
Titulli i lëndës: “Manaxhim i Burimeve Njerzore” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Ky modul synon që t’u jap studentëve konceptet bazë për Manaxhimin e Burimeve 
njerëzore. Përmes këtij kursi studentët njihen me proceset, praktikat dhe sistemet që 
përfshihen në monentin që organizatat punësojnë burime njerëzore. Studentët do të 
prezantohen me parime dhe vendime në fushat të ndryshme të MBNJ si: analiza dhe 
organizimi i punës, rekrutimi, seleksionimi, trajinimi, vlerësimi i performancës, perfitimet, 
shpërblimet, dhe mardhëniet e punës. 

Objektivat e 
lëndës 

 Të transmetoj njohuri mbi funksionin dhe praktikat e Manaxhimit të Burimeve 
Njerëzore. 

 Të testoj aplikueshmërinë e këtyre njohurive duke i përdorur si bazë për të kuptuar 
vendimet, politikat dhe praktikat e burimeve njerëzore. 

 Të inkurajojë studentët  të reflektojnë mbi mundësitë dhe sfidat me të cilat do të 
përballen  në një të ardhme shumë të afrët  si profesionisët të MBNJ, ose punonjws 
ndaj të cilëve aplikohen vendime lidhur me praktikat e MBNJ 

 Të kuptonjë rolin e funksionimit të MBNJ në organizat 

Rezultatet e 
pritshme 

 Të jenë në gjendje të analizojnë situata konkrete të veprimeve, qëndrimeve, p;litikave 
të individëve bizneseve, et., nga këndvështrimi i etikës dhe përfitimeve që sjell kjo 
mënyrë të menduari dhe gjykuari në biznes, shoqëri, shtet, etj.; 

 Pajisja e studentëve me konceptet e reja, analizat dhe aplikimet dhe metodën e punës 
në grup.  

Mënyra e 
vlerësimit 

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

 Provimi përfundimtar 70 %. 
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PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Manaxhimi shkencor dhe ndikimi i tij në MBNJ. Si dhe teoria e sistemeve dhe teoria e kapitalit 
human ( L) 
Dalllimi midis koncepteve”Manaxhimi i Personelit” dhe Manaxhimi i MBNJ. ( L) 
Seminar për manaxhimi shkencor dhe ndikimi i tij në MBNJ (S) 
Seminar për.dalllimi midis koncepteve”Manaxhimi i Personelit” dhe Manaxhimi i MBNJ (S) 

2 

Departamenti i BNJ si dhe rolet e tij( L) 
Stafi i departamentit BNJ si dhe praktikat shqiptare për stafin e tij ( L) 
Seminar për departamentin  i BNJ si dhe rolet e tij.(S) 
Seminar për stafin e departamentit BNJ si dhe praktikat shqiptare për stafin e tij.(S) 

3 
Ndikimi i mjedisit politiko- juridik dhe atij socila-kulturor  si dhe mjedisi i brendshëm i MBNJ. ( 
L) 
Kultura e organizatës dhe ndikimi i saj n ëMBNJ.(L) 



Seminar për ndikimin i mjedisit politiko- juridik dhe atij socila-kulturor  si dhe mjedisi i 
brendëshëm i MBNJ (S) 
Seminar për kulturën e organizatës dhe ndikimi i saj në MBNJ (S) 

4 

Objektivat e organizimit të punës si dhe trajnimit të rregullimit të detyrave të punës.( L) 
Përcaktimi i kushteve të punës. ( L) 
Seminar për objektivat e organizimit të punës si dhe trajnimit të rregullimit të detyrave të punës.(S) 
Seminar për  përcaktimin e kushteve të punës.(S) 

5 

Rëndësia dhe analiza e procesit të punës si dhe përmbajtja e përshkrimit të saj. (L) 
Nevoja për rishikim dhe komunikim për analizën e punës ( L) 
Seminare për rëndësinë dhe analizën  e procesit të punës si dhe përmbajtja e përshkrimit të saj.(S) 
Seminar për nevojën e  rishikimin  dhe komunikimit për analizën e punës (S) 

6 

Rëndësia e planifikimit të BNJ si dhe planifimimi strategjik i tij.  (L) 
Procesi i planifikimit të nevojave të BNJ sii dhe manaxhimi i karrierës ( L) 
Seminar për.rëndësinë e planifikimit të BNJ si dhe planifimimi strategjik i tij (S) 
Seminar për procesin  e planifikimit të nevojave të BNJ si  dhe manaxhimi i karrierës.(S) 

7 
Rekrutimi dhe procesi i tij (L) 
Rekrutimi dhe procesi i tij (L) 
Detyrë kursi  (S/2) 

8 

Rekrutimi dhe seleksionimi strategjik. ( L) 
Rekrutimi dhe seleksionimi strategjik. ( L) 
Seminar për rekrutimin dhe procesi i tij .(S) 
Seminar për rekrutimin dhe seleksionimi strategjik (S) 

9 

Përfitimiet e punonjësve si dhe zhvillimi historik i tj.(L) 
Llojet kryesore të përfitimeve  objektivat  si dhe roli i përfitimive sociale.(L) 
Seminar për përfitimiet e punonjësve si dhe zhvillimi historik i tj  .(S) 
Seminar për llojet kryesore të përfitimeve  objektivat  si dhe roli i përfitimive sociale .(S) 

10 

Marrëdhiet e punës .( L) 
Zhvillimi historik i  lëvizjes sindikaliste si dhe tendencat e antarësimit në sindikata  karakterisitkat 
e saj ( L) 
Seminar për marrëdhiet e punës (S) 
Seminar për zhvillimin historik të  lëvizjes sindikaliste si dhe tendencat e antariësmit në sindikata  
karakterisitkat e saj (S) 

11 

Funksionet dhe objektivat e sindikatave.( L) 
Struktura e sindikatave.(L) 
Seminar për funksionet dhe objektivat e sindikatave (S) 
Seminar për strukturën e sindikatave.(S) 

12 

Kontratat kolektive  si dhe marrëveshja e saj. ( L) 
Elementete e kontratës ndërmjet  sindikatës dhe Manaxhimit si dhe konfliktete ndërmjet tyre. (L) 
Seminar për kontratën  kolektive  si dhe marrëveshjen e saj.(S) 
Seminar për elementete e kontratws ndërmjet  sindikatës dhe Manaxhimit si dhe konfliktet 
ndërmjet tyre.(S) 

13 
Të drejtat e Manaxhimit si dhe procedurat e ankesave. ( L) 
Të drejtat e Manaxhimit si dhe procedurat e ankesave. ( L) 
Seminar për të drejtat e Manaxhimit si dhe procedurat e ankesave .(S) 

14 DETYRË   KURSI – DETYRIM  (Plan Biznesi i një firme) 



15 

Shteti dhe marrëdhëniet e punës si dhe disilplina në punë.  ( L) 
Shteti dhe marrëdhëniet e punës si dhe disilplina në punë.   ( L) 
Seminar mbi Shteti dhe marrëdhëniet e punës si dhe disilplina në punë. S 
Seminar mbi Shteti dhe marrëdhëniet e punës si dhe disilplina në punë. S 

Java  DETYRË   KURSI – DETYRIM  

VII Planifikimit të nevojave të BNJ si  dhe manaxhimi i karrierës 

 


