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Moduli i Ndërmarrësisë është i dizajnunar t’i
njohë studentët me ndërmarrësinë në
pikëpamje teorike. Studentët mësojnë për
atributet qenësore të ndërmarrësit dhe mënyrat
e angazhimit si ndërmarrës. Kursi mëson për
përparësitë dhe dobësitë e ndërmarrësisë,
konceptin e ndërmarrjeve të reja, format e
pronësisë,
menaxhimin
strategjik
të
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
 Përkufizimi i ndërmarrësisë
 Identifikimi dhe analiza e karakteristikave të
ndërmarrësit të suksesshëm
 Identifikimi i formave të pronësisë së
biznesit, përparësive dhe dobësive të tyre
 Njohja e rolit të ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme në ekonomi
Nota përmbyllëse formohet me këto përpjesë:
Puna në klasë:
10 %
Detyrat semestrale: 10 %
Projekti kërkimor: 30 %
Provimi final:
50 %
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Plani i detajuar i punës
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Ndërmarrësia si proces dhe si sjellje
Format e angjazhimit si ndërmarrës
Format e pronësisë së ndërmarrjeve
Bizneset individuale, përparësitë dhe dobësitë
Partneriteti, joint venture dhe franshiza
Ndërmarrësia korporative
Vizitë studimore në ndërmarrje në Kosovë
Ndërmarësia në Kosovë
Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme
Ndërmarrësia dhe diferencat individuale
Hapat në krijimin e biznesit
Plani i biznesit
Ndërmarrësia dhe zhvillimi ekonomik lokal
Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe NVM-të
Vlerësimi

