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Kolegji Riinvest

Zyra për planifikim akademik

Ndërrmarrësia dixhitale
KOMP511

Bartësi i lëndës: Durim Hoxha
Email: durim.hoxha@riinvest.net

Telefoni:

Hyrje

Ndërmarrësia Digjitale paraqet përfshirjen e veglave, platformave digjitale dhe ICT ne procesin e identifikimit
te mundësive biznesore dhe krijimit dhe zhvillimit të biznesit. Rrjedhimisht kjo lëndë do t’i njoftojë studentët
me konceptet kyçe të ndërmarrësisë, modelet e ndryshme te analizës se ideve, metodat e ndryshme te
përgatitjes për te startuar një biznes te suksesshëm.

Qëllimet

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’i motivoj studentet për te hapur bizneset e tyre dhe ti pajise me njohuri
relevante qe do t’ju lehtësonte këtë rrugëtim.

Rezultatet e pritura të lëndës

• Të kuptojnë parimet e ndërmarrësisë • Të kuptojnë modelet e ndryshme te gjenerimit dhe analizës
se idesë • Të fitojnë njohuri mbi metodat e ndryshme te përgatitjes për të hyrë në treg

Programi
Java Tema Aktivitetet
1 Hyrje ne Ndermarresi Digjitale
2 Ndermarresia, Ndermarresia Digjitale dhe Ndermarresi
3 Inovacionet dhe Procesi i Inovacioneve
4 Gjenerimi ideve per biznes
5 Dizajni i Modelit te Biznesit
6 Metodologjia Lean Startup
7 Metodologjia Lean Startup - Vazhdim
8 Plani i Biznesit
9 Plani Financiar
10 Aftesite Prezentuese para Investitoreve
11 Prezentime dhe Diskutime
12 Prezentime dhe Diskutime
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Ndërtimi i ECTS-ve

Aktiviteti Nr i oreve per
Aktivitetin

Ligjerata: 2
Ushtrime: 2

L+U: 4
Seminar/praktike.: 16

Studim i vazhdushem: 60
Pregaditja e Provimit: 0
Pjesemarrja ne teste: 10

Pjesemarrja ne provimin
final: 0

Me profesorin dhe
asistentin: 60

Total Ore: 150
ECTS: 6

Informata shtesë 2:

AdditionalInformation2

Vlerësimi:
Nr. Lloji Përqindja Oblig. Përshkrimi
1 Pjesëmarrja 10 Po
2 Test 20 Kuiz 1 dhe 2
3 Provimi Final 70 Po Prezantimi i planeve te biznesit

Kushtet e përsëritjes:

Sipas rregullores së Kolegjit Riinvest, studentët obligohen të kalojnë me sukses lëndën brenda 3 afateve të
nënshtruara të provimit. Nëse studentët nuk i nënshtrohen provimit të lëndës së caktuar në afatin e dhënë,
atëherë llogaritet se kanë shpenzuar afatin dhe mundësinë brenda vitit akademik. Nëse pas 3 mundësive për
nënshtrim të provimit brenda një viti akademik, studentët nuk kalojnë lëndën, atëherë ata obligohen të e
përsërisin sërish lëndën në vitin vijues akademik. Nëse studentët nuk arrijnë që ta kalojnë lëndën në
mundësin e parë në fund të ligjëratave, atëherë vlerësimet e mëhershme (detyrat, vlerësimet e
kollokviumeve) gjatë ligjëratave ju ruhen deri në afatin e tretë pra afatin shtatorit.

Burimet:

- Biznesi i Vogel dhe i mesem: M.Mustafa, E.Kutllovci, P.Gashi, B.Krasniqi The Lean Startup: How Today's
Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Ligjerata, Prezentime,
dhe Materiale tjera te autorizuara, nga Ligjeruesi

 


