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Çka është hulumtimi dhe pse 
na nevojitet ai
 ‘How on earth can you teach public relations? You can only 

learn by doing it!’
 Mbledhja e fakteve dhe hulumtimi në MP bëhet si në 

çdo fushë tjetër
 Ekzistojnë forma të ndryshme se si mblidhen faktet 

për marrëdhëniet publike p.sh. Intervistat, hulumtimi 
në internet apo edhe hulumtimet në librari të 
ndryshme etj.

 Hulumtimi bëhet me qëllim të identifikimit të asaj se 
si influencohen mendimet e njerëzve nga MP dhe 

- si shëndrrohen mendimet në porosi
- si plani i MP shëndrohet në dialog 

 Hulumtimi indentifikohet në bazë të qëllimit: 
përmbajtjesor, i prodhimtarisë, recipientëve etj 
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Hulumtimi i recipientëve 
 Në MP hulumtimi është i lidhur me klientët
 hulumtimi këtu nevojitet për gjetjen e mjeteve në zhvillimin e 

strategjisë së PR dhe auditimin e atij ekzistues
 Mbledhja e fakteve për të krijuar objektiva reale të matshme të 

strategjisë së PR
- reflektivitetin: analizën e standardeve të një shoqërie dhe 
përshtajtjen ndaj tyre
- menagjimin: zhvillimi i planeve dhe ruajtja e raportit me publikun 
- operacionalizimi: jetësimi i planeve të komunikimit 
- edukimi/arsimimi: i anëtarëve të një organizate/ institucioni për 
të qenë komunikues më të mirë  

 Hulumtimi shpie në profesionalizëm  



Si ndahen hulumtimet
 Hulumtim primar p.sh është intervista, sepse bëhen 

pyetje dhe merren përgjigje
 Intervistat që përdoren për hulumtim  dallojnë nga 

ato që i shohim në formë tekstesh në media
 Hulumtimi sekondar ndodh nga vet ai që hulumton 

në arkiva, librari, internet, enciklopeditë, fjalorët, 
raportet vjetore, bibliografitë etj



Para intervistës!
 Shumë nga arti i të folurit në publik definohet nga ajo sa mire 

është i përgatitur intervistuesi 
 Janë të rëndësishëm pesë hapa për një intervistë të 

suksesshme
 Gjithmonë gjatë intervistës intervistuesi i përshtatet atij që 

interviston, prandaj duhet të jeni fleksibil  
 Vishuni në përputhshmëri me atë që intervistoni, dhe 

intervistën. 
 Gjithmonë në kohë



5 rregulla të intervistës 
1. Defino qëllimin - p.sh. Për një temë siç është barazia gjinore 

keni bërë hulumtim paraprak në libra dhe interneti, mirëpo 
dëshiron ta thelloni këtë, intervistoni dikë nga zyra për barazi 
gjinore

2. Vendosni kënd ta intervistoni – ka disa njerzë që punojnë në 
këtë fushë ju vendosni cili mund t’ju jap informatat e 
nevojshme për ju

3. Aranzho intervistën- nëse p.sh person përkatës për intervistë 
është burrë dhe nuk ka kohë t’ju përgjigjet ju duhet bërë çmos 
ta bindni t’i përgjigjet kërkesës suaj

4. Vendosni a do të përdorni diktafon – gjithmonë pyetni personin 
që intervistoni nëse do apo jo

5. Përgatitni pyetjet – është pjesa më e rëndësishme e përgatitjes 
për intervistë



Pas intervistës
 Menjëherë pas intervistës rishikoni shënimet 

e marra
 Gjatë rishikimit koncentrohuni në dy gjëra 

kryesore nxjerrjen e pikave kryesore dhe 
nxjerrjen e informatave të nevojshme për 
qëllimin tuaj

 Transkriboni intervistën



Forma tjera të mbledhjes së 
dhënave
 Hulumtimi në internet -njëra nga format e hulumtimit përmbajtjesor, që 

bëhet online, është një burim madh i materiale të ndryshme të cilat 
mund të shfrytëzohen për hulumtime dhe identifikimi i informatave të 
rëndësishme për analizën që bëjmë.

 Hulumtimi i recipientëve – hulumtimi i grupit synues të audiencës për 
një produkt të caktuar është punë po aq e rëndësishme sa edhe tjerat 
në sajimin e një produkti të ri. Kjo analizë duhet bërë përpara se të 
merret iniciativa për një produkt të ri, me qëllim të hulumtimit të asaj se 
çfarë dëshirohet (kuantitativ dhe kualitativ)

 Hulumtime të prodhimtarisë, akademike etj



Evaluimi i PR-it

 Praktika e evaluimit nënkupton mbledhjen e 
informatave për aktiviteteve dhe 
karakteristikave produkteve, personelit në 
formë të ngritjes së efektivitetit në 
vendimmarrje

 Konkluzë e asaj se a janë arritur synimet 
 Identifikimi i vlerave të dhëna të cilat kanë 

identifikuar gjëra të cilat herëve tjera mund të 
bëhen ndryshe 



Faleminderit për vëmendjen!
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