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ECTS kredi 

 
5 Semestri IV 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, ushtrime,punime seminarike,konsultime,teste. 

Konsultime  

 
Mësimdhënësi 

Dr.Sc.Behxhet Brajshori e-mail bbrajshori@hotmail.com 

Tel. 044507018 

 
Asistenti 

 e-mail  

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale të 
paraqesë kompleksitetin e zhvillimit dhe rritjes së 
një biznes të ri ,duke përfshirë edhe vlerësimin e 
përparësive dhe dobësive,shanseve dhe 
kërcënimeve të cilat e rrethojnë ambientin 
biznesor.Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet 
teorike dhe praktike në fushën e ndërmarrësis dhe 
ndërmarrjeve të vogla,testimin e 
ideve,inovacioneve,vlerësimin e 
mundësive,blerësit,planet biznesore,tregun,E-
tregun dhe fillimin  e investimeve të përbashkëta. 

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e 
nevojshme për një ndërmarrës të suksesshëm.Ata 
do të analizojnë aspekte specifike me të cilat do të 
ballafaqohen gjatë zhvillimit të ndërmarrësis dhe 
do të  fitojnë shkathtësi të nevojshme në 
menaxhimin e   resurseve në mënyrë efiçiente. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

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

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 



Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Një punimi seminarikë 
 
 
 
 
 
Kollokviumi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Testi përfundimtarë për provim 

Vlerësimi në % 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% të pikëve 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 notës 
përfundimtare (nëse 
testi i provimit është 
pozitiv)vetëm në 
provimin e parë pas 
përfundimit të 
ligjëratave. 

 

  

  

  

  

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Studenti duhet të jetë i rregulltë 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 për bashkëpunim . 

 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 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 javë 30 orë 

Ushtrime 2 15 javë 30 orë 

Punë praktike    

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 15 javë 15 orë 

Ushtrime në terren    

Seminare 1 15 javë 15 orë 

Detyra të shtëpisë    

Koha e studimit vetanak 2 10 javë 20 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 15 Javë 15 

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 5 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
125 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Njohje me lëndën, çka është 
ndërmarrësia, definicionet, 
ndërmarrësia  si teknologji sociale, 
kush është ndërmarrës, sjelljet e 
ndërmarrësve, dëshira për biznes 
etj, çka janë ndërmarrësit? 

2 Pyetje për diskutim 2 

  

2. Aaliza dhe hulumtimi i tregut, 
identifikimi i mundësive, 
kreativiteti , inovacioni, zgjidhja e 
problemeve, inkurajimi i 
kreativitetit, burimet e mundësive 
inovative. 

2 Pyetje për diskutim dhe shembuj 2 

  

3. Studimi i fizibilitetit, procesi i 
fizibilitetit, veteanaliza, plani i 
veprimit. 

2 Shembuj 2 

  

4. Testimi i idesë ndërmarrëse, blerësi 
perspektiv. 

2 Shembuj 2 



  

5. Plani i biznesit, industria dhe 
analiza e “ambientit” të biznesit. 

2 Shembuj plani i biznesit 2 

  

6. Plani i marketingut, plani financiar. 2 -Shembuj 2 

  

7. Plani i prodhimit, plani dhe format 
organizative, plani operativ. 

2 Shembuj 2 

  

8. Kollokviumi  
-Konsultime 

2 
 

 2 

  

9. Përgaditu dhe nisu, Menaxhimi i 
ndermarrjes nisja me kembe te 
mbare, ndertimi i biznesit. 

2 -Shembuj praktik,  interaktivitet 2 

  

10. Stili i menaxhimit, resurset 
njerezore, njerez te duhur 

2 Shembuj dhe interaktivitet 2 

  

11. Stili i menaxhimit, resurset 
njerëzore, njerëz të duhur, 
menaxhimi i inventarizimit, 
menaxhmenti financiar, krediti. 

2 Pyetje për diskutim, shembuj. 2 

  



12. Mundesite e biznesit 
nderkombetar, Zgjerimi dhe 
ndryshimi i menaxhmentit 

2 Shembuj dhe diskutime 2 

  

13. Menaxhimi i potencialeve 
njerezore (planifikimi i 
potencialeve njerezore, burimi dhe 
metodat e pranimit te punetoreve), 
-Motivmimi dhe udheheqja 
(motivimi, udheheqja, menaxhimi i 
dijes). 
-Kontrolli dhe vleresimi (kuptmi i 
kontrollit, efektiviteti i kontrollit, 
menaxhimi i cilesise totale, trendet 
ne kontrollin financiar) 

2 shembuj 2 

  

14. Financimi, problemet, kuptimi dhe 
format e financimit. 
-Struktura financiare (vertikale dhe 
horizontale). 
-Shpenzimet dhe menaxhimi 
ishpenzimeve. 
-Kuptimi dhe llojet e shpenzimeve 

2 -Shembuj dhe diskutime 2 

  

15. Raporti ndermjet shpenzimeve dhe 
efekteve (harmonizimi i tyre ). 
-Pika e mbulimit. 
-Menaxhimi i shpenzimeve. 
-Pergaditje për provim 

2 Shembuj dhe konsultime për provim 2 

  

 

LITERATURA 

Dr.Emeric Solymossy,Dr.Safet Merovci,”NDËRMARRËSIA”,Universiteti i Prishtinës,Fkulteti Ekonomik. 
Djuro HORVAT,Zeljko Tinter-“NDERMARRESIA”,Kolegji Universitar “VIKTORIA &Instituti i Hulumtimeve 
shkencore,Prishtine ,2008. 
Interneti. 
-Danda,MASHT,”Ndermarresia”2011 

VËREJTJE 

 

 



Vërejtje për studentin: 

 

 

 


