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Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata (me power-point), punime seminarike,konsultime,teste. 
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Tel. 044 150 244 

 

Asistenti 

 e-mail  

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të njihen 

me konceptet, ligjshmëritë dhe njohuritë themelore 

antropologjike dhe kulturologjike, si dhe me sfidat 

e menaxhmentit ndërkombëtar bashkëkohor në 

raport me komunikimin ndërkulturor. Lënda synon 

të vë në dukje se njohja dhe mirëkuptimi i 

dallimeve kulturore, si dhe njohja e principeve dhe 

dimensioneve të komunikimit ndërkulturor, për 

drejtuesit e firmave dhe korporatave  

multinacionale dhe për menaxhmentin 

ndërkombëtar në përgjithësi, është parakusht i 

suksesit në punë.  

Studentët do t’i zhvillojnë njohuritë e tyre teorike 

për antropologjinë kulturore, për tipologjinë e 

kulturave dhe për veçoritë dalluese të tyre. 

Studentët do të dinë të identifikojnë dhe të 

respektojnë faktorin kulturor, si faktor me ndikim 

në suksesin e ndërmarrësisë dhe të menaxhmentit.  

Studentët do të aftësohen të analizojnë dhe të 

vendosin se cilët përbërës kulturor  të akcilës 

kulturë do t’i kenë në konsideratë posaçërisht, në 

rast procesesh negociuese për marrëveshje të 

ndryshme me pjestarë të  kulturës përkatëse, si dhe 

për menaxhim në mjedise multikulturore.   

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, qasje interaktive ,konsultime, punime seminarike  

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI, dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

✓ Testi I                                              25% 

✓ Vijimi i ligjeratave                           5% 

✓ Angazhimi                                       10% 

✓ Punimi seminarik                           10% 

✓ Provimi përfundimtar                   50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10  (ECTS – A) 

81-90 9     (ECTS – B) 

71-80 8      (ECTS – C) 

61-70 7      (ECTS – D) 



✓ Totali                                             100% 

 

51-60 6      (ECTS – E) 

Obligimet e studentit:                                                                       Ushtrimet 

Ligjërata 

Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata, të 

shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, 

të përdorë literaturën kryesore  dhe plotësuese,të 

jetë aktiv, bashkëpunues të respektoj rregullat mbi 

shkollimin e lartë dhe të etikës në mirësjellje. 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 

reflektoj gadishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe 

demostrim të njohurive të marra në ligjerata si dhe 

të përgadisë dhe të prezantojë në klasë esen, 

punimin seminarik dhe aktivisht të merrë pjesë në 

vështrimin kritik të prezentuesve të tjerë.  

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 javë 30 orë 

Ushtrime 2 15 javë 30 orë 

Punë praktike    

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime  15 javë 5 orë 

Ushtrime në terren    

Debate     

Detyra të shtëpisë    

Koha e studimit vetanak 2.5 15 javë 37.5 orë 

Përgatitja përfundimtare për provim 2.5 15 Javë 37.5 orë 

    

    

1 ECTS kredi=25  orë  x 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë 

angazhim gjatë semestrit =125 orë 

Ngarkesa 

totale: 

 

125 orë 

 

Java Ligjërata                                                                                                                                     

Ushtrime 

1. Tema  

Pyetje për diskutim Njohje me lëndën dhe me literaturën- prezantimi i syllabusit. 

  

 

2. Studimi i komunikimit ndërkulturor 

Kusht i domosdoshëm për paqe 

Kusht i domosdoshëm ekonomik 

Kusht i domosdoshëm teknologjik 

Kusht i domosdoshëm etnik 

Kusht i domosdoshëm vetëndërgjegjësimi 

 

 

 

Pyetje për diskutim 

 

3. Komunikimi ndërkulturor, elementet dhe barrierat  

Kultura 

Komunikimi 

Konteksti 

Pushteti  

 

 

 

Debat 

 

4. Historia dhe komunikimi ndërkulturor 

Llojet e historive 

Historia dhe identiteti 

Komunikimi ndërkulturor dhe historia 

Punim seminarik 



 

5. Identiteti dhe komunikimi ndërkulturor 

Krijimi i identiteteve 

Identitetet shoqërore dhe kulturore 

Zhvillimi i identiteteve 

Identiteti multikulturor 

 

 

Pyetje pë diskutim 

 

6. Proceset e komunikimit ndërkulturor 

Çështje verbale në komunikimin ndërkulturor 

Studimi i gjuhës 

Gjuha dhe pushteti 

Zhvendosja midis gjuhëve 

 

 

 

Pyetje për diskutim 

 

7. Çështje të komunikimit jo verbal 

Përkufizimi i komunikimit joverbal 

Përkufizimi i hapësirës kulturore 

 

 

 

Debat  

8. Kollokvium Test 

 

9. Kultura popullore dhe komunikimi ndërkulturor 

Përkufizimi i kulturës popullore 

Konsumimi dhe rezistenca ndaj kulturës popullore 

Përfaqësimi i grupeve popullore 

 

 

Punim Seminarik 

 

10. Kultura, komunikimi dhe konflikti 

Karakteristikat e konfliktit ndërkulturor 

Tipat e konfliktit dhe kontestet 

Ndikimet kulturore në menaxhimin e konfliktit 

Menaxhimi i konfliktit ndërkulturor 

 

 

Punim Seminarik 

 

11. Marrëdhëniet ndërkulturore në jetën e përditshme 

Avantazhet e marrëdhënieve ndërkulturore 

Sfidat në marrëdhëniet ndërkulturore 

Bazat e marrëdhënieve ndërkulturore 

Marrëdhëniet përmes ndryshimeve 

 

 

 

Debat 

 

12. Komunikimi ndërkulturor në kontekstet e turizmit 

Komunikimi ndërkulturor dhe turizmi 

Sfidat e komunikimit në kontestet e turizmit 

Kontekstet politike dhe sociale të turizmit 

 

 

 

Rast Studimi 

 

13. Komunikimi ndërkulturor dhe biznesi 

Ekonomia kombëtare dhe globale 

Sfidat e komunikimit në kontekstet e biznesit 

Kontekstet sociale dhe politike të biznesit 

 

 

Pyetje për diskutim 

 



14. Komunikimi ndërkulturor dhe arsimimi 

Qëllimet e arsimimit 

Komunikimi ndërkulturor në mjediset arsimore 

Komunikimi, arsimimi dhe identiteti kulturor 

 

 

 

Rast Studimi 

 

15. Diskutime për punimet seminarike. 

Përgatitje për provim. 

 

Diskutime 
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VËREJTJE 

Gjatë çdo ligjerarte studentëve do tju ofrohet materiale lidhur me shkrimin e eseve, grumbullimin e të 

dhënave, analizen e tyre, implikimet etike si dhe referencimin. 

Vrejtje për studentin: 

Nga studentët kerkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjeratave dhe ushtrimeve. 

Kontributi i studentëve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të 

vlerësohet. 

 


