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O 

          Kodi MBA ECTS  

kredi 

6 

Semestri I-të 
 

Javët mësimore 
 

15 

 

Orët mësimore    30 

Ligjërata Ushtrime 

2 0 

Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata, ushtrime, projekte, teste. 

Konsultime 30 min. Para fillimit të mësimit dhe 30 min. Pas mësimit 

 

Mësimdhënësi 

 

Prof. Asoc. Dr. Hamdi  HOTI 

e-mail hamdi.hoti@uni-prizren.com 

Tel.Mob.  383 44 205 116 

 

Asistenti 

 e-mail    

Tel.  
 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Ky kurs është i orientuar për nevojat e 

studentëve të cilët do të njihen me 

Metodat kërkimore, është shumë e 

dobishme për studentët e fakultetit 

Ekonomik të nivelit master shkencor që 

duhet të shkruajnë punim diplome apo që 

merren me format tjera të punës 

kërkimoro- shkencore. 

Hulumtuesi duhet ta kuptoj se informacioni 

dhe hulumtimet nuk janë të ndara por në 

korelacion, dhe pjesë e një tërësie më të 

madhe, ku përfshihen mënyra dhe metoda 

se si mendojmë për veten dhe për botën  

shoqërore  në  përgjithësi,  idetë  dhe  

teoritë  tona,  si  dhe aspektet më praktike 

si p.sh. hartimi i një pyetësori ose analizimi 

i statistikave. 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t’i 

zhvillojnë shkathtësitë dhe do të jenë në gjendje të: 

 Të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për metodat kërkimore; 

 Kuptimin e parimeve themelore mbi të cilat zhvillohet dhe 

funksionojnë metodat kërkimore; 

 Kuptojnë metodat e hulumtimit shkencor që janë të nevojshme 

për kërkuesin shkencor; 

 Përzgjedhjen dhe identifikimin e problemeve perms  

hulumtimeve shkencore, përdorimin e modelve më të mira të 

kërkimit modern dhe shkencor në përgjithsi; 

 Diskutojnë rendësinë e përbërjes së elementeve kyçe të 

Metodave kerkimore në ditët e sotme; 
 

Aftësitë: 

 Studentët do të mësojnë për modelet më të mira të metodave të 

kërkimit shkencor; 

 Aplikimi i njohurive të reja pёr metodat kërkimore; 

 Zgjidhjen e  problemeve konkrete përmes metodologjive të reja 

shkencore. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore1: 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
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Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
Vijimi- 10% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare  
Angazhimi- 10% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare  
Punimi- 10 % të pjesëmarrjes në notën përfundimtare.  
Provimi- 70% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare  

                     Vijimi i ligjëratave               10 % 

                     Angazhimi                          10 % 

                    Punimi seminarik                   10% 

                    Provimi përfundimtar           70% 
                            Totali                              100 % 

51-60%       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 gjerë, të 

jenë aktiv dhe të respektojnë 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 2 15 javë 30.0 

Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2 15 javë 30.0 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0.5 15 javë 7 

Detyra të shtëpisë 1 15 javë 15 

Projekte, prezantime..etj. 1 15 javë 15 

Koha e studimit vetanak 2.5 15 javë 37 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 15 javë 15 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 0.5 2 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 

totale: 

 

150 orë 

 
Java Ligjërata  

1 Tema Orët Tema  

Njohje me lëndën, Prezantimi i syllabusit dhe 

përmbajtjes së lëndës 

2 Pyetje për diskutim  

  

2 Objektivat e lëndës Metodat kërkimore 2 Pyetje për diskutim  

  

3 Procesi i kërkimeve në biznes  Pyetje për diskutim  

 

4 Përkufizimi dhe përshkrimi  i hulumtimit  Pyetje për diskutim   

5 Përkufizimi i shkencës dhe lidhshmeria me hulumtimin 2 Pyetje për diskutim   

  

6 Propozimi i planit të hulumtimit 2 Pyetje për diskutim   

  

7 Problemi dhe objektivat e kërkimit 2 Pyetje për diskutim   

  

8. Rishikimi i literaturës  2 Pyetje për diskutim   

  

9 Kuadri konceptual 2 Pyetje për diskutim   

10 Hipotezat dhe testimi i tyre 2 

 

Pyetje për diskutim   
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11 Sistemet e informacionit 2 Pyetje për diskutim   

  

12 Menaxhimi i diturise në ditët e sotme 2 Pyetje për diskutim   

  

13 Disa rregulla gjatë shkrimit të punimit shkencor  2 Pyetje për diskutim  

 

 

  

14 Përgaditja e punimit shekencor dhe temes se masterit   2 Pyetje për diskutim  

 

 

  

15. Aspekti praktik i përgatitjes së diplomës 2 Pyetje për diskutim  
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VËREJTJE 
Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohen 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 me studentët.   

Vërejtje për studentin:  

Nga studentët 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. 

 

 


