
 

Universiteti Publik i Prizrenit- 
Fakulteti Ekonomik 

Menaxhment Ndërkombëtar 
 

SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 

Bachelor Programi   MN Viti akademik 2021/22 

LËNDA Menaxhimi i Projekteve 
Viti  2-të Statusi i 

lëndës 

O   Kodi  ECTS kredi 5 

Semestri 3-të 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore    30 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste. 

Konsultime  

Mësimdhënësi/ja 1.Prof. Ass. Dr.Nerimane  

Bajraktari 

e-mail nerimane.bajraktari@uni-pz.com 

Mob. +383(0) 44 150 244 

Asistenti Leonora Sopaj Hoxha e-mail    

Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e 

fituara: Përmbajtja: Studentët do të mësojnë  nderlidhjen 

dhe shqyrtimin kompleks të të gjitha fazave ne te cilat 

kalon projekti.Kjo diciplin perfshine  zhvillimin e nje 

plan –projekti i cili permbane synimet dhe objektivat e 

percaktuara qarte duke pershkruar  edhe menyren si ato 

do te arrihen,pra eshte  një  perpjekje e planifikuar me 

kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e nje pune. 

Që student te njihen me nocionet themelore dhe 

konceptet  bashkëkohore  te operimit te 

projekteve.Materjali u dedikohet studenteve qe te 

kuptojne thelbin e perpilimit te projekteve dhe si 

menagjohet operimi i tyre.Gjithashtu studentet do të 

mësojnë se si fitohet përkrahja  nga investitorët  dhe 

huadhënsit për një ndërmarrjet të pavarur. Studentët, në 

konsultim me fakultetin, do ti përgatisin analizat e 

tregut, përcaktojnë strukturën organizative, specifikojnë 

objektivat operacionale, dhe përgatisin projekte  për 

vitin e parë të veprimtarisë (me detyrë konkrete).  

Kompetencat: Krijimi i plani-projekti.  

Pas përfundimit të suksesshëm të 
kursit, studentët do t’i zhvillojnë 
shkathtësitë dhe do të aftresohen qe 
ti njohin shqyrtimet komplekse te te 
gjitha fazave ne te cilat kalon 
projekti: 

- Planifikimi 

- Buxhetimi 

- Skedulimi 

- Alokimi i burimeve 

- Shqyrtimin edh ete disa 

fazave te arsyeshme si 

:zbatimi,vlersimi dhe 

permbajtaja. 

 



Kursi i lëndës " Menagjimi i projekteve " do të 

ndihmojë në përgatitjen e ekspertëve të kualifikuar për 

hartimin e një plan projekti në lëminë e biznesit për të 

qenë ajo veprimtari sa më produktive.Për më tepër, ky 

kurs ka për qëllim që të ndihmojë studentët për të fituar 

njohuri se çfar shpreh plani -projekti, indeksin e detajuar 

të një plani të detajuar, përmbajtjen, situatat momentale, 

objektivat, menaxhimin ( të dhënat mbi firmën), 

konsumatorët, konkurenca, rreziqet, analizat e tregut, 

SWOT analiza, çmimet dhe fitimi, taktikat e shitjes, 

shpërndarja, reklamimi&promocioni, lidhjet publike, 

marrëdhëniet e biznesit, manifakturimi, projektimi 

financiar, shembuj dhe detyra etj.  

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Një punimi seminarik. 
 
Kollokviumi. 
 
 Testi përfundimtarë për provim. 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë 
të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%;  
Kollokviumin – 30%; 
 Provimi final – 60% gjithsej 100%. 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

Deri në 10% të 
pjesëmarrjes në notën 
përfundimtare. 

 

30% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

60% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

 51-60% - nota 6 
61-70              7 
71-80              8 
81-90              9 
91-100          10 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Studenti duhet të jetë i rregulltë në 
ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të 
gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të 
përdorë literaturën e obliguar dhe më të 
gjërë, të jetë aktiv dhe të respektoj 
rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës 
në mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

 Ushtrime 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 

reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe 

demonstrim të njohurive të marra në ligjërata. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë/javë Ditë/vit Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 javë 30 orë 

Ushtrime (pune praktike, ushtrime ne terren, etj) 1 15 javë 15 orë 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0.5 15 javë 7.5 orë 

Seminare 0.5 15 javë 7.5 orë 

Detyra të shtëpisë 0.5 15 javë 7.5 orë 

Projekte, prezantime..etj. 0.5 15 javë 7.5 orë 



Koha e studimit vetanak 1.67 15 javë 25.05orë 

Përgatitja përfundimtare për provim 1.67 15 Javë 25.05 orë 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final)    

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25  orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 5 
ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 30 orë 

Ngarkesa totale: 125 orë 

Java Ligjërata                  Ushtrimet 

1. Tema Orët  Orët 

Prezantimi i Sylabusit 2          Pyetje për diskutim 2 

 

2 

Bota e menaxhimit te projektit 2 1.Ç’fare eshte një project 

2 Tre synimet e nje projekti 
2 

3  

Menaxhimi i burimeve njerzore 

per drejtim te projektit 

 

2 

 

1- Kriteret per zgjedhjen e 

menaxherit te projektit 

2- Rolet e menaxherit te projektit 

2 

  

4 -Format e organizimit te 

projekteve 

2 1.Përshtatja e projekteve ne organizatë 

2.Projektet e pasterta 

2 

  

5 Analiza e planeve të projektit. 2 1.Vlersimi i kostove te projektit 

2.Vlersimi permirsues i kostos 

2 

  

6 Planifikimi i Projektit 2 1.Elementet per planifikimin e projektit  

2.Zgjedhja e projektit 

2 

  

7 Monitorimi dhe kontrolli i 

projektit 

2 1- Cikli ,planifikimi-monitorimi -

kontrolli.  

2- Mbledhja e te dhenave dhe 

raportimi  i  tyre 

 

 

 

2 
  

8 Menaxhimi i cilisise se projektit . 2 1-Funksonet e drejtimit te cilesise se 

projektit 

2-procesi i drejtimit te cilesise se 

projektit 

2 

  

9 -Kollokvium 2  2 

  

10  -Menagjimi i komunikimit ne 

projekt  

2 1-Procesi i komunikimit  

2-drejtimi i komunikimit  

2 

    

11  -Menaxhimi i investimeve ne 

projekt. 

2 1-Koncepti i menagjimit te ndryshimeve 

2-Drejtimi i ndryshimeve ne projekt 

2 

  

12 -Menaxhimi i riskut ne projekt. 2 1-Bazat e drejtimit te riskut te projekteve  

2-Identifikimi i riskut te projekteve 

2 

  

13 -Buxheti i projekteve 2 1.Hyrje 

2.Metodat e buxhetimit te projekteve 

2 

  



14  

-Operimi me projekte  

2  

1-Operimi ne vlersim te projektit    

2-Auditimi i projektit 

2 

  

15 -Hartimi final i një projekti me 

plan biznesi (12). 

2 Detyra dhe konsultime për provim. 2 

  

LITERATURA 

1.Dr .Elez Osmani,Dr.Bledar Striniqi,Dr.Dorjan Deltina:Drejtimi –Operimi i projekteve,-Project 

mengment,Shkoder 2006. 

Vllatko Mileta: Menagjimi i projekteve. 

2.Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering & Technology. Prentice 

Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.  

3.Enterprise Project – Quality Management: Guide Lines to Quality in Project Management http//ansi.org 

4. Ekonomia dhe Ndërmarësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë. 

5.Ndërmarrësi, DANIDA& MASHT, 2011, Prishtinë, Kosovë. 

"http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Plani_i_biznesit&oldid=1387647".  

http://www.njoftime.meemira.com/files-archive/Si_te_hartoni_1plan_biznesi.pdf 

VËREJTJE 

- Në mungesë të mundësisë që puna praktike të organizohet çdo javë, në bashkëpunim me menaxhmentin 

e Universitetit, ky aktivitet do të organizohet në ditë të caktuara në:organizata, kompani, shpk,  

- Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) 

lidhur me mënyrat dhe modelet e hartimit të një plan projekti.  

- Gjate çdo seance, do të organizohet çasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  
- Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  
- Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, 
do të vlerësohet. 
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