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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FSHJM - Agrobiznes 

Titulli i lëndës: Projektet në Agrobiznes 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: trete 

Numri i orëve në javë: 2&2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Simestri –V-te 

Mësimëdhënësi i lëndës: Dr.sc Sadik Maloku 

Detajet kontaktuese:  sadikhmaloku@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës Investimet si faktor i politikës zhvillimore në 

kushtet e progresit teknologjik. Përkufizimi i 

investimeve. Llojet kryesore të investimeve dhe 

vendimeve investuese. Investimet kapitale. Procesi 

investues. Menaxhimi i fazës përgatitore të procesit 

investues. Hulumtimi i tregut. Zgjedhja 

teknologjike dhe zgjidhja teknike. Analiza e 

lokacionit dhe aspekteve ekologjike. Planifikimi i 

kapaciteteve prodhuese. Planifikimi i shpenzimeve. 

Planifikimi i mjeteve të nevojshme investuese. 

Plani dinamik i realizimit të projektit  investues. 

Burimet e financimit. Planifikimi i të hyrave. 

Përpilimi i pasqyrave financiare. Vlerësimi i 

efekteve financiare të projektit  investues. Vlerësimi 

i likuiditetit dhe rentabilitetit të projektit investues. 

Vlerësimi i efekteve ekonomiko-shoqërore të 

projektit investues (Cost –Benefit analiza). 

Menaxhimi i fazës së realizimit të projektit 

investues. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës “Projektet në agrobiznes” është që 

t’i pajisë studentet me njohuri teorike dhe t’i 

aftësojë për përpilimin, vlerësimin dhe realizimin e 

projekteve të ndryshme nga agrobiznesi.Pas 

përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të 

zhvillojë aftësi dhe do të jenë në gjendje: 

Të identifikojë projekte zhvillimore 

Të përpilojë projekte investuese 

T’i vlerësojë efektet financiare që gjeneron projekti 

T’i vlerësojë efektet ekonomike dhe shoqërore që i 

gjeneron projekti 

Të marrë vendime investuese 

Të menaxhojë  realizimin e projektit investues. 
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Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do 

të zhvillojë aftësi dhe do të jenë në gjendje: 

 Të identifikojë projekte zhvillimore 

 Të përpilojë projekte investuese 

 T’i vlerësojë efektet financiare që gjeneron 

projekti 

 T’i vlerësojë efektet ekonomike dhe 

shoqërore që i gjeneron projekti 

 Të marrë vendime investuese 

Të menaxhojë  realizimin e projektit investues. 

 

 

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 javë 45 orë 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 javë 30 orë 

Punë praktike 1 15 javë 15 orë 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5 15 javë 7.5 orë 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 15 javë 15 orë 

Detyra të  shtëpisë 0.5 15 7.5 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

1 15 javë 15 orë 

Përgaditja përfundimtare për provim 1 15 javë 15 orë 

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

   

Projektet,prezentimet ,etj    

Totali : 1 ECTS kredi=25  orë 
angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë 
angazhim gjatë semestrit 150 orë 

  150 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Ligjërata, diskutime, ushtrime, ekspedita , 

konsultime, projekte të pavarura, detyra shtëpie, 

kollokfiume, provime. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë (kolokvium): 20%, Seminaret ose 

angazhime  tjera: 10%, Vijimi i rregullt: 10%, 

Provimi final: 60%, Total: 100% 

Mjetet e konkretizimit/ TI: Kompjuterë, 

projektori, tabela, pajisjet laboratorike, etj 

 

Literatura bazë:    Zef Gjeta, Menaxhimi I ciklit të projekteve 

në bujqësi, 2005, UBT, Tiranë 
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 Mustafa, M., Menaxhimi i Investimeve, 

RIINVEST, Prishtinë, 2009 

 Adnan Rovçanin, Savremene metode ocjene 

efikasnosti investicija, 2000, Ekonomski 

fakulltet Universiteta u Sarajevu, Sarajevo. 

 

Literatura shtesë:    Doppler, W. (1996): Quantifying costs and 

benefits, Techniques of cost benefit analysis, 

Towards an  economic, social and 

environmental evaluation. In: UPTON, M. 

(edit.) Planning and appraising agricultural  

 

 

Java  

Java e parë: Hyrje ne projektet ne Agrobiznes 

Java e dytë: Monitorimi dhe kontrolli i projekteve ne AGB 

Java e tretë: Menaxhimi i integruar i projekteve 

Java e katërt: Dokumentimi i projekteve 

Java e pestë:   Organizimi i projekteve 

Java e gjashtë: Roli i Menaxhimit te projektit 

Java e shtatë:   Sfidat qe perballet Menaxheri 

Java e tetë:   Menaxhimi i Qellimit 

Java e nëntë:   Menaxhimi i Kohes 

Java e dhjetë: Kolokvium 

Java e njëmbedhjetë: Menaxhimi i Kostos 

Java e dymbëdhjetë:   Menaxhimi i Riskut 

Java e trembëdhjetë:     Menaxhimi i Burimeve Njerzore 

Java e katërmbëdhjetë:   Tregusit e Vlefeshmeris 

Java e pesëmbëdhjetë:    Menaxhimi i Kontratave 

 

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

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

e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

 
Ushtrimet 
 
Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Hyrje ne projektet ne Agrobiznes 

Java e dytë: Monitorimi dhe kontrolli i projekteve ne AGB 

Java e tretë:  Menaxhimi i integruar i projekteve 
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Java e katërt:  Dokumentimi i projekteve 

Java e pestë:   Organizimi i projekteve 

Java e gjashtë:  Roli i Menaxhimit te projektit 

Java e shtatë:  Sfidat qe perballet Menaxheri 

Java e tetë:   Menaxhimi i Qellimit 

Java e nëntë:  Menaxhimi i Kohes 

Java e dhjetë:  Inicimi i Projekteve  

Java e njëmbedhjetë:  Menaxhimi i Kostos 

Java e dymbëdhjetë:   Menaxhimi i Riskut, Vizita ne teren ne sektorin e 

projekteve ne fushen e projekteve ne Agrobiznes 

Java e trembëdhjetë:   Menaxhimi i Burimeve Njerzore, Hartim Projektesh ne 

grupe  

Java e katërmbëdhjetë:  Tregusit e Vlefeshmeris, prezentim projektesh  

Java e pesëmbëdhjetë:   Menaxhimi i Kontratave, prezentim projektesh 

 


