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Sot...

• Koncepti informata & menaxhmenti

• Të dhënat & informatat

• Karakteristikat e të dhënave & 

informtave

• Çka janë informatat

• Atributet e informates 
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Në vazhdim:

III. SIM & MARJA E VENDIMEVE

1.Çka është marrja e vendimeve

2.Vendimet e strukturuara dhe jo 

te strukturuara

3.Nivelet e marrjes se vendimeve & 

nivelet e menaxhmentit

4. Trungu i vendosjes

5. Llojet e vendosjes
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Koncepti informata & 

menaxhmenti

Koncepti informata & menaxhmenti?

Cila është sasia e nevojshme e informatave per menaxhmentin?

Kur janë informatat relevante per menaxhmentin?
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Të dhënat?

1. Shënime, përshkrim i gjërave ose 

ngjarjeve me të cilat ballafaqohemi

2. Inpute & lëndë e parë nga të cilat prodhohen produktet e 

gatshme (informatat)

1. Fakte që nuk kanë ndonjë qëllim të

përcaktuar qartë

2. Shënime lidhur me transakcionet ditore

p.sh. data, shuma dhe detalet tjera lidhur me ndonje transakcion ditor ose 
shenimet lidhur me ndonje fakture ose qarkullim. 

http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/servdel.htm
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Informatat?

1. Të dhëna të përpunuara:

1. Marrjen e ndonjë vendimi

2. Nxitin ndonjë aktivitet qeverisës

1. Është procesue në

formë të

kuptueshme për 

marrësin e 

vendimeve

2. Ka vlerë për 

procesin e marrjes 

se vëndimit.

- të dhëna të përpunuara dhe 

precize që i dedikohen 

menaxhmentit 

- rëndësi vitale për menaxhmentin 

sepse e ndihmojnë gjatë marrjes 

së vendimeve të drejta & cilësore 

http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/servdel.htm
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• menxhmenti:

• Duhet të jenë në gjendje të definojnë llojin e 

informatave që iu nevojitet &

• SIM duhet të plotësoje këtë kërkese

Sepse:

• Në SIM informatat kanë një kuptim të plotë dhe dallojnë

nga të dhënat.

• Informatat kane vlerë kurse të dhënat jo

• Informatat sjellin qartësi dhe siguri gjatë procesit të

marrjes së vendimeve 
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P. Drucker (1993):

Menaxherët asnjëherë nuk jane ne gjendje ti gjejnë të

gjitha informatat të cilat i nevojiten.

Shumica e vendimeve duhet të meren në bazë të

diturive të pa kompletuara.

Për shkak se informatat nuk janë në dispozicion, ose 

Për shkak se kushtojnë shumë për tu siguruar… 



Informatat relevenate:

• I rritin njohurit

• E zvoglojnë nivelin e pasigurisë

• Janë të përdorëshme për qëllimin e 

përcaktuar
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Për kundër vështirrësive për të siguruar informatat, 

menaxherët gjithmonë kanë nevojë për informata relevante.



Lloji i informatave mavret:

• Niveli i menaxhmentit

• Urgjenca për informata, 

• Detyrat e punës etj. 
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Informatat duhet te jene:

• Relevante

• Të sakta & komplete

• Korrekte

• Të sigurta

• Të arrijnë me kohe

• Ekonomike 

• Efikase 
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Karakteristikat e informatave



Sidoqoftë...

• shumë aspekte të marrjes së

vendimeve afariste janë të qarta dhe 

vendimet afariste meren në nivele të

ndryshme në organizatë. 
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Marrja e vendimeve - detyrë e menaxhmentit.

Marrja e vendimeve - prezente në çdo funksion afarist.

Marrja e vendimeve - prezente në secilin nivel të

menaxhmentit.



Marrja e vendimeve:

• situatë komplekse

• në rastet më të shpeshta vendimet 

meren me zgjedhjen e njerës nga 

alternativat në dispozicion.
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3. Nivelet e marrjes se vendimeve 
dhe nivelet e menaxhmentit

Cilat jane nivelet e marrjes se vendimeve?

Cilat jane nivelet e menaxhmentit?

Cilat jane nevojat e menaxhmentit per 
Informata ne secilin nivel te menaxhmentit?

A ekziston lidhje ndermjet niveleve 
te marrjes se vendimeve dhe niveleve 
te menaxhmentit?



Strategjike

Taktike

Operative
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Nivelet e marrjes se vendimeve

• Vendimet strategjike

• Vendimet taktike

• Vendimet operative

• Menaxhmenti strategjike

• Menaxhmenti taktike

• Menaxhmenti operativ

Nivelet e menaxhmentit



Vendimet strategjike:

• Meren ne nivelin strategjik & nga top 
menaxhmenti. 

Menaxhmenti:

• merr vendime me rreziqe të mëdha

• të orientuara kah ardhmëria

• të rëndësishme për politikën afariste të 
organizatës

Njohuri të përgjithshme (80%) për aktivitetet e 
organizatës e më pak njohuri detale (20%).
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Vendimet taktike:

Implementohen vendimet e marura në nivelin strategjik 
të cilat duhet të jenë në pajtim me politikën 
strategjike të kompanise. 

• Alokimin e resurseve të nevojshme për të arritur 
objektivat e organizatës
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Njohuri të përgjithshme (50%) për aktivitetet e 
organizatës dhe njohuri detale (50%).

Menaxhmenti



Vendimet operative:

Implementohen vendimet e marura ne nivelin 
strategjik & taktik.
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Menaxhmenti

• Planin e punës

• Sigurimin e lëndës së parë

• Sigurimin e fuqisë punëtore etj.  

Nevoje per informata detale (80%) lidhur me pershkrimin dhe 
kontrollimin e puneve specifike dhe kryerjen e aktiviteteve te 
perditeshme, sepse rezultatet e pritura mund te kontrollohen cdo dite
dhe mund te meren akcione korigjuese nese ka nevoje. Nevojat e 
menaxhereve per informata te pergjithshme eshte me e vogel (20%).



Tab. 1. Nivelet e menaxhmentit dhe lloji i vendimeve
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Te 
strukturuana

I shkurter
Kryesisht te 
mbrendshemoperativeOperative

Gjysme te 
strukturuara

I mesem
Te jashtme/

Te jashtme
taktikeTaktike

Jo te 
strukturuara

I gjere
Kryesisht te 

jashmestrategjikeStrategjike

Lloji i 
vendimeve

Horizonti 
kohor

Burimet e

informatave
Qellimet



Rëndësia e informatave për 
menaxhmentin

dhe mbingarkesa me informata?
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• ne te gjitha fazat e procesit te marrjes se vendimeve 
menaxheret kane nevoja te ndryshme per informata

• Informatat procesohen nga SIM per nevoja te 
menaxhmentit, te dhenat jo. 

• Te dhenat te cilat nuk mund te shendrrohen ne 
informata i kontribojne situatave konfliktuoze dhe 

• Te dhenat te cilat nuk mund te perpunohen nuk jane 
te dobishme per menaxhmentin
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Përdorimi i të dhënave të papërpunuar, 

Jo racionale & jo efikase

• Te demshme per efikasitetin & suksesin e 
manaxhmentit ne marrjen e vendimeve

• Suksesin & efikasitetin e afarizmit ne teresi

Efektet e padeshiruara te shkaktuara nga perdorimi i te 
dhenave te paperpunuara njihen me emrin ngarkese 
me informata. 
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Fenomeni i ngarkeses me informata

• Prezent te te gjitha sistemet

Edhepse:

Efikasiteti i sistemit rritet me rritjen e njohurive dhe 
informatave lidhur me afarizmin e mbrendshem 
dhe rrethinen 

Ekzistojne hapsira ku sasia e informatave e tejkalon 
kapacitetin e saj dhe zvoglohet efikasiteti i 
funksionimit te sistemit. 
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• Informatat e rendesishme per menaxhmentin mund 
te humbin ne grumbullin e te dhenave te 
parendesishme.

• Ngarkesa me informata e menaxhmentit me teper e 
pengon se sa e perkrah ate gjate procesit te marrjes 
se vendimeve. 

• Duhet te behet analiza, testimi, vertetimi i porosive
dhe i komunikimit mbrenda ndermarrjes per te 
kuptuar se a eshte fjala per te dhena apo informata. 
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• Informatat duhet te testohen dhe te 
percaktohet se a jane ato te dobishme per 
menaxhmentin, 

• Menaxhmenti duhet te krijoje informata te 
reja nga te dhenat dhe informatat ekzistuese.  
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