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SYLLABUS 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Turizmit dhe ambientit 

Titulli i lëndës: Menaxhim i projekteve dhe investimeve në 
turizëm 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:  

Mësimdhënësi i lëndës:  

Detajet kontaktuese:   

 

Përshkrimi i lëndës Lënda përgatitë studentët që do të jenë në gjendje 
të kuptojnë dhe të përdorin ecuritë e praktikave te 
mësuara nëpër të gjitha fazat e një projekti, 
aplikojnë fushat e menaxhimit të projekteve, 
demonstrojnë kompetenca në menaxhimin e 
planeve të investimit në turizëm. 

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 projekteve dhe 
investimeve. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të lendes, studenti 
duhet të jetë në gjendje të: 

 njoh problemet dhe identifikoj qëllimet 
si dhe të përcaktoj objektivat e një 
projekti investiv, 

 aplikoj metodat financiare 
ndërkombëtare gjatë planifikimit dhe 
implementimit të projekteve të 
investimeve 

 vlerësoj aspektet financiare dhe 
efikasitetin si dhe ndjeshmërinë e 
projekteve investive 

 analizoj, vlerësoj dhe kritikoj një 
projekt ekzistues. 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Mësim teorik dhe praktik 4 15 60 

Punë praktike    

@ushaf.net
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Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 15 15 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume, seminare 2 2 4 

Detyra të  shtëpisë    

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

4 15 60 

Përgatitja përfundimtare për provim 10  10 

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

2 1 2 

Projektet, prezantimet ,etj.    

Totali  
 

  150 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   Ligjërata të kombinuara me raste studimi dhe 
ushtrime laboratorike duke përdorur MS Project 

 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik (rast studimor) 60% 
Provim 40% 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Muhamet Mustafa:  Menaxhimi i Investimeve, 
Riinvest 2009, core textbook  

2. S. Panariti, Menaxhimi i projekteve, Tirane, 
2010. 

Literatura shtesë:   3.  A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, 4th Edition by the Project 

Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 

978-1-933890-51-7 

4. Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project 
Management, The managerial Process, 
McGraw-Hill, 2006 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Menaxhimi i projekteve dhe investimeve - Hyrje 

Java e dytë: Organizimi i punës 

Java e tretë: Menaxhimi i burimeve njerëzore 

Java e katërt: Fillimi i Projektit 

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

Java e gjashtë: Zhvillimi i orarit te Projektit 

Java e shtatë:   Kostoja dhe buxheti 

Java e tetë:   Prezantimi dhe vlerësimi i projektit –Pjesa e Parë 

Java e nëntë:   Zhvillimi i Bazës të Cilësisë 

Java e dhjetë: Menaxhimi i Komunikimit 

Java e njëmbëdhjetë: Menaxhimi i rrezikut 

Java e dymbëdhjetë:   Monitorimi i progresit te Projektit 

Java e trembëdhjetë:     Menaxhimi i Prokurimit dhe Mbyllja e Projektit 
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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.  

 

Java e katërmbëdhjetë:   Përfundimi i Projektit dhe mësimet e nxjerra 

Java e pesëmbëdhjetë:    Prezantimi i punimeve 


