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SYLLABUS 
 

Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike: Fakulteti i Turizmit dhe ambientit 
Titulli i lëndës: Menaxhim i projekteve dhe investimeve në 

turizëm 
Niveli: Master 
Statusi lëndës: Obligative 
Viti i studimeve: I 
Numri i orëve në javë: 3 
Vlera në kredi – ECTS: 5 
Koha / lokacioni:  
Mësimdhënësi i lëndës: Petrit Hasanaj 
Detajet kontaktuese: petrit.hasanaj@ushaf.net 

 

Përshkrimi i lëndës Lënda përgatitë studentët që do të jenë në gjendje 
të kuptojnë dhe të përdorin ecuritë e praktikave te 
mësuara nëpër të gjitha fazat e një projekti, 
aplikojnë fushat e menaxhimit të projekteve, 
demonstrojnë kompetenca në menaxhimin e 
planeve të investimit në turizëm. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është që të ndërtojë kapacitetet 
(njohuri dhe aftësi) për të menaxhuar efektivisht 
projekte në përputhje me standardet 
ndërkombëtare dhe metodologjitë, si dhe të japin 
idetë për zgjidhjen e problemeve duke bërë 
prezantimin e zgjedhjet e mundshme në faza të 
ndryshme të ciklit të jetës së projekteve dhe 
investimeve. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të lendes, studenti 
duhet të jetë në gjendje të: 

• njoh problemet dhe identifikoj qëllimet 
si dhe të përcaktoj objektivat e një 
projekti investiv, 

• aplikoj metodat financiare 
ndërkombëtare gjatë planifikimit dhe 
implementimit të projekteve të 
investimeve 

• vlerësoj aspektet financiare dhe 
efikasitetin si dhe ndjeshmërinë e 
projekteve investive 

• analizoj, vlerësoj dhe kritikoj një 
projekt ekzistues. 

 

Kontributi nё ngarkesën e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet 
e tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjithsej 
Mësim teorik dhe praktik 3 15 45 
Punë praktike    
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Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 1 5 5 

Ushtrime në teren    

Kollokfiume, seminare 2 2 4 
Detyra të shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 4 15 60 

Përgatitja përfundimtare për provim 9  9 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
kuiz, provim final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet ,etj.    

Totali   125 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata interaktive me studente lidhur me temat e 
ligjëruara, orientimi në shtjellimin e materialit duke 
marë raste studimi të cilat do të diskutohen në grup, 
mësimi duke u bazuar në një problem te paraqitur, 
prezantimi në gupe nga studentet dhe luajtja e 
roleve, mësime praktike për lëndën dhe angazhim për 
studentin për të prezantuar njohurit e fituara gjatë 
ligjëratës. Ligjëratat organizohen sipas parimit 
prezentim të  koncepteve teorike  me poëer point 50-
60 %, diskutime dhe prezentime të studentëve dhe 
studimeve të rastit 40-50%.  Studentëve do t’u jipen 
artikuj ose punime te zgjedhura për lexim dhe 
diskutim në ligjrata dhe ushtrime. 
Gjatë ushtrimeve – bëhet prezentimi rasteve, sqarimi 
i koncepteve teorike , diskutime ,  prezentim i 
punimeve të studentëve. Studentët janë të obliguar 
që individualisht ose ne grup 2-3 të përgatisin 
prezentim të aspekteve kyçe të një studimi investiv 
real duke zbatuar treguesit dhe metodat e vlersimit. 

 

Metodat e vlerësimit: Punim seminarik  dhe prezantim i tij 40 % - Punimi 
seminarik do të jetë punim grupor, i jo më shme se tre 
studenëve. Studentët do të matrrin një studim 
fisibiliteti apo plan biznesi, do ta analizojnë dhe 
vlerësojnë atë në mënyrë kritike dhe të rekomandojnë 
ndryshime  
Provim 60 % - provimi do të përbehet prej pyejteve 
teorike dhe detyrave 

Literatura 
Literatura bazë: 1. Muhamet Mustafa: Menaxhimi i Investimeve 

2. S. Panariti, Menaxhimi i projekteve, Tirane, 
2017. 
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Literatura shtesë: 3. Handbook on Economic Analyses of Investment 
Operations , World Bank   

4. UNIDO:  Manual for Preparation and Appraisal 
of Industrial Projects ; 

5. Daynanada &  Irons&Harrison, Herbohn, 
Capital Budgeting,  

6. Financial Appraisal Of Investment Projects, 
Cambridge 

7. Ralph Tiffin: Practical Techniques for 
Effective Project Investment Appraisal (IFC) 

8. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge, 4th Edition by the Project 
Management Institute (PMI) 2008 ISBN: 
978-1-933890-51-7 

9. Clifford F. Gray, Eric W. Larson: Project 
Management, The managerial Process, 
McGraw-Hill, 2006 

Raporti i teorisë dhe praktikës: 60% Teori 
40%  Praktike 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 
Java e parë: Prezantimi – njoftimi i studenteve me syllabusin e lëndës,  

Roli  dhe kuptimi i investimeve  dhe procesit investiv, Kuptimi i 
projektit, 

Java e dytë: Studimi  investiv (Analiza e aftësive të investitorit; Analiza e 
tregut të shitjes),  

Java e tretë: Studimi  Investiv : Zgjidhja tekniko-teknologjike, lokacioni dhe 
aspektet organizative e menaxheriale, Punimi seminarik, 

Java e katërt: Analiza financiare; Planifikimi i vëllimit të investimeve; 
Simulimi i rezultateve të afarizmit –bilanci i suksesit;  
Struktura e rrjedhës së parasë dhe qasjet në vlerësimin e 
efikasitetit, prezentim, 

Java e pestë:  Vlerësimi i efikasitetit financiar, qasjet statike dhe 
dianmike, 

Java e gjashtë: Analiza sociale dhe ekonomike, prezentim, 
Java e shtatë: Reflektiom dhe diskutim rreth detyrës seminarike 
Java e tetë: Analiza e ndjeshmërisë dhe riskut, prezentim, 
Java e nëntë: Menaxhimi i realizimit të projektit   - hyrje ne menaxhim të 

projekteve, MS Project, prezentim, 
Java e dhjetë: Identifikimi, planifikimi, organizimi dhe kontrolli i projektit; 

Identifikimi dhe zbërthimi i aktiviteteve, 
Java e njëmbëdhjetë: Buxhetimi dhe planifikimi kohorë; Organizimi i aktiviteteve 

dhe pakove të punës; 
Java e dymbëdhjetë: Rekrutimi i menaxherit dhe stafit të projektit; Monitorimi dhe 

vlerësimi i projekteve, prezentim, 
Java e trembëdhjetë: WBS , Planifikimi i kohes dhe shpenzimeve, 
Java e katermbedhjete: Rruga kritike dhe PERT , organizimi i projektit dhe kontrolli 
Java e pesëmdhjetë: Prezentim i punës se deritashme 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
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Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë ligjëratave 
dhe ushtrimeve është e obligueshme. 


