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Qëllimi studimor i lëndës 

 
Rezultatet e pritshme 

Qëllimet përkitazi me lëndën mësimore, janë: 

njohja e studenteve me përmbajtjet, normat, 

vlerat, standardet themelore etike, si dhe 

kodekset e sjelljeve etike gjatë aktiviteteve 

ekonomike dhe biznesore të subjekteve të 

ndryshme, pjesëmarrjes në operacionet, 

aktivitetet, transaksionet dhe përgjegjësitë. Lënda 

ofron njohuritë e përgjithshme dhe bazë të së 

drejtës, rregullimin dhe definimin e etikës në 

biznes. Studentëve kjo lëndë ju ofron mundësi të 

zhvillojnë njohuri mbi rolin dhe mënyrën e 

funksionimit të etikës tij. Konsiderat do t’i jepet 

aktiviteteve praktike të etikës në përgjithësi. Një 

analizë më detaje do t’i kushtohet edhe kodeve, 

ligjeve, akteve, rregulloreve ekonomike- juridike 

mbi të cilat funksionon etika. Lënda është 

planifikuar të ndihmojë studentët që të 

përmirësojnë kontekstin e tyre personal brenda 

fushës së administrimit të biznesit, në Kosovë 

dhe me gjërë. Sjelljeve etike në biznes, në 

komunikim, në qarkullim ekonomiko- biznesor e 

juridik, si dhe mundësitë për aplikimin e tyre 

 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti pritet 

të jetë në gjendje që: të fitojnë njohuritë tjera 

themelore, lidhur me dobishmërinë e sjelljeve etike 

në biznes, përgjegjësive sociale, në komunikim dhe 

qarkullim ekonomik-biznesor e juridik, dhe të 

sjelljes me përgjegjësi shoqërore e korporative; 

kultivimit të sjelljeve etike dhe pozitive, kulturës 

korporative në biznes dhe ndaj aktorëve dhe 

faktorëve të tjerë relevant ekonomik.  

 Të kuptojë parimet themelore të etikës në 

biznes 

 Të qartësojë pozitën dhe rolin e kësaj lënde 

tani dhe në të ardhmen në vendin tonë, mbi 

ineresat e kësaj lëmije,  

 Të kritikojë dhe debatojë çështjet aktuale të 

lëndës dhe të argumentojë qëndrimin e vet 

duke u bazuar në parimet dhe rregullat 

etike,  

  Te rrisë aftesite e studentit për të kuptuar 

peshën e etikes në biznes,  

 Te rrisë aftesitë e studentit për të kuptuar 



ndaj aktorëve dhe faktorëve të tjerë relevant 

ekonomik. Rëndësi do ti kushtohet edhe 

problemeve socio ekonomike e juridike. Mënyra 

e rregullimit të lëndës në aspektin e administrimit 

biznesor. 

shprehite e mirëfillta administrimit në 

biznes. 

 Te rrisë aftesitë e studentit në aspektin 

personal dhe profesional– zbatues të lëndes 

në trendin europian dhe atë global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
-  Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-10 pikë 
-  Kolokuiumi Parë: 0 - 45 pikë 

-  Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

-  Kolokuiumi i dytë: 0- 45 pikë  

 

 Provimi: 0 - 100 pikë 

 

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 2 15 30 

Punë praktike 1 3 3 

Konsultime me mësimdhënësin 1 2 2 

Vizita pune në teren 2 1 2 

Seminare 2 2 4 

Koha e studimit vetanak 2 5 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 7 35 

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 4 ECTS kredi, 
studenti duhet të ketë 120 orë angazhime. 

Ngarkesa 
totale: 

120 
 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

HYRJE 

Etika një faktor më shumë për 

vendimmarrje 

2 Hyrje në lendë/ prezantimi i 

syllabusit 

2 

  

2. Etika dhe arsyetimi mora 2 Detyrë grupi 2 

  

3. Parimet kryesore etike në biznes 2 Diskutim gupor 2 

  

4. Tregu dhe Etika 2 Studim rasti 2 

  

5. Etika e prodhimit për konsum dhe 

reklama 

2 Detyrë grupi 2 

  

6. Diskriminimi në punë dhe qasja 

etike 

2 Diskutim grupor 2 

  

7. Etika e korporatave 2 Përgaditje pvr kollokfiumin 1 2 

  

8. Kollokfiumi 1 / Vlerësimi 

intermediar 

2 Kollokfiumi 1 2 

  

9. Programet e Menaxhimit etik 2 Ushtrim grupor 2 

  

10. Etika në biznes dhe komunikim 2 Detyrë kursi 2 

  

11. Raportimi dhe auditimi etik e social 2 Diskutime grupore 2 

  

12. Rolet dhe Përgjegjësitë morale të 

korporatave 

2 Studim rasti 2 

  

13. Dilemat etike dhe zgjidhja e tyre 2 Studim rasti 2 

  

14. Procesi i auditimit dhe kuadri etik 2 Ushtrim grupor 2 

  



15. Kollokfiumi 2/ Vlerësimi 

intermediar 

2 Kollokfiumi 2 2 
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Vërejtje: 

 
Mundësi shtesë për studim dhe thellim të dijes në këtë fushë paraqesin edhe faqet e ndryshme të 

internetit dhe rastet e ndryshme tregtare –biznesore në ditet e sotme. 

 


