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Përshkrimi: Lënda “Bazat e Menaxhimit” u jep studentëve konceptet dhe njohuritë themelore të
menaxhimit, të cilat janë të domosdoshme për çdo student pavarësisht nga specialiteti i tyre. Programi i
lëndës përfshin njohuri të domosdoshme mbi konceptin e menaxhimit dhe rolin e tij në shoqëri, paraqitjen
e sfondit historik të zhvillimit të shkencave menaxheriale, kriteret për identifikimin e aktiviteteve
menaxheriale, shqyrtimin e raportit menaxher – organizatë, identifikimin dhe sqarimin e funksioneve bazë
menaxheriale (planifikim, organizim, udhëheqje & motivim, kontroll).
Tema I : Menaxhimi dhe Roli i tij ne Shoqeri. Kuptimi, rëndësia dhe domosdoshmëria e menaxhimit.
Natyra e menaxhimit. Hierarkia dhe funksionet menaxheriale. Si behen njerezit menaxhere. Aktiviteti i
specialistit dhe aktiviteti menaxherial
Tema II : Mjedisi Menaxherial. Mjedisi i jashtëm i organizateve të biznesit. Evoluimi i rolit të biznesit
në shoqëri. Përgjegjësitë sociale të biznesit. Biznesi dhe roli i tij në zhvillimin e vendit. Diapazoni i
pergjegjesive sociale
Tema III : Etika dhe Puna Menaxherale. Konceptimi i Etikes ne menaxhim. Faktoret qe ndikojne ne
etiken menaxheriale. Aktiviteti ne raport me efektivitetin. Identifikimi i punes menaxheriale. Krijimi i
mjedisit per menaxhimin etik. Dilemat etike ne karrieren menaxheriale.
Tema IV: Planifikimi. Rëndësia dhe natyra e planifikimit. Hierarkia e planeve. Klasifikimi i planeve.
Koordinimi dhe integrimi në kohë i planeve. Planet situacionale. Etapat e planifikimit efektiv.
Menaxhimi i proçesit të planifikimit. Manaxhimi me anën e objektivave. Teknikat ndihmëse në proçesin
e planifikimit.
Tema e V : Organizimi Kuptimi dhe rendesia e organizimit. Procesi i organizimit dhe parimet e tij.
Ndarja e punës. Departamentizimi. Diapazoni i manaxhimit. Klasifikimi dhe tipet e strukturave
organizative. Faktorët që përcaktojnë strukturën e organizimit.
Tema VI: Marrja e Vendimeve. Natyra e vendimeve, tipet dhe kushtet në të cilat merren vendimet.
Procesi i vendim-marrjes. Delegimi i vendim-marrjes. Metodat ndihmëse në marrjen e vendimeve.
Rregullat e marrjes së vendimeve në kushtet e pasigurisë. Marrja e vendimeve në grup.
Tema VII : Motivimi. Natyra e motivimit dhe evolimi i tij historik. Perfitimet ne pune dhe motivimi.
Teoritë e motivimit. Strategjitë e manaxherëve për rritjen e motivimit
Tema VIII : Lidershipi. Natyra dhe rendesia e Lidershipit.Lidershipi dhe Menaxhimi.Teorite e para dhe

situacionale te lidershipit. Lidershipi sot
Tema IX : Kontrolli Natyra dhe rëndësia e kontrollit. Llojet e tij. Proçesi i kontrollit.Parimet e kontrollit
efektiv. Menaxhimi i kontrollit
.

Forma e kontrollit dhe vlerësimit
- Detyrim frekuentimi në:70% të seminareve
- Angazhimi në seminare:
- Testi I: në javën e 6-të
- Testi II:në javën e 10-të
- Detyra e kursitose ese:rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim
- Gjithsej:
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