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Përshkrimi i lëndës

I. Hyrje-Koncepti i menaxhimit te projekteve,-Modeli i menaxhimit te projekteve
II. Qasja sistemore ne qeverisjen e projekteve investive-Kuptimi i investimeve,-sistemimi i
investimeve.
III. Qeverisja e fazes pergatitore te procesit investiv,-Identifikimi i projekteve investive,Alternativa investuese,-sistemi informativ.
IV. Studimi i investiv-Rezymeja e studimit investiv,-Analiza e aftësive te investimit,-Analiza e
tregut te shitjes,-Zgjidhja teknike teknologjike,-Elaburimi i zgjidhjeve teknike te enologjike,Zgjidhja teknike,-Planifikimi i vëllimit te prodhimit,-Identifikimi i imputove, materialit dhe
energjis,-Analiza e tregut te furnizimit,-Identifikimi i personelit profesional,-Analiza e lokacionit
dhe aspekteve ekologjike,-Aspektet organizative,-Plani i termineve te realizimit te projekteve
investive,-Analiza financiare.
V.Vleresimi i efikasitetit te projektit investiv-Vleresimi i efikasitetit financiar te projekteve
investive,-Vleresimi i efikasitetit te projekteve investive me kushte te pasiguris dhe
rrezikshmerise,-Vleresimi i efikasitetit ekonomik te projekteve investive,-Analiza cost-benefit dhe
realizimi i projekteve investive.
VI. Financimi i projekteve investive. Bankat vendore,-Kompani dhe institucione financiare
nderkombetare,-Investime te perbashketa me partner te huaj,-Bursa e aksioneve dhe letrave me
vlere,-Multiplikatori i fitimit.
VII. Qeverisja e realizimit te projekteve investive-Ekipi i projektit,-Planifikimi i realizimit te
projektit dhe rrjetit,-Hartimi i dokumentacionit teknik te projektit investiv,-Punet ndertimore,
instalimet dhe montimi i paisjeve,-Periudha e aktivizimit te projekteve investuese.
I. Introduction-The concept of project management-project management model II. Systematic
approach to the governance of investment projects-Understanding of investment-adjustment of the
investment. III. Governance of the preparation phase of the investment process,-Identification of
investment projects, alternative-investment-information system. IV. Resume the study of
investment-investment study, skills-analysis of investment-sales market analysis, technicaltechnological solution, , technical-solution,-planning of production volume,-Identification
imputove, material and energy-supply market analysis, identification of personnel-professionalsite analysis and ecological aspects, organizational aspects-,-Plan of the terms of the realization of
investment projects, financial-analysis.
V. Evaluation of the efficiency of project investment-rating financial efficiency of investment
projects,-Evaluation of the efficiency of investment projects with conditions of uncertainty and
volatility, economic-efficiency rating of investment projects, cost-benefit-analysis and realization
of investment projects . VI. Financing of investment projects. Local banks, companies and
financial institutions-international-investments with foreign partners, and stock-exchange
securities-profit multiplier. VII. Governance of the realization of investment projects-team
project-planning and network implementation project, drafting of technical documentation-project
investment, construction-work, installations and installation of equipment, activation-period
investment projects.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi i këtij kursi është qe ne praktiken dhe teorinë tone te
prezantoj koncepte bashkëkohore te menaxhimit te projekteve
investive. Kursi i dedikohet studenteve te fakulteteve teknike te
studimeve te rregullta, studimeve pasdiplomike, menaxhereve te

Rezultatet e pritura
të nxënies:

kompanive investuese dhe prodhuese si dhe studenteve te
fakulteteve ekonomike ne studime te rregullta dhe ne studime
pasdiplomike.
- Kupton formen e investimeve-sistemimi i investimeve.
- Kupton planifikimin e vëllimit te prodhimit
- Njihet me mënyrën e financimit të projekteve investive
- Hartondokumentacionin teknik te projektit investiv.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
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Punë praktike
Kontaktet me
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Koha e studimit vetanak të studentit
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Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
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Projektet,prezentimet ,etj
Totali
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8
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3

1

2

2

151

Ligjërata, ushtrime numerike, ese dhe punë praktike.
Studentët do të vlerësohen në bazë të:
Provimit me shkrim
40%
Provimit me gojë
50%
Ushtrimeve dhe detyrave
10%

Metodat e vlerësimit:

Nota përfundimtare do të llogaritet si vijon:
Pikët
Nota
Mbi 90
10
80-90
9
70-80
8
60-70
7
51-60
6

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

1. Muhamet Mustafa Menaxhmenti i projekteve investive,
Riinvest 2004.
1.Enver Kutllovci, Ymer Havolli Menaxhimi i resurseve
njerëzore, Prishtinë 2004.
2. Blerim Ramosaj Lidershipi, Prishtinë 2003.

Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Plani i dizejnuar i mësimit:
Ligjerata që do të zhvillohet
Koncepti dhe Modeli i menaxhimeve te projekteve
Qasja sistemore ne qeverisjen e projekteve investive
Qeverisja e fazës përgatitore te procesit investiv,
Studimi i investiv
Elaburimi i zgjidhjeve teknike teknologjike
Analiza financiare
Vlerësimi i parë intermediar
Vlerësimi i efikasitetit te projektit investiv
Analiza cost-benefit dhe realizimi i projekteve investive.
Financimi i projekteve investive
Bankat vendore
Investime te përbashkëta me partner te huaj,
Vlerësimi i dytë intermedier
Bursa e aksioneve dhe letrave me vlere,
Multiplikatori i fitimit.
Qeverisja e realizimit te projekteve investive
Periudha e aktivizimit te projekteve investuese.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
vijimi i rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në
mësim, shkyçja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë,etj.

