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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 
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dhe zgjidhje kur kriteret për marrjen e vendimeve dhe qëllimi i 

detyrës janë të përcaktuar qartë. 

 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 dituri dhe kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshme 

ekonomike nga fusha e turizmit, 

 Demonstron dituri dhe kupton nocionet kyçe në veprimtaritë e 

ndryshme turistike, 

 Demonstron dituri dhe kupton dukuritë ekonomike nga fusha e 

turizmit,   

 Demonstron dituri dhe kupton metodologjinë e hulumtimit shkencor 

si dhe mbledhjen përpunimin dhe interpretimin e të dhënave 

hulumtuese. 

 Demonstron dituri të thelluara nga ekonomia turistike dhe 

manifeston nivel të lartë të kompetencës profesionale gjatë 

planifikimit dhe realizimit të koncepteve në funksion të zhvillimit të 

veprimtarisë turistike, 

 Demonstron dituri të thelluara dhe kupton projektet dhe organizimin 

e turizmit në hapësira të caktuara nacionale dhe internacionale.  

 Demonstron dituri të thelluara dhe kupton metodologjinë e 

hulumtimit në fushën e turizmit dhe metodat e avancuara shkencore 
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që do t’i mundësojë realizimin e projektit hulumtues në mënyrë të 

pavarur dhe kreative. 

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e 

diturive 

 

 është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse aplikative nga 

branshet turistike , 

 është në gjendje që të aplikojë të gjitha funksionet e menaxhimit në 

segmentet (e ndërmjetësimit turistik, e hotelerisë dhe restorantorisë) 

, 

 është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse në procesin e 

përpilimit të ofertës turistike me theks të veçantë të identifikimit të 

kërkesës turistike si raporte konstante të tregut turistik, 

 është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga menaxhimi i 

burimeve njerëzore në sferën e turizmit. 

 është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse të aktiviteteve 

promotive në mikro dhe makro nivele, 

 Është në gjendje të analizon , identifikon dhe definon probleme dhe 

qëllime në hulumtuese. Parashtron supozime për zgjedhjen e 

problemeve empirike dhe përcakton resurse dhe mjete te nevojshme 

për zgjedhjen e problemeve. 

 Manifeston shkathtësi për zbatimin e procedurave preliminare 

hulumtuese, të cilët inkorporojnë shkathtësi për regrutim, instruktim 

dhe brifim të subjekteve,  

 Manifeston shkathtësi për testim efektiv të hipotezave hulumtuese, 

analizë kritike dhe interpretim të të dhënave sasiore dhe cilësore 

(tabela, grafikë, fotografi, etj,.) të dala nga përdorimi i teknikave 

statistikore dhe softuerve statistikor gjegjes, 

 Mund të aplikojë teknologji informative për aplikimin dhe 

prezantim, duke përfshirë shkathtësi për hulumtim efikas nga 

literatura profesionale, interneti, katalogët  bibliografike si dhe 

mjete tjera për prezantim, 

 Manifeston shkathtësi në aplikimin e  parimeve etike në punën 

kërkimore. 

 

Shkathtësi komunikimi 

 

 Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për probleme 

nga ekonomia dhe menaxhimi i turizmit para auditorit profesional 

dhe joprofesional,  

 Është në gjendje që të zhvillojë komunikim intragrupor, intergrupor 

dhe ne forume tjera nga sfera e turizmit,. 

 Është në gjendje që te komunikoje me individë dhe grupe tjera te  

subjekteve vendase dhe te huaja ekonomike, turistike dhe te tjera me 

goje apo me shkrim në një gjuhe te huaj botërore 

 Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në 

mënyrë përkatëse në subjekte private, shtetërore apo  publike, 

ekonomike respektivisht apo joekonomike.  
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 Në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme mund të shkëmbejë konkluza, 

propozime, ide që dalin nga qasja hulumtuese me argumente dhe 

mbështetje shkencore, kritike dhe racionale, me persona profesional 

dhe joprofesional, 

 Manifeston shkathtësi për shkrim akademik, duke përfshirë 

përdorimin e standardeve akademike gjatë publikimit dhe prezantimit 

të projektit hulumtues, 

 Është në gjendje që të merr përgjegjësi  dhe rreziqet që dalin nga 

aktivitetet e përbashkëta; udhëheqje dhe inicim të aktiviteteve, për 

hulumtim shkencor të problemit me karakter më të gjerë shoqëror. 

Aftësi për vlerësim 

 

 Manifeston aftësi për vlerësim teknikave dhe metodave gjate 

seleksionimit profesional, 

 Manifeston aftësi për të ndjekur zhvillimet e teorisë dhe praktikes 

turistike dhe ne mënyrë kritike te interpreton dukuritë e reja dhe 

ndryshimet ne tregun turistik, 

 Manifeston aftësi për të bërë dallime mes qasjeve të ndryshme gjatë 

kryerjes se detyrave menaxheriale në vende udhëheqëse nëpër 

subjekte të nduarndurshme nga ekonomia e turizmit, 

 

 Manifeston aftësi për nxjerrje të konkludimeve në mënyrë të 

pavarur, gjatë punës në ekipet inderdisciplinare 

 Manifeston aftësi për kryerje të vlerësimeve të drejta si dhe për 

përzgjedhje të drejt të koncepteve, principeve, teorive, të metodave 

përkatëse empirike hulumtuese sasiore ose cilësore si dhe të 

instrumenteve përkatëse i cili do të zbatohet në praktikën hulumtuese 

për të dhënë përgjigje në çështjet qe kanë të bëjnë me planifikimin, 

organizimin, koordinimin dhe kontrollin e aktiviteteve ne 

ndërmarrjet turistike 

 Manifeston aftësi për zhvillim të qasjes kritike ndaj informatave 

ekzistuese ose të sapofituara, të marra nga burime jo/profesionale, 

duke lënë hapësirë për të menduarit produktiv dhe angazhim të 

pavarur gjatë sintetizimit dhe integrimit të tyre në hulumtimin 

shkencor të një problemi të caktuar,  

 Manifeston aftësi për vlerësim të çështjeve të ndërlikuara, në mënyrë 

sistematike dhe kreative, edhe në situata të posedimit me të dhëna të 

kufizuara ose jo të plota, por të cilat i ngërthejnë përgjegjësitë 

personale, shoqërore dhe etike, 

 Manifeston aftësi për vlerësim kritik të rezultateve shkencore dhe 

joshkencore të marra nga hulumtues të tjerë. 

Shkathtësi për mësim 

 

 Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve 

shkencore dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problemeve ne 

fushën e turizmit, 

 Manifeston shkathtësi të zhvilluara për metakognicion, e cila i 

mundëson mbindërtim dhe profesionalizim profesional 
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 Manifeston aftësi për identifikim të nevojës personale për dituri të 

mëtutjeshme gjatë përfitimit të diturive të reja ose shkathtësive, 

 Manifeston shkathtësi të zhvilluara për të menduar dhe për të 

vlerësuar punën individuale, 

 Manifeston shkathtësi për të reflektuar në performancën individuale 

gjatë integrimit të të dhënave të fituara nga feedback-u i punës së 

realizuar, 

 Manifeston aftësi për ndërmarrjen e përgjegjësisë për mësim 

individual të mëtutjeshëm përmes zhvillimit të shkathtësive të 

avancuara njohëse të ndërlidhura me zhvillimin dhe krijimin e 

diturive.   
 

 

 

      Dekani i fakultetit 

 

      Prof. Dr. Raman Ismaili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


