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SYLLABUS  
Lënda:    VENDOSJA NË BIZNES 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik  

Titulli i lëndës: Vendosja në biznes 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Obligative/Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i III-të, semestri i V-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha/lokacioni:  
    

 

Ligjërata: Përcaktohet në çdo vit akademik 
Ushtrime: Përcaktohet në çdo vit akademik  

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr.Naim Mustafa 

Detajet kontaktuese:  naim.mustafa@uni-gjilan.net  

 

Përshkrimi i lëndës Lënda Vendosja në biznes/afariste  do të fokusohet në ligjërimet e 
koncepteve themelore të Vendosjes në biznes: si historiku i 
zhvillimit, nocionet dhe përkufizimit e vendosjes dhe vendimeve, 
teoritë e vendosjes, procesin dhe fazat e vendosjes, mënyrat e 
vendosjes, modelet dhe metodat e vendosjes, kushtet dhe teknikat e 
vendosjes, sistemet informative të vendosjes në biznes. 
 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është që studentët të njihen: 
 

- me konceptet themelore të teorive dhe praktikat  të 
vendimmarrjes menaxheriale dhe të procesit të vendosjes në  
biznes; 

- me aspektin e zbatimit të metodave dhe modeleve kuantitative në 
biznesin bashkëkohor, në mënyrë pragmatike dhe efektive në 
situatat e ndryshme vendimmarrjes menaxheriale;  

- që në mënyrë kritike, t’i analizojnë të gjitha faktorët që mund të 
ndikojnë mbi rrjedhat e biznesit,  që në mënyrë adekuate të marrin 
vendime që do të jenë produktive në mjediset biznesore që janë 
jostabile ;  

- me zgjedhjen alternativën më të mire të vendosjes nga alternativat 
të mundshme, që nënkupton zgjedhjen dhe aplikimin e metodave 
më të mira dhe më efikase të për zgjidhjen e problemeve në 
biznes. 
 
  

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

 Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje të:  
 

- Të përfitojnë njohuritë e nevojshme për vendimmarrjen në 
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biznes si aktivitet menaxherial për arritjen e qëllimeve të 
organizatës; 

- Të kuptojë  procesin e vendimmarrjes mbi të cilat zhvillohet dhe 
funksionon menaxhimi  në organizatë;  

- Të aplikojë konceptet e vendimmarrjes në praktikat  
menaxheriale si moment kritik i procesit të vendimmarrjes në 
organizatë; 

- Të analizojë, ndërlidhë dhe vlerësojë situatat e ndryshme 
vendimmarrjes menaxheriale si:  
- aplikimin e modeleve, metodave dhe teknikave të 

vendimmarrjes, si mjete në marrjen e vendimeve sa më 
cilësore; 

- që në mënyrë kritike, t’i analizojnë të gjitha faktorët që mund 
të ndikojnë mbi rrjedhat e biznesit,   

- që në mënyrë adekuate të marrin vendime që do të jenë 
produktive në mjediset biznesore që janë jo-stabile ;  

- në aplikimin e sistemeve informative për mbështetjen e 
vendimmarrjes në biznes; 

- ndikimin e rrethinës dhe identifikimin e faktorëve  të saj në 
vendimmarrjes në biznes 

Kontributi nё ngarkesën e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxënit tё 
studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 javë 30 

Ushtrime teorike 1 15 javë 15 

Kontaktet me mësimdhënësin / 
konsultimet 

1 15 javë 15 

Kollokfiume,seminare 2 2 ditë 4 

Detyra të  shtëpisë 1 15 javë 15 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

3 15 javë 45 

Përgatitja përfundimtare për provim 3 10 ditë 30 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
provim final) 

4 1 ditë 4 

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 
  

2 1 ditë 2 

Totali    150 orë = 6 ECTS 

Vërejtje: 1 ECTS /Kredi = 25 orë mësimore angazhim. 
Lënda i ka 6 ECTS / Kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë (150:25)=6 ECTS) 

 

Metodologjia e 
mësimdhënies:   

Mësimdhënia në këtë lëndë është e përqendruar në ligjërata dhe 
ushtrimin e detyrave në grup dhe në shtëpi. Metoda e punës dhe 
shpjegimit dhe do të përqendrohet në:  
 

- Dy (2) orë në javë ligjërata interaktive me pjesëmarrje të 
studentëve në procesin e mësimit, me prezantime individuale e 
grupore, analiza dhe diskutime në klasë etj. 

 

- Një (1) orë në javë ushtrime, diskutim grupore përmes analizave 
dhe rasteve të studimit apo detyrë (për orën e ushtrimeve) me 
qëllim te zhvillimit te aftësive dhe shkathtësive te tyre. 

 

Metodat e vlerësimit: Vijimi i rregullt dhe aktivitetet 1-10 pikë  
 Detyrat e shtëpisë: 1-10 pikë  
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 Testi i parë: 1-20 pikë 
Testi i dytë: 1-20 pikë 
Provimi final: 1-40 pikë 
Vlerat e pikëve: 
Provimi ka 100 pikë. 
50-60 = 6; 61-70 = 7; 71-80 = 8; 81-90= 9; 91-100 = 10 
Pikët nën 50 nuk mbërrijnë notën kaluese. 
 

Literatura  

Literatura bazë: 1. Justina Shiroka-Pula & Besnik Krasniqi “Vendimarrja 
menaxheriale”, Globus, Prishtinë 2012; 
 

Literatura shtesë:   2. Ibrahim Kuka, Justina Pula, Besnik  Krasniqi “Menaxhmenti  
dhe  vendosja”, UP Prishtinë, 2006; 
 

3. Pere Sikivaca, Borna Bebek, Hrvoje Skoko  dhe  Darko Tiporac 
“Vendimmarrja  afariste”,  Kolegji Victory, Prishtinë 2008; 

 
4. Ian Pownal, “Effective Management Decision Making”,       

An Introduction, 2012 bookboom.com 

 
 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

- Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme.  
- Studentët inkurajohen që të kërkojnë sqarime gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve. 
- Mësimdhënësi do të jetë në dispozicion për sqarime shtesë dhe konsultime të studentëve. 

Studentët kanë për obligim që pas çdo ligjërate të lexojnë së paku literaturën që ju është caktuar 
dhe të kryejnë detyrat dhe esetë që do t’u jepen. Studentët inkurajohen të përcjellin diskutimet në 
media dhe të hapin diskutime për to.  

- Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat studimore 
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në ligjërata.  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e ID kartelës në teste dhe provime.  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 
 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje /Prezantimi  i lëndës  

Java e dytë: Vendimmarrja dhe Menaxhimi bashkëkohor 

Java e tretë: Teoria  e vendimmarrjes 

Java e katërt: Nocionet dhe përkufizimet e vendimmarrjes dhe vendimeve 

Java e pestë:   Procesi i vendimmarrjes 

Java e gjashtë: Faktorët e vendimmarrjes 

Java e shtatë:   Testi I-rë 

Java e tetë:   Stilet e menaxhimit dhe vendimmarrja 

Java e nëntë:   Modelet bashkëkohore të vendimmarrjes 

Java e dhjetë: Mënyrat e  vendimmarrjes 

Java e njëmbëdhjetë: Kushtet dhe teknikat e vendimmarrjes 

Java e dymbëdhjetë:   Teoria e dobisë dhe Teoria e lojërave   

Java e trembëdhjetë:     Sistemet informative të vendimmarrjes në biznes 
Java e katërmbëdhjetë:   Testi II-të   

Java e pesëmbëdhjetë:    Rishikimi i lëndës dhe konsultimet 

 Provimi final 
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