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:
Mësimëdhënësi i lëndës:

Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit
Menaxhimi i projekteve hotelerike
Bachelor
Zgjedhor
III
4
6

Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

MEANXHIMI I PROJEKTEVE paraqet strukturë komplekse
menaxheriale e përbërë prej fazave të ndryshme
operacionale nga planifikimi deri te përmbyllja
(përfundimi) e projektit. Vëmendje e veçantë i kushtohet
pjesës së fazës së planifikimit të projektit, pra (definimit
dhe planifikimit të projektit) përfshirë edhe përpilimin e
projekt propozimit.
Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të fitojë
njohuri të përgjithshme dhe konkrete në menaxhimin e
projekteve investive. Kjo lëndë është e dizajnuar që të
pajisë studentët me njohuri për investimet në tërësi dhe
të të gjitha fazave të ciklit të një projekti investiv.
Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët
do të jenë në gjendje të:
 dijnë për burimet e ideve për projekte.
 kuptojnë rëndësinë e menaxhimit gjatë realizimit
të projekteve,
 njohin dhe kuptojnë fazat e realizimit të projektit
 apliokojnë menaxhimin e projekteve në situata të
natyrës përsonale dhe profesionale.

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

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

4

15

60

1

5

5

1

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

3

15

30

2
1

7
2

14
2

Totali

126

Metodologjia e mësimëdhënies:

Ligjërata, punë individuale, punime seminarike,
diskutime, punë në grupe.

Metodat e vlerësimit:

- Vlerësimi i parë: 0-35%
- Vlerësimi i dytë 0-35%
- Ushtrimet, seminaret 0-30%
Provimi perfundimtar 100%
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:

Literatura shtesë:

1. Suzana Panariti: Menaxhimi i Projekteve, 2004
2. J.W.Weiss & R.K. Wysocki :5-Phase Proejct
Management (A Practical Planing &
Implmentation Guide)
3. Muhamet Mustafa: Menaxhimi i Investimeve,
Riinvest 2008
4. Robert K. Wysocki: Effective Project
Management, (Traditional, Adaptive, Extreme:
2007.
5. James P. Lewis: Fundamentals of Project
Management, Third edition 2007

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:

Ligjerata që do të zhvillohet
Prezentimi lëndës. Çka është projekti? Çka është programi?
Çka është menaxhimi i projekteve?
Cikli i projektit dhe planifikimi i tij
Formulimi i projektit, përkufizimi i problemit dhe synimeve të
tij
Specifikimi i objektivave të projektit. Përcaktimi i resurseve
paraprake. Identifikimi i mundësive dhe rreziqeve.
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Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Aktivitetet e projektit dhe struktura hierarkike e tij (WBS)
Vlerësimi i kohës së aktiviteteve të projektit
Vlerësimi i kostos së aktiviteteve të projektit – Buxheti
Projekt propozimi – përpilimi i tij
Testi I
Zbatimi i projektit, caktimi i udhëheqësit të projektit,
organizimi i ekipës së projektit dhe delegimi i punës
Menaxhimi dhe motivimi i punëtorëve të projektit
Monitorimi, kontrolli dhe raportimi
Mbyllja e projektit
Testi i dytë
Prezantimi i projektit sipas grupeve
Prezantimi i projektit sipas grupeve

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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