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Metodologjia e 
mësimit Ligjëratat interaktive, diskutime, ushtrime,punime seminarike, etj. 
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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e mësimit 
Ky kurs do të hetojë transformimet e proceseve 
prodhuese në epokën e revolucionit industrial 4.0. 
CSR do të afrohet nga këndvështrime të ndryshme: 
1. Evolucioni historik i teorisë CSR  (Carroll, 
Freeman, Varian, Porter në Mintzberg, Bawens, 
Stiegler). 
2. Lidhja midis teorisë së ndikimit dhe praktikës 
dhe kthimit për shoqërinë në drejtim të 
qëndrueshmërisë ekonomike, sociale dhe mjedisit. 
3. Roli i palëve të interesit dhe konfigurimet e reja 
të vlerës së kolegëve. 
4. Gjeografia e re e vlerës së përbashkët (Porter & 
Kramer 2007) dhe hibridizimi: korporatat 
përfituese dhe ndërmarrjet shoqërore dhe sfida e 
matjes - analiza e qëndrueshmërisë së formave të 
reja të krijimit të vlerave: ndarja, ekonomia 
bashkëpunuese dhe rrethore . 
5. Zhvendosja drejt Dëshirueshmërisë Sociale të 
Korporatave: kooperativizmi i platformës si një 
paradigmë e re sistemike. 
Qëllimi i kursit është të ndajë me studentët koncepte 
dhe njohuri në lidhje me ndryshimet e proceseve 
ekonomike dhe implikimet e tij në organizata. 
Ndikimi i pritshëm i kursit është të përmirësojë 

Deri në fund të këtij kursi, studentët do të jenë në 
gjendje: 
1. Kuptoni drejtuesit mjedisorë, social dhe 
ekonomik dhe rreziqet që ndikojnë në kompani - së 
bashku me mundësitë kryesore të biznesit për 
integrimin e faktorëve të qëndrueshmërisë brenda 
strategjisë bazë të biznesit. 
2. Kuptoni temat më të fundit me ndikim të madh, 
përfshirë mënyrën se si bizneset mund të 
përmbushin sfidën e Ekonomisë Qarkore. 
3. Zhvilloni njohuri mbi analizën e qëndrueshme të 
biznesit dhe formulimin e strategjisë. 
4. Kuptoni dhe dalloni ndryshimet në strategji dhe 
kontekst, midis zonës së Ballkanit dhe Evropës. 
5. Përmirësoni aftësitë e të menduarit kritik. 
6. Zhvilloni aftësitë e prezantimit profesional. 
7. Përmirësoni potencialin dhe aftësitë e karrierës - 

për t'u bërë një udhëheqës efektiv i biznesit dhe / 
ose agjent i ndryshimit, në mbështetje të 
tranzicionit të nevojshëm drejt një ekonomie të 
qëndrueshme. 
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vetëdijen e studentëve për zgjedhjet e tyre 
profesionale. 

• Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
 
Ligjërata interaktive, diskutime, zgjidhje detyrash,punime seminarike, etj. 

• Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Salla e pajisur me mjete konkretizuese (kompjuter dhe projektor) dhe me mundësi të errësimit të sallës. 

• Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 
Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 
përfundimtare përbëhet prej këtyrekomponentëve: 
- Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-10 pikë 
- Kolokuiumi Parë: 0- 45% ( 0-45 pikë) 
-  Kolokuiumi i Dytë: 0 – 45) (0 – 45 pikë) 
- Punimi seminarik: 0 – 10% (0 – 10 pikë)  
- Provimi final: 0- 100 % (0 - 100 pikë)  
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91 - 100 10         ( ECTS – A) 
81 – 90   9         ( ECTS -  B) 
71 – 80   8         ( ECTS -  C) 
61 – 70   7         ( ETCS -  D) 
51 – 60    6         ( ETCS -  E) 
40 -  50   5*        ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit:  
Ligjërata: 

• Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orët e 
ligjëratave  

• Punimet seminarike 
• Pjesëmarrja në kolokuiume dhe provim 

 Ushtrime: 

- Vijimi i orëve të ushtrimeve 
- Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

 
Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 1 15 15 
Punë praktike - - - 
Konsultime me mësimdhënësin 1 15 15 
Vizita pune në teren - - - 
Seminare 5 4 20 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare për provim 5 3 15 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 5 2 10 
Projekte, prezantime, etj 5 1 5 
 
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 5 
ECTS kredi, studenti  duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125 
orë 
 
 
 
 

 
Ngarkesa 
totale: 

 
 

125 



Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Historia e teorisë së CSR 2 Pyetje dhe diskutime 1 

2. Sfida e matjes: metrikë dhe tregues  2 Pyetje, diskutime dhe shembuj 1 
3. Zinxhiri i vlerës dhe qasja e vlerës së 

përbashkët 2 Pyetje dhe diskutime 1 
4. Format e reja të krijimit të vlerës: 

ekonomi e përbashkët, bashkëpunuese 
dhe rrethore  

2 
Pyetje dhe diskutime 

1 

5. Roli i ri i Universiteteve të 
Qëndrueshme: sipërmarrja dhe Misioni 
i Tretë 

2 
Pyetje, diskutime dhe shembuj 

1 

6. CSR në ndërmarrjet e vogla dhe të 
mesme 2 

Pyetje dhe diskutime 
1 

7. Kollokviumi 2 Kollokviumi 1 
8. Integrimi i CSR në kompani (1/2) 2 Pyetje dhe diskutime 1 
9. Integrimi i CSR në kompani (2/2) 2 Pyetje, diskutime dhe ushtrime 1 
10. Krijimi i një Strategjie CSR 

 2 Pyetje, diskutime dhe ushtrime 1 
11. CSR dhe Konsumatorët 

2 
Pyetje, diskutime dhe shembuj 

1 

12. Një përqëndrim në Blerjet Përgjegjëse  Pyetje, diskutime dhe ushtrime 1 

13. CSR dhe Zinxhiri i furnizimit 2 Pyetje dhe diskutime 1 
14. Matja e performancës CSR 2 Pyetje, diskutime dhe shembuj 1 
15. Ardhmëria dhe zhvillimi i CSR 2 Pyetje, diskutime dhe shembuj 1 
LITERATURA: 
1. Porter M., Kramer M., 2006. Strategy and Society – The link between Competitive advantage and Corporate 

Social Responsibility https://sharedvalue.org/sites/default/files/resource 
2. Freeman E., 2010. The Stakeholder theory and the Modern Corporation 

http://businessethics.qwriting.qc.cuny.edu/files/2012/01/Freeman.pdf 
3. Mintzberg H. 2009. Rebuilding companies as communities – Harvard Business Review  
4. Mintzberg H. 2015. Why Corporate Social Responsibility Isn’t a Piece of Cake – Harvard Business Review.  
5. Further readings and materials (presentations included) will be shared with the students during the lessons. 
6. ISO 26000:2010 standard  
7. SA8000:2014 standard  
8. UN Millennium Development Goals Report 2020 
Vërejtje: 
• Studentët duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe ti respektojë rregullat e institucionit. 
• Duhet të respektojnë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jenë të vëmendshëm në orët e mësimit. 
• Duhet ta kenë ID kartelën me veti, kure testimit nuk mund ti nënshtrohet pa pas me veti ID kartelën. 
• Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 
• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 
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