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në 

shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja 

përfundimtare për 

provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime 

etj. 

15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose me 

gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me shumë 

zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin e vlerësimit 

të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. Pasi studenti 

konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo mund t'i 

nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet kjo 

metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të provimit 

për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

 

 

 (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 



vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Havolli , Ymer “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore”, Prishtinë , 2011 

Literaturë shtesë: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Botimi Global, Botimi i 16-të Gary 

Dessler , Universiteti Ndërkombëtar i Floridës ©2020 

Rakçeviq , Gabriela, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore , Kolegji Pjeter 

Budi. 

Burimi online: http://www.humanresourcesonline.net   

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 

1 

Hyrje në menaxhim, koncepti i burimeve njerëzore. 

Java 

2 

Strategjia e trajnimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore. 

Diskutimet në grup për zhvillimin e burimeve njerëzore në Kosovë. 

Java 

3 

Analiza dhe dizajni i punës 

Java 

4 

Përcaktimi dhe planifikimi i burimeve njerëzore. 

Diskutimet mbi planifikimin e burimeve njerëzore në organizata të veçanta në Kosovë. 

Java 

5 

Rekrutimi dhe përzgjedhja e burimeve njerëzore. Raste studimore nga studentë në PTK, 

BQK dhe Aeroportin e Prishtinës . 

Java 

6 

Orientimi dhe përshtatja në punë; motivimi i burimeve njerëzore. Praktikat e studimit të 

rasteve në organizata të caktuara të bëra nga studentët. 

Java 

7 

Testi 1 

Java 

8

  

Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe kapitalit intelektual. 

Java 

9 

Menaxhimi i njohurive 

Java 

10 

Performanca e kërkuar e burimeve njerëzore. Ecuria e vlerësimeve të rasteve studimore 

në banka dhe kompani sigurimesh. 

Java 

11 

Shpërblimi i burimeve njerëzore. Raste studimore, punë në grup 

Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; Pse burimet njerëzore me qasje strategjike konsiderohen si 

menaxhimi më kompleks në një organizatë, pasi ky sukses i arritur përcakton të gjithë 

suksesin e organizatës. 

Java 

13 

Prezantimi i punimeve 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

http://www.humanresourcesonline.net/


Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi i Financave Publike 

Niveli: Diplomë master 



Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: Viti i dytë, Semestri i tretë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Drita Malici 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 
drita.maljichi@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës: Ky kurs mbulon temat e financave publike në lidhje me politikën 

fiskale për rastin e Kosovës. Kuptimi, struktura dhe klasifikimi i 

shpenzimeve publike janë çështje për t'u diskutuar gjatë leksioneve. 

Gjithashtu, tema të tilla si: llojet e të ardhurave publike, taksat direkte 

dhe indirekte, parimet e financave politike, buxheti, procedurat 

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

Objektivat e lëndës: Qëllimi i lëndës është t'u ofrojë studentëve njohuritë e nevojshme për 

të dhënat e financave publike, dhe në këtë mënyrë t'i pajisë studentët 

që të angazhohen në mënyrë konstruktive në formulimin, zbatimin 

dhe vlerësimin e politikave të financave publike. 

Rezultatet e pritura:  Njohuri: 

- të shpenzimit dhe mobilizimit të burimeve publike 

-të kuptojë qeverisjen e qeverisjes qendrore dhe vendore të 

financave publike 

-Të kuptojë ekonominë e taksave Aftësitë:  

-të jetë në gjendje të identifikojë dhe dallojë planet buxhetore 

të nivelit qendror dhe atij vendor 

- të jetë në gjendje të identifikojë kostot e shpenzimeve të 

qeverisë dhe të jetë në gjendje të bëjë dallimin midis 

shpenzimeve të mundshme me norma më të larta kthimi 

Kompetencat:  

-të punojë në sektorë të ndryshëm financiarë, qoftë në 

qeverisjen vendore apo qendrore 

-Planifikoni në mënyrë strategjike projektet buxhetore 

-të vlerësojë strukturën e qeverisjes në nivel qendror dhe 

vendor 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 
 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 
6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

mailto:drita.maljichi@gmail.com


Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 
2 10 20 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit:  

Studentët do të vlerësohen në bazë të pjesëmarrjes, seminarit dhe 

provimit. Fokusi i vlerësimit do të bazohet në njohuritë, aftësitë dhe 

kompetencat e nevojshme për të fituar. 

70% e lëndës bazohet në ligjërata ndërsa 30% punë praktike 

 • (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Sabri Kadriu “Financat publike” Prishtinë 2012 

 

Literaturë shtesë: Sabhaudin Komoni “ Financat Publike ” Prishtinë 2008 Avdyl Menaf 

Bexheti “Financat Publike” Tetovë 2007 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 

1 

• Vështrim i përgjithshëm / Hyrje në përfundimin shkakësor 

1) Kur duhet të ndërhyjë qeveria në ekonomi? 

2) Si mund të ndërhyjë qeveria? 

3) Efektet direkte kundrejt indirekte të ndërhyrjeve 

4) Kuptoni korrelacionin kundrejt shkakësisë 

5) Kuptoni vlefshmërinë e brendshme dhe të jashtme 

6) Kuptoni konceptin e kundërfaktualit 

7) Kuptoni konceptin e paragjykimit të përzgjedhjes 

Java 

2 

• Konkluzioni shkakësor: RCT / Regresioni / DD 

1) Kuptoni dhe zbatoni modelin Rubin të përfundimit shkakor. 

2) Kuptoni intuitën pas strategjive empirike RCT/regresioni/DD. 

- Kur është e përshtatshme të përdoret ky model? 

- Cili është kundërfaktuali? 

- Cilat janë supozimet e nevojshme që vlerësimi të interpretohet si shkakësor? 

Java 

3 

• Konkluzioni shkakësor: Efektet fikse / IV / RD 

1) Kuptoni intuitën pas strategjive empirike të Efekteve Fikse/IV/RD. 

- Kur është e përshtatshme të përdoret ky model? - Cili është kundërfaktuali? - Cilat janë 

supozimet e nevojshme që vlerësimi të interpretohet si shkakësor? 



Java 

4 

• Ushtrim empirik me shkrim/në klasë 

Java 

5 

• Shpërndarja e të ardhurave / Varfëria 

1) Në vija të përgjithshme, si ka ndryshuar pabarazia e të ardhurave gjatë shekullit të 

kaluar? 

2) Si matet shkalla federale e varfërisë në SHBA? 

Cilat janë problemet e mundshme me këtë matje? Si ndikojnë këto probleme në 

përfundimet në lidhje me ndryshimet në varfëri gjatë 50 viteve të fundit? 

Java 

6 

 Rrjeti i Sigurisë Sociale 

 1) Shpjegoni kompromiset themelore të qenësishme në programet e mirëqenies të 

testuara me mjete. 

 2) Tregoni grafikisht se cilat programe përfitimi kanë më shumë gjasa të reduktojnë 

varfërinë e thellë ose të inkurajojnë punësimin. 

 3) Si mund të ndryshohen programet e përfitimit për të reduktuar rrezikun moral? 

Cilat janë pasojat e mundshme negative të këtyre ndryshimeve? 

Java 

7 

Rrjeti i Sigurisë Sociale 

1) Në vija të gjera, përshkruani se si ka ndryshuar rrjeti i sigurimeve shoqërore në 

SHBA gjatë 30 viteve të fundit. Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e rrjetës së re 

të sigurisë? 

2) Cilat janë efektet e zgjerimeve të EITC që kanë gjetur studiuesit? Çfarë strategjish 

empirike kanë përdorur? 

Java 

8 

 Incidenca tatimore 1) Përcaktoni: tatimin mbi pagën, tatimin mbi të ardhurat 

individuale, tatimin mbi të ardhurat e korporatave, tatimin mbi pasurinë ( p.sh. tatimi 

në pronë, tatimi mbi pasurinë), tatimin mbi konsumin (p.sh. tatimi mbi shitjet, akciza), 

zbritja tatimore kundrejt kredisë 2) Kuptoni ndryshimin midis normat marxhinale dhe 

mesatare tatimore. Si kanë ndryshuar normat e taksave gjatë 50 viteve të fundit? 3) 

Përcaktoni tatimin progresiv, proporcional dhe regresiv. Cilat forma të taksimit në 

SHBA përshtaten në këto kategori? 4) Si ndryshojnë burimet federale të të ardhurave 

tatimore nga burimet shtetërore/lokale? 5) Përcaktoni akcizën kundrejt tatimit mbi 

shitjen, incidencën ligjore kundrejt incidencës ekonomike 6) Përcaktoni 

grafikisht/analitikisht incidencën e një takse në një treg të caktuar. Cilët faktorë 

përcaktojnë se kush e mban barrën e taksës? 

Java 

9 

 Incidenca tatimore 1) Tregoni grafikisht/analitikisht incidencën e një takse në një (a) 

treg të faktorëve dhe (b) treg me kontrolle çmimesh. 2) Përcaktoni incidencën tatimore 

të pjesshme kundrejt ekuilibrit të përgjithshëm 3) Tregoni grafikisht incidencën e 

ekuilibrit të përgjithshëm për një taksë në një treg të caktuar. 4) Cilët faktorë ndikojnë 

në analizën e incidencës së ekuilibrit të përgjithshëm? 

Java 

10 

 Efikasiteti i taksave 1) Nxjerrë grafikisht/analitikisht humbjen e pafavorshme të një 

takse në një treg të caktuar. 2) Cilët faktorë përcaktojnë madhësinë e humbjes së 

peshës së vdekur për shkak të një takse? 

Java 

11 

 Efikasiteti tatimor 1) Nxjerrë rregullën Ramsey për taksimin optimal të mallrave. Cilat 

janë implikimet në botën reale të këtij rregulli? Cilat janë implikimet e barazisë? 2) 

Tregoni grafikisht se si lidhjet tatimore-përfitim mund të zvogëlojnë humbjen nga një 

taksë. G 

Java 

12 

 Prezantimi i artikullit 1/2/3/4/5 1) Cilat pyetje kërkimore kërkojnë t'u përgjigjen 

autorëve? Pse na intereson? 2) Cila qasje empirike përdoret? Cili është kundërfaktuali 



i nënkuptuar i kësaj qasjeje? Cilat supozime kërkohen? 3) Cilat të dhëna përdoren? 4) 

Cilat janë rezultatet kryesore? 

Java 

13 

 Eksternalitetet 1) Përcaktoni/kuptoni konceptin e një eksternaliteti dhe bëni dallimin 

midis llojeve të ndryshme të eksternaliteteve. 2) Si mund të zgjidhen problemet e 

jashtme me/pa ndërhyrjen e qeverisë? Identifikoni situatat ku ndërhyrja e qeverisë ka 

më shumë/më pak gjasa të jetë e nevojshme. 3) Grafikoni tregun për mirë me një 

eksternalitet, duke identifikuar PMB, SMB, PMC, SMC, optimumin social, ekuilibrin 

konkurrues dhe DWL. 

Java 

14 

 Të mirat publike 1) Si ndikohet niveli i ekuilibrit konkurrues të ofrimit të të mirave 

publike kur (a) qeveria ofron të mirën publike, (b) agjentët ndryshojnë në të ardhurat e 

tyre, (c) agjentët ndryshojnë në shijet e tyre për të mirën publike. 2) Rregullo modelin 

për të llogaritur dhënien e bamirësisë duke përdorur funksione të shërbimeve altruiste 

ose me shkëlqim të ngrohtë. 

Java 

15 

Provimet 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhëna bazike të lëndës 



Njësia akademike: Menaxhment(MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi Total i Cilësisë   

Niveli: Studime Master 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti II, Semestri III 

Numri orëve në javë: 2 ligjerata + 1 ushtrime 

Vlera në kredi: 6 ECTS 

Koha / lokacioni: 1 Semester/ KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. Marta Mucaj 

Detajet kontaktuese: mmuqaj@hotmail.com 

Kohëzgjatja 

Përshkrimi i lëndës: Menaxhimi total i cilësisë trajton njohuritë e avancuara 

bashkëkohore të TQM (Total Quality Management) si 

një qasje e strukturuar për menaxhimin e përgjithshëm 

organizativ. Lënda studion njohuri të avancuara të 

menaxhimit të cilësisë, kuptimin dhe rëndësinë që ka për 

përmirësimin në organizatë, rolet, përgjegjësitë dhe 

detyrat, identifikon elementet, modelet, mjetet, si dhe 

teknikën për përmirësimin e cilësisë dhe certifikimin për 

TQM. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është që studentët të zotërojnë njohuritë 

e nevojshme për teknikat dhe proceset e menaxhimit 

total të cilësisë në organizatë, të identifikojnë problemet 

dhe të ofrojnë zgjidhje optimale përmes strategjive të 

menaxhimit total të cilësisë, si dhe të mundësojnë 

aplikimin e këtyre njohurive në organizatën e tyre, ku do 

të punojnë në të ardhmen.   

Rezultatet e pritura të nxënies: 

 

(a) njohuritë;  

(b) aftësitë/shkathtësitë   

 

 

Njohuritë: 

 Njohuri të avancuara në menaxhimin total i cilësisë. 

 Të kuptojnë teknikat që përdoren në menaxhimin 

total i cilësisë. 

 Të ndryshojnë proceset e menaxhimit total të cilësisë. 

 Të identifikojë pikat kryesore kritike të këtyre 

proceseve. 

Aftësitë dhe shkathtësitë: 

 Analiza dhe krahasim të proceseve. 

 Vlerësimi i proceseve dhe sintetizimi i tyre pëmes 

parametrave shkencorë. 

 Kompetent në analiza, vlerësime dhe vendime në 

krijimin dhe zhvillimin e sistemeve të ndryshme të 

menaxhimit total të cilësisë. 

 Të ofrojë një zgjidhje optimale lidhur me problemet 

që ekspozohen nëpërmjet përdorimit të këtyre 

teknikave dhe proceseve në menaxhimit total të 



cilësisë.  

 Të bëjë kërkime rreth proceseve, të ofrojë shërbime 

të ndryshme këshilluese dhe të menaxhojë proceset e 

menaxhimit total të cilësisë. 

 Të identifikojë teknikat e përmirësimit të menaxhimit 

total të cilësisë. 

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të 

nxënit të studentit) 

Aktiviteti Ditë/javë Orë Gjithsej 

Ligjërata 13 2 26 

Ushtrime  

1 

 

15 

 

15 

Raste studimore 1 8 8 

Kontakte direkte me mësimdhënësi 6 1 6 

Fusha e hulutimit 0 0 0 

Kollokuiumet (tests) 2 2 4 

Detyrështëpie 0 0 0 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare në provim 2 8 16 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

kuiz, provim final) 
0 0 0 

Projektet, prezantimet etj 15 1 15 

Totali   150 

Metodologjia e mësimdhënies ( dhe mësimnxënies) 

 

Metodat e mësimdhënies:   Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. 

Ushtrohen debate ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit 

të koncepteve teorike të mësuara, si dhe nëpërmjet 

studimit dhe analizës së shembujve praktikë. 

Metodat e vlerësimit (kriteret e 

kalueshmërisë): 

Gjatë semestrit do të organizohen dy teste provuese. 

Testi i parë organizohet pas përfundimit të ciklit të parë 

të ligjëratave dhe ushtrimeve (50% e plan programit 

mësimor). Testi i dytë organizohet në fund të semestrit 

në javën e fundit të ligjëratave të parapara. 

Testet do të kenë 16 pyetje sipas kësaj metodologjie: 12 

pyetje do të jenë alternative (studenti zgjedh njërën apo 

disa përgjigje të sakta); 3 pyetje do jenë të karakterit 

“pergjigje me shkrim” pergjigje nga nje fjale deri 

maksimum një fjali, varësisht prej pyetjes. Pyetja e 16-të 

do të jetë detyrë praktike, respektivisht plotësim 

dokumentacioni shpediter. Për përgjigje të saktë të këtyre 

pyetjeve studenti fiton nga 2 pikë kurse për plotësim të 

plotë të detyrës 10 maksimum. Totali i pikëve të 



mundshme në teste është  80. Studenti e kalon testin nëse 

ka fituar 50% të pikëve ose 20 pikë. Ata të cilën e 

kalojnë të parin mund t’i nënshtrohen testit të dytë. 

Për caktimin e notës përfundimtare do të merren 

parasysh edhe: 

10 pikë maksiumumi për punimin seminarik, esetë, 

punim shkencor, dhe prezantim . 

10 pikë maksimumi pjesëmarrja në procesin mësimor – 

vijueshmëria dhe metodat interaktive gjatë ligjëratave 

(ushtrimeve) – aktiviteti.  

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) 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të 

vlerësimit të provimit për studentët do të zbatohen 

metodat e mëposhtme të vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me 

gojë, 

20 pikë maksimale vijueshmëria, prania në ligjeratë, 

10 pikë maksimale punim seminarik ose projekt 

kërkimor, 

10 pikë maksimal aktiviteti gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të 

përbashkëta 

 

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

përfshira në Rregulloren për Kollokuiume dhe 

Rregulloren për Provime). 

Literatura 

Literaturabazë:   

 

D.R. Kiran, Total Quality Management: Key Concepts 

and Case Studies, Butterworth-Heinemann, (2017). 

Literaturashtesë:  Rexhepi, Gadaf, Menaxhimi Total i Cilësisë, Logos-A, 

Shkup (2010).  

Barrie G. Dale, David Bamford, Ton van der Wiele, 

Managing Quality: An Essential Guide and Resource 

Gateway, edicioni i gjashtë, Waley, (2016). 



Online resource:  

http://www.efqm.org European Foundation for Quality 

Management 

 

Plani i dizejnuar i mësimit: 

Week Tema  

Java 1 Evoluimi i koncepteve të cilësisë dhe paradigmave të cilësisë,  

Organizimi për cilësinë totale, menaxhimin e procesit 

Java 2 Elementet e menaxhimit të cilësisë totale 

Java 3 Modelet e menaxhimit të cilësisë totale 

Java 4 Mjetet dhe teknikat e menaxhimit të cilësisë 

Java 5 Rekrutimi dhe përzgjedhja e burimeve njerëzore. 

Java 6 Përparësitë dhe disavantazhet e Menaxhimit të cilësisë totale. 

Java 7 Test 1 

Java 8 Gjashtë Sigma (Six Sigma) dhe menaxhimi i cilësisë 

Java 9 Roli i menaxherëve dhe klientëve në MTC 

Java 10 Teknika PDSA (Plan-Do-Study-Act) për përmirësimin e cilësisë 

Java 11 Marrëdhënia ndërmjet certifikimit ISO 9000, praktikave MTC dhe 

performancës së organizatës 

Java 12 Rishikimi final; Përse Menaxhimi i Cilësisë totale (MTC) 

mbetet një kuadër i rëndësishëm i menaxhmentit 

Java 13 Prezantimi i punimeve / seminareve  

Java 14 Përgatitja e testit 

Java 15 Test 2 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes 

Mashtrimi në provim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një provim; 

Komunikimi i paautorizuar gjatë provimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti tjetër që të 

përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në 

më shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efqm.org/


Të dhënat bazë të modulit 

Njësia Akademike: Menaxhment (MA) 

Emri i lëndës që ligjëroni  

Qeverisja e Korporatave 

Niveli: Diplomë Master 

Statusi Me zgjedhje 

Viti: Viti i dytë / semestri i tretë 

Numri i orëve: 3 + 1 

ECTS: 6 

Koha / vendndodhja: 1 Semester/ KolegjiPjetër Budi 

Ligjërues (titulli/emri): ProfMahije Mustafi  

Detajet e kontaktit 

(email/telefoni i pedagogut): 

mahijemustafi@hotmail.com 

 

Kohëzgjatja:  

 

Përshkrimi i lëndës: 

Temat e lëndës, u ofron studentëve njohuri të përgjithshme 

për korporatat dhe qeverisjen e tyre, që lidhen me zhvillimin 

dhe rritjen e ndërmarrjeve prodhuese. 

 

Qëllimi i lëndës: 

Lënda, synon t'u ofrojë studentëve përfitime shkencore në 

drejtim të menaxhimit dhe qeverisjes së korporatës. 

 

Rezultatet e pritshme të 

mësimit: 

 

(a) njohuri; 

(b) aftësitë 

(c) kompetencat: 

Me përfundimin e ligjëratave, në këtë lëndë studentët do të 

përfitojnë: 

Njohuri të përgjithshme: 

 për një korporatë 

 për menaxhimin dhe qeverisjen e korporatës 

 për rëndësinë e tyre në ekonominë e një vendi 

Aftësitë dhe aftësitë: 

 të zbatohen në praktikë njohuritë e marra gjatë 

ligjëratave. 

 aftësitë, për të përfunduar performancën, të analizës 

ekonomike, për justifikimin e themelimit të 

korporatës. 

Kompetencat: 

 për aplikim, njohuritë e tyre në fushën e ekonomisë 

 për të zbatuar në praktikë të gjitha arritjet gjatë 

ligjëratave 

 

studentëve të veçuar (duhet të korrespondojë me rezultatin e të nxënit) 

Aktivitetet orët Ditë/javë Total 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime 1 10 10 

Praktika 5 1 5 



Kontaktet me mësuesit – konsultim 1 5 5 

Punë në terren 5 1 5 

Afatet e ndërmjetme 5 2 10 

Detyre shtepie 2 10 20 

Vetë-studimi (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

  40 

Përgatitja për provimin përfundimtar 2 2 4 

Koha e shpenzuar për vlerësim (test, 

kuiz, provim përfundimtar) 

3 2 6 

Projekte, prezantime etj.    

Total   150 

 

Metodologjia e 

mësimdhënies dhe 

metodologjia e të nxënit 

Mësimi për temën bazë, puna me projekte në grupe, mësimi 

aktiv me në qendër nxënësin, të mësuarit e bazuar në burime, 

përdorimi i metodës së studimit të rastit, luajtja me role, 

punëtoritë në klasë, prezantimet në grup, përdorimi i 

përmbledhjeve të të nxënit që studentët të regjistrojnë arsimin e 

tyre. përvojë. 

  

Metoda e vlerësimit 

(kriteret për të kaluar 

provimin) 

Gjatë një semestri do të organizohen dy testime afatmesme, dhe 

në fund një test përfundimtar. Testet kanë pyetje të mbyllura, 

me shumë zgjedhje, me gjithsej 20 pyetje. Çdo pyetje ka 2 pikë 

me maksimum 40 pikë. Përjashtim bëjnë disa klasa specifike të 

cilat kanë specifika të veçanta, numri i pyetjeve – detyrat mund 

të jenë më pak, por me më shumë pikë dhe në 40 gjithsej pikë 

nuk ndryshon. 

Nxënësi e kalon afatin e mesëm nëse ka më shumë se gjysmën 

e përgjigjeve më të sakta. Vetëm nëse studenti kalon 

ndërmjetësimin e parë, mund të ndjekë të dytin. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët me kohë të 

plotë do të zbatohet kjo metodë e vlerësimit: 

80 pikë maksimumi nga dy afatmesme, me shkrim ose me gojë, 

në format eseistik ose plotësues, vendosni testin me shkrim, me 

të cilin do të vlerësohen njohuritë përfundimtare të lëndës 

specifike. 

Maksimumi 10 pikë nga një punim, ese, hulumtim, prezantim. 

Maksimumi 10 pikë nga frekuentimi i tyre në klasë – 

frekuentimi dhe interaktiviteti (pjesëmarrja) gjatë ligjëratave. 

Për përcaktimin e notës përfundimtare, për studentët me kohë 

të pjesshme do të zbatohen të njëjtat rregulla si për studentët e 

rregullt. 



80 pikë maksimumi nga dy afatmesme, me shkrim ose me gojë, 

në format eseistik ose plotësues, vendosni testin me shkrim, me 

të cilin do të vlerësohen njohuritë përfundimtare të lëndës 

specifike. 

Maksimumi 10 pikë nga një punim, ese, hulumtim, prezantim, 

Maksimumi 10 pikë nga konsultimi i tyre me pedagogun ose 

asistentin, të paktën 1 (një) herë në 2 (dy) javë për çdo kurs. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare: 

Nga 50 – 59 pikë e grumbulluar merr notën 6 (gjashtë). 

Nga 60 – 69 pikë e grumbulluar merr notën 7 (shtatë) 

Nga 70 – 79 pikë e grumbulluar merr notën 8 (tetë) 

Nga 80 – 89 pikë e grumbulluar merr notën 9 (nëntë) 

Nga 90 – 100 pikë të grumbulluara merrni notën 10 (dhjetë) 

( Shënim : të gjitha detajet në lidhje me procedurat e notimit 

janë të inkorporuara në Rregulloren për provimin e mesëm dhe 

përfundimtar) 

  

Mjetet e mësimdhënies/të 

nxënit/ TI 

Tabela e bardhë, prezantimi në power point, kompjuteri 

Microsoft Office, etj. 

  

Shpërndarja e pjesës 

teorike dhe praktike të 

studimeve 

 

75% teorike 

25% praktike 

Letërsia  

Literatura bazë Ismail Mehmeti, PhD - “Qeverisja e Korporatave”- (Ligjerat e 

autorizuar – KPBudi), Prishtinë, 2015. 

Literaturë shtesë 1. Prof.Dr.Ilia Kristo-“Biznesi Ndërkombëtar”-Botimi i dyte, 

Tiran 2007, 

2. Prof.Dr.Shyqyri Llaci - “Qeverisja e Korporatave”- Tiranë 

2012, 

Plani i mësimdhënies/të 

nxënit 

 

javë Njësi leksionesh 

Java 1 Hyrje, për korporatën në përgjithësi 

Java 2 Zhvillimi i korporatave 

Java 3 Qeverisja e korporatave 

Java 4 Menaxhimi i korporatave 

Java 5 Bordi i Drejtorëve - Menaxhimi i Korporatës 

Java 6 Testi i parë me shkrim 

Java 7 Rezultatet e testit, auditimi i korporatës 

Java 8 Raportimi financiar në korporata 

Java 9 Ndërmarrjet publike në pronësi të investitorëve institucionalë 

Java 10 Mjedisi për zhvillimin e qeverisjes korporative 

Java 11 Biznes familjar 



Java 12 Përgjegjësia sociale e korporatës 

Java 13 TESTI I DYTË ME SHKRIM 

Testi i dytë me shkrim 

Java 14 Rezultatet e testit, diskutimi i punimeve dhe eseve seminarike 

Java 15 Vlerësimi përfundimtar i studentëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politika akademike dhe kodi i sjelljes: 

Studenti është i detyruar me statut që të ndjekë mësimin rregullisht dhe të ketë sjellje korrekte 

ndaj kolegëve dhe stafit të Kolegjit. Studentët kanë të drejtë të ankohen për shërbimet e Kolegjit, 

si dhe për stafin akademik dhe joakademik. 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 



Të dhënat bazë për temën 

Njësia Akademike: Menaxhment (MA) 

Emri i subjektit: E-marketingu 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i subjektit: Me zgjedhje 

Viti i studimit: Viti i dytë / semestri i tretë 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Numri i ECTS-ve: 6 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Ligjërues: Prof. Sylbije Memeti 

Detajet e kontaktit: sulbijememeti@live.com  

Përshkrimi i lëndës: Kursi do të trajtojë aspektet moderne të marketingut duke u 

fokusuar në marketingun online përmes platformave të ndryshme 

dixhitale dhe teknologjisë së avancuar kompjuterike duke krijuar 

lehtësira në mënyra të promovimit dhe rekrutimit të punonjësve të 

rinj për një treg konkurrues. Fokusi i veçantë do të jetë gjithashtu 

në politikat e rekrutimit në internet dhe ndryshimet nga rekrutimi 

tradicional, rekrutimi në internet, qeverisja dixhitale dhe më shumë. 

Qëllimi i lëndës Tani jetojmë në një mjedis jashtëzakonisht të avancuar sa i përket 

komunikimit. Kompanitë po përdorin këtë mjedis të dixhitalizuar 

për të shitur produktet dhe shërbimet e tyre. E-Marketing synon të 

krijojë kërkesë duke shfrytëzuar fuqinë e internetit. Përmes 

aplikimit të E-marketing ose (e-Marketing) kompania mund të 

tërheqë më shumë njerëz në faqen e internetit, mund të rrisë numrin 

e klientëve për biznesin, gjithashtu ndikon në rritjen e kompanisë 

në të gjitha aspektet. Kursi shpjegon në detaje se si interneti 

ndryshon elementet e marketingut miks online. Cilat janë 

implikimet e internetit për zhvillimin e markës? Si i zhvillojnë 

kompanitë strategjitë e çmimeve në internet? A ka rëndësi vendi - 

shpërndarja në gjykimin online? Si funksionon komunikimi online 

në mënyrë strategjike? Dhe shumë tema të tjera. 

. 

Rezultati i pritur i të 

nxënit: 
 

Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të: 

 

 

 Për të ditur se çfarë është në të vërtetë E-Marketing, 

 Si e ndihmon kompaninë E-Marketing të arrijë tek klientët 

dhe anasjelltas, si ndikon në rritjen dhe zhvillimin e 

ndërmarrjes në përgjithësi dhe në metodat më efikase të 

përdorimit të tij. 

 

Kontributi në ngarkesën e studentit (kjo duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit të 

studentit) 

Aktiviteti Orët Ditë/javë Total 

Ligjërata 3 15 45 

Teori/ushtrime 3 15 45 

mailto:sulbijememeti@live.com


laboratorike 

Punë praktike 
   

Kontakte me 

pedagog/konsultim 
1 10 10 

Orët në terren 
   

Seminare 2 2 4 

Detyre shtepie 2 2 4 

Koha e studimit të 

studentit (bibliotekë ose në 

shtëpi) 
1 12 12 

Përgatitja përfundimtare 

për provim 
2 10 20 

Koha e kaluar gjatë 

vlerësimit (teste, kuiz, 

provim përfundimtar) 

1 2 2 

Projekte, prezantime etj. 2 4 8 

Total 18 74 150 

Metodologjia e 

mësimdhënies: 

 

Mësimi do të mbahet përmes ligjëratave, punës në grupe ku ka 

diskutim, analizë të punës, ide dhe mbështetje për punë individuale 

dhe krijuese. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë. 

Metodat e mësimdhënies do të jenë orientuese përkatëse, sa më 

praktike dhe të kuptueshme për studentët. Ligjërata klasike, 

bashkëbisedim, konsultime në grup, prezantime të veçanta dhe 

shpjegime të problemeve të dhëna. 

 

Metodologjia e 

vlerësimit: 

 

Vlerësimi do të bëhet nëpërmjet veprimtarisë së përgjithshme, 

cilësisë së punës dhe kryerjes së detyrave individuale dhe grupore, 

kolokiumeve, vlerësimit përfundimtar. 

 

 

 Pjesëmarrja e rregullt në leksione: 10% 

 Pjesëmarrja e rregullt në stërvitje: 10% 

 Provimi përfundimtar: 80% 

 gjithsej 100% 

 total = 100% 

 

Letërsia 

Literatura bazë:  " E Marketing " Dispense, Dr. sc. Vehbiu Ramaj 

Literatura plotësuese:  Marketingu në internet , edicioni i katërt, Dave Chaffey, 

Fiona Ellis-Chadwick, Richard Mayer, Kevin Johnston 

 E- Marketing E- Excellence, Botimi i tretë 



 Dave Chaffey dhe PR Smith 

  

 

Plani i detajuar i mësimdhënies: 

 

javë Leksion i planifikuar 

Java e parë: E-Marketing dhe Roli i Internetit në Zbatimin e Marketingut 

Java e dyte: Strategjia e marketingut dixhital 

Java e tretë: Hulumtimi i tregut në internet 

Java e katërt: Zhvillimi dhe dizajnimi i faqes në internet 

Java e pestë: Mjedisi Mikro Interneti dhe Mjedisi Makro Interneti 

Java e gjashtë: 
Marketing mix dhe internet, 4P on-line 1. Produkt (shërbim) 2. Vendi, 

3. Çmimi 4. Promocion 

Java e shtatë: Testi i vlerësimit ndërmjetësues 

Java e tetë: Roli i mediave sociale në marketing 

Java e nëntë: Marketingu me email 

Java e dhjetë: Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët në internet 

Java e njëmbëdhjetë: E-commerce 

Java e dymbëdhjetë: Komunikimi interaktiv i marketingut 

Java e trembëdhjetë: Marketingu në internet - B2C 

Java e 

katërmbëdhjetë: 

Marketingu në internet - Business to Business (B2B) 

Java e 

pesëmbëdhjetë: 

Testi i vlerësimit ndërmjetësues 

Plani i detajuar i mësimeve praktike: 

 

javë Punë e planifikuar 

Java e parë: Meta të dhënat e sistematizimit të punimeve shkencore 

Java e dyte: Përdorimi i formës pasive dhe aktive gjatë shkrimit 

Java e tretë: Si do të shkruhet Abstrakti dhe Hyrja 

Java e katërt: 
Metoda e vëzhgimit, analiza, sinteza, mjetet krahasuese dhe 

eksperimentale. 

Java e pestë: Paraqitja e hipotezave 

Java e gjashtë: Janë shkruar shembuj si: Titulli, Abstrakti, Materiali dhe Metoda 

Java e shtatë: 
Vazhdim: shembuj si Titulli, Abstrakti, Materialet dhe Metodat janë 

shkruar dhe diskutuar 

Java e tetë: Diskutimi i rezultateve 

Java e nëntë: Analiza e veprave të botuara 

Java e dhjetë: Shembuj të citimeve të duhura letrare 

Java e njëmbëdhjetë: Përdorimi i duhur i simboleve korrigjuese 

Java e dymbëdhjetë: Korrigjimi i tekstit të shkruar 

Java e trembëdhjetë: Procedurat e botimit të letrës 

Java e 

katërmbëdhjetë: 

Udhëzime për përgatitjen e sllajdeve të prezantimit 



Java e 

pesëmbëdhjetë: 

Pjesë përbërëse të një projekti 

 

Politikat akademike dhe rregullat e sjelljes: 

Kodi akademik i sjelljes: 

Pjesëmarrja e rregullt dhe aktive e studentit në punët laboratorike dhe praktike, duke ruajtur 

qetësinë gjatë 

mësime dhe aktivitete praktike, fikja e celularit dhe pajisjeve të tjera elektronike – përveç nëse 

udhëzohet ndryshe, etj. 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Të dhënatbazëpërlëndën 

Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 

Titulliilëndës: Menaxhimi bankar 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: Me zgjedhje 

Viti istudimeve: Viti i dytë/ Semestri i tretë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semestri / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. ArtanHaziri 

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 

artanhaziri@live.com 

 

Përshkrimi i lëndës: Ky kurs u mundëson studentëve të kuptojnë rolin dhe 

përgjegjësitë e drejtuesve në banka dhe institucione të 

tjera financiare. Vëmendje e veçantë i kushtohet 

tendencave aktuale dhe të ardhshme në sektorin bankar, 

por analiza e forcave ekzistuese dhe ndryshimeve në 

bankën aktuale do të rishikohet së bashku me 

ndryshimet e fundit në legjislacionin e tregjeve 

financiare në vende të ndryshme. Theksi do të vihet në 

analizën e performancës së bankës, menaxhimin e 

aktiveve, detyrimeve dhe kostos së fondeve, vlerësimin 

e kredisë dhe analizën e kredive tregtare dhe 

konsumatore. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i lëndës është t'u ofrojë studentëve njohuritë e 

nevojshme në lidhje me menaxhimin e institucioneve 

financiare, duke përfshirë: analizën e pasqyrave të tyre 

financiare; menaxhimi i aseteve dhe detyrimeve; 

menaxhimi i kapitalit; zhvillim i produktit; dhe 

proceset e planifikimit strategjik dhe të fitimit. 

Rezultatet e pritura :  Njohuri: 

për të demonstruar një kuptim të instrumenteve 

kryesore derivative në fushën financiaretreg si: Futures, 

Opsione, swap 

-të shpjegojë bazat teorike të ndërmjetësimit 

financiar kundrejt financës direkte. 

- të përshkruajë çështjet kryesore financiare me të cilat 

përballet kohët e fundit menaxhimi i ndërmjetësve 

financiarë 



 Aftësitë: 

- Zbatoni aftësitë e të menduarit kritik për 

problemet komplekse të biznesit duke identifikuar 

dhe vlerësuar çështjet dhe informacionin përkatës 

-Përdor aftësitë analitike sasiore dhe cilësore për të 

identifikuar dhe analizuar faktorët materialë që janë 

të përfshirë në problemet e biznesit 

-Identifikoni tendencat kryesore që ndikojnë në 

industrinë e shërbimeve financiare 

Kompetenca: 

-të analizojë dhe krahasojë performancën, të marrë 

vendime për investime dhe të sigurojë një arsyetim 

për marrjen e politikave dhe vendimeve 

-të kryejë kërkime individuale ose në mjedis ekipor 

dhe të organizojë komunikim me shkrim 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)  

1 

 

17 

 

17 

Studimet e rasteve 1 9 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtiminëterren 0 0 0 

    

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 2 9 18 

Vlerësimi 0 0 0 



Projekte, prezantimeetj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies: Mësimi do të arrihet duke përdorur disa formate 

trajnimi duke përfshirë leximin e teksteve shkollore, 

slide prezantimi, ushtrime praktike, detyra dhe raste 

studimore. Studentët duhet të ndërveprojnë me 

profesorin dhe shokët e tyre të klasës gjatë diskutimeve 

në klasë, të bëjnë detyra, të respektojnë afatet dhe në 

disa rrethana të punojnë në grupe. 

Metodat e vlerësimit: Nota e lëndës do të bazohet në dy provime të barabarta 

me 80% pikë secili, një projekt klase me vlerë 10 pikë 

dhe pjesëmarrje/frekuentim në klasë me 10 pikë. Kjo 

jep një total prej 100% pikë të disponueshme në klasë. 

Provimi 

 

 • (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit 

janë të përfshira në Rregulloren për organizimin e 

provimeve dhe vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Gazmend Luboteni ., “ Menaxhmenti bankar ”, Në 

koleksion, Prishtinë ., 2015 

Literaturështesë: Rose, PS, Hudgins, SC, Bankarski menadžment i 

finansijske përdorim , 

 Wheler.A“Dizajnimi i markësIdentiteti”John 

Wiley&Djemtë, 2010. 

6. izdanje , Statusi i të dhënave, Beograd, 2005. Ćirović 

, M., Bankarstvo , Qendra Evropiane për Paqe dhe 

Zhvillim, Beograd, 2006. Đukić , Đ., Upravljanje 

rizicima i kapitalom u bankama ”, Beogradska berza , 

Beograd, 2007 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 • Pasqyrë e Sektorit të Shërbimeve Financiare 

Java 2 • Ndikimi i politikave dhe rregulloreve të qeverisë në industrinë e 

shërbimeve financiare 



Java 3 • Organizimi dhe struktura e industrisë bankare dhe të shërbimeve 

financiare. 

Java 4 • Krijimi i bankave, degëve, ATM-ve, shërbimeve telefonike dhe 

ueb faqeve të reja. 

Java 5 • Pasqyrat financiare të bankave dhe konkurrentëve të tyre kryesorë 

Java 6 Matja dhe vlerësimi i performancës së bankave dhe konkurrentëve 

të tyre kryesorë. 

Java 7 Menaxhimi i rrezikut për ndryshimin e normave të interesit: 

teknikat e menaxhimit të aktiveve dhe detyrimeve dhe kohëzgjatja 

Java 8  Vështrim i përgjithshëm 

Java 9  Menaxhimi i rrezikut: të ardhme financiare, opsione, 

shkëmbime, dhe mjete të tjera mbrojtëse 

Java 10  Menaxhimi i rrezikut: letra me vlerë të mbështetura nga aktivet, 

shitjet e huasë, gatishmëria e kredisë dhe derivativët e kredisë. 

Java 11  Funksioni i investimit në menaxhimin e shërbimeve financiare. 

Java 12  Menaxhimi i likuiditetit dhe rezervave: strategjitë dhe politikat. 

Java 13  Menaxhimi dhe çmimi i shërbimeve të depozitave 

Java 14 Kredi konsumatore, karta krediti dhe huadhënie për pasuri të 

paluajtshme 

Java 15 Provimi 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një 

studenti tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose 

keqpërdorimi i vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave 

zyrtare të dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës 

punë në më shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një 

studenti tjetër, Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, 

note ose nderi; Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i 

sanksioneve të vendosura sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 



 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Marrëdhëniet Ndërkulturore dhe Komunikim Strategjike 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: Me zgjedjje 

Viti i studimeve: Viti i dytë, Semestri i 3 –të 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Drita Malici 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 
 drita.maljichi@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës: Komunikimet dhe marrëdhëniet ndërkulturore trajtojnë njohuritë e 

avancuara bashkëkohore të komunikimit dhe marrëdhënieve 

ndërkulturore në qasjen strategjike. Ky kurs studion kuptimin e 

avancuar të njohurive dhe identifikon marrëdhëniet ndërkulturore, si 

kusht i domosdoshëm ekonomik, dhe për paqen, rëndësinë e njohjes, 

marrëdhëniet ndërkulturore dhe komunikimin strategjik në 

përgjithësi. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të zotërojnë njohuritë e 

nevojshme për marrëdhëniet ndërmjet komunikimit dhe kulturës dhe 

rolin e marrëdhënieve të tilla, në sferën ekonomike, të biznesit, si dhe 

ndikimin e komunikimit në biznes, veçanërisht në turizëm dhe 

hoteleri. 

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Njohuri bazë për marrëdhëniet ndërkulturore; 

 Njohuri për ndikimin e marrëdhënieve ndërkulturore në sferën 

ekonomike; 

 Njohuri për ndikimin e komunikimit strategjik në ekonomi. 

Aftësitë: 

 Identifikimi i rolit të marrëdhënieve ndërkulturore në sferën e 

biznesit; 

 Identifikimi i ndikimit të marrëdhënieve ndërkulturore në 

ekonomi; 

 Identifikimi i rolit të komunikimit strategjik në biznes dhe më 

gjerë; 

 Të jetë kompetent për të menaxhuar kultura të ndryshme, të cilat 

mund të shfaqen në punën e biznesit; 

 Të jetë kompetent për të zbatuar njohuritë e kulturave të 

ndryshme në ekonomi; 

 Kompetent për të zbatuar në mënyra praktike dhe efektive të 

komunikimit strategjik. 



 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 
 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose me 

gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me shumë 

zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin e vlerësimit 

të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. Pasi 

studenti konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo 

mund t'i nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet 

kjo metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të 

provimit për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të 

vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 



Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

 

 

 (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Ismail Mehmeti, PhD - “Marrëdhëniet Ndërkulturore dhe Komunikim 

Strategjike” (Authorized lecture, Colege “P.Budi”), Pristine, 2014 

Literaturë shtesë: Judith N.Martin, Thomas K.Nakayama – “Hyrja ne 

komunikiminndërklulturor”, Book translated, Tirane, 2010,  

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

“Komunikimiorganizativ”, Book translated, Tirane, 2009 

K Sh Bal, Gao Sh, Language and Intercultural Communication in 

Tourism Critical Perspectives, Published Routledge, (2021) 

 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Kuptimi dhe rëndësia e temës 

Java 2 II Marrëdhëniet ndërkulturore dhe komunikimi 

Java 3 Marrëdhëniet ndërkulturore, si kusht i domosdoshëm ekonomik dhe për paqen 

Java 4 Komunikimi strategjik 

Java 5 Teknologjia, në lidhje me marrëdhëniet ndërkulturore 

Java 6 Kushtet demografike dhe kultura si kusht i vetëdijes 

Java 7 Testi 1 

Java 8 Komunikimi ndërkulturor, nocioni, elementet dhe barrierat 

Java 9 Konflikti ndërkulturor, llojet e konfliktit, menaxhimi i konflikteve 

Java 

10 

Komunikimi ndërkulturor në kuadrin e turizmit, biznesit 

Java 

11 

Komunikimi organizativ, një qasje orientuese 

Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; Komunikimi ndërkulturor në kuadrin e turizmit dhe 

mikpritjes 

Java 

13 

Prezantimi i punimeve 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 



Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Llojet Selektive të Turizmit 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: Viti i dytë/ Semestri i tretë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Fitim Macani 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

 fitimmacani@gmail.com 

Përshkrimi i lëndës: Llojet e turizmit selektiv e trajtojnë turizmin si një fenomen modern. 

Lënda studion njohuri të avancuara të turizmit selektiv, llojet dhe 

format e turizmit modern, përkufizimet dhe bazat konceptuale-

përmbajtësore të llojeve selektive të turizmit, karakteristikat 

zhvillimore të llojeve selektive të turizmit, karakteristikat e tregut të 

llojeve selektive të turizmit dhe barrierat. të cilat kanë ndikim në 

zhvillimin e llojeve selektive në turizëm etj. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është t'i bëjë studentët të kuptojnë 

karakteristikat themelore të turizmit si dukuri bashkëkohore, sociale 

dhe ekonomike, si dhe faktorët dhe aktivitetet e ndryshme që lidhen 

drejtpërdrejt me turizmin, në mënyrë që në të ardhmen ata të mund të 

performojnë me sukses në tregu turistik. 

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Identifikimi i llojeve të ndryshme të turizmit 

 Identifikimi i ndikimit të turizmit në aspektin ekonomik social 

dhe politik 

Aftësitë: 

 Lidhja e faktorëve dhe aktiviteteve të ndryshme me tablo më të 

madhe turistike 

 Të identifikojë dhe reduktojë barrierat që kanë ndikim në 

zhvillimin e turizmit në aspektin ekonomik social dhe politik 

 Angazhimi në kërkime dhe ndërtimi i strategjive bazuar në llojet 

e turizmit dhe zhvillimin e tyre potencial 

 Ofrimi i këshillave të arsimuara për politikëbërjen e turizmit dhe 

mikpritjes 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

mailto:fitimmacani@gmail.com


 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 
6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 
2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose me 

gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me shumë 

zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin e vlerësimit 

të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. Pasi 

studenti konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo 

mund t'i nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet 

kjo metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 



Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të 

provimit për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të 

vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

(Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të përfshira 

në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe vlerësimin e 

studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 
 

Goeldner Ch., Ritchie B, Turizmi: parimet, praktikat, filozofitë , 

Hoboken, Nju Xhersi ,. ( 2006) 

Sharple, Richard, Udhëtimi dhe Turizmi , Publikimet SAGE, Londër, 

(2006) 

Literaturë shtesë: Vučetić , Aleksa Š, Menaxhimi Selektiv i Turizmit , 2021 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Turizmi si fenomen modern, llojet dhe format e turizmit modern, 

Java 2 Karakteristikat e zhvillimit të llojeve selektive të turizmit, 

Java 3 Baza tërheqëse-motivuese për zhvillimin e llojeve selektive të turizmit, 

Java 4 Ekoturizëm dhe turne në fshat, 

Java 5 Turizmi mjekësor dhe sportiv 

Java 6 Turizmi detar 



Java 7 Testi 1 

Java 8 Turizëm aventureske dhe gjuetie 

Java 9 Turizmi vullnetar; Turizmi kulturor dhe fetar. 

Java 

10 

Turizmi i qytetit; Turizmi i punës dhe konferencave; Turizmi i ardhshëm dhe Turizmi 

Orbital dhe Hapësinor. 

Java 

11 

Turizmi alternativ dhe barrierat që kanë ndikim në zhvillimin e turizmit. 

Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; si kontribuojnë format selektive të turizmit në arritjen e 

konkurrencës së një oferte turistike në tregun turistik. 

Java 

13 

Prezantimi i punimeve 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Planifikimi Hapësinor në Turizëm dhe Hotelieri 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: Viti i dytë/ Semestri i tretë 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Sabri Klaici 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 
sabriklaiqi@hotmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës: Planifikimi Hapësinor në Turizëm dhe Mikpritje trajton kuptimin e 

avancuar modern të planifikimit hapësinor si disiplinë shkencore në 

turizëm dhe hoteleri. Lënda studion njohuri të avancuara të 

planifikimit hapësinor në fushën e turizmit, konceptin dhe kuptimin 

dhe përkufizimet e planifikimit hapësinor, rolin dhe rëndësinë, 

parimet dhe kriteret në planifikimin hapësinor, fazat dhe llojet bazë si 

dhe qasjen bazë në planifikimin e zhvillimit të turizmit. , faktorët e tij 

të zhvillimit të turizmit, si dhe mbrojtja e mjedisit dhe urbanizmi. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është të njohë studentët me elementet e sistemit 

hapësinor dhe të njohë lidhjet dhe ndërvarësinë e tyre, komponentët e 

sistemit hapësinor, si dhe të mundësojë zbatimin e këtyre njohurive 

në organizimin e tyre, ku do të punojnë në e ardhmja. 

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Kuptimi i thelbit të strukturave të planifikimit hapësinor 

 Interpretimi i bazave teorike të planifikimit të turizmit 

 Kuptimi i tendencave të ardhshme të planifikimit të turizmit 

Aftësitë: 

 Menaxhimi me planifikimin e turizmit 

 Identifikimi i sistemeve organizative të turizmit 

 Vënia në praktikë e koncepteve teorike të planifikimit të turizmit 

 Projekte drejtuese në lidhje me planifikimin e turizmit 

 për të hartuar strategji për planifikimin rajonal të turizmit  

 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 



Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 
2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose me 

gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me shumë 

zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin e vlerësimit 

të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. Pasi 

studenti konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo 

mund t'i nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet 

kjo metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të 

provimit për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të 



vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

 (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Richard Sharplay , Philip R. Stone, Përvojat Bashkëkohore Turistike: 

Konceptet dhe Pasojat , Taylor & Frances Group, 2012 

Literaturë shtesë: Hayllar , Bruce, Tony Griffin dhe Deborah Edwards, City Spaces-

Tourist Places . Routledge, 2010. 

Mason, Peter. Ndikimet, planifikimi dhe menaxhimi i turizmit . 

Routledge, 2010. 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Koncepti, kuptimi dhe thelbi i planifikimit hapësinor; Historia dhe zhvillimi i turizmit  

Java 2 Organizimi dhe sistemet organizative të turizmit 

Java 3 Strukturat hapësinore të turizmit 

Java 4 Menaxhimi dhe planifikimi i turizmit 

Java 5 Qasja strategjike për planifikimin hapësinor të turizmit në zonat rurale 

Java 6 Karakteristikat elementare të planifikimit turistik të destinacionit 

Java 7 Testi 1 

Java 8 Planifikimi hapësinor dhe turizmi 

Java 9 Planifikimi rajonal dhe turizmi 



Java 

10 

Zonat e planifikimit të turizmit dhe mbrojtjes së mjedisit 

Java 

11 

Planifikimi dhe Urbanizimi Hapësinor; Turizmi dhe trafiku 

Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; pse planifikimi hapësinor në turizëm dhe hoteleri mbetet një 

proces kompleks dhe dinamik 

Java 

13 

Prezantimi i punimeve 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Marrëdhëniet Ndërkulturore dhe Komunikim Strategjike 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: E detyrueshme 

Viti i studimeve: Viti i dytë, Semestri i 3 –të 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. DritaMalici 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 
 drita.maljichi@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës: Komunikimet dhe marrëdhëniet ndërkulturore trajtojnë njohuritë e 

avancuara bashkëkohore të komunikimit dhe marrëdhënieve 

ndërkulturore në qasjen strategjike. Ky kurs studion kuptimin e 

avancuar të njohurive dhe identifikon marrëdhëniet ndërkulturore, si 

kusht i domosdoshëm ekonomik, dhe për paqen, rëndësinë e njohjes, 

marrëdhëniet ndërkulturore dhe komunikimin strategjik në 

përgjithësi. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të zotërojnë njohuritë e 

nevojshme për marrëdhëniet ndërmjet komunikimit dhe kulturës dhe 

rolin e marrëdhënieve të tilla, në sferën ekonomike, të biznesit, si dhe 

ndikimin e komunikimit në biznes, veçanërisht në turizëm dhe 

hoteleri. 

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Njohuri bazë për marrëdhëniet ndërkulturore; 

 Njohuri për ndikimin e marrëdhënieve ndërkulturore në sferën 

ekonomike; 

 Njohuri për ndikimin e komunikimit strategjik në ekonomi. 

Aftësitë: 

 Identifikimi i rolit të marrëdhënieve ndërkulturore në sferën e 

biznesit; 

 Identifikimi i ndikimit të marrëdhënieve ndërkulturore në 

ekonomi; 

 Identifikimi i rolit të komunikimit strategjik në biznes dhe më 

gjerë; 

 Të jetë kompetent për të menaxhuar kultura të ndryshme, të cilat 

mund të shfaqen në punën e biznesit; 

 Të jetë kompetent për zbatimin e njohurive të kulturave të 

ndryshme në ekonomi; 

 Kompetent për të zbatuar në mënyra praktike dhe efektive të 

komunikimit strategjik. 



 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 
 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose me 

gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me shumë 

zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin e vlerësimit 

të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. Pasi 

studenti konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo 

mund t'i nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet 

kjo metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të 

provimit për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të 

vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 



Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

 

 

 (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Solomon, Michael R., etj. Sjellja e konsumatorit : blerja, të paturit 

dhe të qenit . Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2014. 

Literaturë shtesë: Hawkins, Delbert dhe David Mothersbaugh . Strategjia e marketingut 

për ndërtimin e sjelljes së konsumatorit . McGraw-Hill, 2009. 

Mills, Juline dhe Rob Law. Manual i sjelljes së konsumatorëve , 

turizmit dhe internetit . Routledge, 2013 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Kuptimi dhe rëndësia e temës 

Java 2 II Marrëdhëniet ndërkulturore dhe komunikimi 

Java 3 Marrëdhëniet ndërkulturore, si kusht i domosdoshëm ekonomik dhe për paqen 

Java 4 Komunikimi strategjik 

Java 5 Teknologjia, në lidhje me marrëdhëniet ndërkulturore 

Java 6 Kushtet demografike dhe kultura si kusht i vetëdijes 

Java 7 Testi 1 

Java 8 Komunikimi ndërkulturor, nocioni, elementet dhe barrierat 

Java 9 Konflikti ndërkulturor, llojet e konfliktit, menaxhimi i konflikteve 

Java 

10 

Komunikimi ndërkulturor në kuadrin e turizmit, biznesit 

Java 

11 

Komunikimi organizativ, një qasje orientuese 

Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; Komunikimi ndërkulturor në kuadrin e turizmit dhe 

mikpritjes 

Java 

13 

Prezantimi i punimeve 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 



Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Promocioni në Turizëm dhe Hoteleri 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i dytë, Semestri i 3 –të 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Marta Mucaj  

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

mmuqaj@hotmail.com  

Përshkrimi i lëndës: Promovimi i Turizmit dhe Mikpritjes trajton njohuritë moderne për 

promovimin dhe rëndësinë e tij në turizëm dhe hoteleri. Studimet e 

lëndës avancojnë njohuritë e mjeteve promovuese (lidhja ndërmjet 

marketing-miksit dhe miksit promocional), promovimi dhe 

informacioni – përkufizimi, karakteristikat, roli, identifikimi i fazave 

të fushatës promovuese si dhe llojet e reklamave dhe rregullat e 

markimit turistik. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është njohja e studentëve me praktikat në lidhje 

me sistemet e informacionit turistik dhe strategjitë për promovimin e 

turizmit, si dhe të mundësojë zbatimin e këtyre njohurive në 

organizimin e tyre, ku do të punojnë në të ardhmen. 

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Marrja e njohurive për organizimin dhe menaxhimin në 

industrinë e turizmit dhe njohja e një roli të organizatave 

qeveritare dhe profesionale në informimin dhe promovimin e 

turizmit. 

 Kuptimi i mjeteve të informacionit dhe promovimit të turizmit 

Aftësitë: 

 Zhvillimi i aftësive të komunikimit ndërpersonal dhe mund të 

komunikojë me saktësi dhe mënyrë konsistente në fushën e 

promovimit dhe informacionit turistik 

 Mund të fitojnë në mënyrë të pavarur njohuritë dhe të zhvillojnë 

aftësitë e tyre duke përdorur burime të ndryshme dhe teknologji 

moderne 

 Identifikimi dhe zgjidhja e dilemave që dalin në procesin e 

krijimit të sistemeve të informacionit turistik dhe programeve të 

promovimit në qytete dhe destinacione 

 Veprimi në mënyrë sipërmarrëse në fushën e informimit dhe 

promovimit turistik 

mailto:mmuqaj@hotmail.com


 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë Orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 
15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 
2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose 

me gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me 

shumë zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka 

maksimumi 30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin 

e vlerësimit të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. 

Pasi studenti konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë 

ai/ajo mund t'i nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet 

kjo metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 



Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të 

provimit për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të 

vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

 

 

 • (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 
 

Goodall, Brian dhe Gregory Ashworth, eds. Marketingu në 

Industrinë e Turizmit (RLE Tourism): Promovimi i Rajoneve të 

Destinacionit . Routledge, (2013). 

Literaturë shtesë: Fyall , Alan dhe Brian Garrod. Marketingu i turizmit: Një qasje 

bashkëpunuese . Vëll. 18. Publikime Channel View, (2005). 

T. Kotler Philip, T. Bowen John, Makens James, Baloglu Seyhmus , 

Marketingu për Mikpritjen dhe Turizmin , Botim Global, Publisher 

Pearson, (2016). 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 

1 

Aspekte të përgjithshme të promovimit; Përcaktimi i promovimit dhe përmbajtjes së 

përzierjes promovuese, 

Java Aspektet themelore të sjelljes së konsumatorit, 



2 

Java 

3 

Format kryesore të aktiviteteve promovuese (propaganda ekonomike, përmirësimi i 

shitjeve, marrëdhëniet me publikun, shitja personale, marketingu i drejtpërdrejtë dhe 

publiciteti) 

Java 

4 

Format e promovimit në ndërmarrjet e industrisë së turizmit, 

Java 

5 

propagandë turistike; Instrumentet dhe mediat e propagandës turistike, 

Java 

6 

Promovimi i shitjeve në turizëm, 

Java 

7 

Testi 1 

Java 

8 

Marrëdhëniet me publikun në turizëm, 

Java 

9 

Shitje personale në turizëm, 

Java 

10 

Marketingu i drejtpërdrejtë në turizëm, 

Java 

11 

Menaxhimi promovues (Planifikimi, organizimi dhe kontrolli i aktiviteteve 

propagandistike) 

Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; Sa i rëndësishëm është promovimi si pjesë e marketingut për 

rritjen e turizmit dhe mikpritjes 

Java 

13 

Prezantimi i punimeve 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 



sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi i eventeve dhe kohës së lirë 

Niveli: Diplomë master 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i dytë, Semestri i 3 –të 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester/ KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Fitim Macani 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

 fitimmacani@gmail.com 

Përshkrimi i lëndës: Menaxhimi i ngjarjeve dhe kohës së lirë trajton njohuritë paraprake 

bashkëkohore të ngjarjeve dhe kohës së lirë dhe menaxhimit të saj. 

Lënda studion përkufizimet, terminologjinë dhe zhvillimin e 

takimeve, rolin e ngjarjeve në krijimin dhe interpretimin e ndjenjës së 

një destinacioni për vendin dhe organizimin e marketingut të 

destinacionit pasi lidhet me ngjarjet, si dhe marrëveshjet e 

sponsorizimit dhe menaxhimin e rrezikut dhe drejtimin e strategjive 

për të menaxhuar ngjarjet. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i këtij kursi është që studentët të zotërojnë njohuritë e 

nevojshme për ngjarjet dhe kohën e lirë dhe menaxhimin e saj, si dhe 

të mundësojnë aplikimin e organizatës së tyre, ku do të punojnë në të 

ardhmen. 

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Identifikoni qendrën e turizmit në menaxhimin e ngjarjeve 

 Klasifikoni llojet e ngjarjeve dhe shpjegoni rolin e tyre në 

kontributin në ndjenjën e vendit të destinacionit 

 Përshkruani ndryshimin midis sponsorizimit dhe donacioneve 

Aftësitë: 

 Identifikoni burimet e ndryshme të ndikimit ekonomik për një 

komunitet pritës 

 Identifikoni mundësitë e ndryshme të karrierës në ngjarje 

 Shpjegoni dhe zbatoni hapat e nevojshëm për të krijuar një 

ngjarje të suksesshme 

 Drejtoni strategji për të menaxhuar ngjarjet. 

 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 
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Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 

6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja përfundimtare 

për provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime etj. 15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose me 

gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me shumë 

zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin e vlerësimit 

të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. Pasi 

studenti konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo 

mund t'i nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet 

kjo metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të 

provimit për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të 

vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 



Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

 

 

 • (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 

Letërsia 

Literatura bazë: 

 

Van der Wagen, Lynn. Menaxhimi i ngjarjeve . Pearson Higher 

Education AU, (2010). 

Literaturë shtesë: AJ Veal, Metodat e kërkimit për kohën e lirë dhe turizmin, (2011) 

Getz, Donald. "Turizmi i ngjarjeve: Përkufizimi, evolucioni dhe 

kërkimi." Menaxhimi i turizmit 29.3 (2008): 403-428. 

Raj, Razaq , Paul Walters dhe Tahir Rashid. Menaxhimi i ngjarjeve: 

një qasje e integruar dhe praktike . Sage, (2008) 

 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 

1 

Përkufizimet, terminologjia dhe zhvillimi i takimeve 

Java 

2 

Komponentët dhe objektivat bazë në organizimin e ngjarjeve 

Java 

3 

Llojet e Ngjarjeve 

Java 

4 

Roli i ngjarjeve në krijimin dhe interpretimin e ndjenjës së vendit të destinacionit 

Java 

5 

Ndikimi ekonomik i ngjarjeve për destinacionet 

Java 

6 

Operacionet dhe funksionet e planifikimit të ngjarjeve. 

Java 

7 

Testi 1 

Java 

8 

Roli i një organizate marketingu të destinacionit në lidhje me ngjarjet. 

Java 

9 

Si të zhvilloni një plan menaxhimi për një ngjarje të veçantë 

Java 

10 

Teknikat e negociatave për të zhvilluar marrëveshje sponsorizimi 

Java 

11 

Burimet e të ardhurave nga ngjarjet dhe menaxhimi i rrezikut 

Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; Si Menaxhimi i Ngjarjeve kontribuon në mënyrë të 

konsiderueshme në ndërtimin e komunitetit, turizmin dhe promovimin, përmirësimin e 

kohës së lirë dhe zhvillimin ekonomik. 

Java Prezantimi i punimeve 



13 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Të dhënatbazëpërlëndën 

Njësiaakademike: Menaxhment (MA) 

Titulliilëndës: Sjellja e Konsumatorit 

Niveli: Diplomë master 

Statusiilëndës: Me zgjedhje 

Viti istudimeve: Viti i dytë / semestri i tretë 

Numriiorëvenë javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof.ArtonHaziri 

Detajet e 

kontaktittëMësimdhënësit: 

artanhaziri@live.com 

 

Përshkrimi i lëndës:  Fokusi kryesor i lëndës është të kuptojë sjelljen e 

konsumatorëve, si dhe pse konsumatorët marrin 

vendime për blerjen, si mendojnë, ndjehen dhe 

veprojnë para, gjatë dhe pas blerjes. 

 Gjithashtu koncepte të rëndësishme do të hulumtohen 

në bazë të sjelljes, parimeve dhe teorive të 

konsumatorëve nga shkencat e ndryshme sociale (dmth. 

marketingu, psikologjia, sociologjia dhe antropologjia) 

deri te problemet e marketingut si zhvillimi i produktit, 

çmimi dhe pozicionimi. 

Objektivat e lëndës:  Qëllimi i lëndës është të ofrojë njohuri dhe 

informacion të thelluar për të përmbushur në mënyrë 

më efektive nevojat e blerësve në treg, dhe për të qenë 

më i suksesshëm në treg. 

Rezultatet e pritura : Njohuri: 

 Kuptoni sjelljen e konsumatorit në një mënyrë 

sistematike të informuar. 

 Kuptoni proceset e përdorura kur individët, grupet ose 

organizatat marrin vendime për konsumin. 

 Kuptoni se si të poziciononi markën në treg. 

Aftësitë: 

 Kuptoni se si dhe pse tregtarët krijojnë mesazhe të 

veçanta për të tërhequr konsumatorët dhe për të kuptuar 

rëndësinë strategjike të këtij procesi për bizneset. 

Kompetencat: 

 Të funksionalizojë fushat e biznesit si pjesë e procesit 

mailto:artanhaziri@live.com


të menaxhimit. 

 Të zhvillojë mjetet e nevojshme për të analizuar 

procesin e sjelljes së klientit nga këndvështrimi i 

konsumatorit dhe i biznesit. 

 Duhet të demonstroni aftësi të mira shkrimi dhe 

analitike gjatë kryerjes së një kërkimi.. 

Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

Aktiviteti Javë orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe praktike)  

10 

 

1 

 

10 

Studimet e rasteve 3 3 9 

Kontakt i drejtpërdrejtë me 

Mësimdhënësin 

12 1 12 

Hulumtiminëterren 2 4 8 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyreshtepie 8 1 8 

Studim individual (nëbibliotekë ose 

në shtëpi) 

13 3.5 45 

Përgatitjapërfundimtarepërprovimin 2 8 16 

Vlerësimi 2 2 4 

Projekte, prezantimeetj. 2 4 8 

Total   150 

Metodat e mësimdhënies:  Metodologjia e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

bazohet në praktikat moderne, përmes rasteve 

studimore në klasë duke inkorporuar praktikat teorike 

dhe praktike, ndërsa studentit i lihet hapësira për të 

demonstruar këndvështrimin kritik gjatë orës së 

mësimit, lëndës si dhe provimit. 

 Shpërndarja e pjesës teorike dhe praktike të studimeve: 

Lënda është 70% e bazuar në praktikën teorike dhe 

30% praktike. 

 Mjetet e konkretizimit – TI: Tabela e bardhë, Internet, 

Wireless, Kompjuter, Projektor, PowerPoints, etj. 

Metodat e vlerësimit: 

 

 Kriteret kryesore për vlerësimin dhe kontributin e 

nxënësve në klasë bazohen në përgatitjen praktike para 



 

 

orës, dhe frekuentimin dhe pjesëmarrjen e tyre gjatë 

orëve ku studenti mund të arrijë maksimumin e pikëve 

si rezultat i pjesëmarrjes së tij dhe të tij/saj. aktivitetin e 

saj në klasë. 

 Studenti mund të kalojë edhe para-testet dhe provimin 

përfundimtar, ku pyetjet janë bazuar në mini-ese. 

Punim seminarik dhe prezantim. 

 Vlerësimi do të përbëhet nga dy analiza të rasteve me 

shkrim (10% secila), dy provime - një afatmesëm dhe 

një provim përfundimtar 35% secili, si dhe frekuentimi 

dhe pjesëmarrja në klasë 10%. Analizat e rasteve do të 

vlerësojnë aftësinë e studentëve për të zbatuar 

konceptet e lëndës në atë që bëjnë klientët dhe 

kompanitë. 

 Provimi do të vlerësojë të kuptuarit e studentëve të 

koncepteve kryesore të lëndës, duke përfshirë rrotën e 

analizës së konsumatorit, segmentimin, ndikimin dhe 

njohjen, dhe aspektet e sjelljes. 

Metodat e mëposhtme të vlerësimit do të zbatohen për 

të përcaktuar notën përfundimtare të testit të provimit 

të vlerësimit të studentëve: 

 100 pikë të provimit përfundimtar me shkrim, me gojë, 

në formën e esesë ose të plotësimit të testit, që bën 

vlerësimin përfundimtar të njohurive nga lënda 

përkatëse. 

 Mësuesi lëndor ka të drejtë të vlerësojë studentin me 

notë më të lartë se ajo e marrë në testin e vlerësimit, në 

bazë të aktivitetit të studentit gjatë leksioneve, si dhe në 

bazë të punimit, dhe prezantimit të punimeve 

seminarike. 

 Testi i vlerësimit të provimit ka maksimumi 100 pikë. 

 Studenti kalon provimin, nëse në testin vlerësues të 

provimit ka mbi 51 pikë 

Nota përfundimtare e testit të vlerësimit të provimit 

përcaktohet si më poshtë: 

 Nga 50 - 59 pikë - nota 6 

 60 - 69 pikë - nota 7 

 70 - 79 pikë - nota 8 

 80 - 89 pikë - nota 9 

 90 - 99 pikë - nota 10 

Shënim: Sa i përket kritereve të kalueshmërisë dhe 

pikësimit është përcaktuar me rregullore të Kolegjit “Pjetër 

Budi”. datë 03.03.2017 

Letërsia 



Literaturabazë: 

 

2. Solomon, Michael R., etj. Sjellja e konsumatorit : 

blerja, të paturit dhe të qenit . Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 2014. 

Literaturështesë: 17. Hawkins, Delbert dhe David Mothersbaugh . Strategjia 

e marketingut për ndërtimin e sjelljes së konsumatorit . 

McGraw-Hill, 2009. 

18. Mills, Juline dhe Rob Law. Manual i sjelljes së 

konsumatorëve , turizmit dhe internetit . Routledge, 

2013. 

 

Plani i detajuar i punës: 

Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 1 Kuptimi dhe zhvillimi i sjelljes së konsumatorit 

Java 2 Pasqyrë e Sjelljes së Blerësit dhe Analizës së Konsumatorit 

Java 3 Zbatimi i Kornizës së Analizës së Konsumatorit 

Java 4 Analiza e Konsumatorit, Segmentimi dhe Strategjia në Turizëm 

Java 5 Hyrje në Ndikimin dhe Njohjen 

Java 6 Njohuri dhe përfshirje për produktin; Zinxhirët Mjete-Fund  

Java 7 Testi 1 

Java 8 Vëmendje dhe të kuptuarit 

Java 9 Qëndrimet, synimet dhe vendimmarrja 

Java 10 Analizimi dhe Ndikimi i Sjelljeve të Konsumatorit 

Java 11 Mjedisi i Konsumatorit 

Java 12 Rishikimi përfundimtar; Kulturat, Grupet Referenciale. dhe Klientë të pakënaqur; 

Sjellja e Konsumatorit dhe Interneti 

Java 13 Prezantimi i punimeve 

Java 14 Përgatitja e testit 

Java 15 Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 



 

 

 

 

Të dhënat bazë për lëndën 

Njësia akademike: Menaxhment (MA) 

Titulli i lëndës: Menaxhimi Strategjik i Resurseve Njerëzore 

Niveli: Diplomë Master 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i dytë, i 3 -të Semestri 

Numri i orëve në javë: 2 leksione + 1 ushtrime 

Kredite ECTS: 6 ECTS 

Koha/vendndodhja: 1 Semester / KolegjiPjetër Budi 

Mësimdhënësi: Prof. Fitim Macani 

Detajet e kontaktit të 

Mësimdhënësit: 

 fitimmacani@gmail.com 

Përshkrimi i lëndës: Menaxhimi Strategjik i Burimeve Njerëzore trajton njohuritë e 

avancuara bashkëkohore të menaxhimit të burimeve njerëzore nga një 

perspektivë strategjike. 

Lënda studion njohuritë moderne të menaxhimit të burimeve 

njerëzore, konceptin dhe thelbin e menaxhimit strategjik njerëzor, 

menaxhimin strategjik të procesit, strategjinë e zhvillimit të burimeve 

njerëzore, përcaktimin e nevojave, planifikimin dhe rekrutimin e 

koncepteve bashkëkohore, përzgjedhjen e punonjësve, si dhe 

motivimin. , zhvillimin dhe shpërblimin e burimeve njerëzore. 

Objektivat e lëndës: Qëllimi i këtij kursi është që studentët të zotërojnë njohuritë e 

nevojshme, trajnimin dhe aftësitë e avancuara për rolin, rëndësinë, 

organizimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore brenda një 

organizate, si dhe të mundësojnë zbatimin e këtyre njohurive në 

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

Rezultatet e pritura: Njohuri: 

 Kuptimi i rolit të menaxhimit të burimeve njerëzore 

 Kuptimi i koncepteve të ndryshme të menaxhimit të burimeve 

njerëzore dhe zbatimi i tyre në një organizatë. 

Aftësitë 

 Aftësi për të mësuar konceptet moderne të menaxhimit të 

burimeve njerëzore dhe zbatimin e tyre në një organizatë. 

 Aftësi për t'u përshtatur, për të punuar në ekip dhe për të motivuar 

vartësit, në mënyrën më të mirë të mundshme. 

 Kompetent në ushtrimin e autonomisë dhe sjelljes iniciative – 

motivim për punonjësit. 

 Kompetent në drejtimin e menaxhimit të burimeve njerëzore 
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Ngarkesa e punës së studentëve (orë për semestër, ECTS) 

 

Aktiviteti Javë Orët Total 

Ligjërata 13 2 26 

Seminare (teorike dhe 

praktike) 

 

1 

 

15 

 

15 

Studimet e rasteve 1 8 8 

Kontakt i drejtpërdrejtë 

me Mësimdhënësin 
6 1 6 

Hulumtimi në terren 0 0 0 

Kolokiume (teste) 2 2 4 

Detyre shtepie 0 0 0 

Studim individual (në 

bibliotekë ose në 

shtëpi) 

15 4 60 

Përgatitja 

përfundimtare për 

provimin 

2 8 16 

Vlerësimi 0 0 0 

Projekte, prezantime 

etj. 

15 1 15 

Total   150 

Metodat e 

mësimdhënies: 

Dy orë leksione teorike, një orë ushtrime praktike. Ushtrohen debate 

ndërvepruese, nëpërmjet konkretizimit të koncepteve teorike të 

mësuara, si dhe nëpërmjet studimit dhe analizës së shembujve 

praktikë. 

Metodat e vlerësimit: Në një semestër mbahen dy kolokiume (teste), ndërsa në fund të 

semestrit mbahet provimi i cili mund të organizohet me testim ose me 

gojë. Testet janë të tipit të mbyllur sipas sistemit “testim me shumë 

zgjedhje” me maksimum 15 pyetje. Testi i kolokiumit ka maksimumi 

30 pikë, studenti kalon kollokiumin e parë, nëse në testin e vlerësimit 

të kolokiumit ka gjysmë ose më shumë përgjigje të sakta. Pasi studenti 

konsiderohet se ka kaluar kolokiumin e parë, atëherë ai/ajo mund t'i 

nënshtrohet kollokiumit të dytë. 

Për të përcaktuar notën përfundimtare për studentët, do të zbatohet kjo 

metodë e vlerësimit: 

60 pikë maksimumi nga të dy kolokiumet e shkruara, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 

Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Provimi 

Për të përcaktuar notën përfundimtare të testit të vlerësimit të provimit 

për studentët do të zbatohen metodat e mëposhtme të vlerësimit: 

60 pikë maksimale nga testi i provimit me shkrim, me gojë, 

20 pikë frekuentimi maksimal, prania në leksione, 

Punim seminarik ose projekt kërkimor maksimumi 10 pikë, 



Aktiviteti maksimal 10 pikë gjatë leksioneve. 

Nota përfundimtare përcaktohet: 

Nga 50 - 59 pikë të përbashkëta fitohet nota 6 (gjashtë). 

Nga 60 - 69 pikë të përbashkëta fitohet nota 7 (shtatë) 

Nga 70 - 79 përgjigje të sakta merrni notën 8 (tetë) 

Nga 80- 89 pikë të përbashkëta fitohet nota 9 (nëntë) 

Një rezultat prej 10 (dhjetë) merret nga 90 - 100 pikë të përbashkëta 

 

 

 (Shënim: Të gjitha detajet e formularit të vlerësimit janë të 

përfshira në Rregulloren për organizimin e provimeve dhe 

vlerësimin e studentëve-03.03.2017). 
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Literaturë shtesë: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Botimi Global, Botimi i 16-të Gary 

Dessler , Universiteti Ndërkombëtar i Floridës ©2020 

Rakçeviq , Gabriela, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore , Kolegji Pjeter 

Budi. 
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Plani i detajuar i punës: 

javë Tema 

Java 

1 

Hyrje në menaxhim, koncepti i burimeve njerëzore. 

Java 

2 

Strategjia e trajnimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore. 

Diskutimet në grup për zhvillimin e burimeve njerëzore në Kosovë. 

Java 

3 

Analiza dhe dizajni i punës 

Java 

4 

Përcaktimi dhe planifikimi i burimeve njerëzore. 

Diskutimet mbi planifikimin e burimeve njerëzore në organizata të veçanta në Kosovë. 

Java 

5 

Rekrutimi dhe përzgjedhja e burimeve njerëzore. Raste studimore nga studentë në PTK, 

BQK dhe Aeroportin e Prishtinës . 

Java 

6 

Orientimi dhe përshtatja në punë; motivimi i burimeve njerëzore. Praktikat e studimit të 

rasteve në organizata të caktuara të bëra nga studentët. 

Java 

7 

Testi 1 

Java 

8

  

Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe kapitalit intelektual. 

Java 

9 

Menaxhimi i njohurive 

Java 

10 

Performanca e kërkuar e burimeve njerëzore. Ecuria e vlerësimeve të rasteve studimore 

në banka dhe kompani sigurimesh. 

Java 

11 

Shpërblimi i burimeve njerëzore. Raste studimore, punë në grup 

http://www.humanresourcesonline.net/


Java 

12 

Rishikimi përfundimtar; Pse burimet njerëzore me qasje strategjike konsiderohen si 

menaxhimi më kompleks në një organizatë, pasi ky sukses i arritur përcakton të gjithë 

suksesin e organizatës. 

Java 

13 

Prezantimi i punimeve 

Java 

14 

Përgatitja e testit 

Java 

15 

Testi 2 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes: 

Mashtrimi në ekzaminim; Plagjiaturë; Keqpërfaqësimi ose falsifikimi i të dhënave të një 

ekzaminimi; Komunikimi i paautorizuar gjatë ekzaminimeve; Lejimi i vetëdijshëm i një studenti 

tjetër që të përfaqësojë punën tuaj si të tijën ose të saj; Falsifikimi, ndryshimi ose keqpërdorimi i 

vetëdijshëm i provimeve të notuara, kuizeve, listave të notave ose të dhënave zyrtare të 

dokumenteve; Vjedhja ose shkatërrimi i provimeve ose letrave; Dorëzimi i të njëjtës punë në më 

shumë se një lëndë; Ndryshimi ose shkatërrimi i punës ose të dhënave të një studenti tjetër, 

Përpjekja për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në dhënien e ndonjë krediti, note ose nderi; 

Shkelje e rregullave që rregullojnë punën në grup; Mosrespektimi i sanksioneve të vendosura 

sipas autoritetit të këtij kodi. 

 

 

 

 

 


