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Nxënësi është i aftë: 
 
 tё hartojë një plan-biznesi që lidhet me veprimtaritë profesionale të një biznesi të 

vogël bujqësor; 
 tё kryej llogaritje ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale të një biznesi 

të vogël bujqësor; 
 të menaxhojë burimet njerëzore, materiale dhe financiare gjatë veprimtarive 

profesionale të një biznesi të vogël bujqësor; 
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacion qё lidhen me veprimtaritë 

profesionale të një biznesi të vogël bujqësor; 
 të zbatojë bazën ligjore që i referohet veprimtarive profesionale bujqësore; 
 të zbatojë parimet e etikës gjatë ushtrimit të veprimtarive profesionale bujqësore; 
 të zbatojë standardet teknike në fushën e prodhimit bujqësor dhe blegtoral; 
 të zbatojë procedurën për hapjen e një biznesi bujqësor; 
 të blejë mallra e shërbime për fermën bujqësore; 
 të shesë mallra/produkte e shërbime të fermës bujqësore; 
 të zhvillojë marketingun e produkteve bujqësore e blegtorale dhe nënprodukteve të 

tyre; 
 të përdorë teknologjinë e informimit dhe komunikimit në fushën e prodhimit 

bujqësor dhe blegtoral; 
 të ndjekë ruajtjen e pjellorisë së tokës për mos degradimin e saj; 
 të ndjekë prodhimin bujqësor të bimëve të arave, drurëve frutorë, perimeve etj; 
 të ndjekë luftën e integruar të sëmundjeve dhe dëmtuesve në kulturat bujqësore; 
 të vlerësojë tokën bujqësore për prodhim BIO; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së 

veprimtarive bujqësore. 
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The student is able to: 
 
 Draft a business plan related to the vocational activity of a small agricultural 

business. 
 Perform the economic calculations related to the vocational activity of a small 

agricultural business. 
 Manage the human, material, and financial resources during the vocational activity 

of a small agricultural business. 
 Interpret, fill up, and prepare the documentation related to the vocational activity of 

a small agricultural business. 
 Implement the legal framework related to the agricultural vocational activities.   
 Apply the ethical principles in the process of the agricultural vocational activities. 
 Apply the technical standards in the area of agricultural production and livestock 

farming. 
 To apply the procedures for starting an agricultural business. 
 Purchase goods and services for an agricultural farm. 
 Sell goods/products and services of an agricultural farm. 
 Develop the marketing of agricultural and dairy products and their by-products. 
 Use the information and communication technologies in the area of agricultural 

production and livestok farming. 
 Preserve the soil fertility power and to avoid soil degradation. 
 Manage the agricultural production of crops, fruit trees, vegetables, etc. 
 Manage the integrated fight against crops’ diseases and pests. 
 Evaluate the agricultural land for organic produce.  
 Apply the work safety and environment protection rules in the process of 

agricultural activities. 
 


