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SYLLABUSET 

 

VITI I I-rë  

SEMESTRI I I-rë (VII) 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi 

Menaxhment dhe 

Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda MENAXHIMI I AVANCUAR I FINANCAVE PUBLIKE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 8 

Semestri  I 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof ass Agim Kastrati 
Tel/mob 044-135-901 

 e-mail akastrati7@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Financat dhe e drejta financiare ka për qëllim t’u jep 

njohuri studentëve për financat në përgjithësi dhe të 

drejtën financiare të shtetit për plotësimin e nevojave 

publike. Të njoftoj studentët mbi menaxhimin e 

shpenzimeve dhe të hyrave publike, analizën e 

detalizuar të instrumenteve të ndryshëm të të hyrave 

publike si dhe të drejtën e shtetit mbi mbledhjen dhe 

menaxhimin e tatimeve, taksave, doganave, 

kontributeve, huave publike, njoftimi mbi të drejtën 

buxhetore shtetërore, etj. 

 

Njohurit: 

Mbi shpenzimet publike (shtetërore), 

kuptimin dhe esencën e shpenzimeve 

publike, strukturën e shpenzimeve 

publike, vëllimin e shpenzimeve 

publike, parimet e shpenzimeve 

publike, të hyrat publike, tatimet, taksat 

etj, efektet e ndikimit të tyre në rrjedhat 

ekonomike. Njohuritë të veqanta mbi të 

drejtën buxhetore të shtetit, përpilimi, 

hartimi, aprovimi, realizimi i buxhetit. 

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  

individuale dhe ekipore.   

http://www.kolegjibiznesi.com/
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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: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në 

% 

Nota përfundimtare 

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    

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 2 15 30 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

Koha e studimit vetanak 3 15 45 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 4 5 20 

Projektet propozimet 5 2 10 

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

ka 8 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 200 orë  

Ngarkesa  

totale:   

200 

Ja
v
a 

 Ligjërata  

Tema Orët 

1 Financat publike si disiplinë ekonomike, funksionet bazike të financave publike, 

funksioni alokativ i financave publike, funksioni i rishpërndarjes, funksioni 

stabilizues dhe politika fiskale 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 
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2 Menaxhimi i shpenzimeve publike (shtetërore), kuptimi dhe esenca e shpenzimeve 

publike, struktura e shpenzimeve publike, vëllimi i shpenzimeve publike, parimet e 

shpenzimeve publike, klasifikimi i shpenzimeve publike – shtetërore dhe efektet e 

shpenzimeve publike. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

3 Menaxhmenti i të hyrat publike, kuptimi dhe esenca e të hyrave publike, ndarja e të 

hyrave publike, të hyrat e rregullta dhe të jashtëzakonshme, të hyrat origjinale dhe 

derivate, të hyrat juridiko – publike, 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

4 Të hyrat nga ekonomia dhe të hyrat nga popullsia, të hyrat fiskale dhe jofiskale, të 

hyrat e njësive territoriale të gjëra dhe të ngushta, të hyrat e destinuara dhe të hyrat e 

padestinuara, të hyrat në para dhe në natyrë 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

5 Tatimet, kuptimi – zhvillimi dhe definicioni i tatimit, karakteristikat e tatimit, 

qëllimet e tatimit, arsyetimi i mbledhjes së tatimit, elementet e tatimit – 

terminologjia e tatimit, metodat për caktimin e bazës tatimore, normat tatimore, 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

6 Efektet e tatimeve, tatimi i dyfishtë, bartja e tatimit, efektet e evasionit tatimor, 

ndikimi në rishpërndarje, në akumulim, në zhvillimin ekonomik etj 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

7 Klasifikimi i tatimeve, ndarja e tatimeve sipas OECD, tatimi i dyfishtë dhe i 

shumëfishtë, kufiri i ngarkesës tatimore, principet tatimore, efektet e tatimit, sistemi 

tatimor, ekonomia e përhimt (ilegale) dhe larja (shpërlarja) e parave. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

8 Politika fiskale në Kosovë, themelimi i administratës tatimore, llojet e tatimeve në 

Kosovë, tatimi në të ardhurat personale, tatimi në paga, tatimi në pronë, tatimi mbi 

vlerën e shtuar, pagimi i TVSH – së dhe tatimi në të ardhurat e korporatave 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

9 Doganat dhe menaxhmenti doganor, kuptimi – qëllimet dhe funksionet e doganave, 

elementet doganore – terminologjia e doganave dhe klasifikimi i doganave. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

10 Taksat, kuptimi dhe karakteristikat e taksave, principet e taksave, lartësia e taksave 

dhe arkëtimi i tyre dhe klasifikimi i taksave. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

11 Kontributet, kuptimi dhe karakteristikat e kontributeve dhe kontributet pensionale. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 
3 

12 Huaja publike (shtetërore), kuptimi dhe karakteristikat e huasë publike, zhvillimi 

historik i huasë publike, shkaqet e krijimit të huasë publike, teoria klasike dhe 

bashkohore për huanë publike, menaxhimi i huave publike, metodat e emisionit të 

huasë publike, konversioni – konsolidimi dhe unifikimi i huasë publike dhe emisioni 

i parave letër si burim i të hyrave shtetërore. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

13 Buxheti, e drejta buxhetore, menaxhmenti buxhetor,  kuptimi dhe definicioni i 

buxhetit, karakteristikat kryesore të buxhetit, roli dhe ndikimi i buxhetit, funksioni i 

buxhetit, principet e buxhetit, procedura buxhetore, 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 
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14 Politika buxhetore dhe inflacioni, financimi deficitar i buxhetit, poltika buxhetore 

antiinflatore, financimi i deficitit të buxhetit nga emisioni i parasë dhe fondet. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

15 Zhvillimi i buxhetit në Kosovë në periudhën e pas luftës të vitit 1999 e deri më sot. 

Politika buxhetore dhe menaxhimi i buxhetit në Republikën e Kosovës. 

Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

3 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

- Prof. Dr. Sabahudin Komoni – Financat publike, Prishtinë 2016 

Literatura plotësuese:  

- Beatriçe Pollo, Marsida Ashiku; Financa Publike; Tirane 2018;  

- Harvey S. Rosen, Manjola Kalica (përkth.),; Financa Publike; Tiranë 20013. 

 -Sherif Bundo FINANCA ,Tiranë 2007  

 -Sabri Kadriu, Financa Publike Prishtinë,2012 

 

VËREJTJE 

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: 

______________________ 

Prof Ass Agim Kastrati 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi 

Menaxhment dhe 

Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda METODOLOGJIA E HULUMTIMEVE SHKENCORE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 8 

Semestri  I 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr Sci Mitasin Beqiri 
Tel/mob 049-838-775 

 e-mail mitasin.beqiri@hotmail.com 

Asistenti   
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentet me njohuri 

themelore lidhur me metodologjinë e kërkimeve shkencore 

dhe zotësia për zhvillimin e pavarur të punës shkencore-

kërkimore.  

 

Njohuritë: 

teorike dhe praktike për metodat 

dhe mënyrat e kryerjes së kërkimit 

shkencor si dhe përpunimi i të 

dhënave, analiza, punimi i raportit 

dhe prezantimi. Aplikimi i 

metodave hulumtuese. 

Aftësitë: 

Të dijë të zbatojë në masë të duhur 

metodologjinë e hulumtimit 

shkencor, për të mësuar në mënyrë 

efektive dhe te komunikojnë me 

standardet e punës shkencore 

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  

individuale dhe 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 %): 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
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Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi 

në % 

Nota përfundimtare 

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    

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 2 15 30 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

Koha e studimit vetanak 3 15 45 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 4 5 20 

Projektet propozimet 5 2 10 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 8 

ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 200 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

200 

Ja
v
a 

 Ligjërata  

Tema Orët 

1 Hyrje - objekti dhe qëllimi i Metodologjisë hulumtuese shkencore 

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë, 2016. Faqe 13-21 
3 

2 Projektimi i kërkimit shkencor 

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë, 2016. Faqe23-43. 
3 

3 Objekti i kërkimeve. 

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë, 2016.Faqe 45-100. 
3 

4 Shkrimi i vepres shkencore –Mbledhja e të dhënave burimore 

Umberto Eco, Si shkruhet një punim diplome, Tiranë, 2017 3 

5 Rregullimi dhe radhitja e të dhënave te mbledhura 

 Umberto Eco, Si shkruhet një punim diplome, Tiranë, 2017 3 
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6 Vecorite stilistike dhe korrekesia gramatikore e punimeve shkencore’  

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë. 2016. Faqe 201-237. 
3 

7 Vlerësimi i parë  intermediar  

- Mësimet e mësuara më parë. 3 

8 Strukturimi dhe zhvillimi i  tezës së magjistraturës  

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë. 2016. Faqe 109-163 
3 

9 Pergaditja e dorshkrimit te punes shkencore per shtyp. Gjuha e shkrimit te punimit 

shkencor.  

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë.2016. Faqe 201-237. 

3 

10  Perpunimi teknik dhe shtypja e dorshkrimit 

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë, 2016.Faqe 245-275. 
3 

11 Shenjat dhe shembujt  e permirsimeve 

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore,Prishtinë, 2016. Faqe 276-279. 
3 

12 Vlerësimi i dytë intermedier 

- Vleresimi i punimeve profesionale dhe shkencore -ushtrime praktike 
3 

13 Shkrimi i llojeve tjera te publikimeve 

Umberto Eco, Si shkruhet një punim diplome, Tiranë, 2017 
3 

14 Prej Gutenbergut deri te milenjumi i trete. Perdorimi i kompjuterit, futja e të 

dhënave dhe përpunimi i tyre. 

 Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore, Prishtinë, 2016. Faqe 359-380. 

3 

15 Mbrojtja e tezes (vleresimi i tezes dhe ekspozeu i kandidatit) 

Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore,,Prishtinë, 2016.Faqe 289-292. 
3 

LITERATURA 

Literatura baze:  

- Midhat Shamiq, Si shkruhet vepra shkencore,  Prishtinë, 2016.  

Literatura plotësuese:  

- Umberto Eco, Si shkruhet një punim diplome, Tiranë, 2017  

- Elona Boce, Si të shkruajmë një punim kërkimor, Tiranë, 2004 

VËREJTJE 

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 
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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: 

__________________ 

Prof ass Mitasin Beqiri 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi Menaxhment dhe Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda VENDOSJA  AFARISTE E AVANSUAR 

Viti II 
Statusi i lëndës Obligative ECTS/kredi 8 

Semestri  III 

Javët mësimore 15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof dr Shyqeri Kabashi 
Tel/mob 044/500-878 

 e-mail kbiznesi@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Të kuptojnë njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që do ti fiton 

studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi, si 

dheaftësimi për marrjen e vendimeve në mënyrë të pavarur 

dhe grupore. 

 

Njohurit: 

1. të kuptoj se çka janë vendimet dhe 

procedura e marrjes së tyre, 

2. të dijë se si merren vendimet 

individuale dhe ato grupore, 

3. të jetë i aftë të merr:vendimin e duhur 

në kohën e duhur dhe ta zbatoj atë vendim 

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  

individuale dhe 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: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
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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    

Punë Praktike 3 5 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 10 2 20 

Projektet propozimet 5 1 5 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 7 

ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 175 orë  

Ngarkesa  

totale:   

175 

Ja
v
a 

 Ligjërata  

Tema Orët 

1 Java e parë- Nocionet dhe përkufizimet e vendosjes dhe vendimeve,Teoria e vendosjes. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016 
fq 269-273 

3 

2 Java e dytë- Koncepte dhe veprime lidhur me metodat dhe modelet  matematikore 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 11-19 

3 

3 Java e tretë- Zhvillimi historik i metodës së transportit, kuptimi i problemeve të transportit, 

modeli i përgjithshëm i metodave të transportit. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 37-50 

3 

4 Java e katërt-Aplikimi i problemeve të transportit në lëmenjë të ndryshëm: metoda e rrjetit 

rrugor, metoda e zgjedhjës së kryerësve  të aktiviteteve, metoda e ndarjes se detyrave, 

metoda e transportit për zgjedhjen e rrjetit rrugor, hekurudhor, transportit ajror, zgjedhjen e 

lokacioneve, etj 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 11-19 

3 

5 Java e pestë- Modeli i mbyllur i transportit, formulimi i modelit të mbyllur, përkufizimi i 

problemeve të transportit në formë të modelit të mbyllur, interpretimi numerik i problemeve 

të transportit. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 50-63 

3 
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6 Java e gjashtë- Modeli i hapur i transportit, përkufizimi i problemeve të transportit në 

formë të modelit të hapur-kërkesa më e madhe se oferta, interpretimi numerik, përkufizimi i 

problemeve të transportit në formë të modelit të hapur- përkufizimi i problemeve të 

transportit në formë të modelit të hapur-kërkesa më e madhe se oferta , përkufizimi i 

problemeve të transportit në formë të modelit të hapur- oferta më e madhe se kërkes, 

interpretime numerike, llojet e zgjidhjeve. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 64-84 

3 

7 Vlerësimi i parë  intermediar  3 

8 Java e tetë- Metodat për përcaktimin e zgjidhjes fillestare, metoda e Kornes 

veriperendimore, metoda e shpenzimeve minimale, 

 Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016 
fq 85-94 

3 

9. Java e nëntë-Metoda e përparësis së dyfisht, metoda e Vogelit, alternativat e ndryshme të 

zgjidhjës së metodës së voglit. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 96-108 

 

10 Java e dhjetë- Metoda për përcaktimin e zgjidhjës përfundimtare, metoda e kërcimit prej 

gurit në gur,. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016 
fq 108-152 

3 

11 Java e njëmbëdhjetë- Metoda e modifikuar, alternativat dhe zgjidhjet tjera me maksimum 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016 
fq 153-198 

3 

12 Java e dymbëdhjetë- Degjenerimi në problemet e transportit, metodat për eliminimin e 

degjenerimit, metoda e koeficienteve, interpretimi numerik, metoda e përgjithshme. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 199-264 

3 

13 Vlerësimi i dytë intermedier 

 
3 

14 Java e katërmbëdhjetë -Nocioni dhe përkufizimi i problemit të shpërndarjës, problemi i 

shpërndarjës, karakteristikat kryesore të modelit të shpërndarjës. 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 269-276 

3 

15 Java e pesëmbëdhjetë- Interpretimi i metodës së shpërndarjës në zgjidhjen e problemit dhe 

atë përmes modelit të mbyllur dhe modelit të hapur 

Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016, 

fq 276-295 

3 

LITERATURA 

Literatura bazë:  

- “Menaxhmenti dhe vendosja” – I. Kuka, J. Shiroka-Pula, B. Krasniqi, Prishtinë 2016.  

Literatura plotësuese:  

- “Manaxhimi” Shyqeri Llaci, Tiranë 2012,  

- Dr. Vasilika Kume: Marrja e vendimeve Menaxheriale, 2002 

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: 

______________________ 

                   Prof. Dr  Shyqeri Kabashi 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi 

Menaxhment dhe 

Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda POLITIKAT E ZHVILLIMIT RAJONAL 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 6 

Semestri  I 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof ass dr Ariana Xhemajli 
Tel/mob 049-363-333 

 e-mail arianaxhemajli@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Nga kjo lëndë studentët do të marrin njohuri 

teorike dhe praktike të zhvillimit ekonomik nga 

aspekti rajonal (territorial). Me këtë rast studentët 

do të mësojnë për kuptimin dhe bazat e politikes së 

zhvillilmit rajonal, aspekti rajoanl në kuadër të 

shkencave tjera ekonomike dhe mbi metodat e 

studimit të aspektit rajonal. 

Nga kjo lëndë, studentët do të fitojnë njohuri 

profesinale për teoritë kryesore mbi zhvillimin 

rajonal, duke përfshirë teorinë e lokacionit dhe 

konceptet bashkëkohore teorike në zhvillimin 

rajonal.  

Madje, nga programi i kësaj lënde sudentëve u 

ofrohet njohuri për zhvillimin e përgjithshëm 

ekonomik dhe aspektin rajonal të zhvillimnlit 

 

Këtu, në veçanti studentët përfitojnë njohuri  

Për investimet demografike dhe ndikimin e tyre në 

zhvillimin ekonomik.  

 Me programin e kësaj lënde, studentët do të 

marrin njohuri për politikën e zbatuar të zhvillimit 

Nga përvetësimi i lëndës (programit) të 

kësaj lënde studentët do të përfitojnë: 

Qasje teorike dhe praktike të zhvillimit 

rajonal (territorial). 

Masat (direkte dhe indirekte), që duhet 

marrë një vend për zhvillimin sa më 

harmonik territorial ekonomik. 

Marrin njohuri për shkaqet dhe pasojat e 

mos zhvillimit harmonik territorial të një 

vendi. 

Masat konkrete që ndërmarrin vendet e 

zhvilluara (ish Jugosllavia dhe Kosova) në 

politikën e zhvillimit rajonal. 

Marrin njohuri për terminologjin e vendeve 

jo mjaft të zhvilluara në përmasa botërore 

Njoftohem me kriteret për  përcaktimin e 

nivelit të (mos) zhvilllimit ekonomik në 

kuadër të ekonomisë së një vendi, si dhe në 

përmasa ndërkombëtare.  

Njohuri për nevojën dhe domosdoshmërinë 

e zhvillimit rajonal, si komponent e 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
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rajoanl në vendet e zhvilluara të botës, përkatësisht 

me masat konkrete të politikës së zhvillilmit 

rajonal të këtyre vendeve, si: në SHBA, Angli, 

Gjermaninë Federale, Francë, Itali, në Bashkimin 

Evropian. 

Programi i kësaj lënde, studentëve u ofron njohuri  

për definimin dhe kriteret e matjes së nivelit të 

zhvillimit të vendeve jo mjaft të zhvilluara të 

botës. Në veçanti do të njoftohen me mendimin 

rreth shkaqeve të ngesjes së zhvillimit të vendeve 

jo mjaft të zhvilluara dhe strategjinë e zhvillimit të 

këtyre vendeve.  

Me programin e kësaj lënde, studentët marrin 

njohuri për definimin e rajoneve ekonmimke, 

rajonizimin ekonomik dhe përcaktimin e nivelit të 

(mos) zhvillimit, si bazë e zhvillimit rajonal. 

Programi i kësaj lënde, studentëve u ofron njohuri 

mbi politikën e zbatuar, përkatësisht mbi masat 

konkrete në politikën e zhvillimit rajonal në ish 

Jugosllavi dhe në Kosovë. 

Me progarmin e kësaj lënde, studentët njoftohen 

me ecuritë konkrete ekonomike të Kosovës pas 

çlirimit (1999). 

Nga kjo lëndë studentët, njoftohen me hapësirën si 

komponentë e veçantë të zhvillimit rajonal 

(territorial). 

 

zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të 

vendit. 

Njohuri për implimentimin e hapësirës si 

komponent e zhvillimit territorial (rajonal) 

dhe zhvillimit të gjithmbarshëms 

ekonomik. 

Aftësohen në bërjen e analizave ekonomike 

edhe nga aspekti i zhvillimit rajonal të 

ekonomisë së një vendi dhe në përmasa 

ndërkombëtare. 

Duke pasur parasysh programin e kësaj 

lënde, studentët do të fitojnë njohuri të 

mjaftueshme profesionale e shkencore në 

qasjen e zhvillimit rajonal në kuadërt të 

ekonomisë së vendit e më gjerë. 

Me njohurit e fituara nga lënda politika e 

zhvillimit rajonal, ata do të jenë ekspert të 

rinjë në fushën e zhvillimit 

makroekonomik, duke përfshirë edhe 

zhvillimin teritorrial, si komponentë e pa 

ndashme e zhvillimit të gjithëmbarshëm 

ekonomik. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Gjatë punës me studentë do të zbatohen këto metoda dhe forma të punës (ligjërimit): 

Metoda e ligjërimit, e cila realizohet kryesisht përmes projektorit, ku gjatë ligjërimit të 

pedagogut, në mënyrë vizuele studentët përciellin ligjeratat. Kjo metodë është treguar efikase, 

sepse studentët i vënë në pozicion aktiv në përcielljen e ligjëratave. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Ligjeratat mbahen në grupe dhe varësisht nga numri i studentëve caktohet dhe madhësia e sallës, 

apo amfiteatri. Sallat janë të pajisuar me oriendi adekuate (banka dhe karriga) dhe me pajisje 

teknike (projektor dhe shtëpiza të kompjuterit), të cilat janë të mjaftueshme për mbajtjen e 

ligjëratave nga lëndë teorike, siç është edhe mikroekonomia.  

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore           0-5% 

Aktiviteti                                          0-5% 

Punimi seminarik                             0-10% 

Testi I                                               0-15% 

Testi II                                              0-15% 

Provimi përfundimtar                       0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 
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51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 

Ligjërata Ushtrime 

Vijimi i ligjeratave, 

Pjesëmarrja aktive, 

Punimi seminarik dhe projekte 

Pjesëmarrje në teste dhe ushtrime 

Provimi përfundimtar 

. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime - - - 

Punë Praktike 2 10 20 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren - - - 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 5 4 20 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

5 2 10 

Projektet propozimet    

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

ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

150 

Ja
v
a 

 Ligjërata  

Tema Orët 

1 Nevoja e zhvillimit ekonomik edhe nga aspekti rajonal. Nocioni dhe lënda e 

zhvillimit rajonal. Metodat në studimin e zhvillimit rajonal 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

2 Mendimi ekonomik mbi zhvillimin rajonal. Teoritë e lokacionit. Koncepti 

bashkëkohor teorik në zhvillimin rajoanl 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

3 Zhvillimi i përgjithshëm ekonomik dhe aspekti rajonal i zhvillimit. Dinamika dhe 

modelet e zhvililmit. Nocioni i termave “shtim” dhe “zhvillim” ekonomik 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

4 Investimet demografike dhe ndikimi i tyre në dinamikën e zhvilllimit ekonomik. 

Nocioni dhe metodat e vlerësimit të investimeve demografike. Ndërlidhshmëria mes 

investimeve demografike dhe dinamikës së zhvillilmit ekonomik. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

5 Masat dhe mjetet që ndërmarrin disa vende të zhvilluara të botës në politikën e 

zhvillimit rajonal. Politika e zhvillimit rajonal në SHBA. Politika e zhvilllimit 
2 
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rajoanl në Angli. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

6 Politika e zhvillimit rajoanl në Gjermaninë Federale. Politika e zhvillimit rajonal në 

Francë. Politika e zhvilllimit rajonal në Itali. Politika e zhvillimit rajonal në ish 

Jugosllavi dhe në Kosovë. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

7 Dinamika dhe kriteret e matjes së nivelit zhvillimor të vendeve jo mjaft të zhvilluara 

të botës. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

8 Mendimi rreth shkaqeve të ngecjes së zhvillimit ekonomik të vendeve jo mjaft të 

zhvilluara të botës dhe strategjia e zhvillimit 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

9 Definimi i rajohneve ekonomike, rajonizimi ekonomik dhe përcaktimi i nivelit të 

(mos) zhvillueshmërisë, si bazë e zhvillimit rajonal 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

10 Zhvillimi ekonomik i Kosovës në pëeridhën e pas çlirimit. Hapësira si komponente e 

zhvillimit ekonomik dhe rajonal 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

11 Shkaqet e ngecjes së zhvillimit ekonomik të vendeve jo mjaft të zhvilluara. 

Strategjia e zhvillimit ekonomik të vendeve jo mjaft të zhvilluara. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

12 Nocioni dhe llojet e rajoneve ekonomike.  

Rajonizimi ekonomik dhe përcaktimi i nivelit të (mos) zhvillueshmërisë. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

13 Modeli i financimit të viseve jo mjaft të zhvilluara në ish Jugosllavi. 

Fondi Federativ për kreditimin e republikave jo majft të zhvillaura dhe krahinat 

autonome. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

14 Zhvillimi ekonomik në Kosovë 

Politika e zhvililmit rajonal në Kosovë. 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

15 Lënda dhe ndarja e ekonomisë hapësinore. 

Formimi i qyteteve 

Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 

2016 

2 

LITERATURA 
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Literatura bazë:  

- Prof. Dr Musa Limani, Politika e zhvillimit rajonal, Kolegji  “Biznesit”, Prishtinë, 2016.  

Literatura plotesuese:  

- Prof. Dr Justina Shiroka-Pula, Zhvillimi ekonomik dhe investimet demografike në Kosovë, 

Prishtinë, 2010.  

- Soumitra Sharma, Teorija i politika privrednog razvoja u zemljama u razvoju, Zagreb, 2011 

VËREJTJE 

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: 

______________________ 

Prof. Ass dr Ariana Xhemajli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  

 

www.kolegjibiznesi.com  |kolegjibiznesimaster@gmail.com 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi 

Menaxhment dhe 

Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda MENAXHIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 6 

Semestri  I 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof. ass dr Ramadan Beqiri 
Tel/mob 044-201-362 

 e-mail ramadanbeqiri@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Ofrimi i një ekspozimi mbi nocionet e bazave të të 

dhënave, istemeve për menaxhimin e bazave të të 

dhënave dhe bazave relacionale të të dhënave. 

Aftësimi i studentëve për shfrytëzimin 

e një DBMS. 

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  

individuale dhe 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: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në 

% 

Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
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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 2 15 30 

Ushtrime    

Punë Praktike 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 2 5 10 

Projektet propozimet 5 1 5 

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

ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

150 

Ja
v
a 

 Ligjërata  

Tema Orët 

1 Menaxhimi i bazave të të dhënave. DBMS. Bazat relacionale të të dhënave 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 1. 
2 

2 Hyrje në aplikacionin MS Access. Disenjimi, implementimi dhe mbushja me të 

dhëna e tabelave  

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 2. 

2 

3 Relacionet. Çelësi kryesor dhe çelësi i jashtëm.  

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 3. 
2 

4 Case study: Disenjimi i një baze të dhënash. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 3. 
2 

5 Kërkimi dhe nxjerrja e të dhënave prej një baze. Pyetësorët. Implementimi në MS 

Access me anë të magjistarit. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 4. 

2 

6 Implementimi i pyetësorëve në MS Access në Design View. Dukshmëria e fushave. 

Sortimi. Kriteret. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 4. 

2 

7 Implementimi i pyetësorëve me fusha shprehje. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 , kap. 4. 
2 

8 Formularët. Disenjimi i formularëve me anë të magjistarit. Zbatimi i formularëve për 

mbushjen e bazës me të dhëna. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 5. 

2 

9 Editimi i formularëve në Design View. Implementimi i restriksioneve dhe 

formatizimit të hyrjes. 
2 
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F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 , kap. 5. 

10 Implementimi i formave për futjen e të dhënave në tabela me relacione. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 5. 
2 

11 Case study: Implementimi i një baze të dhënash të kompletuar me format përkatëse. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 5. 
2 

12 Raportet. Disenjimi me anë të magjistarit. Editimi në Design View. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 , kap. 6. 
2 

13 Përpilimi i raporteve duke zbatuar pyetësorë ndihmës. Funksionet agregate. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 6. 
2 

14 Pullat dhe menytë. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 7. 2 

15 Sigurimi i një baze të dhënash. 

F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 kap. 8. 
2 

LITERATURA 

Literatura bazë:  

- F. Berisha, Leksione nga menaxhimi i bazave të të dhënave, Prishtinë 2017 

- Database Management System. Rajesh Narang. 2016  

Literatura plotësuese:  

- Menaxhimi i Bazave të dhënave, Edmond Beqiri,  2005  

- Database systems: design, implementation, and management by Carlos Coronel, Steven Morris, 

Peter Rob in. 2009. 

 

VËREJTJE 

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: 

______________________ 

           Prof. Ass Ramadan Beqiri 
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VITI I I-rë  

SEMESTRI I II-të (VIII) 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi Menaxhment dhe Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda MENAXHIMI I AVANCUAR I MARKETINGUT 

Viti I 
Statusi i lëndës Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  II 

Javët mësimore 15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof. Ass 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 

 

Qëllimimi i këtij plani studimor ëshë aftësimi i studenteve 

me njohuri te reja nga lënda e  menaxhimit të marketingut ,të 

fitojnë  aftesi, njohuri dhe shkathtësi nga kjo materje 

mësimore ashtuqë, studentët ta shfrytëzojne në jetën e tyre 

praktike  dhe afariste. 

 

Përfitimet e  studenteve nga ky program 

mësimor janë:pasurimi me njohri , 

shkathtësi dhe  aftësi  te reja nga lëmija  

menaxhimit të marketingut ;njohja më për 

së afërmi  meprodukte,shërbime,aplikimin 

e strategjive për konkurrentët,  dhe 

konsumatorët,krijimin e brendeve të 

fuqishme , depërtimi në trgjet e 

dëshiruara, si dhe aplikimi i ketyre, 

njohurive dhe në jeten  e tyre ,që të bëhen 

afarist të suksesshëm. 

  

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, hulumtimeve   individuale dhe 

ekipore.   

Rast studimi apo detyrë  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: 0-4 % Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
mailto:Nexha63@live.com
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Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

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    

Punë Praktike 3 5 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 10 2 20 

Projektet propozimet 5 1 5 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 7 

ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 175 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

175 

Ja
v
a  Ligjërata  

Tema Orët 

1 Java  e parë: 

Kuptimi i menaxhimit të marketingut,konceptet themelore menaxhimit të marketingut,  

llojet dhe detyrat e menaxhimit të marketingut. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018 , fq.2-30 

3 

2 Java e dytë: 

Zhvillimi i planeve dhe  strategjive të menaxhimit të  marketingut, menaxhimi i marketingut 

, vlerat konsumatorëve dhe  planifikimi strategjik i marketingt. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.33-64 

 

3 

3 Java e tretë: 

 Mbledhja e informacioneve dhe shqyrtimi i mjedisit,komponentët e një sistemi modern të 

informacionit, analizimi i makromjedisit, mjedisi demografik dhe udhëheqja e kërkimeve 

tek menaxhimi i marketingut.  

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.67-123 

 

3 

4 Java e katër: 

 Menaxhimi dhe lidhja me konsumatorët , ndërtimi i vlerës së konsumatorit, maksimalizimi i 
3 
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kënaqësisë së konsumatorëve  evangjelistë dhe besnik, analizimi i tregjeve të konsumatorëve 

dhe menaxhimi i  segmentimit të tregut  final me faktorët ndikues. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.124-187 

5  Java e pestë 

Analizimi i tregjeve afariste,tregu i biznesit kundrejt tregut të konsumatorit,, etapat në 

procesin e blerje, bazat për segmentimin  e tregjeve të biznesit, nivelet e segmentimit të 

tregut dhe kriteri i segmentimit efektiv. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.189-243 

 

3 

6 Java e gjashtë 

Menaxhimi i ekuitetit të brendit, ndërtimi i brendeve të fuqishme, roli i brendeve, shtrirja e 

brendigut,definomi i  ekuitetit të brendit, modelet e ekuitetit të brendit, matja e ekuitetit të 

brendit, sajimi i strategjive të brendingut dhe ndërtimi i pozicionimit të brendit. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.245-302 

  

3 

7 Java e shtatë 

 Menaxhimi me konkurrencën; forca konkurruese, identifikimi i konkurrentëve, analizimi i 

konkurrentëve,strategjitë konkurruese për liderët e marketingut, balancimi i orientimeve të 

konsumatorëve dhe konkurrentëve. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.307-330 

3 

8  Java e tetë: 

 Menaxhimi me formimin e  ofertave të tregut, caktimi i strategjisë së produktit, 

karakteristikat e klasifikimit të produktit, marrëdhëniet e produktit  dhe 

brendit;paketimi,etiketimi,dhe garancinet; dhe dizajnimi dhe menaxhimi i shërbimeve. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.332-388 

3 

9 Java e nëntë : 

Zhvillimi i strategjive dhe programeve  me menaxhimin e  caktimit të çmimeve, kuptimi i 

caktimit të çmimeve,hapat e caktimit të çmimeve,, adoptimi çmimeve, inicimi dhe reagimi 

ndaj ndryshimeve të çmimeve. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.392-422 

3 

10 Java e dhjetë: 

Dizajnimi dhe menaxhimi kanaleve të integruara të marketingut,kanalet e marketingut,  

zhvillimi i kanalit, llojet e kanaleve ,roli i kanaleve  të marketingut dhe  vendimet e 

dizajnimit të kanalit. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.425-451 

3 

11 Java e njëmbëdhjetë: 

Menaxhimi i shitjes,mjedisi i shitjes,shitja me pakicë, shitja me shumicë dhe dallimi në mes 

shitjes dhe marketingut. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.455-478 

3 

12  Java e dymbëdhjetë: 

Menaxhimi i procesit të komunikimit  të marketingut të integruar, roli komunikimit të 

marketingut, , vendosja për miks të komunikimeve të marketingut dhe matja e rezultateve të 

komunikimit. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq..485-510 

3 

13 Java e trembëdhjetë: 

Menaxhimi me komunikimin masiv;reklama, shitje, promovime,  

ngjarje dhe përvoja;dhe marrëshënjet me publikun. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq..513-540 

3 

14 Java e katërmbëdhjetë: 

Menaxhimi i komunikimeve personale;marketingu direkt dhe interaktiv, fjala e gojës dhe 
3 
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shitjet personale; dizajnimi i forcës së shitjes dhe principet e shitjes personale. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.545-574 

 

15 Java e pesëmbëdhjetë: 

Njohja me oferta të reja të tregut,opsionet e  produkteve të r eja, menaxhimi izhvillimit të 

produkteve të reja,suksesi dhe dështimi i produkteve të reja,vendosja se si të hyjm në treg. 

Philip Kotler përkthim Lorena Hanxhari, Tiranë 2018, fq.626-676. 

3 

LITERATUR 

Literatura bazë:  

- Philip Kotler, “Marketingu”- përkthim nga Lorena Hanxhari, Tiranë 2018 

Literatura plotësuese:  

- Prof. Dr. Nail Reshidi,, Ligjërata të autorizuara’’2007 – Prishtinë,  

- Dr. Bardhyl Ceku “Marketingu”, Tiranë 2010 

 

VËREJTJE 

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: 

`______________________ 

                                                                                                            Prof ass Nexhmije Kabashi 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi 

Menaxhment dhe 

Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda MENAXHIMI I AVANCUAR I BURIMEVE NJERËZORE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  II 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr ass Ramadan Beqiri 
Tel/mob 044-201-362 

 e-mail ramadanbeqiri@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Nga MRNJ në ekonomi studentët do të marrin 

njohuri të përgjithshme për shkencat e 

MRNJ,kurse në veçanti për kategoritë dhe 

problemet në lidhje me MRNJ . 

Me këtë rastë studentët do të mësojnë për 

nocionin e ndryshme mbi MRNJ, dhe 

funkcionimin e këtij resorsi në ndërmarjes-

firmës. 

Në këtë lëndë studentët do të fitojnë njohuri 

profesionale për kuptimin dhe funksionimin e 

rekrutimit,selekcionimit ,bisedat vlersuase e 

kështu me radhë. 

 

MBNJ do  te jete nje urme mes studentit dhe 

karrjerese, realishte nje rruge qe praktikat e mira 

te jetsohen dhe student te njohin rreziqet por 

edhe mirsit e nje njeriu te pergaditut mire. 

Punonjesi te shenderrohet ne asset per 

kompanine. 

 

1.Njohuritëqë studentët marrin  për ndikimin e 

Resurseve Njerzore në ekonomi ,përkatësisht 

për intervenimin e tyre në ekonomi nëpë mjet 

instrumanteve të politikës së ligjit të punëstë 

cilat i shërbejn ndërmarrjes si burim kryesor 

për krijimin e të ardhurave personale me të 

cilat ai i plotëson nevojat e individuale dhe të 

përgjithshme të individit dhe kruyerjen e 

obligimit qyteter. 

2.Aftësitëe fituarae kësaj lënde është që t’i 

inkurajojë studentët për të hyrë në probleme 

në lidhje me stafin dhe ndikimin e tyre në 

ekonomi në përgjithsi, të fitoi njohuri të 

mjaftueshme për t’u futur në dialog 

konstruktiv dhe të hapur për probleme lidhur 

me MRNJ. 

3. MBNJ duhet te trajtoj edhe relacioonet 

nderpersonale dhe si e till studentet do te 

perfitojen nje relacion modern ne mes te 

zhvillimit aktul te kapitalit njerzore si asset 

per cdo nderrmarres. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
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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  

individuale dhe 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: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

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    

Punë Praktike 3 5 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

10 2 20 

Projektet propozimet 5 1 5 

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

ka 7 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 175 orë  

Ngarkesa  totale:   175 

Ja
v
a  Ligjërata  

Tema Orët 

1 Rëndësia e burimeve njerëzore për zhvillimin e organizatave   Menaxhimi i 

burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq  21-35 
3 

2 Historiku i opinioneve për zhvillimin e burimeve njerëzore   

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq 36-
3 
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57 

3  Planifikimi i organizatës dhe planifikimi i nevojave për burime njerëzore 57-81 3 

4 Rëndësia e rekrutimit: qëllimi dhe procesi 81-89 3 

5 Shpallja e konkursit, Lojet e testeve te kandidateve për vendet e lira te punës 

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq 89-

125 

3 

6 Vlerësimi i ofertës së punës dhe Curriculum Vitae Menaxhimi i burimeve Njerëzore 

;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq 125-159 
3 

7 Rëndësia dhe përshtatshmëria e seleksionimit  

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 

fq.161-179 

Vlera e individit si aset 

3 

 

8 Politika e përzgjedhjes së personelit brenda organizatës  Menaxhimi i burimeve 

Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 

fq180-187 

3 

9 Programi i orientimit për punëtorët e posapranuar  

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq 

187-197 

3 

10 Determinimi i nevojave për programin e orientimit  

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq 

197-202 

3 

11 Vështrim i sistemit të vlerësimit  Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije 

Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 

Fq 202- 212 

3 

12 Çka është biseda e vlerësimit të performancës  

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq 

215-227 

3 

13 Objektivat dhe metodat e menaxhimit të performancës 

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq 

227-252 

3 

14 Motivimi në vendin e punës  

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 fq253-

265 

3 

15 Llojet e teorive të plotësimit të nevojave  

Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 

fq 265- 2828 

3 

LITERATURA 

Literatura bazë:  

- Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr.  Fetije Gjaku-Murturi, Prishtinë,2018 

Literatura plotësuese:  

- Menaxhimi i burimeve Njerëzore ;  Dr. Zana Koli dhe  Dr. Shyqeri Llaci, Tiranë,2016 

- Menaxhimi i burimeve Njerëzore, Ymer Havolli Prishtine 2013 

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 ass Ramadan Beqiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

       



30  

 

www.kolegjibiznesi.com  |  kolegjibiznesimaster@gmail.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi 

Menaxhment dhe 

Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda E DREJTA BUXHETORE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  II 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr Sci Shpetim Rezniqi 
Tel/mob 044-122-847 

 e-mail shpetim_rezniqi@hotmail.com 

Asistenti   
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Të nënkuptojnë njohurit, aftësit dhe shkathtësit që do ti 

fiton student pas përfundimit të sukseshëm të këtyre 

ligjeratave. 

Me përfundimin e ligjeratave të kësaj 

lënde studentët do të jenë në gjendje 

të: 

Arrin njohuri për rëndësin e buxhetit 

në shtetet ligjore demokratike, 

Mundet të marr pjesë për përgaditjen e 

planeve buxhetore të zhfrytëzuesve të 

mjeteve buxhetore, 

Kupton bazat e llogaritjes buxhetore 

dhe të raportimit të kontrrollit 

buxhetor dhe të auditimit, 

Arrin njohuri për mënyrën e financimit 

dhe shpenzimet qendrore dhe lokale. 

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  

individuale dhe 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 %): 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
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Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në 

% 

Nota përfundimtare 

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    

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

Koha e studimit vetanak 3 15 45 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 5 2 10 

Projektet propozimet 5 2 10 

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

ka 7 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 175 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

175 

Ja
v
a 

 Ligjërata  

Tema Orët 

1 Ligjerata e pare: Kuptimi dhe lënda e së drejtës buxhetore 

Burimet e së drejtës buxhetore 

Shkenca mbi Financat dhe e drejta financiare, Tiranë – 2014 faqe 363-368 Tafa 

(Bungo), Genta  

3 

2 Ligjerata e dytë: Mardhënjet e të drejtës buxhetore në raport me diciplinat tjera 

shkencore,Karakteristikat e buxhetit 

Financat publike, Prishtinë 2016 faqe 210-216 Sabaudin Komoni 
3 

3 Lixherata e tretë: Natyra judridike e buxhetit , Historiku i buxhetit dhe të drejtës 

buxhetore 

Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare,  Bozhidar Jellqiq faqe 529-538 

3 
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4 Ligjerata e katërt: Funksionet dhe llojet e buxhetit  Parimet e buxhetit  

Shkenca mbi Financat dhe e drejta financiare, Tiran – 2014 faqe 370-377 Tafa 

(Bungo), Genta 

3 

5 Ligjerata e pestë: Parimi klasik i buxhetit . Parimi bashkëkohor i buxhetit  

Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare, Bozhidar Jellqiq faqe 560-571 3 

6 Ligjerata e gjashtë: Përgatitja dhe planifikimi i buxhetit . Miratimi i bugjetit dhe 

financimi i përkohshëm  

Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare, Bozhidar Jellqiq faqe 548-560 

3 

7 Ligjerata e shtatë: Eksekutimi i buxhetit ,Rroli i thesarit në eksekutimin e bugjetit. 

Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare, Bozhidar Jellqiq faqe 571-584 3 

8 Ligjerata e tetë: Llojet e kontrrollit të buxhetit  

 Llogaria përfundimtare e buxhetit dhe auditimi i jashtëm. 

Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare, Bozhidar Jellqiq faqe 585-602 

3 

9 Ligjerata e nëntë: Raportimi financiar dhe llogaria e buxhetit  

Qasja bashkëkohore e udhëheqjes me të dalat publike 

Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare, Bozhidar Jellqiq faqe 491-538 

3 

10 Ligjerata e dhjetë: Roli i rregullave financiare në buxhetim . 

 Deficiti buxhetor dhe politika makroekonomike. 

Financat publike, Prishtinë 2016 faqe 230-242 Sabaudin Komoni  

3 

11 Ligjerata e njëmbidhjet: Menaxhimi me borxhin publik . 

 Parimet bazë dhe korniza ligjore e reformave buxhetore në Kosovë 

Financat publike, Prishtinë 2016 faqe 242-251 Sabaudin Komoni  
3 

12 Ligjerata e dymbëdhjet: Procedurat e pregatitjes së buxhetit  

Procedurat e aprovimit të buxhetit. 

Shkenca mbi Financat dhe e drejta financiare, Tirane – 2014 faqe 378-383 Tafa 

(Bungo), Genta 

3 

13 Ligjerata e trembëdhjetë: Struktura e të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore. 

Eksekutimi i buxhetit . 

Financat publike, Prishtinë 2016 faqe 224-230 Sabaudin Komoni 

3 

14 Ligjerata e katërmbëdhjet: Kontrrollimi buxhetor dhe auditimi 

Financimet buxhetore lokale . 

Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare,  Bozhidar Jellqiq faqe 593-624 

3 

15 Ligjerata e pesëmbëdhjet: Të hyrat publike buxhetore lokale . 

Shpenzimet lokale buxhetore. 

Financat publike, Prishtinë 2016 faqe 35-43 Sabaudin Komoni 

3 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1.Tafa (Bungo), Genta, “Shkenca mbi finacat dhe e drejta financiare, Tiranë, 2014 

2.Komoni Sabaudin “Financat Publike” Prishtinë,2008 

3.Jellqiq Bozhidar, “Shkenca mbi financa dhe e drejta financiare” Prishtinë  

 

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: 

______________________ 

              Prof. Ass Shpetim Rezniqi 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi Menaxhment dhe Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda MENAXHIMI I AVANCUAR I BIZNESEVE TË VOGLA  

Viti I 
Statusi i lëndës Zgjedhore ECTS/kredi 6 

Semestri  II 

Javët mësimore 15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof ass Fatbardha Jashari 
Tel/mob 044-447-123 

 e-mail fatbardha58@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Të nënkuptojnë njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që do ti fiton studenti 

pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi.  

 

Njohurit: 

-Të kuptojë konceptet themelore mbi 

biznesin dhe objektin e studimit të saj, 

-Të njihet me formën e themelimit 

(krijimit), zhvillimin, menaxhimin 

dhe kultivimin e biznesit te vogël 

dhe të mesëm. 

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  

individuale dhe ekipore.   

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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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: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësim

i në % 

Nota përfundimtare 

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 2 15 30 

Ushtrime    

Punë Praktike 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 
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Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 2 5 10 

Projektet propozimet 5 1 5 

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

kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

150 

Ja
v

a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë- Nocioni, karakteristikat dhe përkufizimi i biznesit të 

vogël -qasje të ndryshme në përkufizimin e BV, specifikat e BV, 

rëndësia bizneseve të vogla në ekonominë e tregut, bizneset e 

vogla dhe bizneset e mëdha, bizneset e vogla dhe rritja 

ekonomike, inovacionet dhe bizneset e vogla, bizneset e vogla dhe 

krijimi i vendeve të punës.  

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 1-14 

2 

Ushtrime 

 

2 Java e dytë:Elementet e udhëheqjes së suksesshme të ekonomis 

së vogël.Novacioni, struktura dhe zingjiri dhe konfiguracioni i zi 

gjirit të vlerave. 

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 15-45 

2 

 

 

3 Java e tretë- Ekonomia e dijës dhe ndërmarrësia. 

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 90-100 
2 

 
 

4 Java e katërt- planifikimi në bizneset e vogla, elementet e 

planifikimit,proceset dhe përmbajtja e planifikimit, qëllimet 

organizative dhe fazat e përcaktimit të qellimëve, etj. 

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 100-115 

2 

 
 

 

 

5 Java e pestë- roli i vendimarrjes në bizneset e vogla, vendimet 

individuale dhe grupore si dhe  problemet gjat marrjes së këtyre 

vendimeve. 

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 116-132 

2 

 

 

6 Java e gjashtë-Plani i biznesit, struktura e tij dhe metodologjia e 

hartimit - analiza e biznesit ekzistues - investitorit dhe përkufizimi 

i qëllimeve; prezentimi i biznesit dhe analiza e gjendjes 

ekzistuese, analiza e pozicionit konkurrues - analiza SWOT; 

përkufizimi i qëllimeve – objektivave; analiza e tregut; 

përkufizimi i produktit dhe i konsumatorëve – destinimi; 

segmentimi i tregut dhe tregut cak; analiza e konkurrencës, plani i 

marketingut. 

1.”Biznesi i vogël dhe i mesëm”, M.Mustafa, E.Kutllovci, 

P.Gashi, B.Krasniqi, Prishtinë 2018, fq 94-100 

 

2 
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7 Java e shtatë- organizimi dhe menaxhimi i potencialeve 

(burimeve) njerëzore në bizneset e vogla,parimet dhe llojet e 

strukturimit organizativ, karakteristikat e ndryshimeve 

organizative,etj. 

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 133-196 

2 

 

 

8 Java e tetë- Roli i motivimit udhëheqjes në bizneset e 

vogla.Menaxhimi i dijës si imperativ strategjik, etj 

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 209-224 

2 
 

 

9 Java e nëntë- kontrolli dhe vlersimi në bizneset e vogla, faktorët 

që ndikojn në kontrollin efektiv, etj. 

 Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 224-231 

2 

 

 

10 Java e dhjetë- Mjedisi hapësinor dhe roli i institucioneve 

qeveritare dhe joqeveritare – politikat qeveritare për zhvillimin e 

bizneseve të vogla; disa përvoja ndërkombëtare në nxitjen e 

bizneseve të vogla; roli i organeve dhe i politikave qeveritare në 

krijimin e mjedisit të përshtatshëm për biznes, roli i organizatave 

joqeveritare dhe asociacioneve të biznesit në zhvillimin e 

bizneseve të vogla 

”Biznesi i vogël dhe i mesëm”, M.Mustafa, E.Kutllovci, 

P.Gashi, B.Krasniqi, Prishtinë 2018, fq 168-175. 

 

2 

 

 

11 Java e njëmbëdhjet- menaxhimi dhe parimet e menaxhimit të 

cilsis totale, analiza e investimeve dhe analiza financiare, etj. 

Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, 

faqe 232-250 

2 
 

 

12 Java e dymbëdhjetë- menaxhimi dhe roli  i faktorëve që ndikojn 

në zhvillimin e biznesit; si duhët zgjidhur lokacioni i biznesit, si 

ndikon tatimi në zhvillimin e bizneseve të vogla, etj 

“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019, faqe 255-267 

2 

 

 

13 Java e trembëdhjetë- Menaxhimi i operacioneve në biznesin e 

vogël - procesi i operacioneve në biznesin e vogël; operacionet e 

prodhimit kundër operacioneve të shërbimit; operacionet e 

përsëritura dhe të vazhdueshme; mirëmbajtja e firmës; kontrolli i 

cilësisë; matja dhe përmirësimi i punës; përmirësimi i 

produktivitetit; natyra e studimit të punës; metodat e matjes në 

punë; instrumentet sasiore në menaxhimin e operacioneve; vlera e 

metodave sasiore; përfundimi statistikor; programimi 

matematikor; modelet e aplikuara të probabilitetit; teknika e 

simulimit; kufijtë e instrumenteve sasiore etj. 

”Biznesi i vogël dhe i mesëm”, M.Mustafa, E.Kutllovci, 

P.Gashi, B.Krasniqi, Prishtinë 2018, fq  

2 

 

 

14 Java e katërmbdhjet- Përdorimi i kompjuterëve dhe sistemet e 

menaxhimit të informacionit të biznesit të vogël – rëndësia e 

informacionit për biznesin e vogël; elementet e sistemit të 

menaxhimit të informacionit – çfarë informacioni nevojitet; 

qëllimet e përdorimit të informacioni; roli i kompjuterëve ne 

biznesin e vogël, çfarë përfshin një sistem kompjuterik; fuqitë dhe 

dobësitë e kompjuterëve për firma e vogla; përdorimi i 

kompjuterëve për të fituar një avantazh konkurrues; zgjedhja e 

2 
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sistemit të duhur të kompjuterit për biznesin tuaj. 

”Biznesi i vogël dhe i mesëm”, M.Mustafa, E.Kutllovci, 

P.Gashi, B.Krasniqi, Prishtinë 2018, fq 

15 Java e pesëmbdhjet- Biznesi familjar dhe planifikimi për të 

ardhmen - roli i bizneseve të zotëruara nga familja; familja dhe 

biznesi; bashkëveprimi familjar; si duhet vepruar me anëtarët  

jokompetentë të familjes; si të shpërblehen anëtarët e familjes; 

përgatitja e gjeneratës tjetër; fillimi i punës me par-time ose me 

kohë të plotë; fillimi në një nivel hyrës apo në një nivel më të 

lartë, një problem që nuk vihet re; planifikimi që me përpara, 

heqja dorë e menjëhershme; bërja e kalimit më të lehtë. 

”Biznesi i vogël dhe i mesëm”, M.Mustafa, E.Kutllovci, 

P.Gashi, B.Krasniqi, Prishtinë 2018, fq 

2 

 

 

LITERATURA 

Literatura bazë:  

 - Shyqeri KABASHI ,“Menaxhimi i ekonomis së vogël”,2019 

- “Biznesi i vogël dhe i mesem” M.Mustafa. E.Kutllovci, P.Gashi. B.Krasniqi, Prishtinë 2018.  

Literatura plotësuese:   

- “Ndermarresia” Gjuro  Horvat, Zhelko  Tintor, Prishtinë 2016  

- "Sipërmarrja dhe Menaxhimi i Biznesit të Vogël", A. Çepani , Tiranë, 2001. 

 
 

VËREJTJE 

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: 

______________________ 

Prof ass Fatbardha Jashari 
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www.kolegjibiznesi.com  | kolegjibiznesimaster@gmail.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Master Programi 

Menaxhment dhe 

Financa 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda E DREJTA TATIMORE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 6 

Semestri  II 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërat

a 
Ushtrime 

2 0 

Metoda e 

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

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr Sci Ruzhdi Kabashi 
Tel/mob 044-200-681 

 e-mail clirimi_r@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Në kuadër të lëndës trajtohen çështje lidhur me të 

drejtën tatimore duke përfshirë tatimet, teoritë mbi 

bazën juridike të tatimeve,  qëllimet e tatimeve, 

efektet e tatimeve, politikën dhe sitemin tatimor në 

Kosovë- llojet e tatimeve të aplikuara sipas 

legjislacionit tatimor në Kosovë.  Në përgjithësi 

do të trajtohen tema të tilla si: Tatimet -Kuptimi 

dhe karakteristikat e tatimit, -Teoritë mbi bazën 

juridike të tatimeve; -Qëllimet e tatimeve, -

Arsyetimi i mbledhjes së tatimeve, -Baza tatimore, 

-Normat tatimore; Klasifikimi i tatimeve; -Tatimi i 

dyfishtë dhe i shumëfishtë, -Kufiri i ngarkesës, 

tatimore;  Parimet e tatimeve, -Parimet tatimore të 

Smithit, -Parimet tatimore të Vagnerit; Efektet e 

tatimeve, -Bartja e tatimit, Teoritë për bartjen e 

tatimit, llojet e bartjes së tatimit, -Shmangia nga 

pagimi i tatimit ose evazioni i tatimit, -Ndikimi i 

tatimit në rishpërndarjen e të ardhurave nacionale, 

në akumulim, në këmbimin ndërkombëtar, në 

aktivitetin ekonomik, stabilizimin ekonomik, 

zhvillimin ekonomik. Politika fiskale dhe Sistemi 

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do 

të jenë në gjendje të:                                                                                 

1.Kuptojnë rëndësinë dhe qëllimet e 

aplikimit të  tatimeve,                                                                   

2. Dijë për administrimin dhe funksionimin 

e sistemit tatimor në Kosovë,                                                            

3. Kuptojnë rolin dhe ndikimin e politikës 

tatimore në ekonomi. 

 

 

 

 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:kolegjibiznesimaster@gmail.com
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tatimor në Kosovë; Administrata Tatimore dhe 

procedurat tatimore, -Procedura për caktimin dhe 

pagimin e tatimeve; Llojet e tatimeve dhe 

legjislacioni tatimor i Kosovës; Tatimi në pronë; 

Tatimi në të ardhurat personale; Tatimi në të 

ardhurat e korporatave; Tatimi mbi vlerën e shtuar; 

Doganat, Akciza. 

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  

individuale dhe 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: 0-4 % 

Prezantim Individual: 0-3 % 

Aktiviteti: 0-3 % 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:  0-15 % 

Testi i II: 0-15 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

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 2 15 30 

Ushtrime    

Punë Praktike 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

2 5 10 

Projektet propozimet 5 1 5 

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

ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

Ngarkesa  

totale:   

150 
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semestrit 150 orë  
Ja

v
a 

 Ligjërata  

Tema Orët 

1 Tatimet                                                                                                                                                                   

-Kuptimi dhe karakteristikat e tatimit,                         

-Teoritë mbi bazën juridike të tatimeve.       

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

 

2 

2 -Qëllimet e tatimeve                                                     

-Arsyetimi i mbledhjes së tatimeve,                                    

-Baza tatimore,                                                               

 -Normat tatimore .  

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016., ,  

Prof.dr.Sabri Kadriu, Financat publike, 2012.                                                                                                                                       

2 

3 Klasifikimi i tatimeve                                                       

-Tatimi i dyfishtë dhe i shumëfishtë                             

-Kufiri i ngarkesës tatimore.  

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

Prof.dr.Sabri Kadriu, Financat publike, 2012 

2 

4 Parimet e tatimeve                                                       

-Parimet tatimore të Smithit                                          

-Parimet tatimore të Vagnerit. 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016.  

,. Prof.dr.Sabri Kadriu, Financat publike, 2012 

2 

5 Vlerësimi i parë 2 

6 Efektet e tatimeve                                                                   

-Bartja e tatimit, Teoritë për bartjen e tatimit, llojet e bartjes së tatimit,                                                                 

-Shmangia nga pagimi i tatimit ose evazioni i tatimit,                                                                                           

-Ndikimi i tatimit në rishpërndarjen e të ardhurave nacionale, në akumulim, në 

këmbimin ndërkombëtar, në aktivitetin ekonomik, stabilizimin ekonomik, 

zhvillimin ekonomik. 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

 

2 

7 Politika fiskale dhe Sistemi tatimor në Kosovë  

 Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

  

2 

8 Administrata Tatimore dhe procedurat tatimore                                                                                                

-Procedura për caktimin dhe pagimin e tatimeve 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

ATK,Legjislacioni Tatimor i Kosovës, Botimi II, Prishtinë 2011. 

2 

9 Llojet e tatimeve dhe legjislacioni tatimor i Kosovës 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

,  

ATK,Legjislacioni Tatimor i Kosovës, Botimi II, Prishtinë 2011. 

2 
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10 Vlerësimi i dytë 
2 

11 Tatimi në pronë 

Objekti i tatimit, shkallët e tatimit në pronë, lirimi nga tatimi në pronë, regjistrimi 

dhe informacioni mbi pronën, vlerësimi i pronës. 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

 

2 

12 Tatimi në të ardhurat personale 

Tatimi në të ardhurat nga paga, 

Tatimi në të ardhurat nga veprimtarit afariste, 

Tatimi në të ardhurat nga qiraja dhe pasuria e patrupëzuar, 

Tatimi në të ardhurat nga interesi dhe dividenta, 

Tatimi në të ardhurat tjera. 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

ATK,Legjislacioni Tatimor i Kosovës, Botimi II, Prishtinë 2011. 

2 

13 Tatimi në të ardhurat e korporatave 

Objekti i tatimit, shkallët tatimore, deklarimi i tatimit, pagesa e tatimit, të ardhurat 

e tatushme, të ardhurat që lirohen nga tatimi. 

Shpenzimet e lejueshme dhe palejueshme. 

Literatura:  Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

,  

ATK,Legjislacioni Tatimor i Kosovës, Botimi II, Prishtinë 2011. 

2 

14 Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH-ja) 

Karakteristikat e TVSH-së, 

Përparësitë  dhe dobësitë e tatimit mbi vlerën e shtuar. 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

,  

ATK,Legjislacioni Tatimor i Kosovës, Botimi II, Prishtinë 2011, 

2 

15 Doganat, Akciza 

Kuptimi, qëllimi dhe funksionet e doganave, 

Dogana e Kosovës, 

Kodi doganor dhe i akcizave në Kosovë. 

Literatura: Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016. 

 

2 

LITERATURA 

Literatura bazë:  

- Sabahudin Komoni, “Financat Publike”, Prishtinë, 2016.  

Dr.Sabri Kadriu, Financa Publike, Prishtina 2012  

Literatura plotësuese:  

Dr. Sherif Bundo  Financat potimi i tret 2009 

ATK Ligji i taksave ne Kosove , Publikimi I dhe II Prishtinë 2011 

  

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: 

______________________ 

Prof ass Ruzhdi Kabashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


