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permbajtjët,normat,vlerat,standardet themelore etike,si dhe kodeksët e sjelljeve etike gjatë aktiviteteve
ekonomike dhe biznesore të subjekteve të ndryshme,pjesëmarrës në operacionet,aktivitetet dhe
transakcionet nderllojore biznesore.
Studentet do të fitojnë edhe njohuri të tjera themelore,lidhur me dobishmerinë e sjelljeve dhe
veprimeve etike në biznes,në komunikimin dhe qarkullimin ekonomik-binesor e juridik,si dhe të
sjelljës me pergjegjësi shoqërore e korporative;kultivimit e bihejvorizmit etik dhe pozitiv,kulturës
korporative në biznes dhe ndaj aktorëve dhe faktorëve të tjerë relevantë ekonomikë etj.

KORNIZAT E PËRGJITHSHME TË PËRMBAJTJËS LIGJERIMORE TËLËNDËS
MËSIMORE
Nocioni i etikës,përkufizimi,subjekti dhe objekti i saj;
Llojët e etikës si shkencë;
Etika në biznes dhe rendësia e saj;
Biznesi rroli dhe rëndësia e tij;
Etika dhe morali;
Vlerat dhe standardët etike;
Parimet etike dhe të etikës biznesore;
Dilemat etike në biznes;
Tajkuni makjavelist;
Biznesi etik dhe joetik;
Problemi i drejtëshmërisë distributive:(si të ndahen drejtë të mirat shoqërore,në kushtët dhe rrethanat e
interesave kundërshtuese ekonomike të individit dhe grupeve?);
A ofron shteti korporativ i mirëqenies kornizen e vetme të mundshme praktike për zgjidhjën e
problemeve të drejtëshmerisë distributive.A ka alternativë?
A mundet kapitalizmi i tregut,të përmbushë interesat individuale dhe ato kolektive?Rroli i etikës?
Përgjegjesia shoqërore e subjekteve ekonomike-biznesore ,në kushtet e tranzicionit:
Të analizojmë shembullin e Kosovës:Komercializimi,Privatizimi,Korrupcioni,intervencionizmi
shtetror,interesi publik;
Përgjegjësia e subjekteve ekonomike-biznesore,në kushtet e globalizimit;
Komunikimi etik dhe rëndësia e tij në zhvillimin përspektiv dhe korrekt të biznesit;
Etika e biznesit ndërkombëtar;
Struktura etike e ekonomisë kosovare;
Biznesi,etikadhe sfidat postindustriale dhe globale(relacioni në mes të shkallës së besimit dhe
mosbesimit të subjekteve të ndryshme-pjesëmarrës në cilësi të ndryshme në treg, ndaj biznesit;
Programet e menaxhimit etik;
Etika në shoqëritë akcionare;
Menaxhimi dhe vendimarrja etike;sfidat,dilemat dhe përspektivat?
Kodet etike dhe te sjelljës,roli dhe rendësia e tyre për kompanitë;problemet dhe efektët:
Etika në biznes dhe teknologjitë e avansuara:korelacioni,ecuritë dhe përspektivat;
Bontoni në biznes dhe rroli i etikës;
Korelacioni në mes të ligjorës dhe etikës( ka pajtushmeri apo kundërshti në mes tyre?);
Sjellja e përgjegjëshme biznesore në një ekonomi tregu në zhvillim;
Strategjia e duhur për sjellje të përgjegjëshme biznesi;
Infrastruktura e etikës së biznesit;
Hartimi i programeve të etikës së Biznesit;
Kultura etike e organizimit dhe zhvillimit të sukseshëm të biznesit;
Etika medicinale:rezonimi dhe veprimi racional,human,profesional dhe moral?
Etika e selecionimit gjinor;klonimit reproduktiv;transplantimit;eutanazisë;fekondimit jashmitror;
Abortit; sjelljet dhe qasjët ndaj sëmundjeve gjenetike;aidsit etj.
LITERATURA E NEVOJSHME PËR PREGADITJE TË PROVIMIT
-HYSEN QELA:Etika dhe Biznesi,Botimët Morava ,Tiranë,2003.,;
-ETIKA EKONOMIA DHE BIZNESI,Grup autorësh,Tiranë,2003.,;(nga faqe 43-62;73-95;dhe faqe
127.
-ETIKA E BIZNESIT:Doracak per menagjimin e një ndërmarrjeje të përgjegjëshme biznesi,
në ekonomitë e tregut në zhvillim.Disa nga temat e përmendura në planprogram ,por pa pyetsorët ,
rastët studimore e regulative.
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-Medical Ethics,Fourth edition,Gregory E. Pence,Mc Graë Hill-Higher Education,Boston etj...,2004.

