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Përshkrimi i lëndës  Në programin e këtij moduli, studentët do të gjejnë 

informacionin e nevojshëm për një numër problemesh 

që lidhen me  lëndë, vënë në theks të veçantë në rolin 

Sistemi i agrobiznesit Format legale të organizimit të 

agrobiznesit. Format kooperativa të organizimit të 

agrobiznesit. Menaxheri i agrobiznesit dhe marrja e 

vendimeve të drejtimit. Planifikimi në ndërmarrjet e 

agrobiznesit. Organizimi i prodhimit duke përdorur 

parimet ekonomike. Kontrolli i aktivitetit të firmave të 

agrobiznesit. Financimi i firmave të agrobiznesit. 

Vendimet për buxhetimin e kapitalit. Ekipi i drejtimit 

dhe motivimi i punonjësve. Si të analizojmë një rast 

studimi. 

Qëllimet e lëndës: Studenti të jetë në gjendje të interpretojë sistemin e 

agrobiznesit në ekonominë kombëtare të një vendi, si 

dhe të njohë dhe të vlerësojë tërësinë e faktorëve që 

kushtëzojnë lindjen dhe zhvillimin e sistemit të 

agrobiznesit. Në rolin e menaxherit të një firme 

agrobiznesi, të aftësohet studenti në drejtim të procesit 

të marrjes së vendimeve për të gjitha problemet me të 

cilat mund të përballet firma 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 
 Pas përfundimit të ligjeratave, studenti do të jetë në 

gjendje të: 

 Zhvillojë dhe kuptojë menaxhimin ne fushën e 

Agrobiznesit. 

 Ti analizon në mënyrë kritike veprimet aktuale 

dhe të analizojë ndikimin e tyre potencial në 

menaxhim. 

 Do te zgjeroj dijen mbi menaxhimin e bujqësisë 

në Kosovë e me gjerë. 
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 Analizojë shkaqet dhe zgjidhjet e mundshme  

për menaxhimin e sektorit bujqësor.. 

 Zgjeroj njohurit personale për lidhjet në mes të 

menaxhimin bujqësisë dhe ushqimit. 

 Fitojë njohuri të përgjithshme të lidhjes midis: 

Prodhimit, industrisë ushqimore, konservimit, 

burimeve natyrore dhe menaxhimin në 

përgjithësi. 

 Integroj teoritë mes ekonomisë prodhuese e 

tregtare për të vlerësuar çështjet aktuale dhe në 

të ardhshmen. 

 Do te jete ne gjendje te marr vendime te cilat 

sjellin rezultat afarist pozitiv ne mjedise 

prodhuese, përpunuese e  tregtare. 

 
 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithësej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
Punë praktike 2 3 6 
Kontaktet me mësimdhënësin 

(konsultimet) 
1 15 15 

Ushtrime në teren 2 3 6 
Kollokviume, seminare 2 2 4 
Detyra të  shtëpisë 1 7 7 
Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 
1 15 15 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 
2 7 14 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

kuiz, provim final) 
2 2 4 

Projektet, prezentimet etj. 2 4 4 

Totali    150 

 

Metodologjia e 

mësimëdhënies:   

Ligjërata, diskutime, ushtrime, ekspedita , konsultime, 

projekte të pavarura, detyra shtëpie, kollokfiume, 

provime. 

 

Metodat e vlerësimit: Vijueshmëria e rregullt dhe aktive: 10%, 

Provimi i ndërmjetëm (kollokviumi): 20%,  

Projekti i kursit: 10%,  

Provimi final: 60%,  

 



Literatura bazë:    Drejtim Agrobiznesi”, B. Musabelliu, 2003, 

2009 

 “Kooperimi & Integrimi në Bujqësi, B. 

Musabelliu, P Kolnikaj, 2006. 

 “Agribusiness Management”. Steven P. 

Erikson, Jay T. Akridge, Freddie L. Barnard, W. 

David Downey, Third Edition, 2002. 

 

Literatura shtesë:    “Agribusiness Management”. W. David 

Downey & Steven P. Erikson, Second Edition, 

1987. 

 “Principles of Agribusiness Management”. 

James G Beierlein, Kenneth C. Schneeberger, 

and Donald D. Osborn, 1995. 

 “Agribusiness Marketing. The Management 

Perspective”. James G. Beierlein, Michael W. 

Woolverton, 1991. 

 “Business’. Fred Luthans, Richard M. 

Hodgetts, Second Edition, 1992. 

 

Java  

Java e parë: Sistemi i Agrobiznesit 

Java e dytë: Pershkrimi modulit, objektivat, kerkesat, procedurat 

etj. 

Java e tretë: Kooperativat ne Agrobiznes 

Java e katërt: Format legale te organizimit te siperm. agrobiznes 

Java e pestë:   Vendimarrja dhe analiza e vendimeve te drejtimit 

Java e gjashtë: Planifikimi ne ndermarrjet e agrobiznesit 

Java e shtatë:   Planifikimi ne ndermarrjet e agrobiznesit 

Java e tetë:   Planifikimi ne ndermarrjet e agrobiznesit 

Java e nëntë:   Organizimi i prodhimit 

Java e dhjetë: Analiza e perdorimit te pikes kufi 

Java e njëmbëdhjetë: Kontrolli ne ndermarrjet e agrobiznzsit 

Java e dymbëdhjetë:   Finacimi i investimeve 

Java e trembëdhjetë:     Menaxhimi i rritjes se ndermarrjeve 

Java e katërmbëdhjetë:   Menaxhimi i rritjes se ndermarrjeve 

Java e pesëmbëdhjetë:    Drejtimi i personelit 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjëratave, të marrin pjese ne vizita studimore në 

terren (ekskursion). Mbyllja e telefonave celularë, hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe mbajtja 

e qetësisë në mësim po ashtu janë të detyrueshme.   

Ushtrimet 



Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Shpërndarja e temave të projekteve seminarike. 

Java e dytë: Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së parë të ligjëratave. 

Java e tretë:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së dytë të ligjëratave. 

Java e katërt:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së tretë të ligjëratave. 

Java e pestë:   Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së katertë të ligjëratave. 

Java e gjashtë:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së pestë të ligjëratave. 

Java e shtatë:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së gjashtë të ligjëratave. 

Java e tetë:   Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së shtatë të ligjëratave. 

Java e nëntë:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së tetë të ligjëratave. 

Java e dhjetë:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së nentë të ligjëratave. 

Java e njëmbëdhjetë:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së dhjetë të ligjëratave. 

Java e dymbëdhjetë:   Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së njëmbëdhjetë të ligjëratave. 

Java e trembëdhjetë:   Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së dymbëdhjetë të ligjëratave. 

Java e katërmbëdhjetë:  Pyetje dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së trembëdhjetë të ligjëratave. 

Java e pesëmbëdhjetë:   Prezentimi i projekteve semestrale nga studentët. 

 

 

 

 

 

 


