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Nxënësi është i aftë: 
 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit në ekonomi 
bujqësore; 

- të organizojë vendin e punës, përdorë mjetet dhe pajisjet kryesore të tij; 
- të zbatojë procedurat e aplikimit për kalimin e fermës nga sistemi i prodhimit 

të zakonshëm në atë organik; 
- të zbatojë procedurat e hapjes dhe të mbylljes së një biznesi në fushën e 

bujqësisë; 
- të hartojë një plan biznesi; 
- të kryejë regjistrime kontabël të veprimeve të ndryshme ekonomike në 

ekonominë bujqësore; 
- të llogarisë nevojën dhe mundësinë për financim të ekonomisë bujqësore; 
- të mbajë dhe rregullojë marrëdhëniet me organet tatimore;  
- të hartojë dhe zbatojë planin e prodhimit në ekonomi bujqësore; 
- të zbatojë procedurat e rekrutimit të stafit dhe menaxhimit të burimeve 

njerëzore në ekonomitë bujqësore;  
- të kryejë llogaritje dhe regjistrime të shpenzimeve të punës; 
- të komunikojë me etikë dhe profesionalizëm gjatë kryerjes së veprimtarive 

në ekonomitë bujqësorë. 

Vocational Competencies obtainedin AGRIBUSINESS PROFILE, Level III  
AGRICULTURAL ECONOMY branch 

 
 

 
 
The student is able to: 
 

- Apply safety and environmental protection rules in agricultural 
economy. 

- Organize the workplace, using the main tools and equipment 
needed. 

- Implement application procedures for the transfer of farm from 
common production system to organic one. 

- Implement procedures for opening and closing a business in 
agriculture sector. 

- Develop a business plan. 
- Keep accounting records of economic activities in the agricultural 

economy. 
- Account the need and opportunity for financing the agricultural 

economy. 
- Maintain and regulate relations with tax authorities. 
- Develop and implement the production plan in agricultural 

economies. 
- Implement procedures staffing and human resource management in 

agricultural economies. 
- Make calculations and records of labor costs. 
- Communicate with ethics and professionalism during the 

performance of activities in agricultural economies. 
 


