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Hyrje
Ky modul u jep studentëve mundësinë të praktikojnë dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre të shkrimit akademik. Moduli
fokusohet në strukturën e shkrimit akademik, teknikat e shkrimit, të referencimit dhe në hulumtimin e literaturës.Shkrimi
akademik për nivelin master, Shqyrtimi i literaturës, Përdorimi i burimeve elektronike, Etika në shkrimin akademik dhe
hulumtimin shkencor, Leximi kritik dhe shënimet, Plagjiarizmi.

Qëllimet
Moduli “Hyrje ne Metodat Kërkimore” ka për qëllim të përmirësojë aftësitë e studentëve në këto drejtime: 1. Teknikat e
referencimit të literaturës, 2. Strukturën e shkrimit akademik, 3. Hulumtimin e literaturës, 4. Shkrimin e “Rishikimit të
literaturës”.

Rezultatet e pritura të lëndës
Në fund të këtij moduli, studentet duhet të jenë në gjendje të: 1. Të shkruajnë punime për nivelin master të cilat
kërkojnë shqyrtim kritik të literaturës dhe zhvillim të mendimit kritik, 2. Të shkruajnë ese dhe një artikull ( paper)
për nivelin master, 3. Të zhvillojnë aftësi për gjetjen dhe përdorimin e burimeve elektronike në fushën e studimit
dhe të menaxhojnë burimet për përdorim efikas gjatë shkrimit, 4. Të njohin dhe përdorin me efikasitet format e
referencimit dhe standardet etike në shkrim dhe hulumtim.

Programi
Java Tema

Aktivitetet

1

Hyrje ne lende: Burimet dhe kerkimi i literatures

2

Referencimi: Standardet dhe mjetet

3

Kerkimi i literatures

4
5

Shqyrtimi i Literatures
Vleresimi kritik i literatures
Hartimi i shqyrtimit te literatures per nje teme:
Abstrakti, konceptualizimi dhe shkrimi
Hartimi i nje punimi autorial: Titulli, fjalia dhe paragrafi
Hartimi i nje punimi autorial: eseu dhe llojet e tij
Perzgjedhja e temes dhe argumentit
Permbledhje e modulit dhe zgjedhja e punimeve

Prezantim, njohje me biblioteken dhe kerkimi.
Referencimi sipas Harvardit, perdorimi i
Microsoft Word per referencim
Shqyrtimi i literatures ne punime shkencore.
Ushtrime
Metodat e leximit dhe marrjes se shenimeve
Vleresimi kritik

6
7
8
9
10

Konceptualizimi dhe shkrimi
Ligjerate, ushtrime
Ligjerate, ushtrime
Ligjerate, ushtrime
Ligjerate

Informata shtesë 1:
Kurs intensiv dy javor, me 10 ligjerata të rregullta nga 3 orë mësimi. Inkurajohet interaktiviteti dhe detyrat gjatë mësimit.

Vlerësimi:
Nr. Lloji

Përqindja Oblig. Përshkrimi

1

Detyra

20

Po

2

Ese
Detyra e
shtepise
Pjesëmarrja

20

Po

Hartimi i nje definicioni per nje koncept duke u bazuar ne 5 burime te
literatures.
Te elaborohet nje qendrim duke perdorur te dhena

50

Po

Provim final, Punim shqyrtimi i literatures deri 2500 fjale

3
4

10

Pjesemarrja 5%, angazhimi 5%, total 10%.

Kushtet e përsëritjes:
Nëse në tri afatet pas ligjëratave studenti nuk arrin t'i realizojë pikët e mjaftueshme nga kapitulli i detyrave në syllabus,
studenti duhet ta përsërisë lëndën.

Burimet:
- 1. Eco, U. (2006) – Si te shkruhet nje punim diplome. Dituria, Tirane. 2. Bailey, S. (2003) – Academic Writing. 3rd edition.
Routladge press. London.

Ndërtimi i ECTS-ve
Aktiviteti

Nr i oreve per
Aktivitetin
Ligjerata: 2
Ushtrime: 1
L+U: 3
Seminar/praktike.: 60

Studim i vazhdushem: 50
Pregaditja e Provimit: 30
Pjesemarrja ne teste: 20
Pjesemarrja ne provimin
30
final:
Me profesorin dhe
30
asistentin:
Total Ore: 250
ECTS: 10

