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Përshkrimi i programit

Qëllimet e programit janë:

Ngritja e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimi i menaxhmentit bashkëkohor;
Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por
edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionistë me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me
sfidat e mileniumit të ri;
Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe me mënyra, po ashtu të reja, të të menduarit, zhvillimi i aftësive për
parashikimin e të ardhmes dhe pranimi i sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.

Karriera

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët do të mund:

Të punojnë në mënyrë individuale dhe në grupe në hulumtimin e formave më përkatëse për plotësimin e nevojave të
popullatës,
T’i elaborojnë dallimet dhe nevojat e bashkësisë, nga aspekti shkencor dhe profesional.
Të marrin pjesë aktive në ndërtimin e politikës makroekonomike dhe mikroekonomike.
Të informohen dhe të kontribuojnë në elaboratet shkencore dhe profesionale.

Rezultatet e të mësuarit
Njohuritë dhe të kuptuarit

Të zotërojë njohuri dhe kuptim të mjedisit të biznesit, subjekteve të biznesit dhe operacioneve të tyre në kontekstin e biznesit
të aplikuar (ekonomi, menaxhim, marketing, financë, programim, baza të dhënash, sisteme kompjuterike dhe informacioni,
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rrjete dhe inxhinieria e të dhënave).

Aftësi për të zhvilluar dhe zbatuar ide origjinale dhe krijuese në mjedise në të cilat fushat e biznesit të aplikuar mbivendosen
ose ndërlidhen.

Aftësi për të aplikuar njohuri ndërdisiplinore dhe për të demonstruar kompetenca të specializuara në biznesin e aplikuar.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Aftësi për t’i zgjidhur në mënyrë kritike, të pavarur dhe krijuese problemet në mjedise të reja ose në mjedise në të cilat
studentët nuk kanë përvojë të mëparshme në një kontekst multidisiplinar të një mjedisi të vërtetë biznesi ose mjedisit
organizativ. Planifikimi, kryerja dhe vlerësimi i kërkimit të pavarur të biznesit, zbatimi i mjeteve të përshtatshme llogaritëse,
mjediseve dhe teknologjive.

Kreativiteti dhe origjinaliteti në interpretimin e njohurive nga proceset e biznesit dhe përdorimi i duhur i mjeteve kompjuterike
bazuar në teknikat e përcaktuara të hulumtimit dhe provimit. Ka njohuri për të filluar dhe zhvilluar biznesin e tij/saj.

Aftësitë për të vlerësuar

Aftësi për integrim krijues dhe sintezë të njohurive nga fusha të shumta që lidhen me proceset e biznesit dhe përdorimin e
mjeteve dhe teknikave kompjuterike.

Aftësi për t'u marrë me situata komplekse në lidhje me proceset e biznesit, për të identifikuar instancat e përshtatshme të
specializuara në fushën e biznesit dhe informatikës dhe për të bërë vlerësime të shëndosha në situata të mungesës së
informacionit të plotë ose të dhënave dhe bazuar në parimet personale, sociale dhe etike; dhe përgjegjësitë që lidhen me të
për zbatimin e njohurive dhe të kuptuarit.

Merr vendime biznesi në një nivel të ulët menaxhimi.

Ka aftësinë për të analizuar konkurrencën në treg.

Aftësitë e komunikimit

Aftësia për të paraqitur qartë dhe pa dyshim konkluzione, rezultate, studime dhe njohuri të ekspertëve me aftësi për të
rregulluar stilin dhe formën e shprehjes.

Kompetenca për kërkime kritike, të pavarura dhe të arsyetuara në mënyrë krijuese, vlerësim të metodologjive dhe propozim
dhe mbrojtje të hipotezave të reja.

Aftësi për të filluar, udhëhequr dhe marrë përgjegjësi për individët dhe grupet në rastet kur kompetencat e biznesit dhe
kompetencat e TI-së janë thelbësore.

Aftësi për të paraqitur rezultatet e studimeve të ndryshme, për të transmetuar planet e biznesit tek grupet e punës dhe palët e
interesit.

Aftësitë e të mësuarit

Aftësi për të identifikuar nevojat personale dhe udhëzimet për arsimimin e mëtejshëm individual dhe autonom, si dhe për
performancën e tij në mënyrë të pavarur dhe autonome në fushat e zakonshme të biznesit dhe fushat e informacionit.

Aftësi për të marrë përgjegjësi për vazhdimin e mësimit individual në fusha të specializuara të biznesit dhe TI-së brenda një
ekonomie në rrjet.

Përdor aftësitë kompjuterike për të fituar njohuri juridike.

Mund të bëjë mësim individual dhe ekipor.

Ka aftësinë për të bërë analiza të biznesit dhe për të përdorur literaturë shkencore dhe shqyrtim nga autorë të tjerë.

Lista e lëndëve



Semestri 1

[CMBA01] [6.0 SETK] Metodologjia e hulumtimit 
[CMBA19] [6.0 SETK] Menaxhimi i projekteve 
[CM195] [6.0 SETK] Kërkime marketingu  
[E2587] [6.0 SETK] CRM dhe analitka digjitale 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore  

Semestri 2

[BE-MA-THESIS] [30.0 SETK] Punimi i magjistraturës

Description of courses

Lëndë obligative

Metodologjia e hulumtimit 
Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe të kuptuarit e teorive të ndryshme shkencore dhe
metodologjitë. Fillimisht studentëve do t’u shpjegohen konceptet themelore dhe përkufizimet teorike dhe mostrat e të
gjitha metodave ekzistuese të hulumtimit, hipoteza të drejtpërdrejta dhe indirekte, variablat, vlefshmëria e
rezultateve, BIAS-i dhe paragjykimet, si dhe metodologjitë shkencore cilësore dhe sasiore të kërkimit dhe qasjet e
tjera metodologjike. Për çdo kapitull studentët do të kryejnë edhe detyra praktike. Pas përfundimit me sukses të
kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: ta dinë dhe ta kuptojnë rëndësinë e koncepteve themelore shkencore; t’i
mësojnë teknikat për hulumtim dhe kërkim efikas të informacionit dhe qasje efikase në informacione dhe literaturë
relevante; t’i identifikojnë, t’i përshkruajnë dhe t’i formulojnë problemet shkencore; të bëjnë një zgjedhje të
kujdesshme të qasjeve alternative kërkimore, të përshkruajnë me kujdes; të krahasojnë dhe të shpjegojnë
avantazhet dhe disavantazhet e metodave të ndryshme shkencore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në
kërkime sasiore dhe cilësore; t’i aplikojnë metodat themelore shkencore për të analizuar të dhënat sasiore dhe
cilësore; të sigurojnë korniza teorike themelore mbi të cilat do të ndërtohen kërkimet; t’i shqyrtojnë ato dhe të bëjnë
një vlerësim të publikimeve teknike dhe atyre shkencore. 

Menaxhimi i projekteve 
Qëllimi lëndës është që të inkuadrohen studentët në botën e projekteve moderne dhe t’i ballafaqojë ata me
mundësitë dhe me sfidat e jetës reale ekonomike në krijimin e projekteve të përshtatshme për nevojat reale. Qëllimet
specifike të lëndës janë: si të përcaktohet një projekt i caktuar (duke përdorur disa faza) dhe të theksohet roli i
rëndësishëm i menaxherit të projektit (të kuptohen nevoja, fusha e veprimit, aktivitetet për implementim,
kompleksiteti i dizajnit modern, etj.). Studentët duhet të trajnohen se si të aplikojnë mjete dhe teknika moderne të
menaxhmentit modern të projektimit me rastin e transformimit të nevojës ose të idesë krijuese në një projekt real e të
dokumentuar, i cili do të bëjë të jenë më inventivë për vete dhe më inventiv në tregun konkurrues të punës.  

Kërkime marketingu  
Qëllimet e hulumtimit të marketingut mund të jenë: 1. Kuptimi i parimeve themelore, koncepteve dhe mjeteve të
matjes për planifikimin, kryerjen dhe vlerësimin e aktiviteteve të kërkimit të marketingut. 2. Të mësuarit se si të
hartohen studime të kërkimit të marketingut në mënyrë logjike dhe sistematike. 3. Kuptimi i ndryshimit midis
metodave cilësore dhe sasiore të kërkimit. 4. Të jenë në gjendje ta shfrytëzojnë kërkimin eksplorues dhe burimet
dytësore të informacionit për të formuluar pyetjet përkatëse kërkimore. 5. Të jenë në gjendje të operacionalizojnë
konceptet me qëllim të zhvillimit të propozimeve të testueshme. 6. Të jenë në gjendje të mbledhin, organizojnë dhe
analizojnë të dhëna dhe të interpretojnë gjetjet për të adresuar kërkimet e marketingut. 

CRM dhe analitka digjitale 
Kjo lëndë është krijuar për të përmbushur kërkesat në rritje të industrisë dhe rekrutuesit për aplikimin e aftësive
sasiore dhe analitike për të mbështetur vendimmarrjen e sofistikuar të marketingut. Përmbajtja e lëndës bazohet në
kërkimin shkencor, optimizmin dhe marketingun interaktiv për të studiuar menaxhimin e marrëdhënieve me klientët
dhe marketingun digjital. Qëllimi është të zbatohen mjete optimizimi për të nxjerrë zgjidhje analitike për vendime më
të personalizuara dhe proaktive të marketingut, të tilla si: përcaktimi i çmimit të lidhjeve, promovimi dhe menaxhimi i
inventarit, fushatat e shitjes së tërthortë dhe alokimi i shërbimeve. Studentët mësojnë se si të bëjnë strategjitë më të
fundit të marketingut dhe teknikat përkatëse analitike që mund të përdoren për të mbështetur këto vendime. 



Punimi i magjistraturës
Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën
më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët t’i fitojnë njohuritë e
nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen hulumtimit dhe shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat
kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një
efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke
mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit,
që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.  

Lëndë zgjedhore

E-tregtia 
Qëllimet e lëndës janë t’i njoftojë studentët me konceptet themelore të biznesit elektronik. Në këtë lëndë studentët do
të kenë mundësi të mësojnë për historinë e E-Tregtisë, modelet e biznesit për e-regtinë, sistemet online të pagesave,
marketingun online. Studentët, gjithashtu, do të kenë mundësi të mësojnë për aspektet teknologjike të e-tregtisë, si
serverët, softuerët, teknologjitë e Internetit dhe sigurinë. Si pjesë e lëndës, studentët, do të kenë edhe projekt, ku do
t’i zbatojnë konceptet teorike në praktikë, duke krijuar shitore elektronike, duke krijuar fushata të marketingut online,
si dhe implementimin e modelit të tyre të biznesit në praktikë.

Financat e patundshmërive dhe analiza e investimeve 
Kjo lëndë është një hyrje në konceptet, parimet, metodat analitike dhe mjetet më themelore të përdorura për të bërë
investime dhe vendime financiare në lidhje me pasuritë e paluajtshme. Kjo lëndë, do të përqendrohet në fitimin e
njohurive nga pikëpamja mikroekonomike, d.m.th. do të zbatohet për pasuri të paluajtshme individuale.

Ndërmarrje e qëndrueshme 
Kjo lëndë merret me sfidat mjedisore dhe sociale që lindin si rezultat i mënyrës se si ndërveprojnë kompanitë me
mjedisin e tyre natyror. Nga pikëpamja menaxheriale, analizohen implikimet kombëtare dhe ndërkombëtare të
biznesit dhe reagimit të qeverisë ndaj këtyre sfidave. A mund të kontribuojnë bizneset për të ndryshuar për një të
ardhme më të qëndrueshme? Sfidat e miratimit të strategjive të qëndrueshmërisë nga ndërmarrjet janë marrë në
konsideratë dhe studentëve u mundësohet që të analizojnë në mënyrë kritike dhe të komunikojnë rezultatet e
analizave të bëra.

Lidershipi, puna në ekip dhe diversiteti 
Në këtë lëndë, studentët zhvillojnë një "set mjetesh" të sjelljeve të udhëheqjes për t'u përdorur në një larmi situatash
kur ata që punojnë me dhe / ose për ta duhet të motivohen drejt një të mire të përbashkët, veçanërisht kur ajo punë
përfshinë përdorimin e ekipeve të përbëra të individëve të ndryshëm.

Sistemet e informacionit të kontabilitetit 
Kjo lëndë ka një qasje integruese për të treguar se si aplikacionet e kontabilitetit në thelb janë të sistemeve të
ndërmarrjeve të çdo organizate pasi ato janë jetike për menaxhimin dhe informimin e vendimmarrjes. Ai përgatit
llogaritarin e ardhshëm, ose analistin e biznesit për të kuptuar se si praktikisht çdo sistem i ndërmarrjes shkëmben të
dhëna me një sistem të kontabilitetit dhe se sistemet e tilla mbështeten si burim i së vërtetës për raportimin dhe
pajtueshmërinë.

Negociatat për zgjidhje të konflikteve dhe ndryshime udhëheqëse 
Paraqet një eksplorim sesi temat e negociatave, zgjidhja e konflikteve dhe ndryshimi kryesor mund të zbatohen në
mjedise profesionale dinamike dhe të globalizuara. Studentët do të bëhen vendimmarrës më të mençur dhe më të
zhytur në mendime; zgjidhës më kompetentë të problemeve; udhëheqës më të guximshëm, më pak të rrezikshëm
ndaj njerëzve; dhe komunikues më efektivë, bindës.

Marketing business to business
Kjo lëndë adreson sfidat unike me të cilat përballen organizatat dhe tregtarët kur tregtojnë mallra dhe shërbime ndaj
klientëve të biznesit dhe organizatës (B2B). Bizneset marrin vendime ndryshe nga konsumatorët dhe kështu duhet të
trajtohen për të arritur rezultate të suksesshme.

Sjellja organizative 
Lënda synon t’i njoftojë studentët me sjelljen organizative dhe me psikologjinë organizative. Nga kjo pikë vështrimi
studentët duhet të fitojnë njohuri përkatëse nga lëmi i liderizmit, fuqisë, autoritetit, punës ekipore, konfliktit, rolit dhe
rëndësisë së organizimit të biznesit individual, etj.



Konsulencë biznesi 
Konsulenca e biznesit është një sektor në rritje e industrisë së punësimit dhe biznesit. Nuk ka pasur kohë më të mirë
për t'u bashkuar me industrinë e konsulencës, bazuar në statistikat e rritjes së industrisë. Më e rëndësishmja,
përderisa bizneset përpiqen të zhvillojnë pozicionet e tyre në treg, të përmirësojnë efikasitetin, të zvogëlojnë kostot
dhe të optimizojnë operacionet, konsulentët përdoren në një bazë gjithnjë e më të madhe. Në këtë lëndë ne shikojmë
një numër temash kryesore që duhet të dini. Pavarësisht nëse jeni duke ofruar shërbime konsulence vetë, si një
partneritet, si një ekip i vogël, ose me një kompani të madhe, ne do t'ju ofrojmë të gjithë informacionin që ju nevojitet
për të qenë një konsulent i suksesshëm. Kjo përfshinë konsultimin në çdo industri pavarësisht nga niveli juaj i
përvojës. Ne, gjithashtu, ju ofrojmë mjetet dhe mirëkuptimin për të zhvilluar strategji për të vendosur dhe për të qenë
të suksesshëm në biznesin tuaj të konsulencës. Nga zgjedhja e një modeli biznesi, përcaktimi i çmimit, menaxhimi i
kostove të përgjithshme, ne do të mbulojmë detyrat më komplekse si zhvillimi i një strategjie të shkëlqyer marketingu,
zhvillimi i propozimeve më të mira, këshilla për suksesin e konsultimit dhe zbatimi i rekomandimeve tuaja. Më e mira
nga të gjitha, ne diskutojmë mësimet e mësuara të konsultimit dhe problemet që mund të shmangni; dhe përfundojmë
me "Praktikat më të mira” në konsulencë. Objektivat specifike të mësimit: 1) Fitimi i njohurive për praktikat e biznes
konsulencës. 2) Përmirësimi i aftësive tuaja për të përcaktuar faktorët dhe çështjet kryesore që lidhen me një
angazhim konsultativ dhe shqyrtoni marrëdhëniet e tyre midis tyre, si dhe mësoni t'i drejtoni ato në mënyrë
konceptuale. 3) Fitimi i praktikës në kryerjen e një projekti konsultimi në terren. 4) Përmirësimi i aftësive tuaja për të
paraqitur analiza të çështjeve dhe problemeve organizative në një mënyrë koncize, të saktë, të qartë dhe interesante
nga perspektiva e një konsultimi. 5) Ekspozimi ndaj një sërë procesesh dhe ndërhyrjesh të përfshira në fushën e
biznes konsulencës. 6) Të mësuarit se si të përputheni me pikat tuaja të forta, të dobëta, pëlqimet, mospëlqimet,
personalitetin dhe qëllimet me mundësitë, kërkesat dhe sjelljet e konsultimit, në mënyrë që t'ju ndihmojë të rrisni
pozicionin dhe mundësitë e karrierës në këshillimin e menaxhimit.

Menaxhimi i investimeve 
Lënda ka për qëllim të pajisë studentët me një fond të përshtatshëm të njohurive teorike dhe aftësive praktike në
fushën e investimeve dhe vendimmarrjes për të investuar midis subjekteve afariste në vend dhe në botën moderne.
Lënda synon të afrojë teoritë dhe metodat më moderne të menaxhimit të projekteve dhe proceseve të investimeve,
dokumentimin e tyre si dhe matjen e efikasitetit dhe efektivitetit të tyre. Studentët nga kjo lëndë do të mund të njohin
dhe analizojnë investimet në mikro dhe makro plan; të përcaktojnë motivet dhe faktorët e mundshëm për investime;
të planifikojnë projekte investimi dhe të menaxhojnë proceset e investimeve; të përcaktojnë nivelin e rrezikut të
investimit; të studiojnë dhe zbatojnë kriteret standarde dhe moderne të buxhetimit të kapitalit për pranimin ose
përzgjedhjen e projektit më efikas investues; të rrisin vetëbesimin e tyre si dhe motivimin drejt njohurive të reja
shkencore dhe përvojave praktike që do ju ndihmonin atyre në vetë punësimin eventual, ose si punonjës në ndonjë
shoqëri ose bankë tregtare.

Tregtia analitike
Ndërsa partnerët e korporatave me pakicë kanë rritur anën e tregtisë digjitale të biznesit të tyre në krahasim me
përbërësin tradicional të tullave dhe llaçit. Shitësit me pakicë kanë nevojë për të diplomuar në nivelin e hyrjes me një
kuptim më shumë se themelor të tregtisë elektronike dhe mundësive në zhvillim të kanalit brenda shitjes me pakicë.
Analiza e shitjeve me pakicë u ofron studentëve një lëndë të vetëm të përqendruar në marketingun e shitjeve me
pakicë përmes fushave kryesore të integrimit të kanaleve.

Menaxhimi i biznesit familjar 
Qëllimi i lëndës: • Kuptimi i konceptit të biznesit familjar; • Kuptimi i ciklit jetësor të biznesit familjar; • Shpjegimi i
modeleve zhvillimore të bizneseve familjare; • Kuptimi i pasurisë socio-emocionale brenda bizneseve familjare; •
Shpjegimi i procesit të vazhdimësisë/sukcesionit së biznesit familjar; • Identifikimi i elementeve të konflikteve
institucionale dhe menaxhimi i tyre.

Teoria e lojës dhe strategjia e biznesit 
Teoria e lojërave, një mjet tradicional për ekonomistët akademikë, është bërë gjithnjë e më popullore në botën e
biznesit dhe është një mjet thelbësor i konsulentëve ekonomikë. Vendimet menaxheriale nuk janë statike dhe nuk
mund të merren të veçuara. Një menaxher duhet të marrë parasysh dhe të reagojë ndaj "lëvizjeve" të firmave rivale,
qeverisë, vartësve dhe eprorëve të tij, ose të saj brenda kompanisë. Teoria e lojërave është krijuar për studimin e
këtyre llojeve të bashkëveprimeve. Qëllimi përfundimtar i lëndës është të forconi aftësinë për të menduar
strategjikisht në situata biznesi, sesa t'ju mësojë fakte ose teori. Për ta arritur këtë qëllim, ne përsërisim midis teorisë
dhe praktikës. Ne përdorim si studime zyrtare të rastit ashtu edhe shembuj të botës reale për t’i nxitur aftësitë tona të
të menduarit strategjik.

Hulumtimet e tregut 
Qëllimi i kësaj lënde është t’i mësojë studentët të kuptojnë marrëdhëniet midis kërkimit të tregut dhe vendimmarrjes,



duke u njohur me proceset e përdorura në formulimin dhe zbatimin e hulumtimit të tregut. Studentët, gjithashtu, do të
kuptojnë kushtet e tregut në të cilat kryhet dhe zbatohet kërkimi, duke përfshirë metodologjinë e përdorur në analizën
e tregut. Do të kuptohet edhe diapazoni i teknikave dhe metodave cilësore dhe sasiore të disponueshme në kërkimin
e tregut, përfshirë zbatueshmërinë dhe kufizimet e tyre.

Logjistikë biznesi 
Kjo lëndë paraqet një qasje sistematike për menaxhimin e aktiviteteve të biznesit që lidhen me transportin,
menaxhimin e inventarit, magazinimin, paketimin, përpunimin e porosive, trajtimin e materialeve. Objektivi kryesor
është t'u ofrojë studentëve një mirëkuptim rreth asaj se çka janë logjistika dhe zinxhiri i furnizimit, pse bëhet kaq
jetësore në ditët e sotme për të menaxhuar logjistikën e biznesit / zinxhirin e furnizimit në një organizatë, si të
menaxhojmë dhe kontrollojmë mirë aktivitetet logjistike në organizatë për të maksimizuar fitimin dhe për t'iu përgjigjur
mirë kërkesës së klientit.

Menaxhimi i biznesit të vogël 
Qëllimi i kësaj lënde është që studentëve t’u ndihmojë në kuptimin e rolit, rëndësisë dhe esencës së bizneseve të
vogla për ekonominë e një vendi, funksionimin dhe organizimin e tyre. Në kuadër të kësaj do të analizohen
ngjashmëritë dhe dallimet në mes bizneseve te vogla dhe të mëdha, mënyrat e nisjes së biznesit, planifikimit të tij, e
në veçanti kujdes do t’i kushtohet hartimit të planit të biznesit. Po ashtu, do të analizohen përparësitë dhe dobësitë e
formave të organizimit të një biznesi të vogël, sukseset dhe dështimet e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, pesha
e tregtisë elektronike tek bizneset e vogla, rëndësia e biznes engjëjve në zhvillimin e biznesit të vogël, si dhe procesi i
investimit në bizneset e vogla dhe të mesme.

Marketingu ndërkombëtar 
Qëllimi i lëndës është që ta zhvillojë të kuptuarit menaxherial të marketingut ndërkombëtar. Lënda do t’i ndihmojë
studentët t’i përmirësojnë aftësitë e tyre analitike, vendimmarrjen dhe zbatimin e tyre në hartimin e planit
ndërkombëtar të marketingut. Përqëndrimi do të jetë në çështjet e menaxhmentit dhe çështjet e marketingut me të
cilat përballen kompanitë që veprojnë në shumë pjesë të botës. Në mënyrë të veçantë, përmes lëndës do të
shqyrtohet roli i marketingut në tregjet botërore dhe do të bëhet një përmbledhje e arsyetimit të tij teorik, do të jepet
një pasqyrë e biznesit në kontekstin ndërkombëtar, siç janë struktura, problemet e mundësitë, sfidat si dhe kushtet
politike, kulturore, ligjore dhe ekonomike jashtë vendit, etj. Studentëve do t’u mundësohet të tregojnë se si t’i
menaxhojnë kanalet e marketingut dhe me format e komunikimit të marketingut.

Menaxhimi i produktit të ri
Për shumicën e kompanive zhvillimi dhe menaxhimi në mënyrë efektive i produkteve të reja gjeneron rritjen e
nevojshme për performancën afatgjatë. Kjo lëndë do të sigurojë një pasqyrë të zhvillimit të produktit të ri dhe rolin e tij
në nxitjen e performancës dhe rritjen brenda kompanive. Në kuadër të kësaj lënde do të shqyrtohet procesi i zhvillimit
të produktit të ri për të kuptuar disa nga arsyet e zakonshme pse produktet e reja dështojnë dhe do të përdorim
korniza dhe mjete të ndryshme për një zhvillim më efektiv të produktit të ri.

Ueb-i dhe analitika e mediave sociale 
Mediat sociale ofrojnë një mori të dhënash që mund t’i ndihmojnë organizatat t’i kuptojnë më mirë dhe të ndërtojnë
marrëdhënie me publikun e tyre. Në këtë lëndë, studentët mësojnë se si të përdorin të dhënat e mediave sociale për
të fituar njohuri për një organizatë dhe audiencën e saj, të bëjnë rekomandime që mund të zbatohen për të dhënat
dhe të mësojnë rreth strategjisë së mediave sociale. Studentët, do të fitojnë përvojë praktike për analiza bazë, duke
përdorur mjete matëse, duke zhvilluar plane për vlerësimin, ndërtimin dhe prezantimin e raporteve analitike të
mediave sociale. Aplikacionet në botën reale do t'ju ndihmojnë të ndërtoni një portofol të fuqishëm që tregon analizat
dhe vlerësimet tuaja të mediave sociale.

Menaxhimi i përgjithshëm i cilësisë dhe performancës 
Qëllimi i kësaj lënde është ta nxjerrë në pah rëndësinë e teknikave të MCT(Terapisë metakognitive), rëndësinë e tyre
si dhe anët pozitive të përdorimit të tyre me qëllim që në të ardhmen e afërt ta shohim një pasqyrë krejtësisht të re te
kompanitë në RMV.
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