
     
 
 
     

Universiteti ”Ukshin Hoti” Prizren 

Fakulteti Ekonomik 

Programi: Administrim Biznesi  

SYLLABUSI 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor  Programi   Administrim Biznesi Viti akademik 2021/22 

LËNDA 
MENAXHIMI I PROJEKTEVE 

Viti  II Statusi i 

lëndës 
E Obligueshme            Kodi 

 
ECTS  kredi 5 

Semestri IV 

Javët mësimore 
15 Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 2 
Metodologjia e 

mësimit 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Konsultime  

Mësimdhënësi Prof. Asoc. Dr. Nerimane 

Bajraktari 

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

Tel. 044 150 244  

Asistenti 
 e-mail  

Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

Kursi i lëndës " Menaxhimi 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. 

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. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

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: 
Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 - 100 10         ( ECTS – A) 



-  Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 10% 
-  Kolokuiumi Parë:20% 

-  Punimi seminarik: 10% 

-  Provimi final: 60%  

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 3 15 45 

Punë praktike - - - 

Konsultime me mësimdhënësin 2 11 22 

Vizita pune në teren 6 1 6 

Seminare 3 3 9 

Koha e studimit vetanak 2 12 24 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 8 40 

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

Projekte, prezantime, etj 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 6 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë 150 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

150 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. 

Tema Orët Tema Orët 
Prezantimi i Sylabusit  Pyetje për diskutim  

  

2. 

Bota e menaxhimit te projektit  Pyetje për diskutim   

  

3. 

Menaxhimi i burimeve njerzore per 

drejtim te projektit 

 Pyetje për diskutim  

  

4. 

Format e organizimit te projekteve  Pyetje për diskutim  

  

5. 

Analiza e planeve të projektit.  Pyetje për diskutim  

  

6. 

Planifikimi i Projektit  Pyetje për diskutim  

  

7. 

Monitorimi dhe kontrolli i projektit  Pyetje për diskutim  

  



8. 

Menaxhimi i cilisise se projektit  Pyetje për diskutim  

  

9. 

Kollokvium  Kolokviumi  

  

10. 

Menagjimi i komunikimit ne projekt  Pyetje për diskutim  

  

11. 

Menaxhimi i investimeve ne projekt.  Pyetje për diskutim  

  

12. 

Menaxhimi i riskut ne projekt.  Pyetje për diskutim  

  

13. 

Buxheti i projekteve  Pyetje për diskutim  

  

14. 

Operimi me projekte  Pyetje për diskutim  

  

15. 

Hartimi final i një projekti me plan 

biznesi (12). 

 Prezantimi i projekteve  
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Vërejtje:  

 
- 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.   

 


