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Hyrje:
Hyrje:Ky kurs përmban materialin për aftësim për menaxhim të projekteve në pajtim me metodologjitë dhe
teknikat bashkëkohore në këtë lëmi. I tërë koncepti i aplikuar i Menaxhimit të projekteve e mbështetë
sistemin e standardeve të NASA dhe Ministrisë së mbrojtjes të SHBA. Ky syllabus i përmbledhë të gjitha
përvojat pozitive në lëmin e menaxhimit. Menaxhimi i projekteve realizohet me anë të grupeve të proceseve:
Iniciale, Planifikimit, Ekzekutimit, Kontrollit dhe mbikëqyrjes dhe të atyre Përmbyllëse. Këto grupe të
proceseve përcaktohen me fusha të veprimit: Integruese, Përmbajtja, Koha, Shpenzimet, Cilësia, Personeli,
Rreziku, Komunikimi dhe Prokurimi. Në kuadër përfshihet edhe përpunimi detal i MS Project si vegël
themelore në Menaxhimin e Projekteve.

Qëllimet
Studentët do të njoftohen me konceptet dhe teknikat e Menaxhimit të projekteve. Ata do të aftësohen ti
identifikojnë, njohin dhe përdorin grupet e proceseve gjatë realizimit të projekteve. Nëpërmjet të rastit
studimorë ata do ta demonstrojnë aftësinë që të shfrytëzojnë dhe vejnë në veprim dijenitë nga shkathtësia e
menaxhimit të projekteve. Ata do të jenë në gjendje ti përcaktojnë fushat e veprimit të kryqëzuara me grupet
e proceseve ashtu që të jenë në gjendje që me sukses ti menaxhojnë projektet e ndryshme. Pas përfundimit
të lëndës ata duhet ta mësojnë mirë MS Project dhe implementimin e detaleve për një menaxhim optimal të
projekteve.

Rezultatet e pritura të lëndës
Konkurrojnë për projekt duke i përpiluar të gjitha dokumentet e nevojshme në pajtim me standardet
dhe përvojat pozitive për menaxhim të projekteve
Të planifikojnë dhe prezantojnë konceptualisht dhe në detale projektin e marrur
Të jenë në gjendje ta krijojnë ekipin projektues dhe në harmoni dhe efektivitet optimal ta
përfundojnë me sukses projektin
Të komunikojnë dhe negociojnë me të gjithë akterët e projektit
Të krijojnë plane rezerve dhe ta mbrojnë projektin nga rreziqet e natyrave të ndryshme
Ta sigurojnë implementimin e standardeve
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Ta sigurojnë implementimin e standardeve dhe cilësisë së premtuar
Ti dizajnojnë planet kohore e financiare dhe diagramet e ndryshme me veglat bashkëkohore për
menaxhim të projekteve

Programi
Java Tema

Aktivitetet

1
2
3

Grupi i proceseve të fillimit
Grupi i proceseve te planifikimit
Grupi i proceseve të ekzekutimit
Grupi i proceseve te kontrollit dhe
mbikqyrjes
MS Project
Gruoi i proceseve të përmbylljes
Llogaritja e PERT Diagramit; Vleresimi me
3pika..
Menaxhanimi integral i projektit
Menaxhimi i përmbajtjes
Menaxhimi i kohës
Menaxjimi i shpenzimeve
Menaxhimi i cilësisë
Menaxhimi i Resurseve
Menaxhimi i komunikimit dhe menaxhimi i
riskut
Menaxhimi I prokurimit dhe staikholdereve

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grupi i proceseve të fillimit
Grupi i proceseve te planifikimit
Grupi i proceseve të ekzekutimit
Grupi i proceseve te kontrollit dhe
mbikqyrjes
MS Project
Grupi i proceseve të përmbylljes
Llogaritja e PERT Diagramit; Vleresimi me
3pika..
Menaxhami integral i projektit
Menaxhimi i përmbajtjes
Menaxhimi i kohës
Menaxhimi i shpenzimeve
Menaxhimi i cilësisë
Menaxhimi i Resurseve
Menaxhimi i komunikimit dhe menaxhimi i
riskut
Menaxhimi I prokurimit dhe staikholdereve

Informata shtesë 1:
Lënda e ka komponentin teorike dhe praktike te cilat realizohen nëpërmjet te ligjëratave, diskutimeve
ushtrimeve dhe detyrave projektuese me qasje praktike nga jeta e përditshme. Raporti teori praktik mund te
vlerësohet 50/50.

Informata shtesë 2:
MS Project, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Visio, MS Visual Studio, MS SQL
Server

Vlerësimi:
Nr.

Lloji
Vleresimit

Perqindja Pershkrimi

1

Kolokvium

30

2

Kolokvium

30

3

Detyra

15

4
5

Detyra
20
Pjesëmarrja 5

Kollokkviumi mbuloon pjesen e pare te ligjeratave  Grupet e
prooceseve, CPM dhe PERT diagrami
Permbajtja nga liigjeratat per 9 grupet e aktiviteteve te projektit
Detyra projektuese. Cdo student duhet ta perpiloj nje pert diagram
per nje projekt qe zgjidhet nga studenti dhe aprovohet nga
profesori. Detyra projektuese duhet te prezantoohet para
studenteve dhe te vleresohet publikisht.
Detyrat javore.
Pjesemarrja aktive ne ligjerata dhe ushtrime

Kushtet e përsëritjes:
https://my.riinvest.net/download/SyllabusPrint.aspx?value=KOMP601

2/3

6/5/2017

https://my.riinvest.net/download/SyllabusPrint.aspx?value=KOMP601

Nëse në tri afatet pas ligjëratave (janar, prill, shtator ose qershor, gusht shtator) studenti nuk arrin ti realizojë
pikët e mjaftueshme nga kapitulli i detyrave në syllabus, studenti duhet ta përsëris lëndën.

Burimet:
 Literatura themelore, • A guide to the Project Management body of knowledge by PMI Inc Literatura tjeter:
• Project Management Professional, by Mitchel Nevel. • 5 phase Project Management by Josseph Weis,
Robert Wisocki • Robert Wisocky: Efective Project Management Traditional, Adaptive Extreme • J.W.Weiss
& R.K. Wysocki :5Phase of Project Management (A Practical Planing & Implementation Guide) • Robert K.
Wysocki: Effective Project Management, (Traditional, Adaptive, Extreme: 2007 • James P. Lewis:
Fundamentals of Project Management, Third edition 2007. • MS Project 2007

Ndërtimi i ECTSve
Aktiviteti

Nr i oreve per
Aktivitetin
Ligjerata: 2
Ushtrime: 2
L+U: 60
Seminar/praktike.: 0

Studim i vazhdushem: 0
Pregaditja e Provimit: 0
Pjesemarrja ne teste: 0
Pjesemarrja ne provimin
0
final:
Me profesorin dhe
0
asistentin:
Total Ore: 0
ECTS: 6
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