
 

1.0.0.0. SISTEMI ORGANIZATIV I EKONOMIZIMIT  

1.1. Çka janë frytet e lira (të mira) dhe jo të  lira ? 
1.2.  Çka janë te mirat ekonomike dhe si ndahen ato ? 
1.3.  Cili lloj i ekonomizimit i karakterizon shoqëritë socialiste dhe kapitaliste ?  
1.4.  Cilët faktorë e definojnë  procesin prodhues ?  
1.5.  Çka i përbejnë mjetet e prodhimtarisë ? 
1.6.  Çka është mjeti i punës ? 
1.7.  Çka është puna ? 
1.8.  Çka është prodhimi ? 
1.9.  Çka janë prodhimet Hardware dhe ato Software ? 
1.10. Çka janë përpunimet e çka janë shërbimet ? 
1.11. Çka janë pasuritë natyrore dhe ekonomike ? 
1.12. Çka është bruto prodhimtaria ?  
1.13. Çka është netto prodhimtaria ? 
1.14. Si ndahet bruto prodhimtaria sipas strukturës vlerësore (me shembuj) ? 
1.15. Çka është çmimi ? 
1.16.  Çka është pariteti ? 
1.17. Për çka shërben pariteti ? 
1.18. Çka është deviza ? 
1.19. Çka është revalvimi ? 
1.20. Çka është devalvimi ? 
1.21. Çka është inflacioni ? 
1.22. Çka është revalorizimi ? 
1.23. Çka është ekonomizimi ? 
1.24. Çka është kriza ekonomike ? 
1.25. Cilat janë  fazat e krizës ekonomike ?  
1.26. Çka  është sektori primar ekonomik ?  
1.27. Çka  është sektori sekondar ekonomik ? 
1.28. Çka  është sektori terciar ekonomik ? 
1.29. Cilat  aktivitete profesionale e shkencore dallohen ne sistemet organizative ? 
1.30. Çka është menaxhimi ne sistemin e ekonomizimit ? 

 
 
 
 
 
 
 



2.0.0.0. PLANIFIKIMI I PRODHIMTARISË 
 

2.1 Çka është planifikimi? 
2.2 Çfarë lloje planesh nga aspekti territoriali dallon sistemi ekonomizues i zhvilluar?  
2.3 Sipas kohës së planifikimit dallohen planet ?  
2.4 Cili është parimit themelor ekonomik i riprodhimtarisë? 
2.5 Cilat janë parimet e planifikimit ? 
2.6 Sipas burimit të ndikimit, çfarë mund të jenë faktorët e planifikimit  ? 
2.7 Kush bënë pjesë në faktorët e brendshëm te planifikimit ? 
2.8 Kush bënë pjesë në faktorët e jashtëm te planifikimit ? 
2.9 Çka është ndërmarrja ? 
2.10 Çka  është  plani ekonomizues i ndërmarrjes ? 
2.11 Cilat masa përdoren gjatë planifikimit ? 
2.12 Sa  lloje çmimesh dallohen në ndërmarrje? 
2.13 Cilat jane  elementet kryesore të planifikimit rrjetor? 
2.14 Cilat janë metodat më të rëndësishme të cilat zbatohen në planifikim ? 
2.15 Të vizatohet gantogrami i planifikimit  rrjetor? 
2.16 Cilat janë metodat e planifikimit rrjetor të cilat më së shpeshti zbatohen në praktikë ? 

 
 

 

 

3.0.0.0. ORGANIZIMI I PRODHIMTARISË 

3.1 Çka  do të thotë  shprehja “industri”? 

3.2 Nëpër cilat faza ka kaluar zhvillimi i prodhimtarisë ? 

3.3  Çka e karakterizon prodhimtarinë  zanatore? 

3.4 Çka e karakterizon prodhimtarinë  manifakturale? 

3.5 Çka e karakterizon prodhimtarinë  industriale ? 

3.6 Në bazë  të veçorive të proceseve prodhuese , sa tipe të prodhimtarisë dallohen ? 

3.7 Çka është prodhimtaria veçore (individuale) ? 

3.8 Çka është prodhimtaria  vargore (serike) ? 

3.9 Çka është prodhimtaria masovike ?  



3.10 Në çfarë pronësie mund të jenë mjetet me  të cilat shërbehen  ndërmarrjet  ?  

3.11 Në bazë të dispozitave  ligjore, çfarë ndërmarrje mund të organizohen ? 

3.12 Sa lloje të veprimtarive dallohen te ndërmarrjet prodhuese industriale ?         

3.13 Çka është veprimtaria themelore e ndërmarrjes prodhuese? 

3.14  Çka është veprimtaria ndihmese e ndërmarrjes prodhuese ? 

3.15  Çka është veprimtaria sekondare e ndërmarrjes prodhuese ? 

3.16  Çka është veprimtaria joindustriale ? 

 

4.0.0.0. SISTEMI ORGANIZATIV PRODHUES 

4.1 Cili është qëllimi i themelimit të ndërmarrjes prodhuese industriale ? 

4.2 Çka është veprimtaria joindustriale ? 

4.3 Cilat veprimtari u takojnë  ndërmarrjeve me mjete të mëdha materiale ? 

4.4  Cilat veprimtari u takojnë  ndërmarrjeve me numër te madh te punëtoreve  ? 

4.5 Cilat veprimtari u takojnë  ndërmarrjeve me sasi te madhe materiali  ? 

4.6  Cilat veprimtari u takojnë  ndërmarrjeve me shpenzim te madh te energjisë   ? 

4.7 Cilat jane kushtet te cilat duhet studiuar për përpilimin e elaboratit për themelimin e një 
ndërmarrje prodhuese ? 

4.8 Cilët janë faktorët e lokacionit për  ndërtimin e objekteve të organizatës prodhuese             
industriale ? 

4.9  Çka është procesi prodhues ?  

4.10 Çka është procesi teknologjik ? 

4.11  Çka janë proceset e thjeshta teknologjike ( me shembuj) ? 

4.12  Çka janë proceset e përbëra  teknologjike ( me shembuj) ? 

4.13 Cilat tipe të  prodhimtarisë dallohen në prodhimtarinë bashkëkohore ? 

4.14  Çka e karakterizon prodhimtarinë  veçore ? 

4.15 Çka e karakterizon prodhimtarinë  serike ? 



4.16 Çka e karakterizon prodhimtarinë  masovike ? 

4.17  Çka e karakterizon prodhimtarinë  vargore ? 

4.18   Çka është seria optimale ? 

4.19  Çka është karakteristike e shpenzimeve përgatitore-përfundimtare ? 

4.20 Çka është karakteristike e shpenzimeve te mjeteve qarkulluese ? 

4.21 Cila është forma klasike e radhitjes së makinave në hallën punuese ? 

4.22  Cilat janë karakteristika e prodhimtarisë individuale (veҫore) ? 

 

5.0.0.0. KAPACITETI I SISTEMIT ORGANIZATIV PRODHUES 

5.1   Çka nënkupton  fjala” kapacitet”? 

5.2   Çka është kapaciteti prodhues  ? 

5.3   Cilat janë llojet e kapacitetit  ? 

5.4   Çka është kapaciteti prodhues  ideal ? 

5.5    Çka është kapaciteti prodhues i montuar ? 

5.6   Çka është kapaciteti prodhues punues ? 

5.7   Çka është kapaciteti prodhues optimal ? 

5.8 .  Çka  është shfrytëzimi racional i kapacitetit ? 

5.9  Çka është ngushtica e prodhimtarisë ( fyti i ngushtë) ? 

5.10 Si evitohen pasojat e ekzistencës se fytit te ngushte te prodhimtarisë ? 

5.11  Cilat janë metodat për matjen e kapacitetit ? 

   

 

 

 

 



 

 

 

6.0.0.0. PAJIMET E SISTEMIT ORGANIZATIV PRODHUES 

6.1 Çka nënkuptohet me nocionin “ pajisje” ? 

6.2 Çka nënkuptohet me nocionin “ pajime ” ? 

6.3  Cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në zgjedhjen e pajimeve ? 

 

7.0.0.0. MIRËMBAJTJA E SISTEMIT TË PRODHIMTARISË  

7.1 Çka nënkuptohet  me fjalën “mirëmbajtje ?  

7.2 Cilat janë kërkesat kryesore të cila shtrohen para sistemeve të mirëmbajtjes ?  

7.3 Sipas kohës së veprimit çfarë mund të jetë mirëmbajtja ? 

7.4  Cilët janë faktorët të  cilët ndikojnë në zvogëlimin e aftësisë prodhuese të mjeteve të 
punës  ? 

 

  

8.0.0.0. ORGANIZIMI I AFARIZMIT TË PRODHIMTARISË 

8.1  Çka është politike e brendshme afariste ? 

8.2  Çka është politike e jashtme afariste ? 

8.3  Çka janë kushtet objektive  të afarizmit ?  

8.4  Çka janë kushtet  subjektive të afarizmit ?  

8.5  Çka janë organizatat e përbëra Engineering ? 

 

 

 



 

 

   

9.0.0.0. KUADRIMI I PRODHIMTARISË 

 

9.1  Çka studion fiziologjia e punës ? 

9.2  Çka është psikologjia e punës ? 

9.3  Cilat janë vetitë karakteristike të cilat përfshihen ne hulumtimet psikofiziologjike të vendit te 
punës ? 

9.4  Çka është lodhja në procesin e punës ?  

9.5  Cilët janë faktorët subjektiv që shkaktojnë lodhjen e njeriut në procesin e punës ? 

9.6  Cilët janë faktorët objektiv që shkaktojnë lodhjen e njeriut në procesin e punës ? 

9.7  Cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në mundjen e lodhjes ?  

 

 

10.0.0.0. ZBATIMI I PRODHIMTARISË 

10.1  Çka është procesi prodhues ? 

10.2  Çka është procesi teknologjik ? 

10.3   Çka është teknologjia ? 

10.4   Si ndahet procesi teknologjik ? 

 

 

 

 

 



 

 

11.0.0.0. KONTROLLI I PRODHIMTARISË 

 

11.1   Çka është kontrolli teknik i prodhimtarisë ? 

11.2   Çka është kontrolli ekonomik i prodhimtarisë ? 

11.3   Cilat  operativa kontrolluese aplikohen në kuadër të kontrollit teknik të      
prodhimtarisë ?  

11.4   Cilat veçori (veti) verifikohen me kontrollin prodhimeve ? 

 

  

12.0.0.0. DREJTIMI DHE UDHËHEQJA 

 

12.1  Çka është funksioni i drejtimit ? 

12.2   Çka është funksioni i udhëheqjes ? 

12.3   Çka është drejtori në ndërmarrje ? 

12.4   Çka është këshilli punëdrejtues ( Bordi drejtues) në ndërmarrje ? 

 

  

13.0.0.0. MROJTJA E RESURSEVE TË PRODHIMTARISË 

 

13.1   Kush bënë pjesë në grupin e faktorëve biologjikë të mbrojtjes në punë ?                   

13.2   Kush bënë pjesë në grupin e faktorëve fiziologjikë të mbrojtjes në punë ? 

13.3   Cila është përbërja normale e ajrit ? 

13.4   Cilat janë masat  më të rëndësishme për pengimin e ndotjes së ajrit  ? 



13.5   Çka nënkuptohet me makroklimën e mjedisit të punës ? 

13.6   Çka nënkuptohet me mikroklimën e mjedisit të punës ? 

13.7   Cilat procese punuese paraqesin  stërndriçim ( ndriçim të dëmshëm) ? 

13.8   Çka nënkuptohet me zhurme dhe  dridhje ? 

13.9   Sa është zhurma normale dhe maksimale e lejuar në vendet e punës ? 

13.10 Cilat vende të punës prodhojnë zhurmë e dridhje posaçërisht intensive ? 

13.11 Cilat janë masat më efikase për mbrojtjen e njeriut në procesin e punës nga     

                 zhurma dhe dridhjet ?  

13.12 Çka është rrezatimi i dëmshëm për njeriun ? 

13.13 Kush bënë pjesë në burimet e rrezatimit natyror ? 

13.14 Kush bënë pjesë në burimet e rrezatimit artificial ? 

13.15  Cilat janë masat teknike për mbrojtjen efikase nga rrezatimi i dëmshëm ? 

13.16 Cilat janë masat më efikase të mbrojtjes sociale të njeriut nga rrezatimi i     

                dëmshëm ? 

  

 14.0.0.0. RACIONALIZIMI I PRODHIMTARISË 

 

14.1   Çka nënkupton fjala “organizim” dhe “racionalizim”? 

14.2   Çka nënkuptohet me organizimin shkencor të punës ? 

14.3   Cilat janë 4 rregullat e Descartes-it për organizimin shkencor të punës ? 

14.4   Cilat janë katër shkollat e zbatimit të racionalizimit në organizatat prodhuese 
industriale ? 

14.5   Çka është “parimi optimal” i racionalizimi ?  

14.6   Çka do të thotë të “prodhosh racionalisht” ?  

14.7   Çka  paraqet r a c i o n a l i z i m i  i  p u n ë s  ? 



14.8   Cilat janë metodat praktike të racionalizimit të punës ? 

 

 

  

15.0.0.0. INVESTIMET NË PRODHIMTARI 

 

15.1  Çka janë Brutto investimet ? 

15.2   Çka janë Netto investimet ?  

15.3   Çka është programi investiv ?  

15.4  Çka është elaborati investiv ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


