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Viti i studimeve:
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Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
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Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me mënyrën e
menaxhimit, kulturën organizative dhe mjedisin. Pra
kjo lende ka për synim t’i aftësojë studentët për
teorinë dhe praktikat e menaxhimit.
Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të pajisen
me konceptet bashkëkohore të teorisë së
menaxhimit dhe aftësitë e tyre për zbatimin në
praktikë tek bizneset, kompanitë dhe organizatat e
tjera.
Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studenti
duhet të jetë në gjendje të:
 njoh konceptet teorike mbi menaxhimin e
sistemit dhe menaxhimin në mjedisin global
dhe lokal me theks të veçantë në
menaxhimin industrial duke ndërlidhur
planifikimin, organizimin , udhëheqjen dhe
kontrollin,
 kuptoj rolin kritik dhe funksionet e
menaxherëve dhe zbatimi i saj në
organizatë,
 analizoj dhe të zhvilloj qasje të menaxhimit
bashkëkohor për të ndërtuar një organizatë
punuese të suksesshme,
 vlerësoj praktikat e menaxhimit në
ndërmarrje dhe ti avancoj në një nivel më të
lartë.

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

Orë

Ditë/javë

Gjithsej

4
2

15
5

60
10

1

15

15

1

1

2

1

Kollokfiume, seminare
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

1

1

2

3

15

45

1

10

10

2

1

2
150

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata të kombinuara me raste studimi.

Metodat e vlerësimit:

Punim seminarik (rast studimor) 50%
Provim 50%

Literatura

Literatura bazë:
Literatura shtesë:

1. “Bazat e Menaxhmentit” Prof. Dr Berim
Ramosaj, Prishtine 2010
2. Roobins & DeCenzo, Bazat e Menaxhimit, UET,
Tiranë, përkthim në gjuhën shqipe.
3. Management : Stephen Robins & Mary Coulter,
Prentince Hall, 2007 or later seditions
4. Bazat e Menaxhimit: Stephen P !o""in
Universiteti Shtete'ror i San Diegos
5. “Management” Hicks and Gullet, McGraw-Hil –
New York

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
Hyrje në teorinë dhe praktikat e menaxhimit
Konceptet kryesore dhe aplikimi në biznes
Menaxhimet me kalimin e kohës
Kultura organizative dhe mjedisi
Menaxhimi global mjedisor
Përgjegjësia sociale dhe etika menaxheriale
Marrja e vendimeve dhe planifikimi
Menaxhimi strategjik dhe teknikat e planifikimit
Struktura organizative dhe hartimi i saj
Komunikimi dhe IT
Lidershipi (Udhëheqja)
Menaxhimi i ndryshimeve
Menaxhimi në ndërmarrësi
Kontrolli si funksion i menaxhmentit
Trendët e zhvillimit te menaxhimit
Prezantimi punimeve seminarike.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
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Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë ligjëratave
dhe ushtrimeve është e obligueshme.
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