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PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i studimeve Master Programi MKA Viti akademik 2021/22 
LËNDA METODOLOGJIA E KËRKIMIT SHKENCOR 
Viti II-të Statusi i 

lëndës 
O Kodi MKA ECTS kredi 7 

Semestri III-të 
 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore 30 

Ligjërata Ushtrime 
2 2 

Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, ushtrime, ese, projekte, teste. 

Konsultime  

 
Mësimdhënësit 

 
Prof. Asoc. Dr. Bekim Berisha 

e-mail bekim_@hotmail.com 
Mob. 
Tel. 

383 (0) 44 504 122 

 
Asistenti 

 e-mail  
Tel.  

 
 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Ky kurs do t’i ndihmojë studentët pjesëmarrës 
të fitojnë shkathtësitë e nevojshme të 
gjenerojnë informata dhe dije për të kuptuar 
më mirë fenomenet relevante nga fushat 
afarizmit ekonomik. Gjatë ligjëratave, 
ushtrimeve dhe punëtorive studentët do të 
mësojnë si të gjejnë përgjigjet apo zgjidhjet 
përkatëse për çështje të rëndësishme të 
drejtimit të ndërmarrjeve dhe ekonomisë 
nëpërmjet të hulumtimit shkencor të faktorëve 
që përcaktojnë suksesin e vendimmarrjes. 
Kursi do të sfidojë studentët për një studim të 
përshpejtuar dhe të disiplinuar. Lënda do të 
ndihmojë studentët të kuptojnë konceptet dhe 
teoritë themelore të metodologjisë kërkimore 
në fushën e drejtimit të biznesit dhe ekonomisë 
dhe filozofinë e logjikën në të cilën bazohen 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të 
aftësohen: 

1. të identifikojnë qartë çështjen kërkimore 
2. të shfrytëzojnë në mënyrë efektive 

literaturën shkencore 
3. të operacionalizojnë konceptet kryesore në 

kërkimin shkencor për të mundësuar matjet 
empirike. 

4. të formojnë kornizën konceptuare ku 
pasqyrohen raportet midis ndryshoreve të 
pavarura dhe atyre të vara. 

5. të formulojnë qartë hipotezat në të cilat do 
të mbështetet kërkimi shkencor 

6. të hartojnë planin kërkimor të studimit të 
doktoratës, duke përcaktuar njësinë, 
popullatën, listën referuese dhe mostrën e 
studimit. 
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metodat alternative kërkimore në këtë fushë 7. të analizojnë të dhënat dhe të testojnë 
hipotezat kryesore të studimit 

8. të jenë në gjendje të diskutojnë gjetjet 
kryesore shkencore që të dalin nga kërkimi 
shkencor në raport me propozicionet 
teorike në të cilat mbështetet studimi 

9. të jenë në gjendje të identifikojnë 
kontributin substancial, teorik dhe praktik 
të kërkimeve të tyre (të arsyetojnë dobinë 
që do të ketë entiteti profesional, shkencor 
dhe institucional nga përdorimi i gjetjeve 
shkencore). 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Pjesëmarrja aktive gjatë mësimit 

 
Eseja kërkimore 

Projekti kërkimor 

 
Provimi (mbi 60% të përgjigjeve të sakta) 

 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të katër 
kriteret e vlerësimit (Vijimi – 10%; Eseja – 10%; 
Projekti - 30%; Provimi final – 50%) gjithsej 
100% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
10% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare. 

 

10% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

30% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

50% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

 51-60% - nota 6 
61-70 7 
71-80 8 
81-90 9 
91-100 10 

Obligimet e studentit: 
Ligjërata 

 
Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 
ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 
nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar 
dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj 
rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 
mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

Ushtrime 
 
Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 
reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe 
demonstrim të njohurive të marra në ligjërata si dhe 
të përgatisë dhe prezantojë në klasë esen, projektin 
dhe aktivisht të merrë pjesë në vështrimin kritik të 
prezantuesve të tjerë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 3.0 15 javë 45.0 
Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2.0 15 javë 30.0 
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Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1.0 15 javë 15.0 
Detyra të shtëpisë 1.0 15 javë 15.0 
Projekte, prezantime..etj. 1.0 15 javë 15.0 
Koha e studimit vetanak 2.0 15 javë 30.0 
Përgatitja përfundimtare për provim 1.0 15 javë 15.0 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 0.67 15 javë 10.0 
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 
ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
175 orë 

 
 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Przantimi i syllabusit dhe 
Roli i kërkimeve akademike në fushën e 
biznesit 

2 Pyetje për diskutim. 2 

  
2. Definimi i problemit kërkimor 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  
3. Metodologjia e kërkimit shkencor 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

4. Zgjedhja e metodave kërkimore 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

5. Procesi kërkimor 
Kërkimet historike 

2 Prezantimi i eseve. 2 

  
6. Zgjedhja e pjesëmarrësve në kërkime 2 Prezantimi i eseve. 2 

  
7. Përgatitja e propozimit kërkimor 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  
8. Si të kryeni intervistat 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  
9. Ndërtimi i pyetsorëve 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 
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10. Operacionalizimi i koncepteve 

kërkimore 
2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

    
11. Mbledhja e të dhënave kërkimore në 

terren 
2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

12. Analiza e të dhënave 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  
13. Hartimi i raportit kërkimor 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  
14. Prezantimi i raportit kërkimor 2 Punë seminari për një grup të 

nxënësve (2-3 nxënës në grup 
maksimum) të lidhura me projektin 
kërkimor Prezantimi dhe reflektimi 
për temën e dhënë. 

2 

  

15. Prezantimi i raportit kërkimor 2 Punë seminari për një grup të 
nxënësve (2-3 nxënës në grup 
maksimum) të lidhura me projektin 
kërkimor Prezantimi dhe reflektimi 
për temën e dhënë. 

2 

  
LITERATURA 

1. William G. Zikmund, Barry J. Babin, Jon C. Carr, Mitch Griffin, Business Research Methods, 
2nd Edition, 2019, ISBN-13: 9781439080672 

2. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Bhattacherjee, Anol, (2012) 
3. Willie Tan, Business Research, 2014, ISBN: 978-9813229617 
4. Metodat e Hulumtimit, Bob Mathews dhe Liz Ross, 2010, ISBN-13: 9781405858502 

VËREJTJE 
Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) 

lidhur me metodat e kërkimit, shkrimin e eseve, dizajnimin e punimit, grumbullimin e të dhënave, 
analizën e tyre, implikimet etike dhe plagjiarizmin si dhe referencimin. 
Gjate çdo seance, do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët. 

Vërejtje për studentin: 
Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime. 
Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të 
vlerësohet. 

 

https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Willie%2BTan&text=Willie%2BTan&sort=relevancerank&search-alias=books

