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Qëllimi studimor i lëndës 

 

Rezultatet e pritshme 

Qëllimi i këtij kursi të prezantoj njohuritë aktuale se si 

bizneset mund të kenë sukses në një mjedis 

ndërkombëtar. Objektivi kryesor për këtë kurs është të 

rrisë ndërgjegjësimin dhe kuptimin e konteksgtit global 

në të cilin ne jetojmë dhe kompanitë operojne.  

Kjo kërkon që ju të kuptoni globalizimin, qëte dini 

aspektet politike, ekonomike, sociale, teknologjike, fizike 

te mjedisit, dhe ato ligjore,kushtet kulturore, historikel 

dhe fetare në mbarë botën. Ju do të jeni në gjendje për t'iu 

përgjigjur pyetje të tilla si: pse është gjendja aktuale 

ekonomike dhe politike e e vendeve te ndryshme ne 

raport me bizneset dhe vendin tone. Efekti i veprimit në 

një mjedis ndërkombëtar nga organizatat dhe menaxhimi 

në përgjithësi, dhe efekti i veprimit në vende te veçanta 

qe do të studiohen. Përveç kësaj për të zhvilluar një 

zotërim të mirë të koncepteve përkatëse dhe ideve, është e 

rëndësishme që ju të kuptoni implikimet praktike të asaj 

që është studiuar dhe do të jeni ne gjendje për të aplikuar 

atë që keni mësuar. Studentët do të jenë të vetëdijshëm 

rreth Politikave aktuale, ekonomike, dhe ngjarjeve 

shoqërore botërore 

Ky kurs ofron një bazë diagnostike dhe 

strategjike për praktikën e menaxhimit 

nderkombetar. Moduli eshte dizajnuar për 

profesionistë te ardhshem te menaxhimit dhe 

qëllimi i kursit është që të rrisë kapacitetin e 

për të menaxhuar dhe udhëhequr përtej 

kufijve, pra ne kontekst globa;  

Studentët do të mësojnë se si të përdorin 

burime të ndryshme për të gjetur informacion 

në lidhje me globalizmin  

Ne lidhje me aspekte politike,ekonomike, 

sociale, teknologjike, ligjore dhe kulturore në 

vende të veçanta.  

Studentët do të jenë në gjendje për të 

analizuar këtë informacion për të përcaktuar 

se si këto vende mund të paraqesin mundësitë 

e tërheqjes për kompanitë globale.  

Studentët do të jenë në gjendje të përdorin 

këtë informacion për të zhvilluar një kuptim 

të mirefillte dhe unik per karakteristikat e 

rajoneve të ndryshme nëpër botë.   



Përdorimi faktoreve cilësore dhe sasiorë, mundeson 

qe studentët të jenë në gjendje të përshkruajnë dhe 

të krahasojne kultura të vendeve të ndryshme. 

Studentët do të jenë në gjendje të shpjegojë se si 

këto dallime kulturore kanë të bëjnë me ndryshimet 

në praktikat e biznesit. 
 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla e pershtatshme per student,tabele, kompjuteri dhe projektori. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve: 

- Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-10 pikë 

- Kolokuiumi Parë: 0 - 15 pikë 

- Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

- Kolokuiumi i dytë: 0- 15 pikë  

- Pjesmarja ne komunikim interaktive 0-10 pike 

- Provimi: 0 - 50 pikë 

 

Vlerësimi në % 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 i ligjëratave, 

- Pjesëmarrja në debate, 

- Prtezantime te te arriturave 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

-  Vijimi i orëve të ushtrimeve 

-  Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3 15 45 

Punë praktike - - - 

Konsultime me mësimdhënësin 1 11 11 

Vizita pune në teren 6 1 6 

Seminare 3 3 9 

Koha e studimit vetanak 2 5 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 8 40 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 1 3 3 

Projekte, prezantime, etj 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë125 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

125 

 

 

Jav

a 

Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

MENAXHIMI NDERKOMBETAR  

- Njohja me lenden dhe syllabusin  

3 Hyrje-Menaxhimi Nderkombegtar  
- Njohja me formen e ushtrimeve 

2 



- Si konceptohet menaxhimi nderkombetar  

 
 

- Si konceptohet menaxhimi 

nderkombetar, shembuj 

 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017   

 

2. MENAXHMENTI, MENAXHIMI 

DHE MENAXHERI 

 

3 Shembuj konkret nga libri bazë 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 23-41 

 

3. ROLET DHE AFTËSITË E 

MENAXHERIT 

3 Shembuj konkret nga libri bazë 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 43-57 

 

4. KARAKTERISTIKAT E 

MENAXHERIT 

3 Komunimki interaktiv dhe perseritje 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 59-75 

 

5. GLOBALIZIMI, KULTURA DHE 

KOMUNIKIMI 

3 Shembuj konkret mbi gl;obalizimit 

dhe kultuat 

2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 77-100 

 

6. KULTURA, IDENTITETI DHE 

KOMUNIKIMI 

3 Format e komunikimit 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq  101-156 

 

7. ETIKA DHE KONFLIKETET NË 

BIZNES 

3 Rasdt konktet te nje menaxheri etik 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 159-208 

 

8 Testi i Parë  Konsultimi mbi testin e Pare  

9. STRATEGJITË GLOBALE NË 

BIZNES 

3 Shembuj konkret nga libri bazë 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 210- 

 

10. OPCIONET E HYRJES NË TREGUN 

GLOBAL 

3 Shembuj konkret nga libri bazë 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017 fq 231-258 

 

11. ZGJIDHJA E KONTESTEVE 

EKONOMIKE 

3 Raste konkrete te kontesteve dhe 

zgjedhja e tyre 

2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 261-289 

 

12. MENAXHIMI I KAPITALIT 

INTELEKTUAL, MENAXHMENTI 

GLOBAL I BURIMEVE NJERËZORE 

3 Shembuj konkret nga libri bazë 2 

 “Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 279-286 

   

13. MENAXHIMI I TALENTEVE 

PUNËT E NEVOJSHME, 

3 Ushtrime nga literatura baze 2 



PËRFORMANCA DHE SHPERBLIMI 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017 fq 289-332 

 

14. LIDERSHIPI DHE MENAXHIMI I 

KARRIERËS 

3 Diskutime te hapura mbi temen 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017  fq 266-401 

 

15. MENAXHIMI I KOHËS 

MENAXHIMI I HAPËSIRAVE TË 

PUNËS 

3 Shembuj konkret nga libri bazë 2 

“Bazat e menaxhimit nderkombetar” 

Artan Nimani,  2017   fq 405-445 
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Vërejtje:  

 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  

 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit/ID në teste dhe provim  

 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti respektoj rregullat e parashtruara nga 

mesimdhenesi I lendes  

 


