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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

Ky kurs studentëve iu ofron mundësi që të marrin njohuri që 

kanë të bëjnë  me çështje të zhvillimit në karrierë.  

Përveç kësaj,  kursi paraqitet si një mundësi e mirë që 

studentët të dinë dhe të vlerësojnë rolin e komunikimit  

personal dhe komunikimit të shkruar si elemente të 

rëndësishme për zhvillimin e karrierës.  

Po ashtu, me anë të këtij kursi studentët do të marrin njohuri 

jo vetëm për rolin dhe rëndësinë që ka edukimi për orientimin 

në karrierë si dhe zhvillimin në karrierë, por edhe njohuri të 

tjera shtesë për zhvillimin e tyre profesional. Temat kryesore 

që përfshihen në këtë kurs janë: Shqyrtimi i teorive të 

ndryshme për karrierën, planifikimi i karrierës, roli i njohjes 

së vlerave, bindjeve dhe qëndrimeve personale në zhvillimin 

e karrierës, komunikimi dhe karriera, diskriminimi gjinor, 

ofertat për punë, negocimi, zhvillimi i karrierës në epokën e 

globalizmit, etj. 

Këto njohuri të fituara nga ky kurs do të ndikojnë në 

përmirësimin e njohurive të studentëve për çështje të 

ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin në karrierë. 

Në mbarim tё të mësuarit të lëndës, 

studentët duhet të jenë të aftë të:  
 Kuptojnë konceptet themelore që kanë 

të bëjnë me zhvillimin në karrierë; 

 Njohin teori të ndryshme që flasin 

lidhur me çështjet e zhvillimit 

profesional; 

 Analizojnë mundësitë për motivimin e 

të rinjve lidhur me angazhimin e tyre në 

aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë 

me zhvillimin në karrierë.  

 Vlerësojnë rolin që ka edukimi gjatë 

gjithë jetës dhe faktorët socializues për 

zhvillimin në karrierë. 
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Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
Në dy orë ligjërata në jave dhe 1 ore ushtrime, do të shtjellohet materiali mësimor, dhe do të organizohet diskutim 

grupor. Do të prezantohen punime seminarike, të cilat pastaj do të prezantohen dhe diskutohen bashkërisht me 

studentet. Studentët inkurajohen që të përcjellin aspektet e menaxhimit dhe organizimit në Institucione, ndërmarrje 

publike dhe private, dhe të nxjerrin tema për diskutim.  

Punimet lidhur me këto çështje do të kenë rëndësi për vlerësim.  Përveç teksteve te detyrueshme, studentët do të kenë 

mundësi të shfrytëzojnë fondin e bibliotekës nё UPZ dhe librarinë elektronike. 

Metoda e punës do të përqendrohet në ligjërata dhe ushtrime interaktive me pjesëmarrje të studentëve në procesin e 

mësimit, me prezantime individuale e grupore, etj. 

 Prezantimi i temës mësimore do të bëhet me projektor  në Power Point; 

 Raste studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar. 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla e pajisur me Llaptop dhe projektor për prezantimin e materialit. 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota përfundimtare përbëhet prej: 

 

 Testi   I                25% 

 Vijimi i ligjëratave                5 % 

 Angazhimi                          10 % 

 Punimi seminarik                   10% 

 Provimi përfundimtar           50% 

      Totali                             100 % 

Vlerësimi në 

% 
Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë)    ( ECTS– A) 
81-90 9 (nëntë)     ( ECTS - A) 
71-80 8 (tetë)      ( ECTS– A) 
61-70 7 (shtatë)    ( ECTS– A) 
51-60 6 (gjashtë)   ( ECTS– A) 
0-50 5* (pesë)    ( ECTS - A) 

Obligimet e studentit: 

 Ligjërata 
 Vijimi i rregullt i studentëve në  ligjërata; 

 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave; 

 Punimi seminarik; 

 Pjesëmarrja në teste; 
 Të përdorë literaturën e obliguar literaturё shtese; 

 Të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat mbi shkollimin e lartë të 

etikës në mirësjellje  dhe për bashkëpunim; 

 Provimi përfundimtar. 

 Ushtrime 
 Pjesëmarrja aktive e studentëve  në ushtrime; 

 Puna grupore në raste studimi dhe 

detyra; 
 Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet  

studimore; 

 Te reflektoj gatishmëri dhe dije për 

iniciativa, dhe demonstrim të njohurive 

të marrura në ligjërata. 

 
Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime    

Punë praktike    

Konsultime me mësimdhënësin 1 15 15 

Vizita pune në teren 5 2 10 

Seminare 3 3 9 

Detyra të shtëpisë    

Koha e studimit vetanak 5 6 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 2 10 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final) 1 5 5 

Projekte, prezantime. Etj. 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS  kredi=25  orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 5 ECTS kredi 

student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125 orë 

Ngarkesa 

totale: 

 

125 
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 Ligjërata            Ushtrime 

      Tema Orët            Tema Orët 

1.   Hyrje, Planifikimi i Karrierës  2 Pyetje për diskutim 2 

  

2. Vetëvlerësimi, Cilësitë personale 2   Pyetje për diskutim dhe shembuj 

 

2 

  
3. Eksplorimi i karrierës, të punësuarit në ndërmarrjet 

publike dhe private 

2 Shembuj për karrierën e punës 2 

  
4. Eksplorimi i menaxhimit të karrierës në Menaxhimin e 

Financave 

2 Shembuj 2 

  
5. Koncepti teorik  i karrierës, Karriera si këndvështrim i 

organizatës dhe individit 

2 Shembuj praktik 2 

  
6. Ekplorimi i mundësive për karrierë në Menaxhimin e 

Burimeve Njerëzore dhe marrëdhëniet me publikun 

2   Pyetje për diskutim dhe shembuj 

 

2 

  
7. Eksplorimi i Mundësive për Karriere, Menaxhim 

Marketing 

2 Shembuj praktik 2 

  
8. 

 

 

Vlerësimi i parë intermedial 2 Ushtrime 2 

  
9. Zhvillimi i  Dosjes së punës, Përgatitja e CV-së 2 Shembuj praktik 2 

  

10. Përmbajtja dhe analiza e tipeve të Cv-së 2 Shembuj 2 

  
11.  Zhvillimi i  Dosjes së punës, Përgatitja e letrës së 

motivimit, qëllimi, përmbajtja, teknikat 

2 Pyetje për diskutim,  2 

12.  Zhvillimi i  Dosjes së punës, Analiza e tipeve të 

ndryshme të letrave të motivimit 

 

2 Shembuj 2 

  

13. Përgatitja për intervistë 2 Shembuj 2 

  

14. Menaxhimi i Intervistës, Intervistat e punës, Teknikat e 
kontrollit të vetës në intervistë 

2 Shembuj dhe diskutime 2 

  
15 Menaxhimi i ardhshëm i karrierës, Edukimi në vazhdim, 

analiza e planifikimit të karrierës, ndryshimi i punës 

 

 Shembuj dhe diskutime 2 
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 Literaturë tjetër dhe materiale tё ndryshme nga interneti. 

VËREJTJE: 

 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 të 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 

për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit, 
 Tё mbaj disiplinën gjatë ligjëratave, 

 Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil.me studentët.   
 

 


