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Përshkrimi i lëndës 

 Ndërmarrsia është lëndë e cila u mëndson studentëve të 
njihen me figurën e ndërmarrësit, karakteristikat e tij, 
mënyrat se si bëhet një humlumtim i mirëfillit i tregut, 
studimi i fizibilitetit, mënyrat e testimit të idesë 
ndërmarrëse, njohja e blerësit, krijimi dhe përpilmi i planit 
të biznesit, menaxhimi i ndërmarrjes, etj.  

Teoria e ndërmarrësisë: një metodë, një aparat i mendjes, 
një teknikë e të menduarit, që e ndihmon zotëruesin e saj të 
nxjerrë dhe të marrë vendime të drejta, në kohë të duhur. 

Ndërmarrësia  trajtohet si pjesë të aktiviteteve afariste dhe 
të detyrave udhëheqëse, pjesë të menaxhmentit ndërmarrës. 

 

Qëllimet e lëndës: 

Me anë të kësaj lënde synohet që studentëve t’u ofrohen 
njohuritë themelore mbi çështjet teorike – shkencore në 
fushën e ndërmarrësisë. Thënë shkurt, qëllimet themelore të 
cilat pretendohen të arrihen janë:të kuptuarit më të lehtë, të 
ndodhive dhe trendeve në biznesin e vogël privat në 
ekonominë kosovare, dhe rolit krucial që luajnë 
ndërmarrësit në ndërtimin e një ekonomie të qëndrueshme; 
procesi i ndërmarrësisë, nga studentët dhe të tjerët, nga 
entuziastët e inovatorët, të përdoret si metodë e pasurimit të 
tyre, përmes zënjes së dijes, aftësive, dhe shkathtësive për të 
pasur sukses. 

 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Ligjëratat nga disiplinat e Ndërmarrësisë do t’ju ofrojnë 
studentëve njohuri teorike dhe praktike të njohjes së 
teknikave të të menduarit ndërmarrës dhe përgatitja e tyre 
që të jenë ndërmarrës të suksesshëm. 

Ky modul, po ashtu, duhet të zhvillojë tek studentët edhe 
këto shkathtësi: 

 Shkathtësitë e komunikimit dhe prezantimit,  

 Shkathtësitë e punës në ekip,  

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike 2 15                    30 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 8 8 

Ushtrime  në teren - - - 

Kollokfiume,seminare 2 2 4 

Detyra të  shtëpisë 1 15 15 

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

2 15 30 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

1 15 15 

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

1 1 1 

Projektet,prezentimet ,etj 1 2 2 

Totali    150 

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

Metodat e vlerësimit: 

Aktivitetit dhe punimi seminarik : 20pike 

Testi 1: 40 Pike 

Testi 2:40 Pike 

Gjithsejt: 100 pike 

Vlerësimi i provimit përfundimtar, që vlersohet me 80% të 
suksesit, me një sistem të ndërtimit të mëtejmë të notës 
përfundimtare me kriteret tjera të lartë theksuara. 

Literatura  

Literatura bazë:   
Emeric Solymossy & Safet Merovci, “Ndërmarrësia”, 
Prishtinë, 2006. 

Literatura shtesë:   

 1. Rob Yeung, “The rules of Entrepreneurship”, 2007  

2. “Entrepreneur’s Toolkit”, Hardvard Business Essentials, 
2005. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje -Përmbajtja e leksioneve 

Java e dytë: Çka është ndërmarrësia dhe kush është ndërmarrës? 

Java e tretë: Vazhdim 

Java e katërt: Analiza dhe hulumtimet e tregut 



 

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 pestë:   Vazhdim 

Java e gjashtë: Studimi i Fizibilitetit 

Java e shtatë:   Vazhdim 

Java e tetë:   Vleresimi i dijes - Kolokfiumi i parë 

Java e nëntë:   Testimi i idesë ndërmarrëse  

Java e dhjetë: Tregtia elektronike dhe maturia e ndërmarrësit 

Java e njëmbedhjetë: Blerësit 

Java e dymbëdhjetë:   Përgaditja dhe menaxhimi i ndërmarrjes 

Java e trembëdhjetë:     Planet e biznesit 

Java e katërmbëdhjetë:   Prezentimi nga studentet  

Java e pesëmbëdhjetë:    Vleresimi i dijes - Kolokfiumi i dytë 


