
Titulli i lëndës : “Manaxhim Biznesi” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Ky modul ka si synim kryesor të pajisë studentët me njohuri bashkëkohore në fushën e 
menaxhimit të organizatave.Njohurite themelore do te thellohen me tej nga studentet ne 
ne vitet e mevonshme, ne fusha te tilla menaxheriale si psh: menaxhimi i burimeve 
njerezore, sjellja organizative, menaxhimi i operacioneve, menaxhimi strategjik etj. Duke 
u bazuar ne kete menyre konceptimi, programi i lendes perfshine njohuri te 
domosdoshme mbi konceptin e menaxhimit dhe rolin e tij ne shoqeri, paraqitjen e sfondit 
historik te zhvillimit te shkencave menaxheriale, kriteret per identifikimin e aktiviteteve 
menaxheriale, shqurtimin e raportit menaxher-organizate, identifikimin dhe sqarimin e 
funksioneve baze menaxheriale (planifikim, organizim, udheheqje & motivim , kontroll). 

Objektivat e 
lendes 

 Te pajise studentet me njohurite baze mbi rolet dhe funksionet e nje menaxheri ne nje 
organizate biznesi 

 Te analizoje ne menyre te detajuar mjedisin ne te cilin operojne organizatat meqellim 
qe vendimet manaxheriale te jene me nje nivel te larte efektiviteti manaxherial 

 Te orientoje studentet qe te dine te perdorin ne menyre racionale teknikat ndihmese 
ne funksion te permiresimit te cilesise se manaxhimit 

 Te aftesoje studentin qenjohurite e fituara gjate keti kursi ti perdore ne funksion te 
formimit te tij dhenjekohesisht te orientohet me sukses ne praktikat e bizensit.  

Rezultatet e 
pritshme 

 Kuptimi logjik i koncepteve baze mbi menaxhimin dhe rolin e tij ne raport me 
organizaten dhe shoqerine ne teresi 

 Kuptimi i elementeve perberes te punes menaxheriale  

 Kuptimi i funksioneve menaxheriale dhe i lidhjes ndermjet tyre  

 Konsolidimi i njohurive baze, me qellim yhvillimin e tyre te metejsfem ne lende te 
tjera menaxheriale  

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

Shyqyri Llaci “Menaxhimi”,Tirane 2006. 
Shyqyri Llaci,”Menaxhim” UshtrimedheRasteStudimore,Tirane 2006. 
 

Literatura e 
rekomanduar 

Samuel Certo, “Modern Management”,10th edition,Prentice-Hall,2007 
 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Kuptimi, rendesia dhe domosdoshmeria e menaxhimit. Natyra e menaxhimit Hierarkia dhe 
funksionet menaxheriale.L 

Si behen njerezit menaxhere.  Aktiviteti i specialistit dheaktiviteti menaxherial .L 
Rolet dhe aftesite e menaxherit..Eficenca , efektiviteti dhe produktiviteti.L 
Seminar si behen njerezit menaxhere.S 
Seminar  për eficencën , efektivitetin dhe produktivitetin S 



2 

Lindja e shkollave te menaxhimit.L 
Shkolla klasike, shkolla e sjelljes, shkolla kuantitative.L 
Teorite moderne te menaxhimit.L 
Seminar për Lindjen e shkollave te menaxhimit.S 
Seminar për Shkollën klasike, shkollën e sjelljes dhe shkollën kuantitative.S 

3 

Aktiviteti ne raport me efektivitetin L 
Identifikimi i punes menaxheriale.L 
Analiza e roleve dhe menaxhimi i kohes.L 
Seminar për identifikimin e punes menaxherialeS 
Seminar për analizën e roleve dhe menaxhimin e kohes S 

4 

Mjedisi i jashtem i organizatave te biznesit.L 
Evlouimi i rolit te biznesit ne shoqeri , pergjegjesite sociale te bznesit.L 
Biznesi dhe roli i tij ne zhvillimin e vendit , diapazoni i pergjegjesive sociale.L 
Seminar për rolin e biznesit ne shoqeri  dhe pergjegjesite sociale te tij.S 
Seminar për diapazonin  e pergjegjesive sociale.S 

5 

Teorite e organizimit , faktoret qe organizojne strukturen organizative.L 
Lidhjet midis aktiviteteve te organizates.L 
Sjellja e rolit (Bazuar ne pozite ).L 
Seminar për lidhjet midis aktiviteteve te organizates.S 
Seminar për sjelljen e rolit.S 

6 

Prirjet ne stilin menaxherial , faktoret organizative.L 
Variantet ne stilin menaxherial.L 
Ndikimi i kultures kombetare , asertiviteti.L 
Seminar për variantet ne stilin menaxherial.S 
Seminar për ndikimin e kultures kombetare, asertiviteti.S 

7 

Rendesia dhe natyra e planifikimit. Hierarkia e planeve. Klasifikimi i planeve.L 
Kordinimi dhe integrimi ne kohe i planeve. Planet situacionale.L 
Etapat e planifikimit efektive.L 
Seminar për klasifikimin e planeve.S 
Seminar për koordinimin dhe integrimin ne kohe të planeve.S 

8 

Menaxhimi i procesit te planifikimit me ane te objektivave.L 
Teknikat ndihmese ne procesin e planifikimit.L  
Funksioni menaxherial i organizmit, procesi i organizimit dhe parimet e tij. Rast studimi.L 
Seminar për menaxhimin  e procesit te planifikimit me ane te objektivave.S 
Seminar për menaxhimin e faktoreve qe ndikojne ne proçesin e planifikimit.S 

9 

Faktoret qe percaktojne strukturen e organizimit.L  
Ndarja e punes. Departamenizimi.L 
Diapazoni i menaxhimit.L 
Seminar për ndarja e punes dhe departamenizimi S 
Seminar për Diapazonin e menaxhimit.S 

10 

Klasifikimi dhe tipet e strukturave organizative.L 
Natyra e vendimeve , tipet dhe kushtet ne te cilat merren vendimet.L 
Procesi i vedimmarrjes , delegimi i vendimmarrjes.L 
Seminar për natyrën e vendimeve , tipet dhe kushtet ne te cilat merren vendimet.S 
Seminar për proçesin e vedimmarrjes , delegimi i vendimmarrjes.S 

11 
Metodat ndihmese ne marrjen e vendimeve.L 
Rregullat e marrjes se vendimeve ne kushtet e pasigurise , marrja e vendimeve ne grup.L 
Natyra e motivimit dhe evolimi i tij historik.L 



Seminar për Rregullat e marrjes se vendimeve ne kushtet e pasigurise dhe marrja e vendimeve ne 
grup.S 

Seminar për natyrën  e motivimit dhe evolimin e tij historik.S 

12 

Perfitimet ne pune dhe motivimi , teorite e motivimit.L 
Strategjite e manaxherve per rritjen e motivimit.L 
Strategjite e manaxherve per rritjen e motivimit.L 
Seminar për perfitimet ne pune, motivimi dhe teorite e motivimit.S 
Seminar për strategjite e manaxherëve per rritjen e motivimit.S 

13 

Natyra dhe rendesia e udheheqjes. L 
Udheheqja dhe menaxhimi.L 
Stilet e udheheqjes.L 
Seminar për udheheqjen dhe menaxhimin.S 
Seminar për stilet e udheheqjes.S 

14 

Teorite e para te udheheqjes.L 
Teorite situacionale te udheheqjes.L 
Teorite situacionale te udheheqjes.L 
Seminar për teorite e para te udheheqjes.S 
Seminar për teorite situacionale te udheheqjes.S 

15 

Natyra dhe rendesia e kontrollit. Lljojet e tij. L 
Procesi i kontrollit.L 
Parimet e kontrollit efektiv, menaxhimi i kontrollit.L 
Seminar për procesin e kontrollit.S 
Seminar përparimet e kontrollit efektiv dhe menaxhimin e kontrollit.S 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

XIII  Menaxhimi i faktoreve qe ndikojne ne proçesin e planifikimit 

 


