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Përshkrimi i lëndës 

Identifikimi i nevojave të klientit dhe hulumtimi i 
tregut, ndikimi i marketingut ne zhvillimin e 
produkteve te reja, Gjenerimi koncepteve, 
Nevojat e tregut për qasje inovative për 
produktet, Globalizimi si determinonte e 
zhvillimit te produktit, Cikli i dizajnit të 
produktit,  Teknologjia dhe Vlerësimi i Tregut, 
Hyrje në dizajnin industrial dhe faktorët human, 
Vlerësimi i kostove të prodhimit, Hyrje në Planet 
e biznesit. 

Qëllimet e lëndës: 

Qëllimi i kësaj lënde është t'i njoftojë studentët 
me mënyrën e zhvillimit të një nevoje të 
vazhdueshme për produkte të reja dhe për 
menaxhimin e të gjitha aspekteve të zbulimit, 
dizajnimit, zhvillimit dhe mbështetjes së këtyre 
produkteve. produktin aktual dhe menaxhimin e 
zhvillimit të një produkti të ri, me arsyeshmërinë 
e zhvillimit të produkteve aktuale dhe të reja në 
ndërmarrje dhe menaxhimin e te reja, me 
menaxhimin e fazave te zhvillimit te një produkti 
te ri, me burimet e ideve për zhvillimin e një 
produkti, te dine për koston dhe fitimin eventual 
nëse investojnë ne zhvillimin e produktit aktual 
apo te ri. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

 

(a) njohuritë;  

(b) aftësitë/shkathtësitë dhe  

(c) kompetencat: 

Pas përfundimit të suksesshëm të lendes, 
studenti duhet të përfitojë: 

 Te përgjithshme per produktin dhe 
zhvillimin e tije, Për mënyrën e menaxhimit 
te zhvillimit te nje produkti te ri ne 
ndërmarrje, per fazat e zhvillimit te nje 
produkti te ri, 



 Për te  hartuar plane per zhvillimin e nje 
produkti te ri ne ndermarrje, te menaxhimit 
te zhvillimit te produktit ne ndermarrje, 
shkathtësi për te identifikuar nevojen dhe 
kohen adekuate per te zhvilluar nje produkt 
ne ndermarrje, 

 Kompetent dhe pjesëmarrës aktiv ne ekipin 
mbikqyres te zhvillimit te produktit te ri ne 
ndërmarrje, për te kryer një analizë mbi 
nevojat dhe kohen per te filluar hartimin e 
planit per zhvillim te produktit ne 
ndërmarrje,  

 Të udhëheq dhe mbikëqyr zhvillimin e 
produktit te ri ne ndermarrje. 

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 10 10 

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   127 

Metodologjia e 
mësimdhënies ( dhe 
mësimnxënies) 

Ligjërata interaktive me studente lidhur me temat e 
ligjëruara, orientimi ne shtjellimin e materialit duke 
mare raste studimi te cilat do te diskutohen ne grup, 
mësimi duke u bazuar ne një problem te paraqitur, 
prezantimi ne gupe nga studentet dhe luajtja e roleve, 
mësime praktike për lenden dhe angazhim për 
studentin për te prezantuar njohurit e fituara gjate 
ligjëratës. 

Metodat e vlerësimit 
(kriteret e kalueshmërisë) 

Provimi –------------------------------------------ 50 pike 

Punim Seminari-Rast studimi, Hulumtim----- 50 pike, 



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

Raporti ndërmjet pjesës 
teorike dhe praktike të 
studimit 

60% 

40% 

Literatura 

Literatura bazë 
1. Philip Kotler & Gary Armstrong ,,Parimet e 

marketingut” botimi i 13-te, Tirane 2013, 

Literatura shtesë 

2. Besim Beqaj, PhD: “Menaxhimi i zhvillimit te 
produkteve te reja”, Prishtine 2008, 

3. Philip Kotler and Kevin Lane Keller – “Menaxhimi 
i Marketingut” – Londer 2008, edicioni i tetë, 

Plani i dizajnuar i mësimit:  

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë 

Prezantimi – njoftimi i studenteve me syllabusin e 
lëndes,  

Hyrje – produkti dhe perceptimi, 

Java e dytë Identifikimi i nevojave të klientit dhe hulumtimi i tregut, 

Java e tretë 
Roli i marketingut ne zhvillimin e produkteve te reja, 
punimi seminarik, 

Java e katërt Gjenerimi koncepteve, 

Java e pestë 
 Nevojat e tregut për qasje inovative për produktet, 
prezentim nga studentet, 

Java e gjashtë 
Globalizimi si determinonte e zhvillimit te produktit, 
prezentim i studenteve, 

Java e shtatë Cikli jetsor i produktit, 

Java e tetë Dizajni i produktit, prezentim i studenteve, 

Java e nëntë 
Teknologjia dhe vlerësimi i tregut si determinonte te 
produktit, 

Java e dhjetë 
Hyrje në dizajnin industrial dhe faktorët human, 
prezentim i studenteve, 

Java e njëmbëdhjetë Vlerësimi i kostove të prodhimit, 

Java e dymbëdhjetë 
Rendesia e produktit per konsumatorin, prezentim i 
studenteve, 

Java e trembëdhjetë Marka tregtare si specifik e produktit,  

Java e katërmbëdhjetë Klasifikimi i produkteve, prezentim nga studentet, 

Java e pesëmbëdhjetë Produkti – arsyet e deshtimit te tije ne treg, prezentim, 

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. 

 


