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Asistenti  e-mail  

Tel.  
 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Kjo lëndë synon të zhvillojë konceptin e studentëve për 

Menaxhimin e ndryshimeve në individë, ekipe, Organizata dhe 

shoqëri.  

Menaxhmenti i ndryshimit është proces për menaxhimin e anës 

njerëzore të ndryshimeve. Lënda ka për qellim të ofroj njohuri të 

avancuara, të aftësoj studentet për përdorim specifik të koncepteve, 

të teorive dhe të metodave nga menaxhmenti i ndryshimit. 

Studentët ti aftësoj të shpjegojnë dhe interpretojnë probleme të 

veçanta, të bëjnë ndërlidhjen e problemeve me fushat e tjera 

ekonomike, të formulojnë opinione të qëndrueshme nga fusha e 

Menaxhmentit të ndryshimit ne mënyrë kritike në interpretimin dhe 

zgjidhjen e problemeve nga kjo fushë dhe ndërlidhjen me fushat e tjera. 

Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me menaxhmentin e 

ndryshimit si fenomen bashkëkohor shoqëror dhe ekonomik, me 

funksionet dhe detyrat bazë të Menaxhmentit te ndryshimit në ekonomi. 

Programi mësimor i lëndës është i fokusuar në analizën dhe kuptimin 

e shprehjeve të ndryshme, dukurive, faktorëve dhe aktiviteteve që 

lidhen drejtpërdrejtë me menaxhmentin e ndryshimit ne përgjithësi. 

Pas përfundimit të kursit, studenti do 

të jetë në gjendje qё: 
 Të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për 

menaxhmentin e ndryshimit; 

 Kuptimin e parimeve themelore mbi të 

cilat zhvillohet dhe funksionon 

menaxhmenti i ndryshimit; 

 Kuptimi i ndërveprimit të menaxhimit te 

ndryshimit me veprimtaritë tjera; 

 Mënyrën bashkëkohore të menaxhimit te 

ndryshimit. 

Aftësitë: 
 Studentët do të mësojnë për modelet 

më të mira të Menaxhmentit të ndryshimit; 

 Aplikimin e njohurive te reja pёr MN-it; 

 Zgjidhjen e  problemeve konkrete në 

Menaxhment dhe ekonomi. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
Në dy orë ligjërata në javë dhe një orë ushtrime do të shtjellohet materiali mësimor, do të organizohet diskutim grupor. 

Një pjesë e rëndësishme e kohës do t’i kushtohet diskutimeve në sallë.  

Do të prezantohen punime seminarike, të cilat pastaj do të diskutohen bashkërisht me studentet. 

Studentët inkurajohen që të përcjellin aspektet e menaxhimit tё ndryshimit në Institucione, ndërmarrje publike dhe 

private, dhe të nxjerrin tema për diskutim.  

Punimet e studenteve lidhur me këto çështje do të kenë rëndësi për vlerësim.  

Përveç teksteve të detyrueshme, studentët do të kenë mundësi të shfrytëzojnë fondin e bibliotekës ne UPZ dhe 

librarinë elektronike. 

Metoda e punës do të përqendrohet në ligjërata dhe ushtrime interaktive me pjesëmarrje të studentëve në procesin e 
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mësimit, me prezantime individuale e grupore, etj. 

 Prezantimi i temës mësimore do të bëhet me projektor  në Power Point; 

 Raste studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar; 

 Përsëritja e temës paraprake  nga grupi i caktuar i studentëve, analiza dhe diskutime. 

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

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
 Salla e pajisur me kompjuter/ Llaptop dhe projektor për prezantimin e materialit. 

Literaturë adekuate, përdorimi i mjeteve të TI. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në %) : 

 Testi   I                25% 

 Vijimi i ligjëratave                 5 % 

 Angazhimi                          10 % 

 Punimi seminarik                  10% 

 Provimi përfundimtar          50% 

      Totali                              100 % 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë) 

81-90 9 (nëntë) 
71-80 8 (tetë) 
61-70 7 (shtatë) 
51-60 6 (gjashtë) 

0-50 5 (pesë) 

Obligimet e studentit: 

      Ligjërata: 

 Vijimi i rregullt i studentëve në ligjërata; 
 Pjesëmarrje aktive në diskutime gjatë ligjëratave; 

 Punimi seminarik; 

 Pjesëmarrje në teste; 
 Të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes; 

 Të përdorë literaturën e obliguar dhe lit. shtese; 
 Të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat mbi shkollimin e lartë të 

etikës në mirësjellje  dhe për bashkëpunim; 

 Provimi përfundimtar. 

 Ushtrime: 
 Pjesëmarrja aktive e studentëve  në 

ushtrime; 
 Puna grupore në raste studimi dhe detyra; 

 Pjesëmarrja në diskutime lidhur me 

rastet  studimore; 

 Te reflektoj gatishmëri dhe dije për 

iniciativa, dhe demonstrim të 

njohurive të marra në ligjërata. 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 javë 30 orë 

Ushtrime 1 15 javë 15 orë 

Punë praktike    

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0,5 15 javë 7.5 orë 

Ushtrime në terren    

Seminare 0.5 15 javë 7.5 

Detyra të shtëpisë    

Koha e studimit vetanak 3 15 javë 45 

Përgatitja përfundimtare për provim 3 15 Javë 45 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final)    

Projekte, prezantime.. etj    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 

kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa totale:  

150 

 
Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Njohje me lëndën, 

Pse ndryshimi? 

2 Pyetje dhe diskutim 1 

  

2. Forcat për ndryshim 

Të gjitha ndryshimet 

2 Pyetje dhe diskutime lidhur me 

forcat  pёr ndryshim 

1 

  

3. Menaxheri i ndryshimeve 

Përmbledhje 

2 Shembuj 1 
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4. Kushtet për ndryshim 

Nevoja për ndryshim 

2 Shembuj 1 

  

5. Nxitësit e ndryshimeve në rrethinë 

Analiza e brendshme 

2 Shembuj për analizën e 

ndryshimeve 

1 

  

6. Korniza për ndryshim 

Marrja e aprovimit 

2 Shembuj 1 

  

7. Zhvillimi i strategjisë së ndryshimit 2 Shembuj per strategjitë e ndryshimit 1 

  

8. Testi i parё me shkrim 

Konsultime 

1 

1 

Ushtrime 1 

  

9. Ndërmarrja e veprimeve nga organizata 

Përmbledhje 

2 Shembuj praktik, interaktivitet 1 

  

10. Ndryshimi individual dhe organizativ 

Ndryshimi i individit 

2 Shembuj dhe interaktivitet 1 

  

11. Ndryshimi i kulturës 

Përmbledhje 

2 Pyetje për  diskutim, 

shembuj. 

1 

  

12. Teknikat për ndryshim të qëndrueshëm 2 Shembuj dhe diskutime 1 

  

13. Lancimi i strategjisë 

Stilet e menaxhimit të ndryshimit 

2 shembuj 1 

  

14. Targetimi i ndryshimeve 

Dinamika organizative 

2 Shembuj dhe diskutime 1 

  

15. Përmbledhje e materialit 

Përgatitje për provim 

2 Shembuj dhe konsultime për 

provim 

1 
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 Materiale te ndryshme nga interneti; 

 Literature tjetër. 

VËREJTJE 

 Për  çdo  temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe; 

 Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi 

lidhur me temën e ligjëruar; 

 Rezultatet e arritura nga  detyrat, grupet e studentëve duhet ti prezantojnë dhe t'i diskutojnë në orën e ushtrimeve. 

 

Vërejtje për studentin: 
Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore: 
 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore; 

 Te mbaj  disiplinën gjatë ligjëratave; 

 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e kartes se identitetit në teste dhe provim; 
 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 


