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Universiteti ”Ukshin Hoti” Prizren  

Fakulteti Ekonomik  

Programi: Administrim Biznesi       

SYLLABUSI  

Niveli i 

studimeve  
Bachelor  Programi    AB  Viti akademik  2021/22  

LËNDA                         Komunikimi në Biznes             

Viti   II  Statusi i   
lëndës      Zgjedhore 

   
          Kodi  

  
ECTS  kredi  

  

4  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  

 Diana Badalli e-mail    

Tel.    

  
Qëllimi studimor i lëndës  

  
Rezultatet e pritshme  

Qëllimi i kësaj lende është qe studentet te 

përvetësojnë njohuri te  mjaftueshme për 

konceptin dhe teknikat e komunikimit ne 

biznes. Do te  analizohet ne aspektin teorik 

rëndësia e komunikimit ne biznes dhe aplikimi 

i tij ne afarizmin bashkëkohore si dhe ndërtimi i 

aftësive për një komunikim efektiv, e ne veçanti 

synohet te zhvillohen aftësitë e studenteve ne 

komunikim nder personale dhe  komunikimi ne 

grup. Gjithashtu, ne këtë cikël ligjëratash do te 

studiohen mënyrat e ndërtimit te mesazheve, 

konteksti profesional i komunikimit, përgatitjet 

vizuale te prezantimit etj.  

Ne përfundim  te këtij programi studimi nga 

lënda „ Komunikimi ne Biznes“, studentet do te 

jene te afte qe:Te njohin rëndësinë e 

komunikimit ne biznes ne afarizmin modern Te 

bëjnë komunikimin ne grup dhe te kenë  
aftësinë e te dëgjuarit efektiv  

Te bëjnë planifikimin, shkrimin dhe kompletimin 

e mesazheve ne biznes  
Te planifikojnë , shkruajnë dhe kompletojnë 

raporte dhe propozime  
Te bëjnë përgatitjen dhe paraqitjen e  

prezantimeve verbale dhe vizuale Te kuptojnë 

konceptin e etikes ne biznes  

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 nëpërmjet ligjëratave, prezantimeve, 
demonstrimeve dhe vlerësimit të studentëve sikurse edhe në analizën e temave përkatëse.   
Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive. Improvizim te situatave te komunikimit ne biznes dhe 

te menaxhimit te këtij komunikimi ne kompani dhe institucione te ndryshme.  
Studentët pas përfundimit të çdo ligjërate kanë mundësi të konsultimeve. Konsultimet për teste 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.  

 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  5  2  10  

Konsultime me mësimdhënësin  0  0  0  

Vizita pune në teren (AKP)  2  1  2  

Seminare  1  15  15  

Detyra të shtëpisë  1  5  5  

Koha e studimit vetanak  2  10  20  

Përgatitja përfundimtare për provim  0  0  0  

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

Projekte, prezantime, etj  0  0  0  

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 4 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë100 orë angazhime.  
Ngarkesa totale:  100   

 Java  Ligjërata   Ushtrime   

1.  Tema  Orët  Tema  Orët  
Prezantimi i syllabusit  
Përshkrimi i programit. Arritja e 

suksesit nëpërmjet Komunikimit ne 

Biznes.  

2  Shpjegimi i metodologjisë se punës 

ne këtë lëndë.  
2  
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2.  Perfeksionimi i Komunikimit ne Grup 

dhe aftësitë e te dëgjuarit  
2  Shembuj te përgjithshëm te 

efekteve te Komunikimit ne Grup  
2  

    

3.  Planifikimi i Mesazheve ne Biznes  
  

2  Si planifikohen mesazhet ne 

Biznes?  
2  

    

4.  Te shkruarit e mesazheve ne Biznes  2  Shembuj te shkrimit te mesazheve 

ne Biznes  
2  

    

5.  Kompletimi i Mesazheve ne Biznes  2  Si do te kompletohen mesazhet  2  

    

6.  Testi parë/intermedior        

    

7.  Planifikimi i Raporteve dhe 

Propozimeve  
2  Shembuj ilustrativ te raporteve dhe 

Propozimeve  
2  

    

8.  Shkrimi i Raporteve dhe Propozimeve    Si shkruhen raportet dhe 

Propozimet  
  

    

9.  Kompletimi i Raporteve dhe 

propozimeve  
2  Shembuj dhe krahasime raportet 

dhe Propozimet  
2  

    

10.  Pergatitja dhe paraqitja e prezentimeve 

verbale  
2  Shembuj konkret te prezentimeve 

verbale.  
2  

    

11.  Komunikimi ne Biznes dhe Kuptimi i 

Etikes  
2  Kodi i sjelljes dhe etika e veshjes 

ne Punë.  
2  

    

12.  Shkrimi i Mesazheve Pozitive dhe 

Negative  
2  Shembuj te shkrimit te mesazheve 

Pozitive dhe Negative  
2  

    

13.  Komunikimi gjate aplikimit per 

punesim  
2  Shembuj te zhvillimit te intervistave 

gjate aplikimit per punesim  
2  

    

14.  zhvillimi i intervistave gjate aplikimit 

per punesim  
2    2  

    

15.  Pergaditja per provimi final  2    2  

    

LITERATURA  

 Komunikimi në Biznes:Procesi dhe Produkti-Mary Ellen Guffey/Dana Loewy 2016,  
 Komunikimi ne Biznes - Ervin Demo/Petrit Dollani Universiteti i Tiranes 2007,  
 Menaxhimi i Komunikimit – Andri Koxhaj/Florian Tomimi Universiteti i Tiranes 2006,  
 Komunikimet Afariste – Micheak J.Rouse / sandara Rous  2002,  
 Business Communication:Process and Product,8th Edition-M.E.Guffey/Dana Loewy 2016, 

Business Communication – Harward business school  Harward business press 2003,  Business 

Communication – M.E.Guffey Thomson 2006.  

Vërejtje:   
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• 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.  

  


