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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i kursit të softverit statistikor është, që 

përmes ligjeratave dhe ushtrimeve, si dhe 

demonstrimit praktik të përdorimit të këtij 

programi, studentet të fitojnë njohuri të 

mjaftueshme mbi rolin dhe rëndësinë e 

përdorimit të programit statistikor SPSS në 

editimin, kodimin, analizën e të dhënave 

statistikore, si dhe nxjerrjen e konkludimeve 

nga ato analiza të rëndësishme për 

humlumtime shkencore.Njohuri që kanë të 

bëjnë me principet themelore, metodat dhe 

modelet statistikore, mënyrën e aplikimit të 

tyre në analizat ekonomike, si dhe marrja e 

njohurive themelore analizat statistikore 

përmes SPSS. 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të 

aftësohen:  

1. Të i paraqesin të dhënat në mënyrë të 

përshtatshme (editim-kodim); 

2. Ta kryejn testin e besueshmërisë së të 

dhënave statistikore; 

3. Ti testojnë hipotezat, duke përdor 

korelacionin dhe ANOVA-n; 

4. Ta kryejn analizën e variancave; 

5. Regresionin dhe korrelacionin 

6. Ti komentojnë rezultatet. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
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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 2.0 15 javë 30.0 

Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2.0 15 javë 30.0 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0.5 15 javë 7.5 

Detyra të shtëpisë 0.5 15 javë 7.5 

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) 1.0 15 javë 15.0 

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: 

 

150 orë 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
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Przantimi i syllabusit  

 

 Pyetje për diskutim.  

  

2. Rregullimi dhe paraqitja e të dhënave  Pyetje për diskutim dhe detyra.   

  

3. Statistikat deskriptive  Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

4. Analiza e besueshmërisë   Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

5. Analiza e variancës (Anova-Manova)  Prezantimi i eseve.  

  

6. Analiza e korrelacionit  Prezantimi i eseve.  

  

7. Regresioni  Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

8. Testimi i Hipotezave  Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

9. Analiza Faktoriale  Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

10. Testi Chi-square   Pyetje për diskutim dhe detyra.  

    

11. Interpretimi i të rezultateve  Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

 

  

12. Prezentimi i studentave  Pyetje për diskutim dhe detyra. 
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13. Prezentimi i studentave  Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

14. Prezentimi i studentave  Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

15. Prezantimi i raportit kërkimor  Pyetje për diskutim dhe detyra.  

  

LITERATURA 

1. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 4th Edition, 2013, ISBN-13: 860-1200577914 

2. Metodat kërkimore në shkencat sociale, IESB, 2012, 

3. Ligjerata të autorizuara nga Prof. Bekim Berisha 

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.    

 


