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SYLLABUS  
Lënda:    MENAXHIMI I INOVACIONEVE 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik  
Program i studimit:  Menaxhment  

 

Titulli i lëndës: Menaxhimi i inovacioneve 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: 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:  
                               Salla B11 
                                   
                                  Salla B03                             
                               

 
Ligjërata, E enjte:          9:00  -10:30                                       
 
Ushtrime, E enjte:       12:00 – 12.45 
 

Ass.MSc. Flokart Aliu  
 

  Prof.Ass.Dr.Naim Mustafa 

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

 

Përshkrimi i lëndës Lënda është dizajnuar që t’i familjarizojë studentët me konceptet 
themelore të menaxhimit të inovacioeve. Ligjëratat do të fokusohen 
në zbërthimin e koncepteve teorike si  kuptimin e inovacionit, llojet 
e inovacionit, inovacionit dhe kreativitetit në organizata, menaxhimi i 
hulumtimit dhe zhvillimit, llojet e bashkëpunimeve, mbrojtja e 
pronësisë intelektuale, rezistenca ndaj ndryshimeve duke përfunduar 
me procesin e zgjedhjes kreative të problemeve. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është që të:  
- ofrojë studentëve një qasje kritike të kreativitetit dhe 

inovacioneve në organizatë; 
- familjarizojë studentët me procesin e krijimit të ideve të reja 

(produkteve, shërbimeve apo edhe mënyrave të reja të 
zgjidhjes së problemeve); 

- familjarizojë pjesëmarrësit me rolin e mjedisit organizativ për 
stimulimin e të menduarit kreativ dhe inovacioneve; 

- demonstrojë njohjen e instrumenteve qeveritare për 
mbështetjen e inovacioneve. 

 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje të:  
- demonstrojnë se kuptojnë procesin ndërmarrës dhe inovativ 

dhe mënyrën e operimit të firmave ndërmarrëse.  
- aplikojnë teknikat e gjenerimit të ideve inovative dhe të 
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menduarit kreativ në zgjidhjen e problemeve në organizatë.  
- demonstrojnë aftësi analitike në rolin e mjedisit organizativ në 

promovimin e inovacioneve brenda organizatës.  
- analizojnë në mënyrë kritike politikat qeveritare lidhur me 

inovacionet. 

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 

Teste, 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 2 10 ditë 20 

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  
 Punimi seminarik  1-10 pikë  
 Testi i parë: 1-40 pikë 
Testi i dytë: 1-40 pikë 
Totali: 100 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. Krasniqi Besnik,  Menaxhimi i Inovacioneve, (Dispence), 
Universiteti i Prishtinës”, Prishtinë, 2011; 
 

Literatura shtesë:   2. Fazliu Bashkim, Inovacionet – rruga e vetme drejt suksesit, 
StarGraf, (2015), 

3. Tang Lisa Min, Werner Christian_Handbook of the Management 
of Creativity and Innovation.Theory and Practice_World 
Scientific Publishing Company, 2017  
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4. Material shtesë nga ligjëratat dhe ushtrimet   

 
 

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 provim.  

- 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: Individi dhe kreativiteti 

Java e tretë: Kreativiteti dhe inovacioni 

Java e katërt: Procesi i mendimit kreativ 

Java e katërt: Teknikat për gjenerimin e ideve kreative  

Java e pestë:   Llojet e inovacioneve  

Java e gjashtë: Struktura organizative, kultura organizative dhe implikimet për 
inovacione 

Java e shtatë:   Testi I-rë  

Java e tetë:   Inovacioni dhe ndërmarrësia 

Java e nëntë:   Inovacioni dhe Tregu / pjesa e parë 

Java e dhjetë: Inovacioni dhe Tregu / pjesa e  dytë 

Java e njëmbëdhjetë: Pronësia intelektuale dhe inovacionet 

Java e dymbëdhjetë:   Roli i qeverisë në promovimin e ndërmarrësisë dhe inovacioneve 

Java e trembëdhjetë:     Rast studimi: Krijimi dhe inovacioni i idesë për biznes 

Java e katërmbëdhjetë:   Testi II-të   

Java e pesëmbëdhjetë:    Konsultimet përfundimtare 


