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SYLLABUS 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit  

Titulli i lëndës: Menaxhimi i ngjarjeve të rëndësishme (events) 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve:  

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës:  

Detajet kontaktuese:   

 

Përshkrimi i lëndës Lënda është e dizajnuar që studentët të arrijnë njohuri 
për të menaxhuar takimet, ngjarjet, të organizojnë ato 
si dhe t’i planifikojnë. 

Qëllimet e lëndës: Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të 
mësojë për konceptin bazë të menaxhimit të ngjarjeve 
të rëndësishme, duke ofruar njohuri themelore dhe 
pervoja për avancim në karrierë brenda industrisë, duke 
përfshirë edhe ngjarje të veçanta, takime, ekspozitash, 
argëtuese, sportive dhe menaxhimin e fondeve.  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët 
do të jenë në gjendje të:  

- dijnë të menaxhojnë ngjarjet e ndryshme, 

- njohin rreziqet ne evente, protokollin e 

eventeve, menaxhimi social të eventeve, 

argëtimin gjatë eventeve, financimin dhe 

sponsorisimin e eventeve, negociatat per 

ngjarje dhe kontratat,  

- aplikojnë dizajne dhe dekore të eventeve, 

vëzhgim dhe mbikëqyrje të tyre, 

- njohin  aktivitetet për menaxhimin e ngjarjeve 

të ndryshme.   

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata dhe ushtrime 4 15 60 

Punë praktike       

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 5 5 

Ushtrime  në teren       

Kollokfiume,seminare       
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Detyra të  shtëpisë       

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

3 15 45 

Përgaditja përfundimtare për provim 3 6 18 

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

2   2 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  
 

  130 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Ligjerata dhe ushtrime të kombinuara me raste te 
studimit dhe diskutime në klasë. 

  

Metodat e vlerësimit: Provim final i vlerësuar me 100% të notës. Provimi 
përbëhet prej pyetjeve me përgjigje të mundshme, 
pyetje të hapura, dhe një rast të studimit.  

Literatura  

Literatura bazë:   1. Event Management- 05 edition, by Lynn VanDer 

Wagen and Brenda Carlos 

Literatura shtesë:  1. Planinng Successful Meetings and Events, by: 

Ann J. Boehme,  

2. Successful Event Management, 2nd edition by 

Anton Shone and Bryan Parry, 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje - Menaxhimi i Eventeve   

Java e dytë: Korniza logjike e Menaxhimit të Eventeve 

Java e tretë: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

Java e katërt: Fillimi i Eventit 

Java e pestë:   Zhvillimi i Bazës se Fushëveprimit dhe  menaxhimi i integruar 

Java e gjashtë: Zhvillimi i orarit te Eventit 

Java e shtatë:   Kosotoja dhe buxheti 

Java e tetë:   Vleresimi I Eventit  _Pjesa I- re 

Java e nëntë:   Zhvillimi i Bazës të Cilësisë 

Java e dhjetë: Menaxhimi I Komunikimit 

Java e njëmbedhjetë: Menaxhimi i rrezikut 

Java e dymbëdhjetë:   Monitorimi I progresit te Eventit 

Java e trembëdhjetë:     Menaxhimi dhe Mbyllja e Eventit 

Java e katërmbëdhjetë:   Përfundimi i Eventit  

Java e pesëmbëdhjetë:    Prezentimi dhe  Vlerësimi i Eventit _Pjesa II-te 
 

http://www.textbooks.com/Author/Lynn_VanDerWagen.php?CSID=ACZKS2TCSK3B3AOKDKOKDTS2B
http://www.textbooks.com/Author/Lynn_VanDerWagen.php?CSID=ACZKS2TCSK3B3AOKDKOKDTS2B
http://www.textbooks.com/Author/Brenda_Carlos.php?CSID=ACZKS2TCSK3B3AOKDKOKDTS2B
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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.  

 
 


