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Përshkrimi i lëndës Bazat dhe Kuptimi i markave si dhe Konceptet e markës, 
Funksionet e markës, Llojet e ndryshme të markave, Marka 
e markës, Procesi i menaxhimit të markës strategjike, si dhe 
ndërtimi i një marke të fortë, Pozicionimi i markës, 
Markimi për tregjet globale, Metodat e promovimit të 
markës, Lloji i ndryshëm i zgjerimit të markës, Faktorët që 
ndikojnë Vendimi për shtrirjen, Ri-markimi dhe rivendosja, 
Matja e performancës së markës, Paraqitja e sfidave dhe 
mundësive. Menaxhimi i Produktit dhe Mallrave, 
Asortimenti i Menaxhimit të Mallrave, Blerja e 
Merchandise të Markave kombetare 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i këtij moduli është të ofrojë studentëve njohuri se 
si mund të krijohen strategji të dobishme të markave dhe 
implikimet për profesionistët e menaxhimit të markës. Për 
të kuptuar metodat e menaxhimit të markave dhe 
strategjive për menaxhimin e markës. Merchandisingu 
është procesi i zhvillimit, sigurimit, përcaktimit të 
çmimeve, mbështetjes dhe komunikimit të ofertave të 
shitjes me pakicë 
Do të thotë të ofrosh produktin e duhur në kohën e duhur 
me çmimin e duhur. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 
 
(a) njohuritë;  
(b) aftësitë/shkathtësitë dhe  
(c) kompetencat: 

Pas përfundimit të suksesshëm të modulit, studenti duhet 
të: 

 Njoh çështjet e rëndësishme që lidhen me planifikimin 
dhe zbatimin e strategjive të markave për një grup të 
larmishëm të ofertave të marketingut (p.sh., produktet, 
shërbimet, mallrat industriale, jo-fitimet, etj.). 

 të shpjegojë planifikimin dhe kontrollet promocionale të 
nevojshme në mbikëqyrjen e shitjeve dhe shtabeve 
mbështetëse. 

 zbatoj  staregjine e markave,  

 zgjedhe dhe te kuptoj llojet e ndryshme të markave të 
produkteve 

 

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të nxënit të 
studentit) 

Aktiviteti Orë Ditë/javë Gjithsej 



Ligjërata 4 13 52 

Ushtrimet teorike laboratorike    

Punë praktike 1 5 5 

Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet 1 5 5 

Ushtrime në terren 
   

Kollokiume – seminare    

Detyra të shtëpisë 1 8 8 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 
bibliotekë ose në shtëpi) 

  35 

Përgatitja përfundimtare në provim 2 2 4 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, 
provim final) 

3 2 6 

Punimi, projektet, prezantim i punimit, etj 1 10 10 

Totali   125 

Metodologjia e 
mësimdhënies ( dhe 
mësimnxënies) 

Ligjërata interaktive me studente lidhur me temat e ligjëruara, 
orientimi në shtjellimin e materialit duke filluar me  studimet të 
cilat do të diskutohen në grup, mësimi duke u bazuar në një 
problem që do të hulumtohen, prezantimi në gupe nga studentet 
dhe rastet studimore.  
Studentëve do t’u jipen artikuj ose punime te zgjedhura për lexim 

dhe diskutim në ligjërata dhe ushtrime. 

Metodat e vlerësimit 
(kriteret e kalueshmërisë) 

Punim seminarik  70% 
Provim 30 % 

Mjetet e konkretizimit – TI Përdorimi i tabelës, Interneti,  wireless, kompjuteri, projektori, 
Power point, etj. 

Raporti ndërmjet pjesës 
teorike dhe praktike të 
studimit 

60% Teori 
40%  Praktike me detyra numerike 

Literatura 
 Literatura bazë  1.Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management: Building, 

Measuring and Managing, Prentice Hall, 3rd Edition, 2007.  

 2. Retail Management By Berman and Evans (Prentice Hall) 

Literatura shtesë  Moorthi YLR, Brand Management – I edition, Vikas 
Publishing House 2012 

Plani i dizajnuar i mësimit: 
 

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë Bazat dhe kuptimi i markave si dhe konceptet e markës 

Java e dytë Funksionet e markës dhe llojet e ndryshme të markave,  

Java e tretë Procesi i menaxhimit të markës strategjike, si dhe ndërtimi i një 
marke të fortë,  

Java e katërt Pozicionimi i markës,  

Java e pestë Markimi për tregjet globale,  

Java e gjashtë Metodat e promovimit të markës,  

Java e shtatë Faktoret qe ndikojnë ne vendimin per zgjerimin e markes 

Java e tetë Ri-markimi dhe rivendosja,  

Java e nëntë Matja e performancës së markës,  

Java e dhjetë Paraqitja e sfidave dhe mundësive: 



Java e njëmbëdhjetë Rasti studimor nga marka e produkteve 

Java e dymbëdhjetë Menaxhimi i Produktit dhe Mallrave 

Java e trembëdhjetë Asortimenti i Menaxhimit të Mallrave,  

Java e katërmbëdhjetë Blerja e Merchandise të Markave kombetare 

Java e pesëmbëdhjetë Rasti studimor. Merchandise 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes 

Studenti është i obliguar t’i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje korrekte nda j kolegëve 
dhe stafit të Universitetit, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi interaktiv gjatë ligjëratave dhe 
ushtrimeve është e obligueshme. 

 


