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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Ky kurs fokusohet në menaxhimin dhe përmirësimin e 

proceseve dhe performances së zinxhirit të furnizimit. 

Do të jenë të vlefshme për studentët të cilët dëshirojnë 

të ndjekin një karrierë në konsultime ose të marrin një 

pozicion në operacione, marketing apo financa në një 

firmë prodhuese ose shpërndarjeje. Ne eksplorojmë 

zinxhirin e furnizimit metrics,  tregtimet kryesore në 

marrjen e vendimeve të zinxhirit të furnizimit, dhe 

mjetet bazë efektiv dhe efikas menaxhimin e zinxhirit 

të furnizimit, planifikimin e prodhimit dhe kontrollin e 

inventarit, përmbushjen e rendit dhe zinxhirin e 

furnizimit, koordinimi. Ne gjithashtu do të hetojmë 

temat e tilla si dizenjimi global i zinxhirit të 

furnizimit, logjistika, dhe outsourcing, disa risi të tjera 

të zinxhirit të furnizimit. 

Formati i klasës përfshin leksione, diskutime rastesh, 

folës të ftuar dhe lojëra simulimi. Përmbajtja mbulon 

materialet sasiore dhe cilësore. Rastet do të paraqesin 

kompanitë teknologjisë së lartë, si dhe firmat në 

industritë më tradicionale si veshje dhe prodhim. 

Në  fund të kursit, student duhet të jetë në 

gjendje të:  

 Dallojë proceset riorganizuese që po 

zhvillohen Brenda sistemeve Ekonomike në 

dritën e marrëdhënieve ndërmjet klientëve dhe 

furnizuesve në pjesën e përparme dhe në fund 

të menaxhimit të furnizimit,  

 Te jetë në gjendje të analizojnë në mënyrë të 

përmbledhur marrëdhëniet ndërmjet lidhje të 

ndryshme në prodhimin, shitjen dhe 

shpërndarjen e mallrave.  

 Te dije kuptimin e menaxhimit logjistik dhe të 

marketingut Brenda proceseve të biznesit dhe 

po ashtu, të menaxhimit të zinxhirit të 

furnizimit,  

 studenti do të jetë më I pajisur për të trajtuar 

dhe kuptuar ekonominë e biznesit, 

marketingun dhe kurset ndërkombëtare. 

 



Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike,etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Salla mesimore me mundësi të errësimit, kompjuteri dhe projektori. 

 

Metodate vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

Përfundimtare për bëhet prej katër komponentëve: 

- Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë:1-10pikë 

- Kolokvium i Parë:1-20%(1-20pikë) 

- Punimi seminarik:1–20%(1–20pikë) 

- Provimi final:1-50%(1-50pikë) 

Vlerësiminë% Nota përfundimtare 
91-100 10       (ECTS–A) 
81–90 9       (ECTS- B) 
71–80 8       (ECTS - C) 
61–70 7       (ETCS - D) 
51–60 6       (ETCS - E) 
40- 50 5*     (ETCS –FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime 

-   Vijimi interajktivi ligjëratave, 

-   Pjesëmarrja në debate, 

-   Respektimi i kodit të mirësjelljes,etj. 

- Vijimi i orëve të ushtrimeve 

-  Perfundimi i detyrave 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 

Konsultime me mësimdhënësin 1 15 15 
Vizita punenëteren    

Seminare    

Koha e studimit vetanak 2 5 10 
Përgatitja përfundimtare për provim 5 8 40 
Koha e kaluar në vlerësim (teste,provim,etj)    

Projekte, prezantime,etj    

Vërejtje: 1ECTSkredi=25  orëangazhim, Ngarkesa 

totale: 

125 

  

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Hyrje në lende dhe prezentimi i syllabusit 2 Diskutime reth syllabusit 2 

2. Hyrje në Menaxhimin e Zinxhirit të 

Furnizimit dhe Strategjinë e Zinxhirit të 

Furnizimit 

 

2 

Pyetje dhe diskutime 2 

3. Analiza e Performancës së Zinxhirit të 

Furnizimit dhe forcat shtytese 

2 Pyetje dhe diskutime 

Rast studimi 

2 

4. Rrjeti i Shpërndarjes në Zinxhirin e 

Furnizimit dhe Dizajnin e Rrjetit 

2 Pyetje dhe diskutime 

Rast studimi 

2 



5. Rrjeti i Shpërndarjes në Zinxhirin e 

Furnizimit dhe Parashikimin e Kërkesës së 

Rrjetit dhe Planifikimin Agregat 

2 Shembuj dhe diskutime lidhur 

Me temat e ligjeruara 

2 

6. Inventarizimi i materialeve dhe modelet e 

furnizimit 

 

2 Shembuj dhe diskutime lidhur 

Me temat e ligjeruara 

Pergaditje rreth testit te pare 

intermediar 

2 

7. Testi i pare vleresues 2 Diskutim per Kolokuium 2 

8. Shitjet dhe planifikimi i Operacioneve 2 Pyetje dhe diskutim 2 

9. Sistemet e furnizimit 2 Pyetje, Shembuj dhe diskutime 2 

10. Modelet stokastike dhe kontratat e 

furnizimit 

2 Pyetje, Shembuj dhe diskutime 2 

11. Menaxhimi i marredhenieve me kliente 2 Pyetje, shembuj dhe diskutime 2 

12. Menaxhimi modern i furnizimit 2 Shembuj dhe diskutime 2 

13. Menaxhimi i kerkeses-plotesimi i 

urdheresave per blerje 

2 Shembujdhediskutime 2 

14. Menaxhimi i mallrave kthyese 2 Pyetje dhe diskutime 

Përgatitje për Testin final 

2 

15. Rikapitullim dhe pergaditje per provim 2 Diskutim rreth testit final 

dheprovimit 

2 
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Vërejtje: 
•Studentët duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe ti respektojë rregullat e institucionit. 

•Duhet të respektojnë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jenë të vëmendshëm në orët e 

mësimit. 

•Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 

•Në orëtetestimitnuklejohetpërdorimiitelefonave mobil.  

 


