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Përshkrimi: Lënda synon të pajisë studentët me njohuritë e nevojshme se si ndërtohen fushatat 
publicitare, si të krijojnë mesazhe bindëse, etj. Studentët do të mësojnë mbi metodat e përdorura për 
zhvillimin e objektivave, strategjive dhe teknikave të fushatave publicitare. Në fokus do të jenë kërkimi, 
planifikimi dhe kreativiteti si elementë thelbësorë për krijimin e fushatave efektive. Gjithashtu, përdorimi 
i mediave sociale dhe internetit në funksion të fushatave publicitare si dhe matja e efektivitetit janë ndër 
temat e rëndësishme që do të shtjellohen në këtë lëndë.  
 
Temat e leksioneve: 
1. Hyrje.Komunikimi marketing dhe fushatat publicitare. 
2. Procesi i planifikimit të fushatës publicitare. 
3. Sondazhet, përdorimi dhe llojet e tyre. 
4. Roli dhe ndikimi i marrëdhënieve me publikun; instrumentat e PR-it. 
5. Publiku(ët). Të përdorësh MP për të shmangur publicitetin negativ. 
6.Reklama politike. 
7. Puna me mediat dhe plani mediatik. 
8.Imazhi politik: krijimi, menaxhimi dhe kurimi i imazhit. 
9. Fushatat  e përhershme, fushatat në qeverisje. Fushatat në mediat sociale, internet.  
10. Menaxhimi i krizave. 
11. Financimi i fushatave: marrëdhënia ndërmjet politikës dhe parasë. 
12. Amerikanizimi i fushatave, specifikat dhe problematika e tyre. 
13. Fushata paraelektorale, stretegjia dhe organizimi i fushatës.  
14. Matja e efektivitetit të fushatave.  
15.Përmbledhje e koncepteve kryesore të lëndës.  
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në:75% të lëndës  
- Angazhimi në orët mësimore:       10% e notës 
- Provim i ndërmjetëm: në javën e  7-të                    20% e notës 
- Detyra e kursit:                                                                                         20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                     100% 
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