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Titulli i lëndës: “Etikë biznesi” 

Përshkrimi i 

lëndës 

Ky modul synon t’u jepë studentëve  njohuri të përgjithshme  për sjelljen etike  të 

biznesit, aspektet kryesore të etikës sëbiznesit, parimet e eikës, marrja e 

vendimeve etike në biznes, konfliktet në biznes, përfshirjen menaxheriale  të 

organizatave të biznesit, pergjejgshmerise sociale, etj. 

Objektivat e 

lendes 

 Të pajisë studentët me njohuri të rëndësishme mbi etikën brenda 

organizatave të biznesit; 

 Të analizojë parimet kryesore që qëndrojnë në themel të një vendimarrje 

etike dhe në këtë kuadër t’u japë njohuri studentëve lidhur me skemën e 

arsyetimit moral që përdorin organizatat me nivel të lartë etik; 

 Të njihen studentët me parimet bazë të etikës në lidhje me produktin, 

sjelljen e moralshme të biznesit në treg, kujdesin ndaj konsumatorëve dhe 

publikut në përgjithësi;  

 T’i informojë studentët në lidhje me praktikat më të mira dhe ato 

problematike të bizneseve në epokën e globalizmit. 

Rezultatet e 

pritshme 

Të jenë në gjendje të analizojnë situata konkrete të veprimeve, qëndrimeve, 

politikave 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 
Etikë Biznesi  Hysen Cela  Tiranë, 2005 
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PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore Orë L / S 

1 

 Historiku i etikës.(L) 

 C’është etika e biznesit dhe pse na nevojitet studimi i saj.  

( L) 

 Seminar për historikun e etikës.( S) 

 Seminar për studimin e etikës.( S) 

 

 L/2 S/2   

 

2 

 Konceptet  bazë të etikës dhe si ndikojne ato te biznesi dhe 

manaxherët. (L)  

 Komunikimi dhe etika në biznes.(L) 

 Seminar për konceptet bazë të etikës. ( S) 

 Seminar pë komunikimin në biznes( S) 

 L/2 S/2   
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3 

 Format e komunikimit brenda organizatës së biznesit. (L) 

 Parimet etike në biznes ( L) 

 Seminar për format e komunikimit.(S) 

 Seminar për parimet etike.(S) 

 L/2 S/2   

 

4 

 Kokurrenca dhe etia e biznesit në Shqipëri (L) 

 Etika e biznesit dhe modelet kryesore të  tregut ( L) 

 Seminar për kokurrencën e etikës së  biznesit( S) 

 Seminar për  etikën e  biznesit dhe modelet kryesore të  

tregut (S) 

 L/2 S/2   

 

5 

 Etika menaxheriale (L) 

 Cfarë progrmesh përdoren te  menaxhimit etik  si dhe  roli 

që ato luajne për të pasur një biznes të suksesshëm (L) 

 Seminar për etikën menaxheriale(S) 

 Seminar për programet e menaxhimit etik (S) 

 L/2 S/2   

 

6 

 Etika si një nga komponentët më të rëndësishme të 

Administratës publike.(L)  

 Etika si një nga komponentët më të rëndësishme të 

Administratës publike.(L)  

 Seminar për etikën në Administrat (S) 

 Seminar për etikën në Administrat (S) 

 L/2 S/2   

 

7 

 Respekti  përgjegjësia  dhe rezulatet. ( L)  

 Respekti  përgjegjësia  dhe rezulatet. ( L) 

 Seminar  për  respektin përgjegjësin dhe rezultatin (S) 

 Seminar  për  respektin përgjegjësin dhe rezultatin (S) 

L/2 S/2 

8 

 Kodi etikës për menaxherët ( L) 

 Standartet për praktik të shkëlqyer etike të një menaxheri 

(L) 

 Seminar për kodin e etikës (S) 

 Seminar për  standartet etike (S) 

 L/2 S/2   

 

9 

 Cfarë është etika e punës dhe  si behët vendimmarrja e 

etikës në vendin e punës.( L) 

 Cështjet etike , pronarët dhe puntorët (L) 

 Seminar për etikën e punë (S) 

 Seminar për cështjet etike (S) 

 L/2 S/2  

 

10 

 Konfliktet në biznes   (L) 

 Marja e vendimeve për zgjidhjen e konflikteve në biznes 

(L) 

 Seminar për konfliktet në biznes (S) 

 Seminar për zgjidhjen e konflikteve në biznes (S) 

 L/2 S/2   

 

11 

 Faktorët që ndikojnë në një sjellje etike (L) 

 Si ndikojnë këta faktorë te punonjësit e biznesit(L) 

 Seminar për  faktorët e sjelljes etike në biznes (S) 

 Seminar për faktorët e punonjësve të  biznesit (S) 

 L/2 S/2  
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12 

 Koncepti i marketingut etik dhe pse është i rëndësishëm ai 

(L) 

 Koncepti i marketingut etik dhe pse është i rëndësishëm ai 

(L) 

 Seminar për konceptin e marketingurt (S) 

 Seminar për konceptin e marketingurt (S) 

 L/2 S/2  

 

13 

 Manaxherët dhe konsumatorët (L) 

 Manaxherët dhe konsumatorët (L) 

 Seminar për manaxherët dhe konsumatorët(S) 

 Seminar për manaxherët dhe konsumatorët(S) 

L/2 S/2  

 

14 

 Cfarë është klima etike dhe pse nevojitet për biznesin(L) 

 Cfarë është klima etike dhe pse nevojitet për biznesin(L) 

 Seminar për klimën etike në biznes (S) 

 Seminar për klimën etike në biznes (S) 

 L/2 S/2 

15 

 Dallimet midis administrimit publik dhe administrartës 

publike( L)  

 Dallimet midis administrimit publik dhe administrartës 

publike. ( L)  

 Seminar për dallimin e administrimit publik dhe 

administratës publike (S)  

 Seminar për dallimin e administrimit publik dhe 

administratës publike (S) 

  

L/2 S/2 

Java Detyrë Kursi me Detyrim  

15 
 Administrimi publik faktor  në menaxhimin e burimeve 

njerzore. 

 

 


