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  Tel.  
Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 
Ka të bëjë me shpjegimin teorik dhe praktik të 

operacioneve të nevojshme dhe te domosdoshme 

per menaxhimin efikas të funksionimit të 

planifikimit organizimit, drejtimit dhe kontrollit te 

burimeve të një biznesi që nevojiten për të 

prodhuar produkte dhe shërbime me qëllim të 

realizimit të përfitimeve me të medha 
Qëllim - është që studenteve t iu ofrohen njohuri 

hyrëse mjaft të kompletuara të përmbledhura dhe të 

azhurnuara lidhur me vendin dhe rolin e 

menaxhimit të operacioneve në bizneset 

bashkëkohure prodhuese dhe shërbyese 

Pas përfundimit te kursit studenti duhet të jetë në 

gjendeje të dine: 
Çka përfaqëson menaxhimi operacioneve, cili është 

roli i menaxhimit të operacioneve ne biznes, të bëjë 

dallimin në mes karakteristikave të ndryshme të 

proceseve dhe operacioneve 
Çka është strategjia e operacioneve dhe të bëjë 

dallimin në mes prioriteteve përfituese dhe 

konkurruese te një biznese 
Çka nënkupton parashikimi i kërkesës 
Sa është i rëndësishëm menaxhimi total i cilësisë. 

Menaxhimin zingjir te furnizimit 
Ciklin e jetës se projektit dhe përcaktimin e kohës 

së aktiviteteve të projektit. 
Metodologjia për realizimin e temave mësimore : 
Ligjërata interaktive, ushtrime, diskutime, 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 ( në%) 
Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
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përfundimtare përbëhet prej katër  komponentëve:  
- Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: (1-5 %) 
- Kolokuiumi Parë: 1- 25% ( 1 - 25 %) 
- Punimi seminarik: 1 – 10% (1 – 10 %)  
- Provimi final: 1- 60 % (1 - 60 %)  
 

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 

• Vijimi i ligjëratave 

• Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë 

ligjëratave 

• Pjesëmarrja në kolokuiume 

• Pjesëmarrja në provim  

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

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 3 15 45 
Punë praktike 6 3 18 
Konsultime me mësimdhënësin 1 10 10 
Vizita pune në teren 6 1  6 
Seminare 3 3  9 
Koha e studimit vetanak 2 5 10 
Përgatitja përfundimtare për provim 6 7  48 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 1 3  3 
Projekte, prezantime, etj 1 1  1 
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: 

 
150 

Java Ligjërata Ushtrime 

 Tema Orët Tema Orët 

 
1. 

Hyrje në Menaxhimin e 

Operacioneve  
3 Pytje, diskutime  2 

     
2. Performanca e operacioneve-

Objektivat e saj  
3 Pytje, diskutime  2 

  
3. Strategjia e operacioneve 3 Pytje, diskutime   2 

  
4. Projektimi i produktit dhe i shërbimit  3 Pytje, diskutime  2 

  
5. Projektimi i procesit të prodhimit dhe 

shërbimit 
3 Pytje, diskutime  2 

  

6. Parashikimi i kërkesës  3 Pytje, diskutime dhe shembuj  2 

  
7. Projektimi i sistemit të punës 3 Pytje, diskutime dhe shembuj  

  



LITERATURA:  

• Prof.Dr.Suzana Panariti Manaxhimi i Operacioneve, Konceptet, Metoda, Strategji, Tiranë, 2013 

• Grup autorësh Menaxhimi i Operacioneve, 2012 

• Operatins Managment, Willians J. Stevenson, (Rochester Institute of Technology), Mc Graw Hill 

Irvin, 2008  

• Operation Management, Jay Heizer (Texas Lutheran University), & Barry Render (Graduate School of 

Business, Rollins College), Prentice Hall, 2010. 

• Operation management, Lee J. Krajewsi, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra, Prentice Hall, 2009. 
Operation Management, Creating Value along the supply chain, Bernard W. Taylor & R. S. Russell, 2010 
Vërejtje:  

• Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë rregullat e institucionin. 

• Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në mësim. 

• Është e obligueshme që të ketë ID në test. 

• Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 

• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil.  
 

8. Kollokfium 3 Konsultime 2 
  

9. Menaxhimi dhe planifikimi i 

kapacitetit  
3 Pytje, diskutime dhe shembuj 2 

  
10. Proçesi i planifikimit të kapacitetit  3 Pytje, diskutime dhe shembuj 2 

  
11. Menaxhimi total i cilësisë 3 Pytje, diskutime dhe shembuj  

  
12. Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit  

Rëndësia strategjike e zinxhirit të 

furnizimit 

3 Pytje, diskutime dhe shembuj 2 

  
13. Prezantimi i punimeve seminarike, 

detyrave dhe hulumtimeve grupore  
3 Pytje, diskutime dhe prezantime 2 

  
14. Planifikimi dhe kontrolli iprojektit  

Cikli i jetës së projektit  
3 Pytje, diskutime  2 

  
15. Përmbledhje e materialit dhe 

përgaditje për provim final 
3 Shembuj dhe konsultime për provim 2 

  


