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Kolegji Riinvest

Zyra për planifikim akademik

Projekt Kërkimor
EKB0047

Bartësi i lëndës: Diellza Gashi Tresi
Email: diellza.gashi@riinvest.net

Telefoni: 038 224 322

Hyrje

Kjo lëndë u ofron studentëve njohuritë dhe aftësitë për të kompletuar me sukses një projekt të vlefshëm dhe
të besueshëm kërkimi në fushën e biznesit në të ardhmen.

Qëllimet

Kjo lëndë synon të prezantojë konceptet e besueshmërisë, rigorizitetit dhe vlefshmërisë në grumbullimin e
informacionit. Vendimet janë gjithmonë po aq të mira sa cilësia e hulumtimit që i prodhon ato, si dhe
supozimet që drejtojnë hulumtimin. Me fjalë të tjera, 'e vërteta' që ju gjeni varet nga mënyra se si keni
vendosur të bëni hulumtimin tuaj. Kjo lëndë synon të ilustrojë metoda të ndryshme të hulumtimit dhe ndikimin
që këto metoda kanë në natyrën e të dhënave që merrni. Elementi statistikor i modulit paraqet disa metoda
bazë me të cilat ju mund të analizoni të dhënat tuaja për t'ju mundësuar të reflektoni mbi nivelin e besimit që
ju mund t'i bashkëngjitni gjetjeve tuaja.

Rezultatet e pritura të lëndës

Kupton metodat e hulumtimit në fushën e biznesit dhe menaxhmentit

Vlerësimi i strategjive të ndryshme të hulumtimit, zhvillon të menduarit kritik për të adresuar çështjet
e hulumtimit.

Përpunimi i të dhënave sasiore (kuantitative) dhe cilësore (kualitative) dhe raportimi i rezultateve të
hulumtimit

Kupton dhe aplikon dimensionet etike dhe metodologjike të hulumtimi të procesit biznesor.

Krijon modele hulumtuese duke përdorur një gamë të metodave analitike dhe cilësore për të
adresuar problemet e hulumtimit të biznesit.

Demonstron shkathtësitë dhe të kuptuarit e analizave dhe interpretimeve statistikore duke pëdorur
softwerin përkatës statistikor.

Programi
Java Tema Aktivitetet

1 Hyrje në modul, prezantimi i syllabusit dhe pritjet e lëndës, Çfarë është
projekti kërkimor? Prezantimi i detyrës Ligjeratë

Hulumtimet në fushën e biznesit dhe shkencave sociale Hyrje në metodat e Ligjeratë dhe
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Ndërtimi i ECTS-ve

2 Hulumtimet në fushën e biznesit dhe shkencave sociale. Hyrje në metodat e
hulumtimit. Fillimi i projektit hulumtues.

Ligjeratë dhe
ushtrime

3 Pyetjet hulumtuese. Hipoteza e përgjithshme dhe dizajni i hipotezës.
Përzgjedhja e temës hulumtuese dhe përmbajtja e punimi

Ligjeratë dhe
ushtrime

4 Dizajni i detajuar i hulumtimit Shqyrtimi i literaturës Të dhënat primare nga
anketat dhe metodat sasiore.

Ligjeratë dhe
ushtrime

5 Dizajnimi i instrumenteve hulumtuese Përcaktimi i metodës se hulumtimit
Mënyrat e testimit të hipotezës.

Ligjeratë dhe
ushtrime

6 Analiza e të dhënave Gjetjet dhe Rekomandimet Përfundimi dhe literatura Ligjeratë dhe
ushtrime

7 Përzgjedhja e temës hulumtuese dhe përmbajtja e punimit Konsultime
individuale

8 Qëllimi i punimit, objektivat, pyetjet kërkimore Përcaktimi i metodës se
hulumtimit

Konsultime
individuale

9 Shqyrtimi i literaturës - Hartimi i pyetësorit Konsultime
individuale

10 Analiza e të dhënave Konsultime
individuale

11 Gjetjet dhe Rekomandimet Finalizimi i punimit kërkimor individual Konsultime
individuale

12 Përfundimi dhe literatura Finalizimi i punimit kërkimor individual Konsultime
individuale

Informata shtesë 1:

Informata shtesë 2:

Powerpoint prezantimet, Materialet e ushtrimeve, Software: SPSS dhe Excel

Vlerësimi:
Nr. Lloji Përqindja Oblig. Përshkrimi

1 Detyra 80

Detyra individuale bazuar në shkathtësi duke shfrytëzuar
hulumtimet primare dhe / ose të mesme për të adresuar një
çështje të rëndësishme të biznesit të fokusuar në disiplinat
kryesore të biznesit siç janë ato të menaxhimit të burimeve
njerëzore, marketingut, strategjisë ose operacioneve

2 Pjesëmarrja 20 Ne ligjerata, konsultime cdo te Premte prej ores 17:00 -
19:30 28 Shkurt 2020- 30 Maj 2020

Kushtet e përsëritjes:

Në përputhje me Rregulloren e Studimeve të Kolegjit Riinvest, studenti/ja ka të drejtë t’i nënshtrohet
vlerësimit në kolokvium dhe në detyrën finale deri në tri herë. Nëse as pas herës së tretë nuk arrin sukses,
ai/ajo duhet ta përsërisë lëndën në vitin e ardhshëm akademik.

Burimet:

- B. Matthew dhe L. Ross (2010) Metodat e hulumtimit: Udhëzues praktik për shkencat sociale dhe humane
(pëkthyer nga Centre for Democratic Education, Tiranë). M.Saunders, P. Lewis and A.Thornhill (2012

 - 6th Ed.) Research Methods for Business Students (Harlow: Financial Times Prentice Hall). 
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Aktiviteti Nr i oreve per
Aktivitetin

Ligjerata: 30
Ushtrime: 30

L+U: 60
Seminar/praktike.: 20

Studim i vazhdushem: 90
Pregaditja e Provimit: 30
Pjesemarrja ne teste: 4

Pjesemarrja ne provimin
final: 2

Me profesorin dhe
asistentin: 2

Total Ore: 208
ECTS: 8


