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Qëllimi i programit të lëndës është për: Fitimin e  

njohurive , shkathtësive, trajtimin dhe objektin e 

studimit të Menaxhimit të rriskut në përgjithësi 

në agrokulturë:Menaxhimin e Riskut për 

prodhimin e  lendës së parë me prejardhje bimore 

dhe shtazore, të përpunimit, të ruajtjes dhe të 

shpërndarjes së prodhimit sipas standardeve 

ndërkombëtare,  deri tek konsumatori. 

 

Studentët njihen me metodologjinë e poentimit të 

efekteve zhvillimore si nga aspekti i formulimit 

dhe nga aspekti, i trajtimit të metodave dhe 

modeleve të rriskut në agrokulturë.  

Rriskut është që të mbizotërohet metodologjia 

për përgatitjen e programeve menaxhuese, 

ekonomi si dhe në shkathtësitë menaxheriale për 

udhëheqje në agobiznes.  

Njohuritë, aftësitë teorike dhe mjeshtëritë 

metodike, studenti do ti fitojë gjatë ligjeratave që 

organizohen duke përdorë metodat bashkohore 

me: projektor, kompjuter, media etj. 

Studentët marrin pjesë me ligjerata profesionale 

ne formë të seminareve, konsulltimeve dhe 

diskutimeve. Këto aktivitete teoriko-praktike 

ndikojnë drejtpërdrejt në përgatitjen profesionale 

për mësimdhënie te studenteve për lëminë e 

menaxhimit të rriskut në agrokulturë. 

Pas përfundimit të suksesshëm të Qëllimit të 

lëndës, studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe 

do të jenë në gjendje të dine për: 

 

 Menaxhimin e Riskut për prodhimin e  

lëndës së parë të:drithërave, qumështit, 

mishit, vezëve, pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për ruajtjen e lëndës 

së parë të:drithërave, qumështit, mishit, 

vezëve, pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për përpunimin e  

lëndës së parë të: drithërave, qumështit, 

mishit, vezëve, pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për ruajtjen e  

prodhimeve të: drithërave, qumështit, 

mishit, vezëve, pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për shpërndarjen e  

prodhimeve sipas standardeve 

ndërkombëtare,  deri tek konsumatori të: 

drithërave, qumështit, mishit, vezëve, 

pemëve dhe perimeve. 

 

 

 

Përmbajtja e lëndës pritet që të ndikojë në nivelin 

e njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve të 

studentëve. 

a-) Njohuritë: Lënda transmeton te studentët 

njohuri per konceptet bazë të menaxhmentit të 

rriskut në agrobiznes, të tilla si: Drejtimi i rriskut, 

Klasifikimi i rrisqeve, Rrisku i tregut, i normave 

të interesit, Metodat dhe modelet e rriskut, 

Identifikimi i rriskut, Monitorimi, raportimi dhe 

Konrolli i rriskut në agrobiznes.etj. 

b-) Shkathtësitë: Studentët pritet të aftësohen në 

zbatimin praktik të koncepteve të lëndës së 

menaxhimit të rriskut në agrobiznes, të 

zhvillojnë sipas këtyre koncepteve dhe kritereve 

modele të orëve të edukimit intelektual në 

institucionet akademike universitare dhe 

shkencore të lëmisë gjegjëse. 

c-) Qëndrimet: Studentët pritet të vetëdisohen 

dhe ta kuptojnë rëndësinë e zhvillimit me 

profesionalizëm të mësimit të edukimit fizik dhe 

professional të menaxhimit të rriskut në 

universitete dhe të vlerësojnë njohuritë e fituara 

nga kjo lëndë. 
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Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike ,etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate ,përdorimi i mjeteve konkretizuese të TI. 

Mënyra e vlerësimit të studentit( në%) 

 

Një punimi seminarikë 

 

 

 

 

Kollokviumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi përfundimtarë për provim 

Vlerësiminë % Nota përfundimtare 

Deri në 10 pikë dhe këto pikë vlerësohen 

në totalin e pikëve nga kollokviumi dhe 

testi përfundimtarë. 

51-60%-nota 6 

61-70 7 
71-80 8 

81-90 9 
91-100 10 

50% të pikëve të mundshme+1 pikë 

kollokviumi konsiderohet i suksesshëm 

dhe pikët nga ky kollokvium u shtohen 
Pikëve nga provimi përfundimtarë 

 

50% tëpikëve të mundshme +1 pikë 

provimi vlerësohet pozitivë. Këtyre 

pikëve u shtohen pikët nga punimi 

seminarik dhe nga kollokviumi për të 

nxjerrë vlerësimin përfundimtarë. 

-Pikët nga kollokviumi dhe nga punimi 

seminarik, mirren per llogaritje të notes 

përfundimtare (nëse testi i provimit është 

pozitiv) vetëm në provimin e parë pas 

përfundimit të ligjëratave. 

 

Obligimet e studentit: 

Ligjëratat Studenti duhet të jetë i 

rregull të në ligjërata dhe 

ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha 

mundësitë për nxënie të dijes, të 

përdorë literaturën e obliguar 

dhe më të gjërë të jetë aktiv dhe të 

respektoj rregullat mbi 

shkollimin e lartë të etikës në 

mirësjellje dhe përbashkëpunim 
. 

Ushtrime 

 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj 

gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të 

njohurive të marra në ligjërata. 

 
Ngarkesa e studentit për lëndën: MENAXHIMI I RISKUT NË AGROKULTURË 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Punëpraktike 2 1 2 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 15 15 

Ushtrime në terren 2 3 6 

Seminare 8 1 8 

Detyra të shtëpisë    

Koha e studimit vetanak 1 20 20 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 1 1 
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Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 1 2 2 

Projekte, prezantime..etj 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim, p.sh. nëse lënda i ka 4 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 100 orë 

Ngarkesa

totale: 
 

100 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

 Hyrje mbi natyrën riskut ne 

agrokulture.  

 
 
2 

Pyetje përdiskutim.  

  

2.  Sektoret e riskut ne agrokulture.  
 
2 

Pyetje për diskutim dhe shembuj.  

  

3.  Identifikimi i riskut ne 

agrokulture. 

 
 
2 

 
Shembuj, Punë interaktive. 

 

  

4.  Menaxhimi i riskut ne agrokulture. 

 

 
 
2 

 
Termet per riskun. 
 

 

  

5.  Menaxhimin e Riskut për prodhimin 

e lëndës së parë të: qumështit, mishit, 

drithërave, vezëve, pemëve dhe 

perimeve. 

 

 
 
2 

Shembull permes detyres per 

qumeshtin. 

 

  

6.  Menaxhimin e Riskut për ruajtjen e 

lëndës së parë të:drithërave, 

qumështit, mishit, vezëve, pemëve dhe 

perimeve. 

 

 
 
2 

 
Shembull permes detyres per 
Mishin –majmerine –trashjen. 

 

  

7.  Menaxhimin e Riskut për përpunimin 

e  lëndës së parë të: drithërave, 

qumështit, mishit, vezëve, pemëve dhe 

perimeve. 

 

 
 
2 

 

Shembull permes detyres per 

pepunimin e lekures. 
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8. Kolokfium  
 
2 

 
 
 

 

     

9.  Menaxhimin e Riskut për ruajtjen e  

prodhimeve të: drithërave, qumështit, 

mishit, vezëve, pemëve dhe perimeve. 

 

 
 
2 

 
Shembull permes detyres per 
pataten. 

 

  

10.  Menaxhimin e Riskut për shpërndarjen e  

prodhimeve sipas standardeve 

ndërkombëtare,  deri tek konsumatori , si 

dhe ruajtja e tyre sipas standardeve 

të: drithërave, qumështit, mishit, vezëve, 

pemëve dhe perimeve. 

 

 
 
2 

 
 
Shembull permes detyres per 
brojleret, pulat vojse. 

 

  

11.  HACCP-i - Risku ne agrokulture. 

 

 
 

2 

 
Shembuj. 

 

  

12.  

 Menaxhimin e Riskut te projekteve ne 

Blegtori. 

 

 
 
2 

 
Shembull permes detyres per 
perpunimin e leshit. 

 

  

13.  

 Menaxhimin e Riskut te projekteve ne 

lavetari. 

 

 
2 

 
Shembull permes detyres per 
grurin. 

 

  

14.  

 Menaxhimin e Riskut te projekteve 

ne pemtari - vreshtari. 

 

 
 
2 

 
 
Shembull permes detyres per 
mollen dhe rrushin. 

 

  

15.  

Menaxhimin e Riskut te projekteve ne 

primkulture. 

 

 

 
 
2 

 

Shembull permes detyres per 

domaten , trangullin, specin. 
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LITERATURA Plotësuese: 

1. GAAP - General Accepted AccountingPrinciples 

2. IAS-InternationalAccountingStandards 

VËREJTJE 

 

 

 
Vërejtje për studentin: 

Mbajtja e qetësisë në mësim sipas kodit të mirërsjelljes akademike. 

Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektoj institucionin dhe rregullat akademike. Duhet të 

respektojë orarin e ligjeratave, dhe të jetë i vetëdieshëm në orën mësomore. 

Është i obliguar posedimi dheparaqitja e ndeksit/kartelës studentore në teste dhe provim. Gjatë 

hartimit të punimeve seminarike, student duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

Mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 
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Përshkrimi i Modulit/lëndës 

    

Moduli / Lënda 

 

 Emertimi i modulit: MENAXHIMI I RISKUT NE AGROKULTURE 

Moduli ka për qëllim: Fitimin e  njohurive , shkathtësive, trajtimin dhe objektin e studimit të 

Menaxhimit të rriskut në përgjithësi në agrokulturë:Menaxhimin e Riskut për prodhimin e  lendës së 

parë me prejardhje bimore dhe shtazore, të përpunimit, të ruajtjes dhe të shpërndarjes së prodhimit 

sipas standardeve ndërkombëtare,  deri tek konsumatori. 

 

 

 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  

Pas përfundimit të suksesshëm të modulit, studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të jenë në 

gjendje të dine për: 

 

 Menaxhimin e Riskut për prodhimin e  lëndës së parë të:drithërave, qumështit, mishit, vezëve, 

pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për ruajtjen e lëndës së parë të:drithërave, qumështit, mishit, vezëve, 

pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për përpunimin e  lëndës së parë të: drithërave, qumështit, mishit, vezëve, 

pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për ruajtjen e  prodhimeve të: drithërave, qumështit, mishit, vezëve, 

pemëve dhe perimeve. 

 Menaxhimin e Riskut për shpërndarjen e  prodhimeve sipas standardeve ndërkombëtare,  

deri tek konsumatori të: drithërave, qumështit, mishit, vezëve, pemëve dhe perimeve. 

  

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, Consulting, punimeve seminarike dhe prezantime. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 

suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV. 

Vlerësimi përfundimtar klasën përfshijnë tri kriteret e vlerësimit (letër Seminari - 10%; colloquia - 30%, 

provimi përfundimtar - 60%) Gjithsej 100%. 

 

 Mjetet e konkretizimit / TI 

Tabela, markeri dhe pajisjet e TI  

Letërsia e përshtatshme, leksione, përdorimin e IT. 
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 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2 
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