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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme  

Lënda “Biznesi Ndërkombëtar” ka për qellim që tu 

ofrojë studentëve njohuri teorike dhe praktike 

lidhur më kushtet nën të cilat zhvillohen aktivitetet 

biznesore ndërkombëtare si dhe mënyrat dhe 

procedurat e zhvillimit të aktiviteteve biznesore 

ndërkombëtare. 

 

Pas përfundimit të kursit, studentet: 

- Do ti kuptojnë drejtë përmbajtjet e nocioneve të   

   ndryshme nga fusha e biznesit ndërkombëtar,  
- Do të kenë njohuri për kushtet nën të cilat  

   zhvillohen aktivitetet biznesore ndërkombëtare, 
- Do të kenë njohuri për llojet e ndryshme të 

operacioneve biznesore ndërkombëtare, 

- Do të jenë të aftë dhe të shkathtë që ti realizojnë 

operacionet e ndryshme biznesore ndërkombëtare, 

- Do të jenë në gjendje që ti parashohin rreziqet të 

cilave u ekspozohen gjatë zbatimit të 

operacioneve biznesore dhe të zbatojnë masa 

adekuate mbrojtëse, 

- Do të jenë kompetent në drejtimin e operacioneve   

   biznesore ndërkombëtare të subjekteve biznesore. 
Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla me mundësi të errësimit, 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 - 45 pikë 

-  Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

-  Kolokuiumi i dytë: 0 - 45 pikë 

 

 Provimi: 0 - 100 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, 
- 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 7 1 7 

Konsultime me mësimdhënësin 1 11 11 

Vizita pune në teren 6 1 6 

Seminare 3 3 9 

Koha e studimit vetanak 4 5 20 

Përgatitja përfundimtare për provim 6 8 48 

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 6 ECTS  
Kredi, studenti duhet të ketë 150 orë angazhim   

Ngarkesa 
totale: 

150 
 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Hyrje në Biznesin ndërkombëtar  Pyetje dhe diskutime   

  

2. Teoritë dhe Politikat e tregtisë së 

jashtme dhe të investimeve të huaja të 

drejtpërdrejta 

 Pyetje dhe diskutime   

  

3. Institucionet ekonomike 

ndërkombëtare në funksion të BN  

- Organizata Botërore e Tregtisë 

 Pyetje dhe diskutime  

  

4. - Organizata Botërore e Doganave 

- Oda tregtare ndërkombëtare 

 Pyetje dhe diskutime  

  

5. Integrimet ekonomike rajonale  Shembuj të IER dhe diskutime lidhur 

me përparësitë dhe kostot e integrimit  

 



  

6. Mjedisi biznesor ndërkombëtar  Vështrimi krahasues i faktorëve 

mjedisor të vendeve të ndryshme 

 

  

7. Tregjet e specializuara ndërkombëtare  Pyetje dhe diskutime  

  

8. Kolokviumi i Parë 

 

                      /  

  

9. Operacionet Biznesore 

ndërkombëtare 

 Shembuj dhe diskutime  

  

10. Operacionet Biznesore 

ndërkombëtare - vazhdim 

 Shembuj dhe diskutime 

 

 

  

11. Dokumentet e nevojshme në tregtinë 

ndërkombëtare 

 Pyetje dhe diskutime  

  

12. Procedurat doganore  Shembuj dhe diskutime   

  

13. Procedurat doganore - vazhdim  Shembuj dhe diskutime  

  

14. Financat e tregtisë ndërkombëtare 

- Financimi i tregtisë ndërkombëtare 

- Kushtet pagesave, instrumentet e  

  pagesave dhe garancitë 

 Pyetje dhe diskutime   

  

15. Kolokuiumi i dytë  

 

Përgatitje për kolokuium    
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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. 

• Duhet ta kenë ID kartelën me veti, kure testimit nuk mund ti nënshtrohet pa pas me veti ID kartelën. 

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

• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 
 


