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Cilët mund të marrin pjesë?
Maturantë nga e gjithë Shqipëria të apasionuar e me prirje në sipërmarrje dhe/ose 
në fushën juridike (jurisprudencë). Nuk përjashtohen gjimnazistë te interesuar nga
viti i dytë apo viti i parë. 

Si mund të regjistroheni?
Regjistrimi kryhet online në linkun bit.ly/tbuedual

Cilat janë përfitimet?
1000 euro për skuadrën dhe 500 euro për individin që spikat më tepër në secilin 
prej konkurseve, bursa studimi, mbështetje me këshillim dhe logjistikë, network, etj.

 Cilët janë organizatorët dhe partnerët?
Prej 2011 konkurset janë organizuar nga Tirana Business University College,

në bashkëpunim me mbi 30 kompani, banka/institucione financiare,
zyra ligjore e konsulence, si dhe sipërmarrje të studentëve të TBU.

Përpara se të plotësoni linkun
ju duhet të vendosni nëse do konkurroni si skuadër (min 2 vetë) apo individ.



Pse duhet të merrni pjesë?
Përfitimet e pjesëmarrjes në të dy konkurset janë:

* shpërblim 1000 euro për skuadrën dhe 500 euro për individin 
që spikat më tepër në secilin prej konkurseve 

* bursa studimi dhe çmime speciale nga bizneset partnere
bazuar në performancën si skuadër apo individ

* mbështetje teknike, logjistikë, praktikë dhe punësim
nga bizneset partnere që mbështesin konkurset

* mundësi të larta për të fituar mbështetje financiare 
në zhvillimin e mëtejshëm të idesë tuaj të biznesit

* fuqizim i rrethit tuaj të kontakteve me profesionistë,
të vlefshme për karrierën tuaj si sipërmarrës apo jurist

* mundësi fantastike për të eksploruar potencialin tuaj

?



TBU, themeluar në 2010, ofron programe studimi bachelor dhe/ose master në:
a) Administrim Biznesi: i) Menaxhim; ii) Marketing; iii) Financë-Kontabilitet 
b) Juridik: E Drejtë Biznesi 

TBU pranon një numër të kufizuar të studentëve bachelor (rreth 100 total).
Kandidatët vlerësohen bazuar në notën mesatare dhe intervistën me stafin drejtues.
 
TBU mundëson tarifa të reduktuara bazuar në:
Rezultatet mësimore dhe/ose gjëndjen sociale-ekonomike të studentit.

TBU kujdeset që studenti të punësohet mundësisht përpara diplomimit. 
Studentët angazhohen çdo vit në praktika pune pranë kompanive partnere.

TBU bashkëpunon me mbi 50 kompani, banka, grupe biznesi, zyra konsulence.
Grupi Balfin është aksioner dhe partner strategjik në TBU prej vitit 2014.

Rreth @tbu.edu.al



Afati i fundit për regjistrim në të 
dy konkurset është: 

Regjistrimi bëhet online duke plotësuar të dhënat
në linkun

Në të dy konkurset, si rregull, marrin pjesë skuadra. 
Në pamundësi të ndërtimit të skuadrës, pranohet pjesëmarrja edhe si individ.

2019

Afatet e regjistrimit

Maturantët e regjistruar ftohen të                                                             
Prezantimet nisin më dt. 30 Mars 2020. Orari i prezantimeve është                      

                    Individët nga rrethet kanë prioritet në caktimin e orës së prezantimit.

bit.ly/tbuedual

Prezantimi

prezantojnë 1 ditë para jurisë në TBU.
14.00-19.00.

22 Mars 2020.



Sipërmarrësit e së Nesërmes 
Tematika: Skuadra me 3-5 individë aplikojnë me ide biznesi të shtjelluara në 
format plan-biznesi, të cilat më pas i prezantojnë përpara një jurie ekspertësh. 

Faza #1
Çdo skuadër që krijon idenë e saj të biznesit e paraqet në një format standard

plan biznesi (max 12 faqe A4) - struktura tip e sugjeruar në faqen tjetër.

Plani i biznesit dërgohet me email në adresën info@tbu.edu.al
jo më vonë se dy ditë nga data e caktuar për prezantim.

Faza #2
Çdo skuadër që dorëzon planin e biznesit ftohet të prezantojë idenë e biznesit, si 
dhe elementët kyç të saj. Data e prezantimit ju komunikohet paraprakisht me 
email dhe celular maturantëve. Prezantimi rekomandohet në formatin power 
point. Në prezantim kontribuon çdo anëtar. Prezantimi zgjat max 20 min.

Prezantimet zhvillohen në TBU duke filluar nga data tentativë 30 Mars 2020. 
Skuadrat vlerësohen bazuar në idenë e biznesit, shtjellimin dhe formën e prezantimit. 



Struktura e planit të biznesit

cover | titulli - ideja e biznesit, emri i ekipit, emri i anëtarëve, gjimnazi dhe qyteti
1. përmbledhja ekzekutive | ku konsiston ideja? çfarë funksioni kryen? a siguron fitim?
2. historiku dhe ekipi | si lindi ideja? si u formua ekipi? cili është roli i çdo anëtari në ekip? 
3. objektivat | çfarë doni të arrini - ndërtoni objektiva të matshme dhe të kufizuara në kohë
4. studimi i tregut | cilët janë klientët tuaj të synuar, përshkruani karakteristikat e tyre
5. produkti/shërbimi | përshkruani produktin që do të ofroni, ndaluni te cilësitë dalluese
6. analiza swot | identifikoni pikat tuaja të forta dhe të dobëta, shance dhe kërcënime
7. strategjitë e marketingut dhe shitjeve | si do ta promovoni idenë tuaj? strategjia juaj?
8. kostot e nisjes | llogarisni investimet dhe shpenzimet deri në momentin e nisjes
9. sigurimi i fondeve | si do të sigurohet financimi juaj për nisjen e aktivitetit (kredi, etj)
10. të ardhura/shpenzime | llogarisni volumin e shitjeve në raport me shpenzimet
mbyllja | planet për të ardhmen e idesë tuaj të biznesit



Juristët e së Nesërmes
Tematika: Skuadra me 2-3 individë ndërmarrin role në trajtimin e çështjeve ligjore 
(casus) si “palë e paditur” kundrejt “palës paditëse” në formën e “gjyqit imitues”. 

Faza #1
Çdo skuadër për casus-in e dërguar bashkë me udhëzimin përkatës nga TBU 

përgatit me shkrim edhe padinë edhe mbrojtjen, secila jo më tepër se 2 faqe.

Skuadrat dërgojnë padinë dhe mbrojtjen me email në adresën info@tbu.edu.al
jo më vonë se dy ditë nga data e caktuar për prezantim.

Faza #2
Skuadrat me të njëjtin casus ftohen të përballen në çift, njëri në rolin e palës       
paditëse dhe tjetri në rolin e palës së paditur. Data e seancës ju komunikohet 
paraprakisht me email dhe celular maturantëve. Rolet caktohen me short përpara 
nisjes së seancës. Koha e argumentimit nga çdo palë është max 15 min.

Prezantimet zhvillohen në TBU duke filluar nga data tentativë 13 Prill 2020..
Skuadrat vlerësohen për analizën e çështjes dhe formën e argumentimit.



Trajnim përgatitor

TBU, me qëllimin për t’ju ardhur në ndihmë të regjistruarëve në të dy konkurset    
do të organizojë trajnime përgatitore 1 ditore në datat si vijon:
8 Shkurt, 22 Shkurt, 7 Mars dhe 21 Mars 2020. 

Të interesuarit duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen në trajnim
në linkun: bit.ly/trajnim2020



Eksploroni 
potencialin tuaj! 
Ndajeni informacionin me miqtë tuaj
dhe ndërtoni skuadrën fituese!

Regjistrohuni në: 

Afati i fundit për regjistrim: 

bit.ly/tbuedual

22 Mars 2020



info@tbu.edu.al

+355 422 60 443 | +355 69 303 3173 | +355 69 981 1925

Rruga e Kavajës, 1023, Tiranë, Shqipëri

weareTBU#



After Movie (60 sec)
bit.ly/ceremonia-konkursi-2018

Në përfundim të konkurseve, 
TBU organizon ceremoninë e
ndarjes së çmimeve ku ftohen
të marrin pjesë personalitete
të fushës universitare dhe të
biznesit, sipërmarrës dhe
ekspertë, drejtues të
gjimnazeve, mësues
shoqërues, prindër,
miq e shokë të
maturantëve.       

2k18

2k19

Ndarja e Çmimeve


