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Qëllimi studimor I lëndës Përfitimet e studentit 
Lënda synon të ilustrojë karakteristikat dhe 

mundësitë në lidhje me menaxhimin e zinxhirit të 

furnizimit të integruar (SCM) Brenda një sistemi 

ekonomik. Analiza fokusohet në menaxhimin e 

prodhimit, komercial dhe të shpërndarjes së mallrave 

dhe lejon evidentimin e zhvillimit të (outsourcing) 

transferit logjistik dhe rolin strategjik të marrë nga 

operatorët logjistikë të palëve të treta. Qasja 

metodologjike e ndjekur është ajo e menaxhimit të 

zinxhirit furnizues dhe kanaleve të shpërndarjes 

(komerciale dhe logjistike),  ku kompania është 

pozicionuar Brenda një sistemi të marrëdhënieve 

produktive, komerciale dhe të shpërndarjes në skajet 

e përparme dhe të pasme të zinxhirit të furnizimit. 

Kursi studion marrëdhëniet klient-furnizues, rrjetet 

komerciale dhe logjistike (kanalet e shpërndarjes), 

strategjitë e lojtarëve të ndryshëm ne treg, teknikat 

për optimizimin dhe menaxhimin e flukseve fizike 

(mallrave) dhe informacionit (TIK). Duke përdorur një 

qasje të studimit të rastit, lënda do të shqyrtojë edhe 

disa shembuj të përsosmërisë në bizneset dhe 

modelet organizative. 

Në  fund tëkursit, 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 jete 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 dhepoashtu, 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 mundësitë 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 aktivitetinë orë:1-10pikë 

- KolokviumiParë:1-20%(1-20pikë) 

- Punimiseminarik:1–20%(1–20pikë) 

- Provimifinal: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) 

Obligimetestudentit: 

Ligjërata Ushtrime 

-   Vijimi interajktiv I 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 javë 30 orë 

Ushtrime 2 15 30 

Punëpraktike    

Konsultimememësimdhënësin 1 15 javë 15 orë 

Vizitapunenëteren    

Seminare 1 15 javë 15 

Kohaestudimitvetanak    

Përgatitjapërfundimtarepërprovim 1 15 javë 15 

Kohaekaluarnëvlerësim(teste,provim,etj) 1 15 Javë 15 

Projekte,prezantime,etj 1 5 5 

Vërejtje: 1ECTSkredi=25  orë angazhim, p.sh nëse lënda ika 5 

ECTS 

kredistudentduhettëketëangazhimgjatë semestrit150orë 

Ngarkesa 

totale: 

125 

  

Java Ligjërata Ushtr

ime 
1. Tema Orë

t 

Tema Orët 
Hyrje në lende dhe prezentim i syllabusit 2 Pyetje dhe diskutime rreth 

syllabusit 

2 

2. Logjistika dhe Distribuimi, rrjedha e 

materialeve dhe informacionit 

 

2 

Pyetje dhe diskutime 2 

3. Avantazhet krahasuese perms logjistikes 2 Pyetje dhe diskutime 

Rast studimi 

2 

4. Startegjit e logjistike dhe marketingu 2 Pyetje dhe diskutime 

Rast studimi 

2 



5. Faktoret ndikues ne menaxhimin e 

logjistikes dhe distribuimit 

2 Shembuj dhe diskutime lidhur 

Metemat e ligjeruara 

2 

6. Inventarizimi i materialeve dhe modelet e 

furnizimit 

 

2 Shembuj dhe diskutime lidhur 

Metemat e ligjeruara 

Pergaditje rreth testit te pare 

intermediar 

2 

7. Testi i pare vleresues 2 Diskutim per Kolokuium 2 

8. Sistemet e logjistikes 2 Pyetje dhe diskutim 2 

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

10. Modelet stohastike dhe kontratat e 

furnizimit 

2 Pyetje, Shembuj dhe diskutime 2 

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

12. Menaxhimi modern i logjistikes dhe 

distribuimit 

2 Shembuj dhe diskutime 2 

13. Menaxhimi i kerkeses-plotesimi I 

urdheresave per blerje 

2 Shembuj dhe diskutime 2 

14. Menaxhimi i mallrave kthyes 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, student duhet t'I përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 

•Nëorëtetestimitnuklejohetpërdorimiitelefonavemobil.  


