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LËNDA Sjellja e Konsumatorit 

Viti  I Statusi i 

lëndës 

Zgjedhore            Kodi  ECTS  kredi 4 
Semestri II 

Javët mësimore 15 Orët mësimore   Ligjërata Ushtrime 

2 2 
Metodologjia e 

mësimit 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Konsultime  

Mësimdhënësi Prof. Asoc. Dr. Nerimane 

Bajraktari 

e-mail nerimane.bajraktari@uni-prizren.com 

Tel. 044 150 244 

Asistenti  e-mail  

Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

Sjellja konsumatore krijon një mundësi për të 

kuptuar me mirë se përse konsumatoret zgjedhin 

produktet dhe kompanitë e caktuara, çfarë ngjet në 

botën e biznesit, përse dikush është i suksesshëm e 

dikush jo. Nëse kompanitë kanë informacione se 

cilët janë faktorët që ndikojnë në sjelljet e 

konsumatorëve dhe si ndikojnë ato, atëherë ato 

mund t’i përshtasin produktet dhe shërbimet më 

mirë konsumatorëve. Kjo shërben si hap  i parë për 

hartimin e politikave dhe marrjen e vendimeve të 

duhura në marketing. Lënda jep modelin me të 

avancuar për të kuptuar marrjen e vendimeve 

konsumatore, gjë që shërben si një program për 

suksesin e bizneseve në ekonominë e tregut. 

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi, 

studentët do të jenë në gjendje që: 

• Të njohin rëndësinë e sjelljeve konsumatore 

dhe përdorimin e këtyre njohurive në favor të 

biznesve. 

• Të dinë procesin e marrjës se vendimeve 

komatore. 

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla me mundësi errësimi, kompjuteri dhe projektori. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve: 
-  Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 10% 
-  Kolokuiumi Parë:20% 

-  Punimi seminarik: 10% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 - 100 10         ( ECTS – A) 

81 – 90   9         ( ECTS -  B) 

71 – 80   8         ( ECTS -  C) 

61 – 70   7         ( ETCS -  D) 



-  Provimi final: 60% 

 

51 – 60    6         ( ETCS -  E) 

40 -  50   5*       ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata  Ushtrime                 

- Vijimi i ligjëratave, 

- Pjesëmarrja në debate, 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

-  Vijimi i orëve të ushtrimeve 

-  Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Punë praktike 1 5 5 

Konsultime me mësimdhënësin 1 11 11 

Vizita pune në teren 6 1 6 

Seminare 3 3 9 

Koha e studimit vetanak 2 5 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 1 3 3 

Projekte, prezantime, etj 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 4 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë 100 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

100 

 

 
Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Kuptimi dhe evoluimi i sjelljes 

konsumatore 

2 Shpërndarja e temave të projekteve 

seminarike. 

2 

  

2. Studimi i sjelljes konsumatore dhe 

perspekitvat e saj 

2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

3. Kultura dhe nënkultura 2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

4. Demomografia dhe klasat sociale 2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

5. Familja dhe grupet e referimit 2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

6. Komunikimi brenda grupeve dhe 

shperndarja e risive 

2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

7. Perceptimi 

Të mesuarit dhe kujtesa 

2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

8. Kolokviumi 2 Kolokviumi 2 

  



9. Motivimi, personaliteti dhe emocioni 2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

10. Qëndrimet 2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

11. Stili i jetës 2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

12. Vendimarrja dhe stadet e saj – Njohja e 

problemit 

2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

13. Stadet e procesit të vendimarrjes – 

Kërkimi i informacionit 

2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

14. Stadet e procesit të vendimarrjes – 

Vlerësimi i alternativave dhe blerja 

2 Kuize dhe raste studimore të 

zgjedhura nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 

2 

  

15. Stadet e procesit të vendimarrjes – Pas 

blerja 

2 Prezentimi i projekteve semestrale. 2 

 

  

LITERATURA 

Loca, S. (2006). Sjellja konsumatore. Emal, Tiranë. Bakiu, V. (2007). Sjellje konsumatore. Erik, 

Tiranë. Duka, A. (1999). Sjellja konsumatore. Libri Universitar, Tiranë. 

Solomon, M.(2016) Consumer Behaviour: Buying, Having, and Being. Prentice Hall, London. 
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. dhe Hogg, M.K. (2006) Consumer Behaviour. Prentice Hall, London. 

Blackwell, R.D., Miniard, P.W., James F. dhe Engel, J.F. (2006) Consumer Behavior. Harcourt College 

Publishers, London. 

Vërejtje:  

• Studentet duhet ta respektojnë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jenë të vëmendshëm në orët e mësimit. 

• Studentet nuk mund ti nënshtrohen provimit pa pasur ID kartelën me veti.  

• Në orët e provimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 

 


