SYLLABUS
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës
Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti i Turizmit dhe ambientit
Zhvillimi ekonomik rural dhe turizmi
Master
Obligative
II
4
6

Lënda fokusohet në njohurit lidhur me turizmin rural
në funksion të rritjes së përgjithshme ekonomike.
Qëllimi i lëndës është që të ofrohen njohuri lidhur me
konceptet dhe mundësitë të cilat i jep turizmi rural
në rritjen e përgjithshme ekonomike. Gjithashtu
përmes kësaj lënde do të studiohet metodologjia e
rritjes ekonomike rurale dhe ndërlidhjen e saj me
aspekte të turizmit si dhe të trajtojë aspekte
praktike të zhvillimit ekonomik dhe turizmit rural.
Pas përfundimit të suksesshëm të lendes, studenti
duhet të jetë në gjendje të:
 kuptoj rëndësinë e zhvillimit ekonomik
dhe turizmit rural
 njoh aktivitetet e zhvillimit ekonomik
dhe turizmit rural
 analizoj mundësitë për zhvillimin e
turizmit rural në Kosovë përfshirë
burimet natyrore dhe humane të
Kosovës për zhvillimin e këtij lloj turizmi;
 zbatoj vlerësimin e ofertës turistike,
hartimit të projekteve konkrete;
teknikat e përgatitjes dhe zhvillimit të
promocionit turistik (fletëpalosjet,
udhëzuesit, broshurat, itineraret, faqet
në internet) etj.

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet
e tё nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Mësim teorik dhe praktik
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume, seminare

Orë
4
2

Ditë/javë
15
5

Gjithsej
60
10

1

15

15

2

2

4

1

Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste,
kuiz, provim final)
Projektet, prezantimet ,etj.
Totali

3

15

45

1

10

10

2

1

2
146

4

15

60

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata të kombinuara me raste studimi.

Metodat e vlerësimit:

Punim seminarik (rast studimor) 50%
Provim 50%

Literatura

Literatura bazë:

1.

Literatura shtesë:

2.
3.

S. Laçi et al., Turizmi rural, Cikël leksionesh,
2013.
S. Laçi et al., Gjeografia rurale, LILOPRINTING,
Tiranë 2014.
Rural Tourism (February 2008). USDA
Cooperative State,
Education and
Extension Service. Retrieved December 30,
2008.

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Koncepti, përmbajtja, përkufizimet, llojet dhe mënyrat
e realizmit të turizmit rural.
Historia e zhvillimit të turizmit rural.
Modelet e turizmit rural.
Skema e zhvillimit të turizmit rural.
Turizmi rural si veprimtari ekonomike në kuadër të
zhvillimit lokal dhe rajonal.
Krijimi dhe administrimi i tregut të turizmit rural.
Marketingu miks i turizmit rural dhe krijimi i markave
rajonale.
Potencialet që ofron Kosova për zhvillimin e turizmit
rural.
Analizë SWOT për zhvillimin e turizmit rural në Kosovë
Disa iniciativa për zhvillimin e turizmit rural në
Kosovë.
Itineraret kryesore të turizmit rural në Kosovë.
Lidhjet e turizmit rural me veprimtaritë e tjera socialkulturore.
Perspektivat e zhvillimit të turizmit rural në Kosovë.
Strategjia e zhvillimit të turizmit rural në Kosovë.
Prezantimi i punimeve
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë ligjëratave
dhe ushtrimeve është e obligueshme.
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