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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi 
Menaxhment dhe 
ekonomiks 

Viti 
Akademik 

2020-2021 

Lënda ETIKA DHE  BIZNESI 
Viti III Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  VI 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 1 
Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime,punime,konsultime,teste,raste studimi,detyra,ushtrime etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Nexhmije Kabashi 
Tel/mob 044-111-491 
 e-mail nexha63@live.com 

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët me 
njohuritë profesionale nga sfera e etikes 
biznesore , si dhe te zhvilloj dhe pasuroj aftesite 
e tyre(studenteve) mbi përdorimin e parimeve 
dhe rregullat e  etikes dhe biznesit.    

Njohuritë: 
•Përdorimi profesional i rregullave, normave 
dhe parimeve te etikes biznisore ne 
perditshmeri dhe jeten afariste . 
 
Aftësitë: 
•Zbatimi dhe aplikimi i njohurive te fituara 
ne bashepunim me shkathtesit  ne poseduara 
ne perditshmerin  dhe sferen  biznesore. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime 
ekipore   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore: 0-5 % Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

http://www.kolegjibiznesi.com/
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Prezantim Individual: 0-10 % 
Aktiviteti: 0-5 % 
Punim seminarik: 0-10 % 
Testi i I:  0-20 % 
Testi i II: 0-20 % 
Provim përfundimtar: 0-30% 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike    
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 3 10 30 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

5 3 15 

Projektet propozimet 5 2 10 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 180 orë  

Ngarkesa  
totale:   

180 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1  Java e parë- 
Hyrje – Zhvillimet evropiane ne fushën e 
etikes se biznesit 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit”, 
Tiranë 2017, fq. 7-16 

3 Ushtrime-mbi zhvillimet 
evropiane ne fushën e etikes se 
biznesit 

1 

2  Java e dyte: 
Kuadri bazë i konceptimit, arsyetimi moral 
dhe etika e biznesit. 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit”, 
Tiranë 2017, fq. 21-31 
 

3 Ushtrime: mbi Kuadri bazë i 
konceptimit, arsyetimi moral 
dhe etika e biznesit.  

1 
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3 Java e trete: 
 Kuadri bazë i konceptimit, arsyetimit 
moral dhe etika e biznesit 
 
 
Dr Hysen Çela, “Etika e 
Biznesit”,Tiranë 2017, fq. 32-49 
 

3 ushtrime : mbi kuadri bazë i 
konceptimit, arsyetimit moral 
dhe etika e biznesit  

1 

4  Java e kater: 
Parimet e etikes se  biznesit-dobishmerija, 
e drejta, drejtesija dhe sinqeriteti. 
 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit”, 
Tiranë 2017, fq. 53-73 
 

3 Ushtrime :mbi parimet e 
etikes se  biznesit-
dobishmerija, e drejta , 
drejtesija dhe sinqeriteti. 
  

1 

5 Java e peste: 
Programet e menaxhimit etik,roli i tyre ne 
biznes dhe pergjegjesite e menagjimit etk. 
 Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit”, 
Tiranë 2017, fq. 81-85 

3  Ushtrime: mbi programet e 
menaxhimit etik,roli i tyre ne 
biznes dhe pergjegjesite e 
menagjimit etk 
. 

1 

6 Java e gjashte:Kodet e etikes,  kodet e 
sjellje dhe  hartimi tyre. 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit” 
Tiranë 2017, fq. 86-92 
 

3  Ushtrime:mbi. Kodet e 
etikes,  kodet e sjellje dhe  
hartimi tyre. 

1 

7  Java e shtate:Vlerësimi i parë  
intermediar  
 
 

3  Ushtrime per vlerësimin e 
pare intermediar. 

1 

8  Java e tete:Etika ne shoqerit aksionare 
(korporata), organizimi, dhe aktete 
normative dhe rregulluese te korporatave 

Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit” 
Tiranë 2017, fq. 97-113 
 
 

3 Ushtrime: mbi etiken ne 
shoqerit aksionare (korporata), 
organizimi, dhe aktete 
normative dhe rregulluese te 
korporatave 
 

1 

9  Java e nente:Tregu dhe etika e biznesit, 
llojet e tregjeve, tregu i konkurences se 
përkryer, tregu monopol dhe oligopoli 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit” 
Tiranë 2017, fq. 117-126 
. 

3  Ushtrime :mbi tregun dhe 
etiken  e biznesit, llojet e 
tregjeve, tregu i konkurences 
se përkryer, tregu monopol 
dhe oligopoli . 

1 
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10 Java dhjete:Konkurenca  monopol dhe 
përmbushja e parimev te etikes biznisore( 
dobia. e drejta, drejtësia dhe sinqeriteti) 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit”, 
Tiranë 2017, fq. 128-132 
 

3 Ushtrime : mbi konkurencen  
monopol dhe përmbushja e 
parimev te etikes biznisore( 
dobia. e drejta, drejtësia dhe 
sinqeriteti) 

1 

11  Java e njembedhjete: Tregu   dhe  
korrupsioni, formate korrupsionit dhe 
pergjegjeshmerija per korrupsionin. 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit” 
Tiranë 2017, fq. 135-143 
 

3 Ushtrime:mbi tregun   dhe  
korrupsionin, format e 
korrupsionit dhe 
pergjegjeshmerija per 
korrupsionin 

1 

12 Java e dymbedhjete:Vlerësimi i dytë 
intermedier 
  

3  Ushtrime mbi vlerresimin e 
dyte intermediar. 

1 

13 Java e trembedhjete: Komunikimi dhe 
etika, format dhe metodat e komunikimit 
Dr Hysen Çela, “Etika E Biznesit” 
Tiranë 2017, fq. 149-162 
 

3 Ushtrime: Komunikimi dhe 
etika, format dhe metodat e 
komunikimit . 

1 

14  Java e katrembedhjete: Vendimmarrja 
etike dhe mjedisi i biznesit  dhe kuadri i 
nje vendimmarrje etike. 
Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit” 
Tiranë 2017, fq. 165-178 
 

3 Ushtrime : mbi 
vendimmarrjen etike dhe 
mjedisi i biznesit  dhe kuadri i 
nje vendimmarrje etike. 
  

1 

15 Java e pesembedhjete :Format e 
diskriminimit, aspekte te qëllimshme dhe 
ato institucionale. 
 Dr.Hysen  Cela,,Etika e biznesit”Tirane 
2017,fq.143-149 

3 Ushtrime:mbi format e 
diskriminimit, aspekte te 
qëllimshme dhe ato 
institucionale. 
 

1 
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1..Kevin Gibson,,Etika dhe Biznesi”- Tirane, 2011 
2. Dr Hysen Çela, “Etika e Biznesit” Tiranë  2006  

 
VËREJTJE 
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Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

VËREJTJE PËR STUDENTIN 
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.      

 
Profesori i lëndës: 

______________________ 
Dr. Nexhmije Kabashi 

 


