
Titulli i lëndës: “Sjellje organizative” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Ky modul synon të pajisë studentët me njohuri të përgjithshme mbi faktorët individual 
të sjelles, si: vlerat, qëndrimet, personaliteti, perceptimi, kultura kombëtare, të mesuarit 
si dhe të faktorëve të organizatës si kultura organizative, përdorimi i pushtetit, 
koalicionet, komunikimi, organizimi i punës në grup, projektimi i punës etj me qëllim 
motivimin e punonjësve për një produktivitet të lart dhe kënaqësi maksimale të tyre në 
punë. 

Objektivat e 
lëndës 

 Të pajisen stdentët me njohuritë bazë të nevojshme për të shpjeguar në mënyrë 
racionale sjelljen e punonjësve në organizat në pozicionin e manaxherit. 

 Të orjentohen studentët  në përdorimin e teknikave të analizës  dhe parashikimit të 
sjelljes 

 Të aftësohen studentët për të zbatuar  në praktikën e biznesit njohuritë e fituara në 
nivelin akademik 

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 %. 

Literatura e 
detyruar 

Mimoza Kasimati “Sjellje organizative”Tiranë, 2005 

Literatura e 
rekomanduar 

Lunthas “Organizational Behavior” 3d edition 7th edition. 
Kreitner,A Kinicki ”Organizational behavior”,5th internacional edition 

Materiale nga internet ne anglisht dhe shqip per lenden sjellje organizative 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Sjellja organizative dhe disiplinat e tjera .Metodat e studimit  në sjelljen organizative. ( L) 
Vlerësimi i rezultatetve të studimit. ( L) 
Seminar për  sjelljen organizative  dhe disiplinat e tjera.(S) 
Seminar për vlerësimin e rezultateve të studimit.(S) 

2 

 Një model i përgjithshem i studimit të sjelles në punë .Njohuri për individin. ( L) 
Variablat individuale të pavarur Variablat kryesore të varuar. Karakterisitkat   biografike. ( L) 
Seminar për modelin e përgjithshëm të sjelljes në punë.(S) 
Seminar për  variablat individuale të varura dhe të pavarura.(S) 

3 
Karakteristikat e vlerave. Rëndësia e  vlerave për sjelljen oranizative , Hierarkia e vlerave. ( L) 
Qëndrimet në punë (Kënaqësia në punë efektet të kënaqësisë përkushtimi ndaj organizatës).(L) 



Seminar për karakteristikën e vlerave.(S) 
Seminar për qëndrimet në punë.(S) 

4 

 Ciëlsitë e personalitetit  .Faktrorët që ndikojnë në formimin e personalitetit.( L) 
Përshtatja e personalitetit me vendin e punës. ( L) 
Seminar për  cilsëitë e personalitetit  dhe faktorët që ndikojnë në formimin e tij.(S) 
Seminar për  përshtatjen e peronalitetit me vendin e punës.(S) 

5 

Perceptimi ,faktorët e jashtëm , faktorët e brendëshem. Perceptimi i personave Menaxhimi i 
prështypjes. (L) 
Teoria e atribunimit ,përgjithesime në gjykimin e të tjreve ( L) 
Seminare për personalitetin dhe faktorët e tij.(S) 
Seminar për teorinë e atribunimit.(S) 

6 

Etika si koncept. Etika  dhe rëndësia  në Administratën  publike Kuadri ligjor i Etikës.  (L) 
Kuadri ligjor i Etikës.  (L) 
Seminar për etikën si koncept dhe rëdësin e saj në Administratën publike.(S) 
Seminar për  kuadrin ligjor të Etikës.  S) 

7 

 Teoritë në lidhje  me etikën  dallimi midis administrimit publik dhe adminiistratës publike. ( 
L) 
Teoritë në lidhje  me etikën  dallimi midis administrimit publik dhe adminiistratës publike. ( L) 
Seminar për teoritë në lidhje me etikën.(S) 
 Seminar për teoritë në lidhje me etikën.(S) 
 

8 

Cfarë është një grup.Arsyet  përse njerëzit  bashkohen në grup. ( L) 
Cilat janë konceptete bazë të sjelljes në grup. ( L) 
Seminar për  konceptin e grupit  dhe4 arsyet pse bashkohen.(S) 
Seminar për konceptet bazë të sjelljes në grup.(S) 

9 

Cfarë është komunikimi,qëllimet e komunikimit,llojet e komunikimit në organizat.(L) 
Komunikimi në organizat,mënyrat e shkëmbimit t ëinformacionit  
(L) 
Seminar për   konceptin e komunikimit qëllimet dhe llojet e tij në organizat.(S) 
Seminar për  komunikimin në organizat si dhe mënyrat e shkëmbimit të informacionit.(S) 

10 

Cfarë është lidershipi tre karakterisitkat  kryesore që lideret e sukseshem kanë.( L) 
Cilësitë e udhëheqësit.Parimet e Lidershipit dhe gjashët fjalët kryesore  të tij. ( L) 
Seminar për konceptin e lidershipit dhe tre karakteristikat e tij.(S) 
Seminar për  cilësitë e udhëheqësit dhe parimet e tij.(S) 

11 

Funksionet e kulturës së organizatës .( L) 
Roli i udhëheqjes  në modelimin  riforcimin e kulturës Shoqërimin organizativ,ndryshime të 
kulturës së organizatës.(L) 
Seminar për funksionet e kulturës në organizat.(S) 
Seminar për rolin e udhëheqjes në modelimin , shoqërimini organizativ.(S) 

12 

Koncepti i pushtetit. ( L) 
Koncepti i pushtetit. ( L) 
Seminar për konceptin e pushtetit.(S) 
Seminar për konceptin e pushtetit.(S)  

13 

Organizimi i pushtetit, pesë moonopolet që kufizojnë liritë sipas carl Fredich  si dhe ndarja e 
pushtetit sipas  Montesje. (L) 
Organizimi i pushtetit, pesë moonopolet që kufizojnë liritë sipas carl Fredich  si dhe ndarja e 
pushtetit sipas  Montesje. (L) 
Seminar për organizimin e pushtetit.(S) 



Seminar për organizimin e pushtetit.(S) 

14 

Motivimi, teoria e tre nevojave, Karaktreistikat e punës. ( L) 
Motivimi, teoria e tre nevojave, Karaktreistikat e punës. ( L) 
Seminar për  motivimin në punë dhe teorinë e tre nevojave.(S) 
Seminar për  motivimin në punë dhe teorinë e tre nevojave.(S) 

15 

 Modeli i karakteristikave të punës .Grupet e punës  grupet e pavarura  grupert e cilësisë. (L) 
Modeli i karakteristikave të punës .Grupet e punës  grupet e pavarura  grupert e cilësisë. (L) 
Seminar për modelin e karakteristikave të punës.(S) 
Seminar për modelin e karakteristikave të punës.(S) 

Java DETYRË   KURSI – DETYRIM 

15 Një punimi akademik në sjelljen organizative 

 


