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Përshkrimi i programit

MBA programi i UEJL-së është menduar si një program elitar për MBA të cilin e drejtojnë njerëzit me përvojë pune në rajon
që kërkojnë një kualifikim më të mirë dhe një karrierë më të mirë. Një student tipik i programit MBA do të duhej të ketë
përvojë të mjaftueshme pune dhe një kualifikim solid universitar. Meqë ky program kryesisht u drejtohet studentëve vendas
dhe atyre nga jashtë do të zhvillohet tërësisht në gjuhën angleze. Kur të diplomojnë, studentët do të kenë një kompetencë
profesionale dhe specializim nga UEJL.
Pra komponentët kryesorë të programit MBA do të jenë:
- Kompetencat themelore:  studentët do të fitojnë njohuri të cilat do t'i bëjnë ata kompetentë në punët e tyre (analiza
kuantitative, modelimi spreadsheet, menaxhimi financiar, menaxhimi strategjik, menaxhimi i projekteve, menaxhimi i
operacioneve, menaxhimi i sistemeve të informacionit, etj)
- Specializimi: studentët do ta marrin specializimin me ndihmën e lëndëve zgjedhore.
- Mësimi nga përvoja:  Projekt-Capston ose tezë magjistrature, hulumtime, punë në kompani, etj).

Karriera

Studentët që do ta përfundojnë programin MBA, pritet që të bëhen menaxherë ose konsulentë nëpër kompani. Sigurisht, ky
program u mundëson trajnim të mjaftueshëm për çfarëdo biznesi, por edhe specializim në njërin nga fakultetet më të
fuqishme për biznes në SHBA. Specializimi dhe përvoja praktike do t’ua japin drejtimin që do të zgjedhin për karrierë.

Rezultatet e të mësuarit
Njohuritë dhe të kuptuarit

- Studentët që do të diplomojnë në programin MBA do të demonstrojnë kuptim të thellë të strukturave të brendshme dhe të
operacioneve të biznesit, prej bizneseve të vogla e deri tek bizneset multinacionale. Ata do të jenë në gjendje t’i kuptojnë
marrëdhëniet midis organizatës dhe tregjeve të jashtme dhe të rrethit ekonomik. Gjithashtu, studentët do të kuptojnë se si
ndikojnë vendimet e menaxherëve  në stejkhollderët brenda dhe jashtë kompanisë.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
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- Studentët që do të diplomojnë në programin MBA  do të jenë në gjendje t’i integrojnë mjetet dhe teknikat e biznesit, të cilat
burojnë nga njohuritë e gjera të funksioneve kryesore (kontabilitet, ekonomi, financa, sisteme të informacionit, marketing,
menaxhim të operacioneve, dhe strategji), të zgjidhin probleme komplekse të biznesit dhe të sjellin vendime të mira në
biznes.

Aftësitë për të vlerësuar

- Studentët që do të diplomojnë në programin MBA  do të jenë në gjendje të gjykojnë duke u bazuar në njohuritë e tyre të
thella rreth mjeteve analitike të përdorura në bizneset moderne dhe në mendimin kritik duke i shikuar problemet nga
perspektiva të ndryshme.

Aftësitë e komunikimit

- Studentët që diplomojnë në programin MBA do të demonstrojnë aftësi mikro - shoqërore dhe të udhëheqjes, që janë
vendimtare për sukses afatgjatë në karrierë. Këto aftësi reflektojnë vetëvlerësim, komunikim, dhe bashkëpunim efektiv
përbrenda organizatës.    

Aftësitë e të mësuarit

Studentët që do të diplomojnë në programin MBA do të jenë në gjendje të mendojnë dhe t’i artikulojnë në mënyrë kritike
refleksionet etike dhe juridike të rëndësishme për artin e menaxhimit dhe të ekzekutimit të një korporate.

Lista e lëndëve

Semestri 1

[MBA1010] [6.0 SETK] Analitika e biznesit
[MBA1020] [6.0 SETK] Strategjitë e marketingut 
[CMBA02] [6.0 SETK] Ekonomia për menaxherë 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 

Semestri 2

[MBA02] [6.0 SETK] Kontabilitet menaxherial 
[EFIN0107] [6.0 SETK] Menaxhimi i sistemeve të informacionit
[MCMG3022] [6.0 SETK] Menaxhmenti operativ 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 

Semestri 3

[MBA03] [6.0 SETK] Qeverisja korporative në kontekst global 
[MBA04] [6.0 SETK] Strategjitë e menaxhimit 
[MCFA2012] [6.0 SETK] Financat e korporatave  
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 

Semestri 4

[MBA4010] [30.0 SETK] Punimi i magjistraturës 

Description of courses

Lëndë obligative

Analitika e biznesit
Qëllimi i kësaj lënde është t’u sigurojë studentëve kuptim për disa teknika të shkencës së menaxhmentit dhe të japë



një pasqyrë se si këto vegla mund të përdoren për të analizuar probleme komplekse të biznesit dhe për të arritur një
zgjidhje racionale. Tekinkat që studijohen janë parashikimi, planifikimi linear, simulacionet, dhe modelimet. Shembuj
dhe raste me kompleksitet rritës do të përdoren për të theksuar përshkrimin, definimin, dhe formulimin e problemit.
Kompjuterët do të përdoren në mënyrë intensive gjatë tërë lëndës, kryesisht duke përdorur programe specifike për
analiza që janë në dispozicion për të bërë kalkulime paqi problemet të definohen si duhet. Theksi do të vëndohet në
interpretimin dhe implementimin e rezultateve. Përveç kësaj, do të diskutohet edhe ardhmëria e analitikës.  

Strategjitë e marketingut 
Qëllimi kryesor i kësaj lënde do të jetë t’u ndihnojë studentëve në zhvillimin e shkathtësive dhe fitimin e përvojës në
analizën e situatave të biznesit dhe pastaj formulimin, implementimin, dhe monitorimin e strategjive të marketingut në
ambientin konkurrues. Lënda dë të foksuohet specifikisht në çështjet si përzgjedhja e segmenteve ku të konkurrohet,
në zhvillimin e pikave racionale të diferencimit dhe pozicionimit të produkteve, në alokacionin e burimeve, në
vendosjen dhe menaxhimin e çmimeve, në zhvillimin dhe menaxhimin me strategjitë e distribuimit, dhe në zhvillimin
dhe menaxhimin me strategjitë e promocionit.  

Ekonomia për menaxherë 
Qëllimet e programit mësimor: t’i mësojë dhe t’i përgatisë studentët për teorinë ekonomike, parimet dhe rregullat e
sektorit real ekonomik. Gjithashtu t’i përgatisë ata pët lokacion dhe optimizim të burimeve. Nëpërmjet praktikës dhe
rasteve të studimit, t’i përgatisë studentët për sfidat në sektorin real ekonomik.  

Kontabilitet menaxherial 
Lënda ka për qëllim t’u sigurojë studentëve njohuri të avancuara të kontabilitetit të kostos dhe menaxherial, në
veçanti në raport me: kalkulimin, buxhetimin, monitorimin, dhe evaluimin e qendrave të përgjegjësisë në marrjen e
vendimeve në favor të zhvillimit të kompanisë. Qëllimi specifik i kësaj lënde është përcaktimi i kostove dhe i të
ardhurave në situata specifike duke u bazuar në konceptin e kostove oportune dhe të ardhurave kur vendimmarrja
bazohet në informacionet relevante.  

Menaxhimi i sistemeve të informacionit
Në kuadër të kësaj lënde do të jenë të përfshira tema të fushës së përfitimit, përpunimit dhe shfrytëzimit të
informacioneve nga ana e organizatave. Qëllimi do te jetë i vendosur në vetë rëndësinë e informacionit për menaxhim
në organizatat bashkëkohore. Teknologjitë e informacionit do të jenë të përfshira, por megjithatë vetëm në aspektin e
rolit të tyre për përpunimin e informacioneve të organizatës, respektivisht në mbështetjen e procesit gjithëpërfshirës
në udhëheqjen e informacionit. Në këtë kuadër, do t’u kushtohet kujdes aspekteve vijuese: hyrjes në sistemin e
informacioneve të menaxhmentit, tipave themelorë në sistemin e informacioneve të menaxhmentit, teknologjisë së
informacioneve e sistemit të informacioneve të menaxhmentit dhe ndërtimit të sistemit të informacioneve në
organizata.  

Menaxhmenti operativ 
Qëllimi i lëndës është që studentët të fitojnë njohuri dhe të jenë në gjendje të: - Përgatisin dhe të marrin vendime për
prodhimet dhe shërbimet. - Përgatisin dhe të marrin vendime lidhur me kontrollimin e prodhimeve dhe të shërbimeve.
- Gjejnë një qëndrim të përshtatshëm për zgjidhjen e çdo situate lidhur me çështjen komplekse të prodhimit dhe të
shërbimeve. - Përgatisin dhe të marrin vendime në mënyrë që të krijojnë kushte për prodhim dhe për shërbime. 

Qeverisja korporative në kontekst global 
Studentët përmes programit të lëndës biznesi ndërkombëtar do të furnizohen me dijeni nga lëmia e biznesit dhe
institucioneve ndërkombëtare. Kjo lëndë do t’u mundësojë studentëve të marrin njohuri themelore nga lëmia e
biznesit ndërkombëtar. Theks i veçantë do të vëndohet në ndikimin e faktorëve si kultura, ambienti, ambienti politik,
burimet njerëzore dhe në ndikimet e tjera në biznesin ndërkombëtar. Kjo lëndë jep njohuri për parimet e importit dhe
eksportit dhe strategjitë e biznesit ndërkombëtar. Lënda gjithashtu jep njohuri relevante për menaxhmentin në
biznesin ndërkombëtar.  

Strategjitë e menaxhimit 
Qëllimet e programit studimor • Mundësim që studentët t’i shfrytëzojnë veglat analitike të teoriës së lojës dhe
ekonomisë industrial për të mësuar problemet kyçe strategjike në vendimmarrjen korporative. • Kuptimi më i gjerë i
konkurrencës së oligopolit, konkurrencës perfekte dhe monopolet, si dhe vendosja e çmimeve në konkurrencë dhe
paradoksi i Bertranit. • Fokusimi në analizat e strukturave të tregut si raporti C4, indeksi Herfidal. Indeksi i Lernerit,
dhe forcat e tregut. • Njohtimi me kuptimin e konspiracionit, aleancat strategjike dhe realizimin e sinergjive në kuadër
të kompanive.  



Financat e korporatave  
Lënda paraqet mundësi që studentët t’i thellojnë njohuritë e tyre nga kjo sferë. Me këtë rast, vëmendje e veçantë
duhet t’u kushtohet këtyre sferave: burimeve të financimit të firmave, strukturës së kapitalit, financimit të punës
rrjedhëse, financimit të investimeve, politikës financiare, analizës financiare.  

Punimi i magjistraturës 
Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, së punimit dhe mbrojtjes publike të
temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së
magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli-mësimor- shkencor i fakultetit. Pas punimit të versionit
final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkeconr formon komision tre anëtarësh, i cili përgatit raport, me të
cilin pranohet ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor-shkecor dhe
caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukes të mbrojtjes studenti pajiset me diplomë – magjistër i
administrimit të biznesit. 

Lëndë zgjedhore

Analiza strategjike konkurruese 
Paraqiten disa qëllime të programit studimor: - Të analizohen karakteristikat kryesore të strukturës së industrisë dhe
të zhvillohen strategji që e pozicionojnë kompaninë më mirë se konkurrenca dhe të ndikohet në strukturën e
industrisë që të përfitohet aktivitet në industri. - Të identifikohen fazat e ndryshme të zhvillimit të industrisë dhe të
rekomandohen strategji për secilën fazë. - Të identifikohen burimet dhe aftësitë e kompanisë me qëllim të
përmirësimit të aftësive të tyre për krijimin e avantazhit konkurrues. - Analizë e dinamikës së revilalitetit konkurrues
duke përfshirë përgjigjet konkurruese, përparësitë e strategjisë të hyhet i pari në treg, e kooperimit. - Identifikimi i
vendimeve strategjike që paraqesin sfida etike dhe dhënia e rekomandimeve adekuate për vendimmarrje etike.

Menaxhimi i riskut financiar 
Përmes këtij kursi studentët do të përpunojnë aspektet teorike dhe praktike dhe do të fitojnë aftësitë dhe njohuritë e
nevojshme në fushën e menaxhimit të riskut financiar. Theks i veçantë i kushtohet riskut dhe kthimit financiar,
qasjeve moderne dhe teknikave për matjen dhe vlerësimin e riskut financiar, rolit të menaxherit të riskut financiar, si
të zbatohet menaxhimi i integruar i riskut financiar në një mjedis biznesor dhe në fund të përmirësohet procesi i
vendimmarrjes financiare.

Menaxhimi i zinxhirit të furnizimeve 
Përmes lëndës studentët do të fitojnë njohuri që të jenë në gjendje: - ta kuptojnë thelbin e menaxhimit të zinxhirit të
furnizimit; - t’i identifikojnë elementet kryesore të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit dhe lidhjen tyre me zinxhirë të
krijimit të vlerës së shtuar në rrjetet e prodhimit dhe vlerës; - ta shfrytëzojnë potencialin e sistemeve të informacionit
për të mbështetur menaxhimin e prokurimit dhe menaxhimin e zinxhirit të furnizimit në krijimin e vlerës së shtuar në
prodhimtari.

Menaxhimi komercial 
Qëllimet e lëndës: - Studentët ta kuptojnë se si shitësit me pakicë zhvillojnë miks të shitjes me pakicë për të zhvilluar
avantazh të qëndrueshëm konkurrues. - Të shpjegohet se si shitësit me pakicë e përdorin komunikimin e marketingut
për të ndërtuar imazh të brendit dhe lojalitet të konsumatorëve. - Të kuptohen implikimet financiare të vendimeve
strategjike në shitjen me pakicë. - Të demonstrohet një kuptim për vendimet që shitësit me pakicë ndërmarrin për të
plotësuar nevojat e konsumatorëve në një ambient konkurrues dinamik.

Menaxhimi i cilësisë dhe sigurisë 
Qëllimet e programit studimor: - të mësohen parimet e menaxhimit total të kualitetit, - studenti të jetë në gjendje t’i
shfrytëzojë metodat e menaxhimit të kualitetit për analizën dhe zgjidhjen e problemeve të organizatës, - t’i identifikojë
konceptet e menaxhimit të kualitetit dhe përmirësimit, - të zhvillojë kuptim për rolin e teknologjisë, menaxherëve, të
punësuarëve, dhe klientëve në zhvillimin e vendit të punës të bazuar në cilësi.

Menaxhimi i burimeve njerëzore 
Qëllimi i lëndës është t’i njoftojë studentët me problematikën e ndërlikuar të administrimit të burimeve njerëzore. Kjo
problematikë e kuptuar si proces i realizimit të disa aktiviteteve dhe funksioneve ka peshë për njerëzit se, si burime
më të rëndësishme në organizatë, ata shfrytëzohen në mënyrë më efikase dhe më efektive. Në këto suaza, vëmendje
e posaçme u kushtohet aktiviteteve vijuese të menaxhimit të burimeve njerëzore: konceptet e ndryshme të
menaxhimit të burimeve njerëzore, përmbajtja, qëllimet dhe detyrat e menaxhimit të burimeve njerëzore në



funksionimin e organizatës, analizës së punës, planifikimit të burimeve njerëzore, sigurimit të kandidatëve për vende
të reja pune, përzgjedhjes së burimeve njerëzore, zhvillimit profesional të burimeve njerëzore, nxitjes së suksesit në
punë, zbulimit të potencialit dhe aftësive të menaxhimit, menaxhimit të burimeve njerëzore dhe marrëdhënieve të
punës.

Menaxhimi i biznesit elekronik 
Qëllimet e programit studimor: Lënda do të orientohet kah ofrimi i një kuptim të gjërë për sistemet e informacionit në
proceset biznesore në aspektin intra-organizacional dhe inter-organizacional. Teknologjitë e informacionit si fenomen
kanë dhe vazhdojnë të kenë influencë në të gjitha aspektet e biznesit. Kjo lëndë gjithashtu ofron trajnim për zhvillimin
e aplikacioneve dhe ueb faqeve duke shfrytëzuar pako softuerike dhe vegla zhvillimore për ueb autorësi të
popullarizuara. Disa kompani i përdorin kompjuterët dhe Internetin për të menaxhuar të gjitha funksionet interne dhe
eksterne të biznesit. Këto kompani quhen biznese elektronike. Ky modul do t’I trajtojë edhe konceptet e biznesit
elektronik dhe do të sqarojë se si Interneti dhe teknologjitë e ngjashme i zbatojnë funksionet e ndryshme të biznesit.

E drejta e biznesit dhe etika 
Qëllimet e programit studimor: - Të krijohet biznes transparent dhe konkurrent, që është i ngarkuar me praktika
jotolerante dhe koruptive - Të zhvillojë një etikë më e rëndësishme në marrëdhëniet e punës për rritjen e
konkurrencës dhe risimtarisë nëpër kompani të ndryshme.

Menaxhimi i biznesit dhe ndërmarrjeve të vogla  
Duke u nisur nga fakti se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë më të prezantuara në numrin e përgjithshëm të
ndërmarrjeve, në këtë lëndë përpunohen njohuritë, thelbi, mënyra e funksionimit, format e organizimit të
ndërmarrjeve të vogla në ekonomi. Në kuadër të kësaj lënde vihet në pah roli kryesor i biznesit të vogël në
ekonominë e përgjithshme, dallimet kryesore midis ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, mënyrat e përgatitjes së
planeve të biznesit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, organizimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, burimet
e mundshme të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, puna e tyre etike dhe përgjegjësia shoqërore, si
dhe lidhshmëria e ngushtë midis sipërmarrjes dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Menaxhimi i institucioneve publike 
Qëllimet e programit studimor: - T’i njoftojë dhe t’i përgatisë studentët për zbatimin e teorive të menaxhmentit në
sektorin dhe institucionet publike; - T’i përgatisë studentët për shpërndarje dhe optimizim të burimeve publike; -
Përmes shembujve dhe studimeve të rastit t’i përgatisë studentët për sfidat në sektorin dhe institucionet publike.

Ivestimi në patundshmëri 
Kjo lëndë është hyrje në konceptetm parimet, metodat dhe veglat analitike fundamentale që shfrytëzohen për të
marrë vendime për investime apo financime në fushën e patundshmërive. Kjo lëndë fokusohet në aspektin mikro, që
do të thotë se do merret me patundshmëritë dhe çështjet në nivel individual.

Menaxhimi i projekteve 
Pas përfundimit të lëndës, studentët do të jenë në gjendje: - t’i planifikojnë aktivitetet e duhura për realizimin e
projektit; - t’i identifikojnë ndërvarshmëritë, kostot dhe kohëzgjatjen e aktiviteteve të projektit; - t’i përgatisin raportet e
nevojshme për realizimin e komunikimit midis projektit dhe klientit, si dhe midis anëtarëve të ekipit dhe palëve të tjera
me interes; - ta strukturojnë projektin në aktivitetet përbërëse; - të përgatisin Gant-diagrame dhe plane të rrjetit, t’i
implementojnë dhe t’i vlerësojnë projektet; - ta shfrytëzojnë MS Project si vegël në procesin e planifikimit,
implementimit dhe vlerësimit të projektit; - t’ i përkufizojnë dhe t’i përcaktojnë qëllimet e projekteve dhe të formulojnë
specifikacionet e projekteve.

Paratë, bankat dhe institucionet financiare 
Qëllimet e programit studimor: - Sigurimi i karakteristikave institucionale të sistemeve financiare. - Identifikimi i
çështjeve dhe problemeve kyçe në sektorin e bankave dhe financave. - Hyrje në konceptet kyçe ekonomike që janë
të nevojshme për analizën e këtyre çështjeve dhe problemeve kyçe. - Shpjegimi se si këto parime ekonomike mund
të zbatohen për të adresuar çështjet kyçe të identifikuara. - Të tregohet se si karakteristikat institucionale i adresojnë
çështjet kyçe të identifikuara.

Analiza e raporteve financiare 
Lënda përfshin temat në vijim: bazat e analizës financiare, llojet e analizave financiare, kornizën e raporteve
financiare, sistemin e raporteve financiare, raportet themelore financiare, fitimi kontabël dhe mjetet, analizat e
rrjedhës së parasë, bazat e koeficientit dhe analizën financiare, analizën e mjeteve afatgjate, analizën e integruar,
analizën e raporteve financiare, sintezat, analizën e strukturës së kapitalit.



Dizajnimi dhe optimizimi i proceseve të biznesit 
Qëllimet e programit mësimor: Dizajnimi dhe optimizimi i biznes proceseve është qasje menaxheriale bashkëkohore
e fokusuar në harmonizimin e biznes proceseve të organizatës me nevojat e ambientit të biznesit që promovon
efektivitet dhe efikasitet duke qenë në kërkim të inovacioneve, i fleksibilitetit, dhe integrimit me teknologjitë
informatike. Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje ta kuptojnë rëndësinë e menaxhimit të
biznes proceve, kur dhe si organizatat duhet t’i përdorin faktorët kritikë të suksesit dhe të zgjedhin e të përdorin disa
metoda të menaxhimit të biznes proceseve.

Menaxhimi i marrëdhënieve me konsumatorët
Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët është një ndër lëndët më specifike që ofrohet si pjesë e MBA programit, një
lëndë tërësisht e orientuar ndaj klientëve/konsumatorëve, duke bërë atë pikë fokusi për të gjithë aktivitetet e
organizatës. Lënda ka orientim praktik dhe ka për qëllim t’i mundësojë studentit të formulojë dhe të implementojë
strategji adekuate për marrëdhëniet me klientët me qëllim të tërheqjes së klientëve dhe përfitimit të lojalitetit të tyre.

Retorika
Retorika, përgjatë historisë së vet prej mbi 2500 vjeçare, retorika shfrytëzohet për shënjimin e shumë gjërave, por
sot me retorikë kuptojmë artin e bindjes nëpërmjet të gjuhës. Retorika shënon mënyrën në të cilën një individ
ndërlidhet me një ide apo një ide me qëllim ta bindë tjetrin. Retorika karakterizohet me disa tipare kryesore dalluese.
E përkufizon qendrën nga e cila, kjo lëmi, zbulohet. Retorika më së pari I përkufizon situatat e caktuara tipike të të
folurit.

Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
Qëllimi i kësaj lënde është shqyrtimi i shumëgjuhësisë në shoqëritë multikulturore, si fenomen social. Ky fenomen
është masiv në mbarë botën. Gjatë ligjëratave në mënyrë më të thuktë do të shqyrtohen termat: monokulturalizëm,
shumëkulturalizëm, multikulturalizëm. Do të sqarohet nocioni nacionalizmi linguistik, ku do të theksohet se të paktën
ka dy forma të këtij nacionalizmi, ku njëra formë përplaset me tjetrën: për udhëheqësit e vendeve më të fuqishme
nacionalizmi ka domethënien e zgjerimit, kurse për pakicat ai merr formën e rezistencës dhe të luftës për afirmimin e
identitetit, përballë një presionit të tillë. Vend të shquar në program do të ketë edhe multikulturalizmi në arsim. Në
shkollë për multikulturalizmin angazhohen për programe mësimore që përfshijnë përmbajtje që u përkasin kulturave
të ndryshme.

Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
Qëllimi i kësaj lënde është: T’ua tregojë studentëve elementet teknike, struktura e tekstit dhe dizajni i një punimi
shkencor. T’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri më të thelluara dhe shkathtësi nga kapitujt e zgjedhur të
aplikacioneve TI që do t’u duhen për përpunimin e punimeve shkencore e profesionale. Zbatimi praktik i këtyre
objektivave, gjatë përpunimit të punimit individual shkencor.

Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
Qëllimi i kësaj lënde është: T’u tregohen studentëve elementet teknike nga lëmi i statistikës: organizimi, përpunimi,
krahasimi përmes analizave dhe publikimi i të dhënave. T’u mundësojë studentëve të përfitojnë njohuri dhe
shkathtësi më të përparuara nga kapitujt e zgjedhur të avancuar të aplikacioneve për përpunimin statistikor të të
dhënave. Zbatimi praktik i këtyre objektivave në përpunimin statistikor të të dhënave të marra nga pyetësorët,
kontributet, studimet shkencore dhe dokumentet tjera.

Komunikimi profesional
Lënda fokusohet në zhvillimin e atyre shkathtësive të komunikimit që janë thelbësore për funksionimin efektiv në
botën profesionale. Studentët do ta mësojnë procesin e analizimit të një shumëllojshmërie situatash të komunikimit
dhe t'u japin përgjigje adekuate po atyre. Ndër temat që do të përfshihen janë: komunikimi në organizata, komunikimi
ndërpersonal dhe grupor, prezantimet gojore, intervistat për punësim, letrat profesionale të biznesit, si dhe
shkathtësitë ndërpersonale, duke përfshirë dinamikën e grupit dhe punën ekipore.

Tregu i punës
Qëllimi kryesor i lëndës "Tregu i punës" është t’i pajisë studentët e studimeve të ciklit të dytë me njohuritë bazë dhe
njohuritë e thelluara në fushën e teorisë të tregut të punës, pastaj me mekanizmin e funksionimit të tij në ekonominë e
tregut. Lënda "Tregu i punës" ka si mision t’u ofrojë dhe t’u mësojë studentëve kategoritë, ligjet dhe parimet kryesore
me të cilat funksionon tregu i punës. Lënda u bën një analizë të hollësishme mënyrës së sjelljes dhe rolit që luajnë
agjentët kryesorë të tregut të punës: individëve, firmave dhe qeverisë. Analiza mbështetet në dy kategoritë
themelore: të kërkesës për punë dhe të ofertës së punës, të cilat gjejnë aplikim pothuajse në të gjitha temat që
trajtohen në këtë lëndë. Njohuritë e përfituara nga studentët në këtë lëndë shërbejnë si bazë teorike themelore e
domosdoshme për të kuptuar e përvetësuar teoritë dhe politikat e ndryshme që aplikohen në tregun e punës. Lënda



synon që studentët të kuptojnë se si tregjet e punës shpërndajnë dhe përdorin në mënyrë efikase faktorin e rrallë të
prodhimit, punën. Leksionet përfshijnë njohuri të koncepteve të kërkesës për punë e të ofertës së punës dhe aplikimit
të tyre praktik; sjelljen e individëve në tregun e punës për të maksimizuar dobishmërinë e tyre; sjelljen e firmave në
tregun e punës që synojnë maksimizimin e fitimit; rolin e qeverisë në tregun e punës, strukturat e ndryshme të
tregjeve të punës: tregu i punës në konkurrencë të plotë, monopoli në tregun e punës, monopsoni në tregun e punës,
roli i sindikatave në tregun e punës, monopoli bilateral në tregun e punës. Leksionet dhe diskutimet në klasë
mbulojnë materiale të cilat mund të mos jenë në libër dhe disa aspekte të materialeve që përfshihen në librin bazë
nuk do të diskutohen në klasë, por i lihen studimit aktiv te studentit. Prandaj studenti, për të garantuar suksesin në
përvetësimin sa më të mirë të lëndës, duhet të jetë i pranishëm në leksion dhe seminar duke marrë pjesë në mënyrë
aktive në diskutimin e problemeve të ndryshme që lidhen me tregun e punës.

Metodologjia e mësimdhënies
Qëllimi i lëndës është t’i njoftojë studentët me qasjet themelore dhe metodat e mësimdhënies. Pritet që studentët të
fitojnë njohuri dhe shkathtësi për përdorim të mjeteve për mësimdhënie aktive. Gjithashtu, lënda ofron qasje ndaj
zhvillimit, mësimdhënies dhe të nxënit si koncepte, si dhe ndaj normave themelore të cilat mësimdhënësve do t’u
mundësojnë të ligjërojnë mbi zhvillimin e mendimit. Përmes kësaj lënde, studentët do të përfitojnë bazë teorike dhe
strategji, me çka do të mund ta zhvillojnë të menduarit e tyre kritik, si dhe të menduarit kritik të studentëve.

Filozofia e shkencave shoqërore
Kjo lëndë përfshin pajisjen e studentëve me informata që do t’u mundësojnë atyre përfitimin e diturive, shkathtësive
dhe kompetencave në shkencat shoqërore, përfshirë metodologjinë e punës (sqarim, teoretizim, testim), aplikim të
filozofisë (në veçanti individualizmi kundrejt kolektivizmit), natyra e racionalitetit, si dhe historia e teorive dhe
koncepteve. Ky modul ofron studim të avancuar të debateve aktuale lidhur me ontodologjinë, metodologjinë dhe
synimet e shkencave shoqërore. Lënda do të përqendrohet në çështjet qendrore të shkencave shoqërore: etno-
metodologjia, evolucioni, fenomenologjia, recionaliteti, relativizmi, metodat shkencore, interpretime tekstuale.
Rezultat e të mësuarit: Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët do të jenë në gjendje: Ta kuptojnë
qëllimin e shkencave shoqërore si dhe dallimin në mes të të sqaruarit dhe të kuptuarit të sjelljes njerëzore. T’i
sqarojnë qasjet e ndryshme në shpjegimin e shkencave shoqërore në krahasim me shkencat shoqërore, specifikat e
të qenit qenie njerëzore dhe fenomenet sociale. T’i kuptojnë strukturat sociale, praktikat, normat institucionet etj. si
dhe relacionet në mes individëve dhe strukturave më të gjera shoqërore. Ta sqarojnë mbështetjen jo vetëm në fakte
për individët dhe gjendjet e tyre mentale, por gjithashtu edhe rastet në të cilat fenomenet shoqërore nuk mundet të
sqarohen përmes sjelljeve individuale.

Menaxhimi i projekteve
Me përfundimin e suksesshëm të lëndës, studentët do të jenë në gjendje: Të planifikojnë aktivitetet e nevojshme për
zbatimin e projektit, të identifikojnë ndërvarësitë e tyre, kohëzgjatjen si dhe kostot e tyre; Të përgatisin raportet e
nevojshme dhe të kryejnë të gjitha komunikimet e nevojshme ndërmjet projektit dhe klientit, si dhe në mes të
anëtarëve të ekipit dhe të aktorëve të tjerë; Të strukturojnë projektin dhe aktivitetet e tij përbërëse; Të përgatisin një
Gantt-tabelë dhe një plan të rrjetit për projektin dhe të identifikojnë kohën më të shkurtër të nevojshme për të
përfunduar projektin; Të përdorin MS Project si një mjet në procesin e planifikimit, zbatimit dhe rishikimit të projektit;
Të përcaktojnë projektin, të identifikojnë lëminë dhe objektivat e tij, si dhe të zhvillojnë specifikat e projektit;

Metodat e optimizimit
Qëllimi i kësaj lënde është që t’i prezantojë teknikat e modelimit dhe të optimizimit me qëlim të aftësimit të studentëve
në zhvillimin e modeleve të cilat shfrytëzohen për zgjidhjen e problemeve reale në lëmin e shkencave kompjuterike.
Në mes tjerash kjo lëndë ka për qëllim ta analizojë rëndësinë e faktorizimit matricor si një mjet shumë i rëndësishëm
që ofron modalitete për optimizimin e zgjidhjes së algoritmeve të ndryshme numerike me interes bazik për zgjidhjen e
problemeve të ndryshme nga sfera e shkencave kompjuterike. Nëpërmjet kësaj lënde studentët do të kenë mundësi
t’i mësojnë teorinë bazike të optimizimit sdhe metodat për caktimin e optimumit. Do të analizohen metodat e
ndryshme të optimizimit sikurse që është simpleks metoda, problemi i dualitetit si dhe sensitiviteti i problemeve të
programimit linear. Qëllimi, po ashtu, është analiza e zbatimit kompjuterik të secilit problem të analizuar duke ofruar
edhe modelin përkatës për optimizim.

Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
Qëllimet e lëndës: Të zhvillon kuptueshmërinë për gjendjen reale në relacionet mes kompjuterëve, ndryshimeve të
teknologjisë, shoqërisë dhe ligjit; Të vejë në pah rolin e fuqishëm që kompjuterët dhe profesionistët e kompjuterëve
kanë në shoqërinë e teknologjisë; Të ofron të kuptuarit e çështjeve legale që janë relevante për lëminë e
kompjuterizmit; Të ofron të kuptuarit e koncepteve etike që janë me rendësi për shfrytëzuesit e kompjuterëve dhe
profesionistët; Të kontribon në arritjen e eksperiencës së nevojshme në shqyrtimin e çështjeve etike dhe zgjidhjen e
dilemave etike.



Mbrojta e të drejtave të njeriut
Qëllimi i kësaj lënde është: të njoftohen studentët me konceptin e të drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut,
zbatimin e këtyre të drejtave në praktikë, ndikimin e tyre në krijimin e politikave nacionale, të nxiten studentët të
mendojnë në mënyrë kritike për raportin mes të drejtës ndërkombëtare dhe asaj nacionale, të vetëdijësohen për
ngjarjet aktuale ndërkombëtare, si ndikojnë ato në jetën e përditshme të njerëzve në botë, ti nxisë studentët ta japing
kontributin e tyre në sferën e përgatitjes së ligjeve për mbrojetjen e të drejtave të njeriut, me shpresë se ata që sjellin
vendime do i marrin parasyshë në procesin e krijimit dhe zbatimit të politikave shtetërore.
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