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Abstrakt 

 
Kjo teze hulumton faktorët që ndikojnë mbi vendimarrjet e studentëve të shkollave të mesme në 

Shqipëri në lidhje me degën dhe universitetin që do ndjekin. Studimi është një punë kërkimore 

cilësore e cila bazohet në metodologjinë e pyetësorëve për të hulumtuar të dhëna në lidhje me 

procesin e vendimmarrjes të studentëve. Studimi u bazua në kryerjen e një pune kërkimore 

cilësore për të marrë të dhëna të besueshme nëpërmjet përdorimit të të dhënave dytësore 

Kampioni i qëllimshëm i studimit përbëhet prej 97 nxënësish nga dy medrese në 

Shqiperi(Shkolla e Mesme Liria në Elbasan dhe Hafiz Ali Korca në Kavajë). Nxënësit djem vijnë 

nga rajone të ndryshme të Shqipërisë dhe i janë përgjigjur pyetësorit në lidhje me vendimmarrjet 

e tyre për arsimin e lartë.                           .  

 

Ky studim ndihmon nxënësit të kuptojnë cilët janë faktorët më të rëndësishëm dhe më me 

influencë në vendimmarrjet e tyre për arsimin e lartë. Disa faktorë të tillë si shokët e klasës, 

bashkëmoshatarët dhe këshillimi nga ana e mësuesve të nxënësve në një shkollë të mesmeluajnë 

nje rol të rëndësishëm në këtë vendim.Gjithashtu, aftësitë dhe motivimi personal i studentëvejanë 

faktorët më me influence që ndikojnë në zgjedhjen e universiteteve dhe të degëve që ataduan të 

ndjekin.Për më tepër, statusi ekonomiko-shoqëror i familjes dhe formimi arsimor dhe profesional 

I familjeve nga këta nxënës rrjedhin,  janë faktorë bazë që influencojnë në përzgjedhjet e studen-

teve. 

 

Ky studim do ti shërbejë studentëve që janë në dilemë pë përzgjedhjen e universitetit dhe të 

degës që ata duan të ndjekin për të kuptuar drejtimet nga të cilat duhet të ndikohen për përz-

gjedhjen e tyre. Nga ana tjetër ekzistojnë faktorë të cilët kanë një impact negative në zgjedhjet e 

studentëve dhe në mundësitë e tyre për të marrë vendime racionale, të tillë si zakonet e këqija, 

zgjedhja e gabuar e shokëve, pasja e mënyrave të paorganizuara të studimit, papërgjegjshmëria 

në marrjen e vendimeve për shkollën e lartë etj. 

 

Fjalet kyce:shkollë e lartë ,zgjedhja e universitetit,marrja e vendimeve dhe degët 
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Abstract 

This study investigates the factors that influence student’s decisionmaking and their choice of 

the university that they want to attend in Albania. A questionnaire methodology was utilized in 

the study to find out data in relation to the decision-making process of the students. A qualitative 

research was carried out to get reliable data through using secondary data. The purposive sam-

pling of the study, 97 students is made of boys in two boarding schools in Albania, coming from 

different regions and completing a questionnaire regarding their decisionmaking for the post

secondary education.  

 

This study helps students understand which factors are more important than others while consid-

ering decision-making about the higher education. Some factors such as friends and the counsel-

ing of teachers in a high school play very important role in this decision. The abilities, compe-

tence and the personal motivation of the students are the most influential factors that affect the 

student’s choice of branches or departments. Furthermore, the socio-economic status of the fami-

lies and the individual educational background of each of their families have a considerable im-

pact on student’s choices.  

 

The study will be beneficial in providing guidance to the students who are on trial of the best 

choice of university for their future. The future occupational prospects of a university still remain 

the most influential implicit factors impacting on a student’s choice. The study also reveals that 

there exist negative factors  also playing a key role in the students decision-making, such as; bad 

habits, wrong choice of friends, unorganized ways of studies, unawareness of the importance of 

decision making for post-secondary education. 
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