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Përshkrimi i lëndës 

Menaxhimi i investimeve dhe projekteve  paraqet 
një integrim të planifikimit, analizës dhe 
vlerësimit të investimeve dhe menaxhimit  të 
projekteve përkatësisht ciklit të projektit duke u 
përqendruar në investimet reale për dallim nga 
investimet financiare që trajtohen të lëndët e tjera. 
Kuptimi i projektit. Kuptimi i investimeve dhe 
procesin e investimeve. Studimi Investimi: 
zgjidhje teknologjike, vendndodhjen dhe aspektet 
organizative të menaxhmentit. Analiza financiare. 
Analiza sociale dhe ekonomike. Ndjeshmëria dhe 
analizave të rrezikut. Zbatimi i projektit 
Menaxhimi - Hyrje në menaxhimin e projektit. 
WBS dhe koha e shpenzimeve të planifikimit. 
Organizimi dhe kontrolli i projektit, raportimi, 
vlerësimi. Prezantimi dhe ushtrime në Microsoft 
Project Management.   

Qëllimet e lëndës: 

Qëllimi i kësaj lënde  është që të ndërtojë 
kapacitetet (njohuri dhe aftësi) për të menaxhuar 
efektivisht projekte në përputhje me standardet 
ndërkombëtare dhe metodologjitë,si dhe të japin 
idetë për zgjidhjen e problemeve duke bërë 
prezantimin e zgjedhjet e mundshme në faza të 
ndryshme të ciklit të jetës së projektit 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të suksesshëm të modulit, 
studenti duhet të përfitoje: 

 përcaktoj problemet dhe identifikoj qëllimi 
dhe të përcaktoj objektivat e një projekti 
investiv, njohë definimin e projektit, 
menaxhimit të projektit dhe menaxherit të 
projektit, kufizimet ose kornizat e projektit, 
vlerësoj fazat e ciklit të projektit duke filluar 
nga inicimi, dizenjimi dhe planifikimi, 



zbatimi, monitorimi, kontrolli i ecurisë dhe 
mbyllja e projektit ose dokumentimi i tij, 
analizoj, vlesëroj dhe kritikoj një projekt 
ekzistues investiv inxhinierik, 

 studentët te janë në gjendje të zbatojnë 
metodat e institucioneve financiare 
ndërkombëtare dhe PMC gjatë  procesit të 
përgatitjes, vlerësimit dhe zbatimit të 
projekteve investive, shkthatesi per analizë, 
vlerësim kritik dhe zgjedhje e problemesh  
lidhur me përgatitjen dhe zbatimin e 
studimeve  investive 

 demonstrojnë shkathtësi, komunkimi 
individual dhe në grup dhe argumentimi 
lidhur me vendimet investive, 

 kompetent për hartim të një projekti investiv, 
të jetë udhëheqës i projekti, për të identifikuar 
fushat investive të organizates. 

Kontributi në ngarkesën e studentit  
(gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit të studentit) 

Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjiths
ej 

Ligjërata 4 13 52 

Ushtrimet teorike laboratorike    

Punë praktike 2 5 10 

Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet 1 5 5 

Ushtrime në terren 
   

Kollokiume – seminare    

Detyra të shtëpisë 2 5 10 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 
bibliotekë ose në shtëpi) 

  30 

Përgatitja përfundimtare në provim 4 1 4 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim 
final) 

2 3 6 

Punimi, projektet, prezantim i punimit, etj 1 10 10 

Totali   127 

Metodologjia e 
mësimdhënies ( dhe 
mësimnxënies) 

Ligjërata interaktive me studente lidhur me temat e 
ligjëruara, orientimi në shtjellimin e materialit duke marë 
raste studimi të cilat do të diskutohen në grup, mësimi 
duke u bazuar në një problem te paraqitur, prezantimi në 
gupe nga studentet dhe luajtja e roleve, mësime praktike 
për lëndën dhe angazhim për studentin për të prezantuar 
njohurit e fituara gjatë ligjëratës. Ligjëratat organizohen 
sipas parimit prezentim të  koncepteve teorike  me poëer 
point 50-60 %, diskutime dhe prezentime të studentëve 



dhe studimeve të rastit 40-50%.  Studentëve do t’u jipen 
artikuj ose punime te zgjedhura për lexim dhe diskutim 
në ligjrata dhe ushtrime. 

Gjatë ushtrimeve – bëhet prezentimi rasteve, sqarimi i 
koncepteve teorike, diskutime,  prezentim i punimeve të 
studentëve. Studentët janë të obliguar që individualisht 
ose ne grup 2-3 të përgatisin prezentim të aspekteve kyçe 
të një studimi investiv real duke zbatuar treguesit dhe 
metodat e vlersimit.  

Metodat e vlerësimit 
(kriteret e kalueshmërisë) 

Punim seminarik  60 % 

Prezantim dhe arsyetimi i vlerësimit 40 % 

Mjetet e konkretizimit – TI 
Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, 
projektori, Power point, etj. 

Raporti ndërmjet pjesës 
teorike dhe praktike të 
studimit 

60% Teori 

40%  Praktike me detyra numerike 
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Plani i dizajnuar i mësimit:  

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë 

Prezantimi – njoftimi i studenteve me syllabusin e lëndës,  

Roli  dhe kuptimi i investimeve  dhe procesit investiv, 
Kuptimi i projektit, 

Java e dytë 
Studimi  investiv (Analiza e aftësive të investitorit; 
Analiza e tregut të shitjes),  

Java e tretë 

Studimi  Investiv: Zgjidhja tekniko-teknologjike, 
lokacioni dhe aspektet organizative e menaxheriale, 
Punimi seminarik, 

Java e katërt 

Analiza financiare; Planifikimi i vëllimit të investimeve; 
Simulimi i rezultateve të afarizmit –bilanci i suksesit;  
Struktura e rrjedhës së parasë dhe qasjet në vlerësimin e 
efikasitetit, prezentim, 



Java e pestë 
 Vlerësimi i efikasitetit financiar, qasjet statike dhe 
dianmike, 

Java e gjashtë Analiza sociale dhe ekonomike, prezentim, 

Java e shtatë Analiza e ndjeshmërisë dhe riskut, prezentim, 

Java e tetë 
Menaxhimi i realizimit të projektit   - hyrje ne menaxhim 
të projekteve, MS Project, prezentim, 

Java e nëntë 
Identifikimi, planifikimi, organizimi dhe kontrolli i 
projektit; Identifikimi dhe zbërthimi i aktiviteteve, 

Java e dhjetë 
Buxhetimi dhe planifikimi kohorë; Organizimi i 
aktiviteteve dhe pakove të punës; 

Java e njëmbëdhjetë 
Rekrutimi i menaxherit dhe stafit të projektit; Monitorimi 
dhe vlerësimi i projekteve, prezentim, 

Java e dymbëdhjetë WBS , Planifikimi i kohes dhe shpenzimeve, 

Java e trembëdhjetë 
Rruga kritike dhe PERT , organizimi i projektit dhe 
kontrolli 

Java e katërmbëdhjetë Prezentim  dhe ushtrime ne MS PM 

Java e pesëmbëdhjetë Prezentim  dhe ushtrime ne MS PM,  

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes 

Studenti është i obliguar t’i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje korrekte nda j 
kolegëve dhe stafit të Universitetit, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi interaktiv gjatë 
ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme. 

 


