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Studimi i roleve të ekipit të projektit dhe kriteret për
selektimin e ekipit të projektit. Udhëheqja dhe
kontrolli i projektit (koha, menagjimi i resurseve).
Detyrat menagjeriale dhe drejtimi i projektit,
menagjimi i kofliketve dhe zvillimi i aftësive për
punë ekipore. Nogocijimi dhe Vendimarrja nw
projekt.
-Analiza e investimeve dhe teknikat e vlerësimit
-Analiza e efikasitetit të shfrytëzimin ekonomik të
resurseve natyrore
-Analiza e efekteve përmes analizës së shndërrimit
të inputeve në produkte/sherbime të dobishme.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të këtij moduli studentet do të
mësojnë sa vijon:
• konceptet bashkëkohore të menaxhimit,
planifikimit dhe vlerësimit të projektit,
• aplikimi me sukses i metodat relevante të
vlerësimit të projektit, të njohura në teorinë
shkencore dhe praktikën bashkëkohore,
• vlerësimi objektiv i kostove dhe benefiteve
direkte dhe indirekte të projektit, si bazë për
marrjen e vendimeve racionale afariste,
• rëndësinë e ruajtjes së baraspeshes
zhvillimore midis ekologjisë dhe
ekonomisë.
• Hartimi i projekteve investive
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Plani i dizejnuar i mësimit:
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:

Ligjerata që do të zhvillohet
Qasja sistemore ne qeverisjen e projektve investive
Qeverisja e fazes pergatitore te projektit investiv
Stufimi investiv
Zgjidhja tekniko teknologjike te projektit investiv
Analiza e lokacionit dhe aspekteve ekologjike
Aspektet organizative te projektit investiv
Analiza financiare e projektit investiv
Vleresimi i efikasitetit te projektit investiv
Vleresimi i efikasitetit te projektit investiv ne kushtet e
pasigurise dhe rrezikut
Vleresimi i efikasitetit ekonomik te projektit investiv
Financimi i projektit investiv
Qeverisja e realizimit te projekteve investive
Planifikimi I realizimit te projektit dhe planifikimi rrjetor
Hartimi I dokumentacionit teknik te projektit investiv
Vleresimi EX-POST I Projekteve investive

