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Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme 

Qëllimi i lëndës është i orientuar që studenti të 

kuptojë dhe aplikoj bazat e kërkimit të tregut, si 

dhe të kuptojë kontributin kërkimeve të tregut në 

marrjen e vendimeve në nivel të firmës. Kjo lëndë 

shqyrton metodat dhe teknikat e kërkimeve për 

zgjidhjen e problemeve të vendimarrjes biznesore. 

Temat përfshijnë procesin e hulumtimit dhe 

metodat e mbledhjes së informacionit, marrjen e 

mostrave, të dhënat dhe analizat statistikore, 

parashikimin dhe paraqitjen e rezultateve, si dhe 

përpilimin dhe implementimin e raportit kërkimor 

të tregut. 

 

Pas përfundimin e suksesshëm, studentët do të jenë 

në gjendje të: 

• Kuptojnë rolin e kërkimeve të tregut në 

planifikimin dhe zhvillimin e produktit 

• Kuptojnë konceptet dhe metodat kryesore të 

kërkimeve të tregut 

• Kuptojnë metodat kërkimore cilësore dhe sasiore 

• Hartojnë dhe zhvillojnë një plan të kërkimit të 

tregut 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, provimi përfundimtar 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 e rregullt dhe aktive: 0-10 pikë 

 Provimi i ndërmjemë (Kolokuiumi): 0 - 30 pikë 

 Projekti semestral: 0 - 10 pikë  

 Provimi final: 0 - 60 pikë 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 – 100 10         ( ECTS – A) 

81 – 90   9         ( ECTS -  B) 

71 – 80   8         ( ECTS -  C) 

61 – 70   7         ( ETCS -  D) 

51 – 60   6         ( ETCS -  E) 

0 – 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 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike - - - 

Kontaktet me mësimdhënësin (konsultimet) 1 15 15 

Ushtrime në teren - - - 

Kollokviume, seminare 2 1 2 

Detyra të  shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 
1 15 15 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 8 16 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final) 2 1 2 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë 125 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 
125 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në kërkimet e tregut. Konceptet 

themelore të kërkimeve të tregut 2 

Shpërndarja e temave të projekteve 

semestrale. 2 

  

2. Kërkimet e tregut dhe vendimarrja 

menaxheriale 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së parë të 

ligjëratave. 
2 

  

3. Procesi dhe propozimi i kërkimeve: 

Definimi i problemit dhe objektivave 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së dytë të 

ligjëratave. 
2 

  



4. Të dhënat sekondare, përmbledhja e 

literaturës, dhe hipotezat 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së tretë të 

ligjëratave. 
2 

  

5. Dizajnimi i kërkimeve eksploruese 

dhe vrojtuese dhe metodat e 

mbledhjes të të dhënave 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së katërt të 

ligjëratave. 
2 

  

6. Dizajnet kërkimore përshkruese dhe 

rastësor 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së pestë të 

ligjëratave. 
2 

  

7. Mostrimi: Teoria dhe metodologjia 

2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së gjashtë 

të ligjëratave. 
2 

  

8. Provimi i ndërmjemë (Kollokviumi) 
2 

Provimi i ndërmjemë (Kollokviumi) 
2 

  

9. Matja dhe shkallëzimi: Kuptimi i 

niveleve dhe llojeve të shkallëzimit 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së shtatë të 

ligjëratave. 
2 

  

10. Dizajnimi i pyetësorit: Zhvillimi i 

formave të mbledhjes së të dhënave 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së tetë të 

ligjëratave. 
2 

  

11. Analizat e të dhënave 

kualitative/cilësore: Kalimi përtej 

numrave 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së nëntë të 

ligjëratave. 
2 

  

12. Përgatitja e të dhënave për analizat 

sasiore 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së dhjetë të 

ligjëratave. 
2 

  

13. Analiza bazike e të dhënave për 

kërkimin sasior 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së 

njëmbëdhjetë të ligjëratave. 
2 

  

14. Shqyrtimi i marrëdhënieve në 

kërkimet sasiore 
2 

Detyra të zgjedhura, kuize dhe raste 

studimore nga tema e javës së 

dymbëdhjetë të ligjëratave. 
2 

  

15. Komunikimi i gjetjeve të kërkimit në 

marketing 2 

Prezentimi i projekteve seminarike. 

2 
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