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SYLLABUSI  

Niveli i 

studimeve  
Bachelor  Programi    AB  Viti akademik  2021/22  

LËNDA                         Marrja e Vendimeve Biznesore             

Viti   II  Statusi i 

lëndës  
E 

Obligueshme   
  
          Kodi  

    
ECTS  kredi  

  

5  Semestri  III  

Javët mësimore    
15  

  
Orët mësimore  30  

Ligjërata  Ushtrime  

2  2  

Metodologjia e 

mësimit  
  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj.  
Konsultime    

  
Mësimdhënësi  

Prof. Ass. Dr. Demir LIMA  e-mail  demir.limaj@uni-prizren.com  

Tel.    

  
Asistenti  

          Taulant Kastrati e-mail    

Tel.    

Qëllimi studimor i lëndës  Rezultatet e pritshme  

Lënda Marrja e vendimeve biznesore zhvillohet në 

vitin e dytë/semestrin e tretë, ne studimet Bachelor 

ne degën Administrim Biznesi. Kjo Lëndë do t’u  

jape studentëve  njohuri mbi procesin e 

vendimmarrjes si  dhe metodat sasiore  e cilësore të 

perdoruara nga menaxheret për rritjen e cilësise se 

vendimmarjes në kushte të mjediseve,të ndryshme 

në te cilat mund të operoje biznesi. Do të thellohen 

njohurite mbi konceptin e grupeve efektive, 

konfliktin, personalitetin, racionalitetin e 

vendimeve si dhe do të bëhet një përdorim i disa 

teknikave  sasiore të kombinuara me ato cilësore 

për te krijuar një kuader sistematik ekzakt të 

marrjes se vendimeve.  

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme 

për vendimmarrje te suksesshëm. Ata do të 

analizojnë aspekte specifike me të cilat do të 

ballafaqohen gjatë zhvillimit të karrieres dhe do të  

fitojnë shkathtësi të nevojshme në menaxhimin e   

vendimeve te ndryshme.  

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:   
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Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj.  
Metodologjia e mësimdhënies do të konsistojë në ligjërimin e lëndës në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme 

nëpermjet ligjeratave, prezentimeve, demostrimeve dhe vlersimit të studentëve sikurse edhe në analizën e 
temave përkatëse. Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive.  
Studentët pas përfundimit të çdo ligjërate kanë mundësi të konsultimeve.   
Konsultimet për kolofium dhe për provim bëhen pas shpalljeve të rezultateve fizike ne tab. e shpalljeve ne 

fak. dhe përmes postës elektronike.  

Kushtet për realizimin e temave mësimore:  

Salla me mundësi errësimi, kompjuteri dhe projektori.  

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë  

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 
përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve:  

 Pjesëmarrja          10  
 aktiviteti                5  
 Testi me shkrim    25  Punimi seminarik 10  

Provimi final          50   
                           Totali= 100 Pike  

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   Ushtrime                  

 Vijimi i ligjëratave,  
 Pjesëmarrja në debate,  

 Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj.  

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

Aktiviteti  Orë  Ditë/Javë  Gjithsej:  
Ligjërata  2  15  30  

Ushtrime  1  15  15  

Punë praktike  5  2  10  

Konsultime me mësimdhënësin  0  0  4  

Vizita pune në teren (AKP)  2  1  5  

Seminare  1  15  15  

Detyra të shtëpisë  1  5  15  

Koha e studimit vetanak  1  1  1  

Përgatitja përfundimtare për provim  2  5  20  

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj)  3  1  5  

Projekte, prezantime, etj  1  5  5  

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë125 orë angazhime.  
Ngarkesa totale:  125   
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Java  Ligjërata   Ushtrime   

1.  Tema  Orët  Tema  Orët  

Njohje me lëndën,si dhe një veshtrim të 

përgjithshëm mbi marrjen e vendimeve?  
2  Dave Armstrong (A)  2  

    

2.  Diagnoza e sistemeve të mendimit  
Sistemet organizacionale. Të menduarit ne 

sisteme. Diagnoza.  Natyra e problemeve. Analiza 

e sistemeve Soft. Analiza e sistemeve Hard.  

2    
Ekipi i ushtrisë  

2  

    

3.  Procesi i marrjes se vendimeve. Funksionet e 

procesit të marrjes se vendimeve. Marrja e 

vendimeve, një proces i nderlidhur. Marrja e 

vendimeve, një proces dinamik.   

2  Vendimmarrja Ekzekutive ne 

General Motors  
2  

    

4.  Modelet për marrjen e vendimeve  
Prej superstriksionit ne shkencë. Modelimi ne 

marrjen e vendimeve. Modelimi klasik ne marrjen  

2  Lee dhe Li, Studio Ligjore  2  
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 e vendimeve. Modeli normativ i marrjes se 

vendimeve. Probleme qe dalin. Pse disa vendime 

nuk merren ashtu siq duhen marrë?  

   

    

5.  Grupi dhe marrja e vendimeve  
Anatomia e grupit. Prespektivat e marrjes se 
vendimeve ne grup.   
Modeli “Yetton” dhe “Vroom” në marrjen e 

vendimeve.  

2  Kompania ”Kingston”  2  

    

6.  Kontesti organizacional i marrjes se 
vendimeve.Struktura organizative dhe rrjedha e 
informacionit. Struktura organizative dhe marrja e 
vendimeve. Stili i menaxhimit dhe efektiviteti i 
vendimeve. Konflikti dhe marrja e vendimeve. 

Politikat organizacionale dhe marrja e vendimeve.  
Klima dhe kultura organizacionale  

2  Kompania “Travers”  2  

    

7.  Psikologjia e marrjes se vendimeve Personaliteti 

ne marrjen e vendimeve.   
Gjykimi në kushte pasigurie.  Prirja 

për te ndermarrë risk. Precept imi 
ne marrjen e vendimeve.   
Vlerat për marrjen e vendimit.  

2  Vlerat Vendimmarrëse  2  

    

8.  Testi i parë intermedior -Konsultime        

    

9.  Marrja e vendimeve racionale Sjellja racionale 

kundrejtë sjelljes jo racionale. Koncepti i 

maksimizimit të sjelljes.  Koncepti i kënaqsisë së 

sjelljes. Racionaliteti i kufizuar. Gracka, 

shkallezimi ne marrjen e një vendimi.  

2  Kapiteni Bligh dhe 

Lidershipi  
2  

Etika, kaosi dhe krijueshmeria në marrjen e 

vendimeve.  
  

10.  Një shembull i thjeshte etike, “Teoria e kaosit” 

Krijueshmëria ne marrjen e vendimeve. A jeni një 

marrës i mirë, i vendimeve?  

2  Si katastrofa ndryshon 

qellimet e lidershipit?  
2  

    

11.  Kushtet e marrjes se vendimeve. Marrja e 

vendimeve në kushte risku. Marrja e vendimeve 

në kushte pasigurie. Marrja e vendimeve në kushte 

konflikti. Teoria e lojes.  

2  Mali Everest 1996  2  

    

12.  Pema e vendimit dhe vlera e informacionit.  

Pema e vendimeve. Perfshirja e informacionit 

shtesë në pemën e vendimit. Vlersimi i 

dobishmërise.  

2  Misioni Final i Columbias  2  

Ushtrime dhe probleme    

13.  Marrja e vendimeve dhe menaxhimi.  Marrësi 

i vendimeve  
2  Airbus kundrejt Boeing  2  

Ushtrime dhe probleme    

14.  Teknikat e marrjes se vendimeve  2  Rasti i një plani pagesë 

jopopullore  
2  

 Ushtrime dhe probleme      
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15.  Pergaditja per provim final  2    1  
  

    

LITERATURA  

 Prof.Ass.Dr.Demir Lima,’’Vendimmarrja Bashkëkohore’’2014 Prishtinë  

 Prof. Dr. Vasilika KUME, "Marrja e Vendimeve Manaxheriale” botimi i katërt, 2010 Tiranë.  

 Groebner & Shannon , “Introduction to Management Science”   

 Prof. Dr. Justina Pula Shiroka, “Vendimmarrje Menaxheriale”    

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.  


