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Qëllimi i Kursit
Lënda Vendosja ne Biznes është dizajnuar që t’i familjarizojë studentët me konceptet
fundamentale të teorisë dhe metodave të vendosjes në biznesin bashkëkohor. Qëllim kryesor i
këtij moduli është që t’i aftësojë studentët t’i aplikojnë në mënyrë efektive dijet e fituara nga
fushat e tjera në proceset vendimmarrëse duke u bazuar në praktikat bahskëhore të
vendimmarjes menaxheriale në përputhje me kushtet dhe situatat e ndryshme të vendosjes.
Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje të:
Arritja e një niveli solid të njohurive në fushën e teorisë së shkencës së vendosjes; që
nënkupton pajisjen me njohuri mbi kuptimin dhe rolin e shkencës së vendosjes në botën
bashkëkohore të biznesit dhe atë se si menaxherët bëjnë zgjedhje në një botë të
pamjaftueshmërisë së resurseve. Studentët duhet të domonstrojnë aftësi në integrimin me
sukses të dijeve në procesin e vendimmarrjes. Po ashtu studentët do të jenë të aftë të
aplikojnë modelet e ndryshme vendimmarrjes dhe menaxhimit në situatë të caktuara të
vendosjes në shpërndarjen e resurseve të rralla (inputeve) më qëllim të rritjes së profiti të
ndërmarrjes.
Metodologjia e mësimdhënies:
ModulI do të bazohet në ligjërata interaktive dhe në punë grupore të studentëve. Në çdo
ligjëratë do të prezentohen konceptet dhe teknikat kyçe në vendimmarrje. Ndërsa në orë të
ushtrimeve përmes rasteve studimore nga jeta e biznesit studentët do të inkurjohen në aplikimin
e këtyre koncepteve dhe teknikave në zgjidhjen e problemeve në organizatë. Poashtu,
studentëve do tu jepen detyra të cilat do të zgjidhin në shtëpi për çdo kapitull për t’i inkurajuar
ata që të mësojnë dhe për të zhvilluar efektivisht ushtrimet seminarike në klasë. Detyrat do të
prezantohen dhe diskutohen në klasë nga të gjithë studentët në frymën e një interaksioni
produktiv, ku studentët do të mësojnë nga njeri tjetri me inputet e mësimdhënësit aty ku është e
nevojshme.
Litaratura bazë që duhet ta përdorin studentët:
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Plani i mësimit për një semestër:

Java e parë: Menaxhmenti dhe vendosja
Java e dytë: Teoritë e vendosjes
Java e tretë: Procesi i vendosjes
Java e katërt: Faktorët e vendosjes
Java e pestë: Prezentimet e punës së studentëve
Java e gjashtë: Testi 1
Java e shtatë: Menaxhmenti, lidershipi dhe vendosja
Java e tetë: Modelet e vendosjes
Java e nëntë: Vendosja individuale dhe grupore
Java e dhjetë: Problemet e vendosjes grupore
Java e njëmbëdhjetë: Teknikat e marrjes së vendimeve në grup
Java e dymbëdhjetë: Teoria e lojrave
Java e trembëdhjetë: Sistemi informatik dhe vendosja
Java e katërmbëdhjetë: Prezentimi i punës së studentëve
Java e pesëmbdhjetë: Testi 2

Detyrat (aktivitetet e mësimnxënjes) të cilat do të vlerësohen në orët mësimore:
Metodat e vlerësimit:

Testi 1: 40%
Testi 2: 40%
Portfolio e studentit: 20%
Vlerësimi përfundimtar i studentit llogaritet sipas mënyrave të mësipërme, ndërsa nga kufijtë e
mëposhtëm të pikëve fitohen notat:

