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 Domosdoshmëria e biznesit ndërkombëtar. Teoritë e investimeve dhe tregtisë 
ndërkombëtare. Politikat e biznesit ndërkombëtar. Integrimi ndërkombëtar midis vendeve. 
Bilanci i pagesave dhe biznesi ndërkombëtar. Mjedisi politiko-ligjor dhe biznesi 
ndërkombëtar.  Mjedisi kulturor ndërkombëtar. Tregjet financiare ndërkombëtare. Sistemi 
monetar ndërkombëtar. Operacionet fillestare të biznesit ndërkombëtar. Operacione të 
avancuara te biznesit ndërkombëtar. Tregtia me kompensim. Drejtimi financiar 
ndërkombëtar. Kontabiliteti dhe taksimi ndërkombëtar. Drejtimi ndërkombëtar i burimeve 
njerëzore. Domosdoshmëria e biznesit ndërkombëtar. 
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Kjo lëndë do të ofrojë njohuri bazike të nevojshme në relacionet e biznesit ndërkombëtar, në 
mënyrë specifike rrethinën në të cilën operojnë bizneset, strategjitë për të depërtuar në tregjet 
e jashtme, dhe aspektet menaxheriale të udhëheqjes së biznesit në tregun ndërkombëtar. 
Qëllimet janë si në vijim: Kuptimi i sfidave të ndryshme me të cilat ballafaqohen bizneset 
kur operojnë në tregun e jashtëm;  Njohja me ndikimin e kulturave, aspekteve politike e 
legale në aktivitetet ndërkombëtare të firmave; Fitimi i njohurive mbi institucionet 
ndërkombëtare dhe praktikat tjera të cilat kanë ndikim të veçantë në biznesin ndërkombëtar; 
Kuptimi i teorisë së investimeve dhe asaj të tregtisë, këmbimit valutor si edhe faktorëve të 
cilët ndikojnë në kursin  ndërkombëtar të këmbimit. Njohja e raportit në mes të aktiviteteve 
menaxhuese në firmë dhe aktiviteteve ndërkombëtare të firmës. 
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 Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: 
Pas shtjellimit të lëndës, studentët duhet të jenë të aftë të: njoh bazat nevojshme në relacionet 
e biznesit, sfidat të ndryshme me të cilat ballafaqohen bizneset. Operacionet te avancuara te 
biznesit ndërkombëtar. Tregjet financiare ndërkombëtare. Kontabilitetin dhe taksimin  
ndërkombëtar 
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Javët Tema 
Java-I Prezantimi i syllabusit, Domosdoshmëria e biznesit ndërkombëtar. 
Java-II Ndikimet e jashtme në biznesin ndërkombëtar.Globalizimi i tregjeve dhe i 

produkteve. Komponentët e globalizimit të të tregjeve dhe të produkteve. 
Java-III TEORITË E TREGTISË NDERKOMBËTARE DHE TEORITË E 

INVESTIMEVE NDERKOMBËTARE. 
 
Java-IV 

Bilanci i pagesave dhe biznesi ndërkombëtar. Parimet e bilancit të pagesave. 
Mundësitë e baraspeshimit të bilancit të pagesave. 

 
Java-V 

Politikat e tregtisë dhe investimeve ndërkombëtare. Marrëveshjet e 
përgjithshme për tarifat dhe tregtinë – GATT (OBT), BB dhe FMN. Politikat e 
ndryshimit të mjedisit të tregtisë dhe investimeve ndërkombëtare. 

 
Java-VI 

 
Mjedisi kulturor ndërkombëtar. Elementet e kulturës. Kultura dhe mjedisi 
ndërkombëtar. 

Java-VII Mjedisi politiko-ligjor dhe biznesi ndërkombëtar. Rregullimi i sjelljes së 
biznesit ndërkombëtar. Mjedisi politik dhe ligjor i vendit mik. Kufizimet dhe 
diferencat ligjore.  

 
Java-VIII 

Testi i parë vlerësues 

 
Java-IX 

Tregjet finaciare ndërkombëtare dhe sistemi monetar ndërkombëtar.  

 
Java-X 

Operacionet e avancuara të biznesit ndërkombëtar, Kuptimi i korporatave 
shumëkombëshe. Investimet e Huaja Direkte (IHD) 

Java-XI Taksimi i huaj ndërkombëtar. Efektet e taksimit të dyfisht dhe kreditimi e 
zbritja e taksave. 

Java-XII Tregtia me kompensim. Faktorët, shkaqet që përcaktojnë tregtinë me 
kompensim. Pikëpamja e qeverive të huaja, organizmave ndërkombëtar dhe 
koorporatave. 

Java-XIII Drejtimi ndërkombëtar i burimeve njerëzore. Burimet e rekrutimit të burimeve 
njerëzore, përzgjedhja dhe orientimi i menaxherëve.Kompensimi i 
menaxherëve jashtë vendit.Politikat ndërkombëtare të burimeve njerëzore. 

Java-XIV Integrimi ekonomik midis vendeve, Komuniteti evropian, Integrimi midis 
vendeve në zhvillim. Kontesti i ri ndërkombëtar dhe integrimi ekonomik. 
Integrimi ekonomik dhe biznesi ndëkombëtar. 

Java-XV Testi i dytë vlerësues 
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Literatura themelore 
Literatura bazë 

[1] BESIM BEQAJ BIZNES NDERKOMBETAR,  PRISHTINE 2012 
[2] KRISTO I. (2004) BIZNES NDERKOMBETAR 

Literatura plotësuese 
[1] CHARLES WL HILL- INTERNATIONAL BUSINESS 
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Ligjërata, ushtrime, punë individuale, punime seminari, kollokviume, ese, punë në teren, punë 
në grupe etj. 

Plotësohet sipas specifikave të lëndëve tuaja! 
Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxënit të 

studentit – 1 ECTS kredi=25 orë) 
Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime teorike 2 15 30 
Punë praktike 1 3 3 
Kontaktett me mësimdhënësin/konsultimet 1 4 4 
Ushtrimet në terren 0 0 0 
Kollokfiume, seminare 2 3 6 
Detyra të shtëpisë 1 4 4 
Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose shtëpi) 3 3 9 
Përgatitja përfundimtare për provim 3 3       9 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final) 1 3 3 
Projekte, prezantimet, etj. 2 1 2 

Totali   100 
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Metodat e vlerësimit [sipas Statutit dhe Rregullores për studime të UMIB-it] 
Testet/Kollokfiumet    (Testi i parë) 
                                     (Testi i dytë) 
 

                          40% 
                          40% 

 
Test praktik gjatë ushtrimeve (Ese)                       5% 
Punim seminarik                      10% 
Interpretimi dhe prezatimi i krijimtarisë artistike dhe punëve  tjera.  
Detyrat dhe kurset gjatë semestrit  
Praktikë profesionale.  
Tjetër [specifiko], Vijueshmëria                  5% 
Provimi final  
Totali.                     100% 
Nota përfundimtare: Pikët (%)      Nota 
 91 – 100          10 
 81 - 90               9 
 71 - 80               8 
 61 - 70               7 
 51 - 60               6 
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Caktohen kriteret për vijueshmëri të rregullt dhe rregullat e mirësjelljes gjatë organizimit 
të mësimit.  
 
           Punimi seminarik 
Në punime janë të obligueshme respektimi i kritereve qoftë për aspektin vizual ashtu edhe 
përmbajtjesor të punimeve të kërkuara. Gjatë punimeve kërkohet që të respektohen rregullat 
drejtshkrimore. 
 
Etika në mësim 
Punimet seminarike duhet të jenë punime personale ose më së paku dy vetë. Nuk do të ketë 
tolerancë për kopjime, “huazime” nga interneti apo çfarëdo materiali tjetër. Punimet e njëjta apo 
të ngjashme do të kenë vlerësime negative në vlerësimin përfundimtar të studentit.  

 
• Afatet 

Në marrëveshje me studentët do të përcaktohen afatet e dorëzimit të punimeve. Nuk do të këtë 
tolerancë për vonesë në dorëzimin e punimeve. Po qe se do të udhëtoni jashtë vendit, atëherë 
duhet të dorëzoni punimin më herët. Studenti/ja ka të drejtë të kërkojë konsultim me profesorin 
sa herë e sheh të arsyeshme dhe të nevojshme për kryerjen e punimit të tij/saj. 
 

• Rregullat e mirësjelljes dhe politikat akademike : 
 

o pjesëmarrje aktive e studentëve në ligjërata 
o pjesëmarrje në diskutim, komente dhe shprehje e lirë e opinionit, mendimit dhe qëndrimit 

akademik (me argumente) 
o e obligueshme puna e pavarur dhe shfrytëzimi i burimeve shtesë të informacionit (web-

faqet e ndryshme shkencore, revista shkencore, përmbledhje punimesh të konferencave 
etj) 

o respektimi i orareve të ligjëratave pa cenuar lirinë akademike (telefonat celularë pa zë) 
o respektimi i fjalës, mendimeve dhe ideve të kolegëve, 
o nuk lejohet ardhja me vonesë dhe dalja pa ndonjë arsye të qëndrueshme nga ligjërata, testi 

apo provimi 
o përgatitja dhe mbajtja e ligjëratave përkatëse, (obligim i mësimdhënësit).  
o nëse student mungon më shumë se katër here pa arsye në ligjërata dhe ushtrime, nuk merr 

nënshkrimin për vijueshmëri. 
o studenti nuk mund t’i nënshtrohet provimit pa dokument zyrtar, 
o nëse student është i pakënaqur me notën e fituar, ka të drejtë ankese me shkrim dekanit, 

brenda dy dite të punës, pas shpalljes së rezultateve, Statuti I UMIB-it 
o nëse studenti nuk i përfill rregullat, në provim përdorë mjete që nuk lejohen, vlerësohet me 

notë negative. 
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