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Qëllimi studimor i lëndës 

 

Rezultatet e pritshme 

 

-Turizmi ështe një ndër arsyjet kryesore të krijimit  dhe 

manxhimit të hoteleve. Qëllimi është ta analizojmë 

rëndësinë hoteliere në rrjetet vendore dhe globale. 

Vendet në tranzicion ashtu si vendi ynë po i japin 

rëndësi makismale bizneseve hoteleier duke qen se 

kushtet klimaterike, dhe zonat e bukura turistike nuk 

mungojnë dhe duhen domosdoshmërishtë të 

shfrytëzohen. Bizneset në fushën hoteliere janë në një 

marrdhënje të ndërsjelltë sepse aty ku ka zona turistike, 

po edhe zona me infrastruktur artitekturale dhe 

historike duhet të ketë edhe hotele. Të studijoshë një 

hotel paraqet vështërsi dhe knaqesi të ndryshme të cilat 

duhet të balancohen për të arritur një shërbim 

maksimal. 

Në një aspekt tjeter duhet studijuar edhe kujdesi që 

tregon sektori i menaxhimit për tu ofruar shërbimin e 

kërkuar, dhe procedurat që ai ndjek për të arritur 

rezultatin e dëshiruar. Bizneset e hoteliereve kërkojnë 

një vëmendje të veçantë ndaj lënda studijon kapitujt në 

vazhdim ku do të përshkruajnë çdo hallkë përbërëse të 

tijë dhe procesin qe duhet të ndjekin për të arritur 

rezultatin final: Sherbim të cilësisë së lartë , dhe knaqsi 

maksimale të klientit e cila ndikon në  nivelin mikro- 

 

Lënda është e strukturuar në atë mënyrë që 

studentët të marrin arsimim sa më të plotë dhe të 

dukur në mënyr sa ma efikase. Gjatë studimit të 

lëndës dhe deri në përfundimin e saj, studentët 

duhet të jenë në gjendje të:  

Kuptojnë rendësinë e bizneseve hoteliere në nivelin 

vendor dhe ndërkombëtarë, përdorimi i faktorëve 

që ndikojnë në ofertën dhe kërkesën e hotelierve. 

Njohja e kërkesave të klientit bazë për ndërtimin e 

një shërbimi cilësor. 

Karakterisitiken cilësore dhe sasia të ofertës së 

akomodimit e cila ka një ndikim të drejtëpërdrejt 

në suksesin e përgjithshëm të destinaioneve 

turistike.  

Investimet në infrastrukturë ku është themel për 

zhvillimin e bizneseve hoteliere dhe jetike për 

zhvillimin e kësaj fushe.   

 

 

 

 

 

 



makro ekonomik. Lënda sutidijon faktorët që ndikojnë 

në kërkesën dhe ofertën e biznesve hoteliere. Tregu i 

udhëtimeve për arsyje biznesi është shumë i gjerë dhe 

është i një shkalle ndërkombëtare. 

 

 

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, raste studimi, matjen e fizibilitetit ë hoteleve në nivelin 

vendor dhe ndërkombëtar 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 3 15 45 

Punë praktike - - - 

Konsultime me mësimdhënësin 1 11 11 

Vizita pune në teren 6 1 6 

Seminare 3 3 9 

Koha e studimit vetanak 2 5 10 

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 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë 125  orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

125 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema:  Turizmi, njohuri të  përgjithshme  Orët Tema: Turrizmi, ne bizneset hoteliere Orët 

- Përshkrimi i lëndës 

Historiku i bizneseve hoteliere, 

përkufizimet te turizmit 

Bizneset hoteliere ne raport me bizneset 

tjera komerciale. 

2 

 

 

-Shpërndarja e detyrave në grupe, 

lidhur me menaxhimin e bizneseve 

hoteliere. 

2 



Tema: Rëndësia e cilësisë së shërbimeve 

në industrin e hotelerisë. 

 

 

 

 

Tema : Përshkrimi i çdo 

departamenti në organogramin e një 

hoteli me shërbim të plotë. 

2. -Njohja e kërkesave të klientit bazë për 

ndërtimin e një shërbimi cilësor 

Karakteristikat e shërbimit në krahasim me 

ato të produktit 

Orientimi nga shërbimi hoteliere ndaj 

orientimit nga klienti. 

Si realizohet bashkpunimi midis 

departamentit te dhomave, rezervimi, 

restorantit dhe mirrembajtjes etj 

 

 -Departamenti i Dhomave 

Departamenti i Rezervimeve 

Departamenti i Gastronomisë  

Departamenti i Mirrëmbajtjes  

Departamenti i Lojrave të fëmijëve etj 

 

Tema: Matja e cilësisë në industrin e 

hotelierise  

Tema: Studimii i organigramës 

3.   

Mangësit që egizstojnë mes cilësisë dhe 

knaqësisë së klientëve. 

Si ndërtohet organigrama e një hoteli dhe 

cilet janë elementet bazë që ndikojnë në të 

Organigrama më e thjeshtë e një hoteli, 

dhe përshtatja e kësaj strukture pas rritjes 

së numrit të klientëve  

 

 -Studimii i organigramës së  një 

hoteli me një numër të ulët dhomash, 

dhe një hoteli në numer deri në 500 

dhoma 

 

Tema: Roli dhe rëndësia e departamenteve 

në bizneset hoteliere. 

Tema:  Trajnimet e stafit 

4. -Roli dhe rëndësia e departamenteve të 

Burimeve Njerzore në  bizneset hoteliere 

Proqeset kryesore të departamenteve , ne 

veçanti resurset humane, Regrutimi. 

Kritere kryesore qe duhet të ketë stafi i një 

hoteli ( menaxher i përgjithshëm) 

Trajnimet  

 

 -Zbatimi i rëndësisë së trajnimeve të 

stafit në industrin e hotelerisë 

Përfitime nga trajnime të stafit  

Praktik , llojet e trajnimeve. 

 

Tema: Shërbimet dhe llojet e saj Tema: Analiza e punës 

5. -Llojet e shërbimeve 

Pagat dhe perfitimet e punonjësve 

Qarkullimi i stafit, dhe arsyjet e këti 

veprimi 

 

 -Analiza e punes, dhe zhvillimi 

karrieres në sektoret e ndryshme 

hoteliere në nivelin vendor dhe 

ndërkombëtar në sektoret e ndryshme 

të hoteliereve 

 

Tema: Standardet e klasifikimit të 

hoteleve në raport në ndikimin e bizneseve 

Tema: Studimi i fizibilitetit 

6. -Zhvillimi i hoteleve vendore sipas qellimit 

dhe rajoni, trendi i tyre 

Faktorët kritik të suksesit për bizneset e 

hotelerisë 

Problemet që ndeshë kjo industri në të 

 -Studim fizibiliteti hoteleve vendore, 

varsisht nga nivelet hoteliere. 

Vizit në top bizneset hoteliere 

 



gjitha vendet 

Zhvillimi i sektorit të hotelerisë, e ardhmja 

e organizimit të hoteleve 

Tema: Faktorët që ndikojne në turizëm Tema: Industria e Turzmit 

7. -Faktorët e kërkeses-ofertës që ndikojnë në 

turizëm 

Kursi i këmbimit 

Udhëtimet për arsyje biznesi dhe pushimi 

Çmimet e paketave turistike 

Faktorët demografik 

 -Kërkimet e fundit nga ana e Këshillit 

Botëror të turizimit dhe udhetimeve të 

zhvilluara në vitet e fundit, të  

krahasohen   vitetet ( metodat 

krahasuese )  se si industria e turzimit 

ka pasur një kontribut direkt në rritjen 

e PBB-së globale. 

 

Tema:   Tema: Prezentimi i projekteve 

8.  

 

Test-1 

 Konsultat,  prezentimet e projekt 

punimit ne fushen e hotelierës  

Test-1 

 

Tema: Llogaritjet ekonomike dhe planet  Tema: Analizat  

9. -Llogaria ekonomike dhe përfitimi në hotel 

Llogaria ekonomike, kosto e hotelit dhe 

raporti i cilësisë ne raport me çmimin  

Analiza e bilancit  

Plani i zhvillimit 

Plani i marketingut 

Plan i investimeve 

 -Analiza e bilencit nga viti në vitë, 

raport me cilësi-çmim, çmim- cilësi. 

 

Tema: Kontrolli i menaxhimit të 

ndërmarrjes hoteliere 

Tema: Komunikimi 

10. -Prenotimi, shërbimi ndaj klietit 

Kuptimi i komunikimit 

Përcaktimi i rregullave në hotel 

Rregulla për një drejtim cilësor të hotelit. 

 -Komunikimi përmes gjuhës  së 

trupit, si zbatohen rregullat e punës në 

bizneset hoteliere dhe kur ndryshojnë 

ato, shembuj nga praktikat e 

ndryshme hoteliere. 

 

Tema:  Problemet që shfaqen në bizneset e 

hotelerise 

Tema:  Identifikimi i problemeve ne 

bizneset hoteliere 

11. -Problemet të  ruajtjes së cilësisë së 

shërbimeve hoteliere 

Menaxhimi i cilësisë së shërbimeve 

hoteliere 

Problemet kryesore të hoteleve sipas 

vizitorëve 

Problemet e hotelierëve vendore  raportë  

me konkurrencën 

Insfrastruktura ligjore në bizneset hoteliere 

  

 -Analiza e problemeve të  bizneseve 

hoteliere në zhvillimin e fazave të 

biznesit. 

 

Tema: Marketingu i produktit hoteliere. Tema:  Format e marketingut 

12. - Marketingu i brendshëm-Menaxhimi i 

punës në hotel 

Marketingu i brendshem-menaxhimi i 

fuqisë hoteliere  

Marketingu i brendshëm-një ndërmarrje 

hoteliere. 

Marketingu i ndërmarrjeve të vogla në 

zonën e hotelit. 

Specifikimi dhe thelbi i marketingut, 

 -Salla e kabinetit të përdoret wordi 

dhe excel për të marku bizneset e 

hotelit ( broshuara, reklama, rrjete 

sociale etj). 

 



tiparet e tij në industrin e hotelit. 

 

Tema: Organizmi në ndermarrjet hoteliere Tema; Menaxhimi i një hoteli 

13. -Hoteli i arsimit të lartë dhe biznesi i 

restoraneve.  

Restorantet dhe biznesi i hotelit 

Menaxhimi i hotelit 

Karakteristikat e profesionit 

Cilësit e rëndësishme ( aftësit organizative 

të shquara, besim, aftësia për të bindur, 

këmbënulja, cilësit e një lideri të lindur ) 

Aftesia për të sjell çdo gjë deri në fund 

Komunikimi i talendëve me njerëz; Durim; 

Kominikueshmëri; Aftësia për të lundurar 

menjëher në një mjedis kompleks etj 

 Praktik  të ndarrë në grupe, detyrat e 

menaxherit të hotelit.  

 

Tema; Ndikimi i Teknologjise Informatike 

në menaxhimin e bizneseve hoteliere 

Tema;  Raste studimi 

14. -Teknologjia e menaxhimit të rrjedhës së 

punës në aktivitet hoteliere. 

Menaxhimi i personelit në shembullin e 

një hoteli-apstrakt 

Përzgjedhja dhe vlersimi i dokumenteve të 

aplikimit 

Ndikimi i agjensioneve turistike në 

markimin e bizneseve hoteliere. 

 -Paketat turistike që ofrojnë 

agjensionet turistike. 

 

Tema Tema 

15.  

Testi-2 

 Presentimi i seminareve në power 

point. 

Test-2 
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