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Përshkrimi i lëndës 

Menaxhimi i zingjirit të furnizimit paraqet se çka 
është Menaxhimi i operacioneve dhe strategjia e 
operacioneve,  Projektimi i rrjeteve të furnizimit, 
organizatat e Furnizimit Zinxhiror, Krijimi dhe 
Menaxhimi i Furnizimit Zingjiror. Përparësitë 
Krahasuese dhe Menaxhimi i Furnizimit Zingjiror, 
Transporti dhe Distribuimi i Menaxhimi dhe 
Furnizimit Zingjiror, Koordinimi i Furnizimit 
Zinxhiror dhe Sistemet e Informacionit. 

Qëllimet e lëndës: 

Qëllim i lëndës  është të studjoj njërin prej 
aspekteve të menaxhimit të operacioneve, 
menaxhimin e zinxhirit furnizues, fokusi është   se 
si strategjitë e zinxhirit të furnizimit mund të 
sigurojë një avantazh konkurrues për organizatat, 
ndërmarrjet dhe bizneset;si dhe të përcaktoj dhe të 
përshkruaj funksionimin e furnizimit zingjiror. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

 

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

  Njohje në qasjen e zinxhirit të furnizimit, të 
dijnë për mënyrën e furnizimit zingjiror në 
organizatë, të posedojn njohuri per fazat e 
menaxhimit, 

 aftesi per menaxhim te operacionit te 
furnizimit zingjirore, të kene shkathtësi per te 
identifikuar produktet në faza të ndryshme të 
tyre jetësor, të vlerësoj rolin e operacioneve 
dhe strategjisë së tyre në zhvillimin e biznesit, 

 kompetent per te qene pjese e ekipes per hartim 
te strategjis se punes loxhistike ne organizate, 

 të analizoj rrjetet e logjistikës, të vlerësoje 
ndikimin e tyre në performancën dhe nivelet e 
shërbimit, menaxhoj në mënyrë efikase 



inventarin dhe veprimet me inventor ne 
organizate, 

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

Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 4 13 52 

Ushtrimet teorike laboratorike    

Punë praktike 2 5 10 

Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet 1 5 5 

Ushtrime në terren 1 5 5 

Kollokiume – seminare    

Detyra të shtëpisë 2 5 10 

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

3 9 27 

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 7 7 

Totali   126 

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 seminarike me prezantim 30% 

Provimi 70% 

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% Punë praktike me raste të studimit 
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3. Materialet elektronike të prezantuara nha 
mësimdhënësi 

Plani i dizajnuar i mësimit:  

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë 
Prezantimi – njoftimi i studenteve me syllabusin e lëndës,  

Roli i operacioneve dhe zingjirit furnizues në organizatë, 

Java e dytë 

 Hyrje në Parimet Furnizimit Zinxhiri Menaxhimit dhe 
Strategjitë (Perspektivat e konsumatorëve,Projektimi i 
rrjeteve të furnizimit,organizatat e Furnizimit 
Zinxhiror,cikli jetësor i produktit), 

Java e tretë Krijimi dhe Menaxhimi i Furnizimit Zingjiror , 

Java e katërt 
Etika Menaxheriale si pjesë përbërëse dhe e 
domosdoshme ne Menaxhimin e Furnizimit Zingjiror, 

Java e pestë 
 Përparësitë Krahasuese dhe Menaxhimi i Furnizimit 
Zingjiror, 

Java e gjashtë 
Strategjia e Zhvillimit dhe Menaxhimit të Furnizimit 
Zingjiror, 

Java e shtatë Raste studimore te perzgjedhura, 

Java e tetë 
Procesi dhe Zhvillimi i Menaxhimit të Furnizimit 
Zingjiror, 

Java e nëntë 
Rast Studimi - Menaxhimi i Furnizimit Zingjiror (model të 
ndërmarrjes së Menaxhimit Furnizues), 

Java e dhjetë Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientë, 

Java e njëmbëdhjetë 
Transporti dhe Distribuimi i Menaxhimit dhe Furnizimit 
Zingjiror, 

Java e dymbëdhjetë 
Koordinimi  i Furnizimit Zinxhiror dhe Sistemet e 
Informacionit, 

Java e trembëdhjetë 
Funksionimi i Menaxhimit të Furnizimit Zingjiror në 
Sektorin Industrial, 

Java e katërmbëdhjetë Raste studimore, 

Java e pesëmbëdhjetë Prezentim i punimeve nga studentët,  

Politikat akademike dhe rregullat e mirësje lljes 

 Ndjekja e rregullt e ligjëratave, puna grupore është me rëndësi esenciale për sukses;   

 Dorëzimi i detyrave dhe eseve është esencial për marrjen e vlerësimeve maksimale  

 Zbatimi i parimeve etike dhe evitimi i kopjimit dhe sjelljeve joetike i detyrueshëm  

 


