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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

Qëllimi i lëndës është që studentët do të 

përvetësojnë njohuritë mbi parimet e Menaxhimit 

të cilësisë dhe do të kuptojnë, rëndësinë e sigurimit 

të cilësisë së produktit dhe shërbimit tek klientët 

dhe mjetet e cilësisë totale. Në kuadër të kësaj 

lënde, do të studiohen parimet kryesore të 

menaxhimit të cilësisë të cilat kanë për fokus 

konsumatorin, përmirësimin e vazhdueshëm, 

përfshirjen e punonjësve dhe përmirësimin e 

procesit. 

Qëllimi i kësaj lënde është që përmes studimeve të 

ndryshme të rastit të fitohen njohuri në zbatimin e 

parimeve të menaxhimit të cilësisë. Përveç tjerash, 

qëllimi është që të shqyrtohen mjetet dhe metodat 

kryesore të përdorura për të monitoruar dhe 

kontrolluar cilësinë në organizata dhe mënyrat në të 

cilat cilësia mund të përmirësohet. Gjithashtu, t'i 

ofrohet studentëve informacion themelor mbi 

teorinë dhe praktikën e Menaxhimit të Cilësisë 

Totale në të gjitha fushat e biznesit në të gjitha 

nivelet.  

Studentët pritet të jenë në gjendje të:  

 Kuptojnë teorinë e menaxhimit të cilësisë, 

parimet dhe praktikat. 

 Shpjegojnë kuptimet e koncepteve te ndryshme të 

cilësisë dhe ndikimin e saj në organizatë. 

 Përdorin dhe dallojnë teknikat dhe mjetet e 

menaxhimit të cilësisë. 

 Të masin koston e cilësisë së dobët të efektivitetit 

dhe efikasitetit të procesit për të gjetur cilësinë e 

performancës dhe për të identifikuar fushat për 

përmirësim. 

 Të zbatojnë përpjekjet për përmirësimin e cilësisë 

duke përdorur ekipe. 

 Të shpjegojnë rregulloret dhe fazat e procesit të 

certifikimit në sistemin e cilësisë. 

 Të zhvillojnë një kuptim të rolit të teknologjisë, 

menaxherëve, punonjësve dhe klientëve në 

zhvillimin e një vendi pune të bazuar në cilësi. 



Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata interaktive, punë individuale dhe në grupe. Përveç koncepteve teorike nga libri, studentët do të 

inkurajohen që të hulumtojnë edhe artikuj nga interneti, sipas kapitujve përkatës.  

 
Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla e ligjeratave e pajisur me teknologji: internet, kompjuter dhe projektor. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

përfundimtare përbëhet prej katër 

komponentëve: 

 Vijimi i rregullt............................ 10% 

 Testi 1 (Testi i mesit të sezonës).. 20 % 

 Punimi seminarik ........................ 10 % 

 Provimi përfundimtar.................. 60 % 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 - 100 10 (ECTS - A) 

81 - 90 9 (ECTS - B) 

71 - 80 8 (ECTS - C) 

61 - 70 7 (ECTS - D) 

51 - 60 6 (ECTS - E) 

40 - 50 5* (ECTS - FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjerata 

 Vijimi i ligjëratave; 

 Pjesëmarrja në debate; 

 Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

Ushtrime 

 Vijimi i ushtrimeve; 

 Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë/javë Ditë/vit Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime dhe punë praktike 2 15 30 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 5 5 

Vizita pune në terren / / / 

Projekte, prezantime, seminare 1 5 5 

Koha e studimit vetanak 1 10 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 10 10 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final) 1 10 10 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25  orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 
Ngarkesa 

totale: 

 

100 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. 

Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në Menaxhimin e cilësisë. 

Konceptet bazë dhe parimet e cilësisë 

totale në organizatat.  

 
2 

Hyrje në Menaxhimin e cilësisë. 

2 

  

2. 

Menaxhimi i cilësisë. Modelet e cilësisë 

totale. 
2 

Cilësia e produktit. 
2 

    

3. 

Mjetet e cilësisë totale. 

2 

Qasja e cilësisë totale ndaj 

menaxhimit të cilësisë. 

 

2 

    



4. 

Sistemi i menaxhimit të cilësisë. 
2 

Kostot e cilësisë. 
2 

    

5. 

Organizimi i projektuar për cilësinë 

Totale. 
2 

Menaxhimi i Cilësisë, Etika dhe 

Përgjegjësia Sociale e Korporatës. 
2 

    

6. 

Cilësia në marrëdhëniet Klient-furnitor. 
2 

Kultura e lidershipit, ndryshimit dhe 

cilësisë. 
2 

    

7. 

Mjetet dhe teknikat e cilësisë totale. 

 
2 

Ekipet e punës të cilësisë. 
2 

    

8. 
Kollokviumi - Testi -I- 2 Kollokviumi - Testi -I- 2 

    

9. 

Metodat e Përmirësimit të 

Vazhdueshëm me Six Sigma, Lean dhe 

Lean Six Sigma. 

2 

Principet Six Sigma. 

2 

    

10. 

Autoriteti dhe motivimi. 
2 

Cilësia totale dhe avantazhi 

konkurrues. 
2 

    

11. 

Lidershipi i cilësisë. 
2 

Ushtrime për lidershipin e cilësisë. 
2 

    

12. 

Planifikimi strategjik zbatimi i cilësisë 

totale (TQM). 
2 

Zbatimi i cilësisë totale (TQM). 
2 

    

13. 

Bazat e kontrollit statistikor të procesit 

Dizajni për Six Sigma 
2 

Kontrolli për cilësinë.  
2 

    

14. 

Veglat për përmirësimin e cilësisë. 
2 

Teknikat për përmirësimin e cilësisë. 
2 

    

15. 

Besueshmëria e cilësisë së produktit 

dhe shërbimit. 

Rishikim / Përmbledhje 

2 

Shkalla e besueshmërisë së 

produktit/shërbimit. 

Rishikim / Përmbledhje 

2 
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