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1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM  

Dituri dhe të kuptuarit e diturive 

 

  Demonstron njohuri dhe kuptim në fushën shkencore të studimit që 

ndërtohet mbi arsimin dhe trajnimin mëparshëm, duke përfshirë 

njohuritë në domenin e perspektivave teorike, praktike, konceptuale, 

krahasuese kritike dhe teorike në fushën shkencore sipas metodologjisë 

përkatëse. 

 Të kuptojë fushën e caktuar dhe të njoh çështjet aktuale që kanë të bëjnë 

me kërkimin shkencor dhe burimet e reja të dijes. 

 Demonstron njohuri dhe kuptim të teorive dhe metodologjive të 

ndryshme. 

 

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e 

diturive 

 

 Mund të aplikoj njohuritë dhe të kuptuarit në mënyrë që tregon 

qasje profesionale në punë dhe profesion. 

 Demonstron kompetenca në identifikimin, analizimin dhe 

zgjidhjen e problemeve. 

 Fiton aftësi për gjetjen dhe mbështetjen e argumenteve në fushën 

e studimit. 

 

 

Shkathtësi komunikimi 

 

 Aftësi për të komunikuar dhe për të diskutuar edhe me publikun 

profesional dhe atë jo profesional informacione, ide, probleme 

dhe zgjidhje kur kriteret për marrjen e vendimeve dhe qëllimi i 

detyrës janë të përcaktuar qartë. 
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 Të marrë përgjegjësinë e ndarë për rezultatet kolektive. 

 Fiton aftësi për pjesëmarrje të pavarur me qasje profesionale në 

diskutime specifike, shkencore dhe interdisiplinore. 

 

 

Aftësi për vlerësim 

 

 Aftësi për të mbledhur, analizuar, vlerësuar dhe prezantuar 

informacione, ide, koncepte prej të dhënave relevante. 

 Vlerësim përkatës duke marrë parasysh aspektet personale, 

shoqërore, shkencore dhe etike. 

 Aftësi për vlerësim të çështjeve teorike dhe praktike, të shpjegoj 

arsyet dhe të zgjedh një zgjidhje të përshtatshme. 

 

 

Shkathtësi për mësim 

 

 Ndërmerr iniciativë për të identifikuar nevojat për përvetësimin e 

njohurive të mëtejshme dhe të mësuarit me një shkallë të lartë të 

pavarësisë. 

 

 

1.b DESKRIPTORËT E VEÇNTË  

Dituri dhe të kuptuarit e diturive 

 

  Demonstron njohuri dhe kuptim të teorive dhe koncepteve të 

ndryshme në fushën e ekonomisë, duke u mbështetur në njohuritë 

e fituara në edukimin arsimor, formal dhe joformal. 

 Demonstron njohuri dhe kuptim të fenomeneve të ndryshme 

ekonomike, aspekti i zhvillimit të tyre në sferën kombëtare dhe 

globale. 

 Demonstron njohuri dhe kupton zbatimin e veprimit të agjentëve 

ekonomikë, me qëllim që të arrij objektivat themelore të 

përcaktuara nga ana e tyre. 

 Demonstron njohuri dhe kupton metodologjinë ekonomike dhe 

metoda statistikore për përpunimin e të dhënave. 

 Demonstron njohuri të thellë në kuadër të shkollave dhe 

drejtimeve ekonomike dhe manifeston nivel të lartë të 

kompetencës profesionale gjatë konceptimit të veprimeve të 

agjentëve ekonomikë, 

 Demonstron njohuri të thellë dhe kupton karakteristikat 

themelore të proceseve të zhvillimit dhe rritjes ekonomike në 
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nivel të ndërmarrjeve dhe shtetit 

 Demonstron njohuri të thellë dhe e kupton metodologjinë 

ekonomike dhe metodat e avancuara statistikore që mundësojnë 

realizimin e një projekti hulumtues në mënyrë të pavarur dhe 

krijuese. 

 
 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e 

diturive 

 

 është në gjendje të zbatojë njohuritë relevante nga fusha e 

ekonomisë në nivel institucional dhe në nivelin e subjekteve 

ekonomike, 

 është në gjendje të zbatojë treguesit duhur ekonomik makro dhe 

mikro në procesin e analizës së mjedisit ekonomik të vendit dhe 

të ndërmarrjes gjatë zgjidhjes së problemeve dhe realizimit të 

procesit të vendimmarrjes, 

 është në gjendje të përdor njohuritë e duhura në vlerësimin e 

rritjes dhe zhvillimit ekonomik të vendit, 

 është në gjendje të përdor njohuritë e duhura në fushën e 

vlerësimit ekonomik të zhvillimit të sipërmarrjes. 

 është në gjendje të përdor njohuritë teorike, të hartoj hulumtim 

dhe të zbatoj teknika praktike në hulumtim dhe zgjidhjen e 

problemeve empirike 

 tregon aftësi në zbatimin e procedurave për hulumtim paraprak, 

duke përfshirë aftësitë në planifikimin dhe mbledhjen e të 

dhënave relevante për lëndën përkatëse 

 tregon aftësi për testim efektiv të hipotezave kërkimore, analizë 

dhe interpretim kritik të të dhënave sasiore dhe cilësore (tabela, 

grafikë, fotografi), që rrjedhin nga përdorimi i teknikave 

statistikore dhe programeve përkatëse statistikore 

 mund të përdor teknologji informative për implementim dhe 

prezantim, duke përfshi aftësitë që në mënyrë efikase të 

gjurmimit të literaturës, internetit, bibliografisë dhe paketë 

përkatëse për prezantim, 

 tregon aftësi për zbatim të parimeve etike në hulumtim. 

 
 

Shkathtësi komunikimi 

 

 Manifeston aftësi për mbledhje, analizim, vlerësim dhe paraqitje 

të koncepteve, ideve dhe informacioneve nga burime relevante, 

 Manifeston aftësi për vlerësimin e fenomeneve teorike dhe 
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praktike dhe përcakton alternative duke dhënë shpjegime për 

shkaqet që kanë ndikuar, 

 Manifeston aftësi për të bërë një dallim në mes qasjeve të 

ndryshme që janë përdorur në përpunimin e materialeve të 

ndryshme dhe pasqyrave financiare 

 Manifeston aftësi për të nxjerrë konkluzione në mënyrë të 

pavarur gjatë punës në ekipe interdisiplinore. 

 Tregon aftësi për të kryer vlerësim dhe zgjedhje të drejtë të 

koncepteve, parimeve, teorive shkencore, metodave shkencore të 

përshtatshme sasiore ose cilësore kërkimore empirike dhe 

instrumentet e duhura që do të aplikohen në praktikën kërkime si 

përgjigje për pyetjet ekonomike, 

 Tregon aftësi për mënyrën kritike të lidhjeve ekzistuese për 

informacionet e reja të fituara nga burimet profesionale ose jo 

profesionale, duke lënë hapësirë për të menduarit produktiv dhe 

angazhim të pavarur në sintetizimin dhe integrimin e tyre në 

kërkimin shkencor për një problem të caktuar, 

 Tregon aftësi për të vlerësuar çështjet komplekse, në mënyrë 

sistematike dhe kreative edhe kur informacioni është jo i plotë 

apo i kufizuar, por që përfshijnë përgjegjësitë personale, sociale 

dhe etike, 

 Demonstron aftësi për të vlerësuar në mënyrë kritike rezultatet 

shkencore dhe jo shkencore të marra nga studiues të tjerë 

 
 

Aftësi për vlerësim 

 

 është në gjendje të paraqesë njohuri profesionale për çështjet 

ekonomike para audiencës profesionale dhe jo- profesionale 

 është në gjendje të komunikojë brenda ekipeve interdisiplinore 

dhe para konsiliumeve, 

 është në gjendje të transferoj njohuritë e tij në mënyrë përkatëse, 

si në kontekstin edukativ arsimor, ashtu edhe në institucione jo 

shkencore. 

 është i aftë që në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme të këmbej 

rezultatet dhe sugjerimet që dalin nga qasja hulumtuese e 

mbështetur nga argumentimi shkencor, kritika, me persona 

profesional dhe jo-profesional 

 tregon aftësi për shkrim akademik, duke përfshi përdorimin e 

standardeve akademike gjatë publikimit dhe prezantimit të 

projektit hulumtues 

 është në gjendje të marrë përgjegjësi dhe rreziqe që rrjedhin nga 
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aktivitetet e përbashkëta, udhëheqja dhe inicimi i aktiviteteve për 

kërkime shkencore të problemit me karakter të gjerë ekonomik. 

 
 

Shkathtësi për mësim 

 

 Manifeston shkathtësi të avancuara në monitorimin arritjeve 

pragmatike shkencore në fushën e fenomeneve dhe problemeve 

ekonomike, 

 Manifeston aftësi të avancuara për meta dituri, e cila siguron 

avancim profesional. 

 Manifeston aftësi për të identifikuar nevojat personale për njohuri 

të mëtejshme në marrjen e njohurive dhe shkathtësive të reja, 

 Manifeston aftësi të avancuara në të menduarit dhe vlerësimin e 

punës individuale, 

 Manifeston aftësi për reflektim mbi performancën individuale 

gjatë integrimit të të dhënave të marra nga puna e realizuar, 

 Manifeston aftësi për marrjen e përgjegjësisë për të mësuarit 

individual nëpërmjet zhvillimit të aftësive të përparuara që janë të 

lidhura me zhvillimin dhe krijimin e njohurive, 

 
 

 

 

 

       Dekani i fakultetit 
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