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SYLLABUS  
 
Lënda:    MENAXHIMI NË QEVERISJEN LOKALE 
 

Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 
Titulli i lëndës: Menaxhimi në qeverisjen lokale 
Niveli: MSc  
Statusi lëndës: Obligative  
Viti i studimeve: Viti i I-të, semestri i I-rë 
Numri i orëve në javë: 3 + 1 
Vlera në kredi – ECTS: 5 
Koha / lokacioni:  
                            Salla A34 
 
                            Salla A34 

 
Ligjërata: E shtune 8:30 - 11:30  
 
Ushtrime: E shtune 12:00 – 14:00 
                                       

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Naim Mustafa 
Detajet kontaktuese:  naim.mustafa@uni-gjilan.net 
Asistent i l lëndës: Ass.MSc Kreshnike Berisha 
Detajet kontaktuese: kreshnikeberisha@gmail.com 
 
Përshkrimi i lëndës Lënda  “ Menaxhimi  në  qeverisjen  lokale” do të fokusohet në ligjërimet 

të  dimensioneve konceptuale dhe empirike të menaxhimit, menaxhimit 
të sektorit publik dhe shërbimeve publike, organizmit dhe funksionimit 
të qeverisjes lokale, politikave, planifikimit strategjik dhe vendimmarrjes, 
menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimit të financave lokale dhe 
buxhetit, marrëdhëniet ndërmjet qeverisjes lokale dhe qendrore, 
mbikëqyrjes dhe kontrollit të qeverisjes lokale. Brenda këtij kontesti do 
të trajtohen edhe çështjet praktike si shërbimet themelore dhe të 
transferuara, zhvillimi ekonomik lokal. 

Qëllimet e lëndës: 
 

Qëllimi i lëndës është që studentët : 
- Të kuptojnë konceptet e menaxhimit, menaxhimit të sektorin publik e 

në veçanti qeverisjen lokale; 
- Të kuptojnë organizimin dhe funksionimin e qeverisjen lokale si 

zbatimit të politikave, kornizës ligjore dhe të vendimmarrjes; 
- Të kuptojnë konceptet e planifikimit strategjik dhe menaxhimin e 

zhvillimit  ekonomik në nivel lokal; 
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- Të kuptojnë menaxhimit të burimeve njerëzore, të financave lokale 
dhe buxhetit si dhe shërbimeve në qeverisjen lokale; 

- Të kuptojnë funksionimin e marrëdhënieve ndërmjet qeverisjes lokale 
dhe qendrore si dhe bashkëpunimit ndër komunal;  

- Të kuptojnë  rëndësinë e mbikëqyrjes dhe kontrollit të qeverisjes në 
qeverisjen në nivel lokal si dhe nga autoriteti qendror; 

- Të fitojnë njohuri të vlefshme për praktikat më të mira udhëheqëse 
dhe menaxheriale për sektorin publik me fokus në qeverisjen lokale; 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

 Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jenë në gjendje: 
- Të zbatojnë konceptet e menaxhimit, menaxhimit të sektorin publik 

e në veçanti qeverisjen lokale; 
- Të njohin organizimin dhe funksionimin, e qeverisjen lokale si 

zbatimit të politikave, kornizës ligjore dhe të vendimmarrjes; 
- Të hartojnë plane zhvillimore strategjike dhe të  njohin menaxhimin 

e zhvillimit ekonomik nivel lokal; 
- Të njohin burimet e të ardhurave, taksave të rëndësishme  të 

qeverisjes vendore si dhe procedurave të përgjithshme buxhetore që 
duhet të ndiqen nga qeverisja lokale; 

- Të formulojnë opinionet në lidhje me nevojën për reformimin e 
qeverisjes lokale, konsolidimin si dhe problemet dhe mundësitë e 
bashkëpunimit ndër-lokal dhe shërbimet e përbashkëta; 

- Të ndërtojë koncepte të pavarura lidhur me menaxhimin e 
qeverisjes lokale përmes hulumtimeve dhe përgatitjes së projekteve 
hulumtuese profesionale nga kjo fushë. 

 
Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike  1 15 15 
Kontaktet me mësimdhënësin / 
konsultimet 

15 min 4 1 

Projektet hulumtuese 20 1 20 
Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 15 30 

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

3 1 3 

Prezantimi i projekteve/rasteve 
studimore 

1 1 1 

Totali    120 Orë = 5 ECTS 
 (120:25=4.8) 

Vërejtje: 1 ECTS /Kredi = 25 orë mësimore angazhim. 
Lënda i ka 5 ECTS / Kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 120 orë (120:25=5ECTS) 
 
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:  
- Tre (3) 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, diskutime grupore përmes analizave dhe 
rasteve të studimit  dhe projekteve me qëllim te zhvillimit te aftësive 
dhe shkathtësive te tyre.  
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Metodat e vlerësimit: Verifikim i dijes përmes testimit, dhe hulumtimit te rasteve studimore, 
dhe provimit final: 

- Vijueshmëria 10 pikë 
- Projekti hulumtues / Rastet studimore 1-40 pikë 
- Provimi /përfundimtar: 1-50 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 

Literatura  
Literatura bazë:   1. Ahmet Ceni, Menaxhimi i organizatave publike, ShBLU, Tiranë, 2011; 

 
Literatura plotësuese: 
 

1. Remzi Keco,  Ilir Kapaj, Administrimi publik, Cikël leksionesh,  
Bledi, Tiranë, 2012; 
 

2. Denhardt, R., Denhardt, J., Administrimi publik, UUP, Tiranë, 2010; 
 

3. Vasilika Kume, Planifikimi strategjik në organizatat publike dhe 
jofimprurëse, Pegi, Tiranë, 2005; 
 

4. Dokumente të politikave dhe strategjive qeverisjes lokale në 
Kosovë; 

 
 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët janë të obliguar të vijojnë me rregull, të jenë të disiplinuar dhe aktiv gjatë ligjëratave si dhe 
ushtrimeve. Studentët duhet t’i përmbushin në tërësi detyrat të cilat iu parashtrohen në kuadër të 
lëndës. Plagjiatura dhe kopjimi në provime janë të dënueshme sipas statutit dhe rregulloreve të tjera të 
universitetit. Kodi e mirësjelljes vlen si për studentët ashtu edhe për mësimdhënësit. 

 
 
 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
Javët Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e 1-rë: Hyrje, prezantimi i lëndës 
Java e 2-të: Konceptet dhe parimet e menaxhimit  
Java e 3-të: Modelet e menaxhimit (administrimit) publik, vështrim i shkurtër historik 
Java e 4-të: Menaxhimi i sektorit publik dhe shërbimeve publike   
Java e 5-të: Planifikimi strategjik në sektorin publik dhe qeverisjen lokale  
Java e 6-të: Organizimi dhe funksionimi i qeverisjes lokale 
Java e 7-të: Proceset e vendimmarrjes në qeverisjen lokale 
Java e 8-të: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në qeverisjen lokale 
Java e 9-të: Menaxhimi i financave lokale dhe buxheti 
Java e 10-të Menaxhimi i shërbimeve në qeverisjen lokale 
Java e 11-të Menaxhimi i zhvillimit ekonomik lokal   
Java e 12-të Marrëdhëniet ndërmjet qeverisë lokale dhe asaj qendrore 
Java e 13-të Mbikëqyrja dhe kontrolli i qeverisjes lokale 
Java e 14-të Krahasimi i modeleve të qeverisjes lokale me të vendeve e rajonit 
Java e 15-të Analiza dhe raste studimore të qeverisjes lokale 

 3 


