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1. HYRJE 

 

Punimi i temës së diplomës në nivelin Master, paraqet pjesën përfundimtare të studimeve MA 

sipas programit të akredituar. Punimi i masterit u mundëson studentëve të tregojnë aftësitë dhe 

njohuritë e nevojshme për organizimin dhe përfundimin me sukses të një projekti serioz 

kërkimor. Teza master paraqet fazën përfundimtare të studimeve në nivelin e dytë (Grada 7 sipas 

KKK) dhe studentëve iu mundëson të dëshmojnë aftësitë e tyre teorike dhe hulumtuese për 

përfundimin e suksesshëm të projektit të tyre kërkimor. Punimi i masterit kërkohet të punohet 

sipas rregullave të përshkruara në këtë doracak dhe sipas Rregullores përkatëse për studimet MA 

në Kolegjin Dardania. Teza e masterit dallon si për nga forma ashtu edhe për nga përmbajtja nga 

shkrimet tjera në studimet MA. Teza MA duhet të dëshmojë vlera akademike si në gjerësi ashtu 

edhe në thellësi të trajtimit teorik dhe empirik të problemit të zgjedhur. Pjesa emiprike e 

hulumtimit është i domosdoshëm për temë masteri. Hulumtimet empirike mundësojnë të 

shpjegohet një problem, dukuri apo çështje e caktuar më detalisht, dhe njëkohësisht mundëson 

arritjen e përgjithësimeve në rrafshin teorik të problemit të studiuar. Gjetjet e caktuara mund të 

përdoren për t’a begatuar teorinë dhe praktikën hulumtuese e të cilat mund të aplikohen në 

kontekste të caktuara dhe më të përgjithshme. Teza e masterit dhe projekti për elaborimin e saj 

duhet të jetë specifik, i përqendruar në temë dhe nga studenti kërkohet që të trajtojë problemin e 

zgjedhur me seriozitet maksimal, detalisht dhe në gjerësinë dhe thellësinë e duhur.  

E tërë puna në tezën master, duke filluar nga planifikimi dhe vazhdimisht gjatë tërë procesit të 

realizimit kërkohet të bëhet me përkushtimin e duhur, me kujdes të shtuar dhe nën udhëzimet dhe 

mbikëqyrjen e mentorit të tij. Shkrimi i punimit të masterit është ҫështje individuale e studentit, e 

cila punë kërkon angazhim permanent e sistematik si të burimeve relevante teorike ashtu edhe të 

hulumtimeve të fushës së ngushtë, sepse kjo i mundëson studentit të reflektojë në mënyrë 

analitike dhe kritike për objektin e studimit dhe për të shprehur në mënyrë origjinale mendimet e 

tij. Studenti duhet ta lexojë këtë doracak me vemendje të përqendruar para përcaktimit të tij për 

të filluar hartimin e projektit kërkimor, sepse kjo do ti mundësoj atij që të jetë i njohur me 

specifikat e projektit dhe standardeve të kërkuara të cilave kërkohet të iu përmbahet gjatë gjithë 

procesit të punës. Leximi paraprak ia lehtëson dukshëm punën studentit dhe mentorit të tij, sepse 

për shumë sqarime të ofruara në udhëzues, nuk ka nevojë t’i drejtohet mentorit të tij.  
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Në doracak ofrohen informata të nevojshme për përmbajtjen, kërkesat specifike dhe të 

përgjithshme (standardet) për hartimin e projektpropozimit, pastaj kërkesat specifike dhe 

standardet të cilat duhet t’i përrmbush punimi i masterit, qoftë për pjesën e trajtimit teorik 

(shqyrtimi i literaturës) qoftë për projektin e hulumtimit dhe për vet procedurën e hulumtimit në 

terren, ashtu edhe për procedurat që duhet të ndiqen deri tek mbrojtja e punimit të kryer të 

masterit në programin e caktuar. Udhëzuesi ka për qëllim poashtu,  heqjen e dilemave të 

studentit për ndjekjen e hapave dhe të procedurave të përgatitjes, duke filluar nga përcaktimi për 

temën, zgjedhja e mentorit, rrjedha e procesit të mentorimit (udhëheqjes), dorëzimit të 

dorëshkrimit, procedurave për mbrojtje dhe vlerësimit të punimit të masterit nga komisioni 

përkatës në programet e Kolegjit Dardania.  

 

 

2. PUNIMI I MASTERIT: STANDARDET DHE PROCESI 

 

Kolegji Dardania i ka të akredituara nga AKA studimet e nivelit MA në tri programe. Në 

programe të ndryshme mbrojtja e temave MA arkëton edhe numër të ndryshëm të pikëve 

ECTS. Studimet master në Kolegjin Dardania janë programe në të cilat studentët arkëtojnë nga 

120 ECTS, ndërsa vetëm hartimi i dorëshkrimit dhe mbrojtja para komisionit studentit i sjell 

pjesa teorike 5 ECTS, punimi holumtues empirik 5 ECTS dhe punimi dhe mbrojtja e temës së 

masterit 20 ECTS që do të thot gjithsej 30 ECTS. 

Teza master në programet e Kolegjit Dardania orjentimisht duhet të përmbajë 12.000 deri në 

15.000 fjalë. Me Rregulloren për studimet MA, paraqitja e temës së masterit i lejohet studentit 

i cili i ka përfunduar me sukses të gjitha provimet e programit të studimit. 

 

 

2.1 Ecuria standarde e paraqitjes së projektpropozimit për tezë masteri: 

 

Studenti/tja i propozon mentorit i cili ka ligjëruar fushën përkatëse me të cilën korrespondon 

tema e mundshme 3-5 tituj të tezës për master. Pas konsultimit dhe dakordimit me mentorin, 

studenti në marrëveshje me mentorin potencial e harton projektpropozimin për tezë masteri. Në 
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vazhdim, studenti/ja e dorëzon projektpropozimin e përpiluar me shkrim sipas udhëzimeve të  

këtij udhëzuesi, Këshillit të Fakultetit.  

Këshilli i Fakultetit në mbledhjen e radhës i shqyrton projektpropozimet e dorëzuara nga 

kandidatët dhe i vlerëson ato. Këshilli i Fakultetit merr vendim me shumicën e anëtarëve të saj 

për secilin projektpropozim veҫ e veҫ. Këshilli i Fakultetit mund t’a pranojë 

projektpropozimin, ta refuzojnë atë, apo projektpropozimi i kthehet studentit/tes me komente 

përkatëse për përmirësim. Procedura për ridorzim të projektpropozimit të ripunuar sipas 

udhëzimeve të Këshillit të Fakultetit mund ti drejtohet Këshillit të Fakultetit kur studenti/ja i 

bënë korrigjimet e kërkuara. Projektpropozimi i korrigjaur rishqyrtohet në mbledhjen e radhës.  

Në rastet kur teza nuk përkon me ekspertizën e mentorit ose nuk përkon me fushën e tij 

profesionale Këshilli i Fakultetit ka të drejtë ta propozojë ndërrimin e mentorit. Ndërrimi i 

mentorit nga Këshilli i Fakultetit bëhet me qëllim të respektimit të profesionalizmit të mentorit 

dhe me qëllim të rritjes së cilësisë së hulumtimit. 

Këshili i fakultetit pasi të miratojë projektpropozimin në të njëjten mbledhje e emëron edhe 

përbërjen e komisionit të vlerësimit përfundimtar të temës së masterit dhe për këtë nxjerr 

vendim të shkruar. Vendimi për studentin/tën, titullin e tezës, mentorin dhe përbërjen e 

komisionit të vlerësimit i dorëzohet shërbimit të studentëve, i cili pasi të protokolohet, një 

kopje mbetet në arhivën e kolegjit, ndërsa nga një kopje u dërgohet shërbimit të studimeve të 

masteri dhe studentit/tës.   

Shërbimi i studimeve master mbanë evidencë të sakt për temat e lejuara master dhe në 

kërkesë të Këshillit të Fakultetit i servohet nga shërbimi i studentëve regjistri emëror për 

numërin i tezave të masterit për secilin profesor–mentor, për të pasqyruar ngarkesën e tyre 

brenda vitit akademik, sipas Rregullores për studimet Master.  

Pas marrjes së vendimit nga shërbimi master kandidati duhet të fillojë punën në formësimin 

e tezës së tij të masterit sipas projektpozimit të aprovuar nga Këshilli i Fakultetit. Punimi i 

masterit duhet të jetë punë individuale e studentit/tës, e cila realizohet sipas udhëzimeve të 

mentorit dhe në marrëveshje dhe mbikëqyrje të vazhdueshme të mentorit të tij. Kandidati/ja 

krahas shqyrtimit të literaturës, i duhet të bëjë edhe një hulumtim të pavarur empirik të 

problemit nga fusha e tij. Gjatë ndërmarrjes së hulumtimit empirik studenti/ja duhet të 

demonstrojnë aftësi dhe shkathtësi të duhura hulumtuese, të grumbullojë materialin me 

instrumente përkatëse, të dëshmojë aftësi komunikuese dhe të jenë të aftë t’i përmbahen planit 
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hulumtues sipas dinamikës së paraparë. Studenti/ja duhet të dëshmojë aftësi dhe shkathtësi për 

sistematizimin e të dhënave,  analizën dhe interpretimin e rezultateve të punës hulumtuese, të 

cilat, së bashku me shpjegimet përkatëse i inkorporon në tekstin përfundimtar të dorëshkrimit 

të tij/saj të tezës së masterit.  

 

 

 

3. ETIKA HULUMTUESE DHE PLAGJIARIZMI 

 

Etika e hulumtimit është parim themelor dhe shumë i rëndësishëm në hulumtimet 

metodologjike të nivelit master. Në Kolegjin Dardania etika e hulumtimit konsiderohet kusht 

elementar dhe mirret kriter parësor i vlerësimit e autorësisë së dorëshkrimit.  

Prandaj, në hulumtime rëndësi e veçantë duhet t’i kushtohet edhe procedurave etike, sepse 

anashkalimi i qëllimshëm apo i rastësishëm i etikës së hulumtimit padyshim ҫonë në 

plagjiarizëm. Hulumtimet ndërmirren me qëllim të zbardhjes së ndonjë problemi studimor, dhe 

si të tilla ato nuk mund të kontrollohen plotësisht. Ato kryhen në mjedise të ndryshme 

shoqërore dhe hapësinore, prandaj, është me rëndësi që studentët e studimeve master të 

respektojnë plotësisht standardet e etikës profesionale, jo vetëm kur ushtrojnë në sallat e 

kolegjit por gjithësesi edhe në mjedisin ku kryhet hulumtimi studimor. 

Plagjiatura është njëra ndër format e mashtrimit akademik. Studentët e studimeve të nivelit 

master duhet ta mënjanojnë tërësisht plagjiaturën në punën e tyre gjatë studimeve.  

Plagjiatura manifestohet në shumë forma. Njëra ndër format më të shpeshta është rasti kur 

studenti/ja nuk thirret në burimin adekuat dhe duke e integruar tekstin e huaj në dorëshkrimin e 

tij, pa lejen e autorit. Formë tjetër është kur përdoren citimet nga një tekst i shkruar prap pa 

lejen e autorit. Poashtu, plagjiaturë është edhe vetëm kur përvetësohen idetë e autorëve tjerë 

dhe të njëjtat i shpreh në dorëshkrim sikur të ishin shprehje (mendime) të tij/saj dhe duke mos 

u thirrur në burimin adekuat. Në Kolegjin Dardania të gjitha format e mësipërme të 

plagjiarizmit ndëshkohen rëndë, prandaj me të drejt Kolegji Dardania u kërkon studentëve të 

nivelit master që t’i shmangen ҫfarëdo forme të plagjiarizmit, sepse në metodologjinë e 

hulumtimeve shkencore parashihen rrugë e ecuri shkencore të cilat iu mundësojnë studentëve 

shfrytëzimin e materialeve, ideve, rezultateve respektibile të autorëve relevant, duke iu referuar 

burimit të secilës ide që ata përdorin në punën e tyre. 



 
9 

 

Poashtu edhe kompilacioni i teksteve të autorëve të ndryshëm dhe integrimi në dorëshkrim 

pa ndonjë kriter apo ndërhyrje autoriale, konsiderohet mashtrim. Kompilacioni i referohet 

rrjeshtimit të njëpasnjëshëm të mendimeve, ideve dhe rezultateve të hulumtimit nga burime të 

ndryshme, pa ndonjë ndërhyrje me mendime të vetë studentit, ndonëse citohen në mënyrë të 

drejt burimet e shfrytëzuara në aspektin metodologjik. Kjo nuk konsiderohet në kuptimin 

burimor si plagjiaturë por as nuk preferohet të përdoret si dukuri, sepse në fund punimi nuk 

konsiderohet autorial. Në raste të tilla paraqiten pengesa dhe vështirësi në identifikimin e 

kontributit të mirëfilltë të studentit në hulumtim.  

 

 

3.1 Struktura e preferuar e një hulumtimi: 

 

Një ecuri standarde e hulumtimit preferohet të fillojë me abstraktin, fjalët kyҫe dhe në 

vazhdim të pasohet me shqyrtimin e literaturës, identifikimin e problemit të studimit dhe 

formulimin e qëllimit të hulumtimit, pyetja/pyetjet e hulumtimit, hipoteza/hipotezat e 

hulumtimit, metodologjia e hulumtimit (natyra e hulumtimit, bie fjala: cilësor, sasior, mikst), 

Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit, Popullacioni dhe mostra/kampioni, dhe 

dinamika e hulumtimit në të cilën në mënyrë taksative renditen fazat e punës nga 

projektpropozimi e deri te finalizimi i dorëshkrimit të tezes master.  

  

Punimi i  masterit është punë individuale e studentit e cila i mundëson atij që: 

• të thellohet në lëmin/fushën e zgjedhur dhe njëkohësisht të zgjerojë dituritë e tij 

akademike; 

• të zhvillojë kulturën e kërkimit dhe të konsultimit të burimeve relevante të publicistikës 

akademike; 

• të demonstrojnë shkathtësi në përpilimin e projektit ideor dhe detal/final hulumues; 

• të tregojnë aftësi dhe përvojë në hartimin e instrumenteve për grumbullimin e të dhënave 

nga terreni; 

• të demonstrojë shkathtësi në mbledhjen dhe grumbullimin e të dhënave; 

• të tregojë shkathtësi dhe aftësi për të përpunuar dhe analizuar në mënyrë kritike të dhënat 

empirike; 
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• të demonstrojnë shkathtësi për bartjen e rezultateve në dorëshkrim, duke u shërbyer me 

pasqyrime grafike (histogramë, pitogramë, grafikone etj.); 

• të demonstrojë shkathtësi për nxjerrjen e përfundimeve bazuar në ecuritë e përllogaritjeve 

të ndryshme statistikore të rezultateve të hulumtimit,  

• të demonstrojnë aftësi në të shkruarit akademik dhe në të prezentuarit gojor të punës së tij 

akademike; 

• Të dëshmojë shkathtësi në të shkruar akademik si dhe në të referuarit/shprehurit gojorë. 

 

 

Teza e masterit punohet individualisht nga studenti dhe konsiderohet kontribut origjinal i 

dijes së tij. Për tezë masteri kandidati orientohet individualisht me kërkesë me shkrim dhe 

arsyetim përkatës për temën e zegjedhur. Studenti/kandidati ka parasysh që titulli i propozuar 

të mos jetë tepër i gjerë e as tepër i ngushtë si dhe vet tema e zgjedhur nga fusha konkrete e 

studimit të mos jetë elaboruar para tij nga autorë të ndryshëm perkatësisht se tema nuk është 

përsëritje e punës së bërë më herët nga autorë tjerë, se tema e propozuar është  temë e re dhe 

mbështetur në literaturë relevante jo më të vjetër se dhjetë vjet.  

Në kuadër të shqyrtimit të literaturës, studenti duhet të shqyrtojë burime në gjuhën amtare 

(shqipe) dhe në gjuhën angleze apo ndonjë gjuhë tjetër botërore (frenga, gjermane etj.) 

varësisht nga aftësitë gjuhësore të studemtit/kandidatit/tës. Pjesë e literaturës duhet të jetë edhe 

konsultimi i tezave të punimeve master si dhe ato të doktoratës në fushën e caktuar, për të i 

ikur përsëritjeve eventuale në dorëshkrimin final.  

 

Në dorëshkrimin e versionit përfundimtar, teza e masterit duhet të kenë të shkruar 

përmbledhjen/abstraktin në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze.  

 

Pasi që kandidati ta përfundojë dorëshkrimin e tij, sipas udhëzimeve të këtij doracaku dhe 

sipas udhëzimeve të mësimdhënësit mentor si dhe në mbështetje të Rregullores për studimet 

master, versioni përfundimtar i dorëshkrimit të tezës së masterit dorëzohet në 4 (katër) kopje në 

shërbimin e studentëve master për vlerësimin final. 
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4. PROCEDURAT DHE ECURITË E PËRGJITHSHME TË REALIZIMIT TË 

TEZËS MASTER 

 

4.1 Origjinaliteti i punimit master 

 

Teza e masterit duhet të jetë kontribut origjinal i dijes së studentit, duke filluar nga titulli, 

struktura e punimit, metodologjia kërkimore, analiza e rezultateve e deri te përfundimet dhe 

konkluzionet përkatëse. Lista e literaturës poashtu, duhet të jetë unike dhe në harmoni me 

rregullat e metodologjisë bashkëkohore. Studenti/ja mbanë përgjegjësi etike, autoriale e ligjore 

për tezën e tij/saj të masterit.  

 

4.1.1 Mentori dhe mentorimi - Ҫdo student/e duhet të ketë mentorin e tij/saj. Studentit i 

caktohet mentori me kërkesën e tij, vullnetarisht dhe pa imponime, varësisht nga kriteret e 

përcaktuara me këtë udhëzues. Mentori/ja duhet të ketë titullin, së paku profesor asistent për të 

pasur të drejtë të mentorojë. Parimisht, mentori duhet të posedojë përvojë akademike në 

udhëheqjen e studentëve në punimet master, të jetë nga radha e mësimdhënësve të fakuktetit 

përkatës, të ketë publikime shkencore nga fusha e tij e ekspertizës si dhe nga fusha e tezës së 

masterit të kandidatit. Mentori e ndihmon dhe e udhëheq studentin/tën në punën e tij/saj. 

Mentorimi fillon pas pranimit të projektpropozimit të studentit/ës për tezë të masterit, dhe 

miratimit në Këshillin e fakultetit. Në rastet kur natyra e tezës së masterit ka karakter shumë 

faktorial dhe problemi konsiderohet ndërfushor, kandidatit mund t’i caktohet edhe një 

bashkëmentor. 

 

4.1.2 Konsultimet - Studenti/ja preferohet të ketë konsultime të rregullta me mentorin e 

tij/saj. Magjithatë, dinamika e konsultimeve caktohet varësisht nga dinamika e punës së 

studentit/studentës. Kandidati pas konsultimeve fillestare e vazhdon punën e tij në mënyrë të 

pavarur. Puna e pavarur e studentit/studentës nuk preferohet të zgjas shumë, dhe pastaj 

dorëshkrimin e tij të ia dërgojë për konsultim mentorit të tij, sepse konsultimet e mentorit 

konsiderohen kryciale në përcjelljen në hap të punës së studentit/ës. Sygjerimet e mentorit 

duhet të jenë pikë referuese për punën e pavarur të studentit/ës. Udhëzimet e mentorit janë të 

domosdoshme duke filluar nga projektpropozimi ideor e sistematikisht gjatë të gjitha fazave të 
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punës deri te finalizimi i dorëshkrimit të tezës master të kandidatit, sepse gabimi në detajet e 

vogla mund të shpjerë në gabime të mëdha. Kur mentori pranon të mentorojë kandidatin/ën e 

tij/saj atëherë konsultimet janë obligim deontologjik i mentorit, i cili programon kohën e tij dhe 

orarin e konsultimeve me studentin/tën dhe të njëjtin e kupton si obligim pune. Orari i 

konsultimeve harmonizohet bashkërisht me studentin/tën, duke i respektuar obligimet 

reciproke. 

 

4.1.3 Komisioni për vlerësimin e tezës - Këshilli i Fakultetit e ka emëruar komisionin prej 

tre anëtarësh për secilën tezë të masterit me rastin e miratimit të projektpropozimit dhe 

mentorit për propozimin përkatës. Mentori i tezës master është njëri nga tre anëtarët e 

komisionit. Këshilli i fakultetit e ka pasur parasysh se anëtarët e komisionit janë mësimdhënës 

meritor nga fusha përkatëse e hulumtimit të propozuar, kanë përvojë dhe janë dëshmuar në 

veprimtarinë kërkimore të fushës nga e cila rezulton edhe teza e propozuar e masterit të 

kandidatit/ës. Tezat master, varësisht nga fusha e studimit, sygjerohet që mentori dhe një anëtar 

i komisionit të jetë nga fusha e ngushtë e studimit, përderisa anëtari i tretë i komisionit mund të 

jetë nga fusha e metodologjisë së punës kërkimore shkencore ose i fushave të përafërta. 

Mentori organizon seancat në rastet kur komisioni dhe kandidati e shqyrtojnë progresin e 

arritur.   

 

4.1.4 Vlerësimi - Dorëshkrimi i tezës së masterit në formën përfundimtare i dorëzohet 

mentorit të studentit/ës. Dorëshkrimi duhet të jetë e përgatitur konform kërkesave të 

metodologjisë bashkëkohore të kërkimit dhe sipas udhëzimeve të parapara me këtë udhëzues. 

Dorëshkrimi i kompletuar përfundimisht rishikohet nga mentori, i cili e ka të drejtën për 

ofrimin e sygjerimeve dhe plotësimeve eventuale, para se dorëshkrimi të iu dorëzohet 

anëtarëve të komisionit për vlerësim. Pas konfirmimit nga mentori, dorëshkrimi përfundimtar 

iu dorëzohet anëtarëve të komisionit. Nëse anëtarët e komisionit kanë komente, atëherë 

kandidati duhet t’i bëjë korrigjimet dhe plotësimet e nevojshme dhe pasi ta ristrukturojë 

dorëshkrimin e tezës së masterit, dorëshkrimin (tezën)  e rishikuar ua dorëzon anëtarëve të 

komisionit. Secili anëtar i komisionit është i obliguar të jetë pjesë aktive e përpilimit të raportit 

vlerësues duke e plotësuar njëkohësisht edhe formularin e veçantë të vlerësimit. Formularët 

individual të vlerësimit mbeten pjesë integrale e raportit të vlerësimit. Përfundimisht, raporti i 
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dërgohet Këshillit të Fakultetit, i cili e miraton raportin. Në rastet kur nuk ka pajtueshmëri 

midis anëtarëve të komisionit rreth plotësimit të kritereve minimale, Këshilli i Fakultetit mund 

t’a angazhojë një anëtar të katërt, i cili do të përgatis raport të veҫantë me shkrim për Këshillin 

e Fakultetit, mbi bazën e të cilit Këshilli i Fakultetit merr vendimi përfundimtar. 

 

4.1.5 Diskutimi publik - Pas aprovimit të raportit të vlerësimit nga Këshilli i Fakultetit, teza 

bashkë me raportin e vlerësimit për një periudhë dyjavore (15 ditë) lansohet për diskutim 

publik. Gjatë periudhës dyjavore teza e masterit bashkë me formularët individual të vlerësimit, 

në formë fizike është në dispozicion të tërë stafit akademik të Kolegjit Dardania, ndërsa i njëjti 

material stafit akademik iu liferohet edhe në formën elektronike. Gjatë periudhës kur teza 

bashkë me raportin e vlerësimit qëndron në diskutim publik, secili anëtar i stafit akademik ka 

mundësi të reflektojë dhe të dërgojë komentet eventuale (feedback) komisionit të vlerësimit.   

Pas përmbylljes së diskutimit publik, komisioni i rishqyrton sygjerimet eventuale dhe të 

njëjtat i integron në raportin përfundimtar. Raporti përfundimtar dorëzohet në Këshillin e  

Fakultetit për shqyrtim. Këshilli i Fakultetit e miraton përfundimisht raportin e vlerësimit dhe e 

cakton komisionin para të cilit kandidati e bënë mbrojtjen publike. Përbërja e komisionit për 

mbrojtje publike mbetet e njëjtë me përbërjen e komisionit të vlerësimit. 

 

4.1.6 Mbrojtja - Studentit i caktohet afati i mbrojtjes publike të tezës së masterit jo më gjatë 

se shtatë ditë kalendarike pas miratimit të Raportit të komisionit të vlerësimit nga Këshilli i 

Fakultetit. Mbrojtja e punimit të masterit bëhet para komisionit të miratuar nga Këshilli i 

Fakultetit. Seanca e mbrojtjes së tezës master të kandidatit është e hapur për publikun. 

 

4.1.7 Ecuria e punës gjatë mbrojtjës publike - Seancën e mbrojtjes e udhëheq kryetari i 

komisionit për mbrojtje. Kryetari i komisionit i prezenton anëtarët e komisionit, studentin dhe 

titullin e tezës së masterit të cilën studenti/ja e ka punuar. Kryetari në vazhdim i njofton të 

pranishmit për shkyqjen e celularëve dhe e paraqet shkurtimisht rrjedhën e seancës. Pas hapjes 

dhe përshkrimit të rrjedhës së seancës për mbrojtjen e tezës së masterit, fillimisht mentori i 

temës merr fjalën dhe paraqet para auditorit shkrurtimisht pjesë nga raporti i vlerësimit. Pas 

fjalës së mentorit, fjala kalon te studenti të cilit i vëhet në dispozicion koha prej afërsisht 30 

minutash për t’a paraqitur ekspozenë në të cilën i prezenton disa nga rezultatet më të 
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rëndësishme të hulumtimit të tij. Pas prezantimit, kryetari i komisionit ia jep fjalën anëtarit të 

komisonit të parashtrojë pyetjet për kandidatin/ën. Pyetjet duhet të jenë të ndërlidhura 

drejtpërdrejt me përmbajtjen e punimit të kandidatit/ës. Studentit/ës i jipet koha e nevojshme 

që të përgatis përgjigjjet në pyetjet e parashtruara dhe në vazhdim të përgjigjet në pyetjet e 

bëra. Pas kësaj, kryetari i komisionit kandidatit/ës ia parashtron pyetjet e tij, të cilat ndërlidhen 

me aspekte të përrmbajtjes të tezës së masterit. Në vazhdim studenti/ja e ka të drejtën e 

përgatitjes së përgjigjjeve në pyetjet e parashtruara dhe ofrimit të përgjigjjeve në pyetjet e 

shtruara. Në fund, kryetari i komisionit ia jep fjalën mentorit të kandidatit/ës për pyetje dhe 

komente eventuale. Pas marrjes së përgjigjjeve nga kandidati/ja, kryetari i drejtohet pjesëtarëve 

të pranishëm për pytjet të cilat ata mund t’i parashtrojnë kandidatit/ës për përmbajtjen e tezës 

së tij/saj të masterit. Kandidati ka të drejtë të kërkojë pak kohë në mënyrë që t’i përgatisë 

përgjigjjet dhe të përgjigjet në pyetjet e shtruara. Anëtarët e komisionit i dëgjojnë përgjigjjet 

dhe kur është e nevojshme ofrojnë komentet e duhura për to. 

 

4.1.8 Tërheqja e përkohshme e komisionit nga seanca për marrjen e vendimit për 

vlerësimin përfundimtar: Pas dëgjimit të përgjigjjeve të kandidatit/ës në pyetjet e 

parashtruara, komisioni tërhiqet përkohësisht nga seanca për konsultim, dhe për të diskutuar 

për përgjigjjet dhe për të marrur vendimin përfundimtar përkitazi me punimin e shkruar të 

kandidatit/ës, përgjigjjet e kandidatit/ës në seancën e mbrojtjes dhe suksesin e kandidatit/ës 

gjatë studimeve të masterit. Komsioni pasi të arrijë pajtueshmëri për vlerësimin përfundimtar, 

kthehet në seancë dhe kandidatit/ës dhe të pranishmëve në mënyrë solemne (duke u ngitur në 

këmbë) kryetari i komisionit e kumton  rezultatin përfundimtar. Pas kumtimit të vendimit, 

kryetari e shpallë të përfunduar seancën për mbrojtjen e tezës së masterit. Pas seancës së 

mbrojtjes, të gjitha tezat publikohen në mënyrë elektronike në web faqen e Kolegjit Dardania, 

ndërsa kopja fizike vendoset në bibliotekën e Kolegjit Dardania. 

 

4.1.9 Korniza kohore - Procesi i përfundimit të tezës master rregullohet edhe me 

Rregulloren përkatëse të studimeve të masterit. Ecuria është si më vijim: 

• Teza master duhet të realizohet brenda 12 muajve nga dita kur Këshilli i Fakultetit 

miraton propozimin e projektit, e emëron mentorin dhe e cakton përbërjen e komisionit të 
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vlerësimit. Koha në dispozicion konsiderohet e mjaftueshme duke e llogaritur kohën prej 

miratimit e deri në ditën kur studenti/ja mbron publikisht tezën master; 

• Studenti/ja e arrinë të drejtën që të paraqes projektpropozimin me shkrim (të hulumtimit) 

vetëm pasi të kenë përfunduar të gjitha kurset e parapara me planin e studimeve të nivelit 

master.  

• Vlerësimi i dorëshkrimit të tezës master nga komisioni i vlerësimit duhet të përfundohet 

brenda 1 muaji, pasi që studenti/ja të ketë dorëzuar zyrtarisht kërkesën për vlerësim bashkë me 

dorëshkrimin e tezës; 

• Diskutimit publik për dorëshkrimin e tezës së masterit bashkë me Raportin e vlerësimit 

zgjatë 15 ditë kalendarike; 

• Data e mbrojtjes publike të temës master duhet të caktohet jo më largë se 7 (shtatë) ditë 

kalendarike pas miratimit të Raportit dhe pas përfundimit të fazës së diskutimit publik nga 

Këshilli i Fakultetit; 

• Data e mbrojtjes publike caktohet nga komisioni i vlerësimit në bashkëpunim me 

kandidatin/ën, dhe e njëjta duhet të shpallet edhe në web-faqen e Kolegjit Dardania; 

• Në rast se studentët nuk arrijnë të përfundojnë procesin e tezës brenda periudhës 12 

mujore pas datës së miratimit të projektpropozimit, kandidati/ja ka të drejtë të parashtrojë 

kërkesë me shkrim në të cilën eleborohen arsyet që e kanë pamundësuar përfundimin e 

dorëshkrimit në afatin e caktuar dhe të kërkojë nga Këshilli i Fakultetit të marrë miratimin për 

një zgjatje prej 6 muajsh; 

• Në rastet kur studenti/studentja nuk arrinë që ta përfundojë dorëshkrimin e tezës master 

edhe në afatin shtesë prej gjashtë muajsh, ai duhet të rifillojë procedurën për lejimin e punimit 

të një teze të re të punimit master, gjegjësisht të rikthej statusin e studentit të rregullt në pajtim 

me nenet përkatëse të statutit të Kolegjit Dardania. 

4.1.10 Formati - Shtypja e tezave të masterit duhet të bëhet në të dy anët e fletës A4. 

Punimi duhet të jetë i shkruar duke përdorur fontin Times New Roman,  me madhësi 12. 

Hapësira mes rreshtash duhet të jetë 1.5 në të gjithë dokumentin. Detajet tjera të formatimit 

janë paraqitur në dokumentin "Modeli i shkrimit të tezës master". 
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4.2 Përshkrimi i notave / standardeve 

 

Dorëshkrimi i dorëzuar nga studenti bëhet pas aprovimit nga mentori i tij. Në vijim do të 

përshkruajmë ecurinë e vlerësimit të dorëshkrimit të punimit të dorëzuar të masterit nga 

studenti/ja, i cili duhet të shërbejë si pikë referuese për notimin e përgjithshëm në të gjitha 

fakultetet e Kolegjit Dardania. Në procesin e vlerësimit të dorëshkrimit final në notën finale 

duhet të respektohen tre kritere themeore:  

• nota mesatare gjatë studimeve, sipas rregullores së studimeve themelore; 

• nota për dorëshkrimin final të temës së diplomës dhe  

• nota për aftësitë prezantuese të aspektit teorik dhe empirik të dorëshkrimit. 

  

4.2.1 Kriteret për vlerësimin numerikisht janë si në vijim: 

 

Nota 5 (pamjaftueshëm). Me notën 5 vlerësohet studimi për të cilin komisioni i vlerësimit 

konstaton se dorëshkrimi i tezës master nuk i përmbushë parimet themelore etike. Tema e 

studiuar e masterit nuk është punuar me seriozitetin e duhur dhe sfondi teorik dhe empirik nuk 

është i lidhur me problemin që është objekt studimi. Punimi nuk disponon të dhëna të 

mjaftueshme për studimin dhe prezantimi e gjetjeve si dhe nuk lidhen drejt pyetjet kërkimore 

me problemin që studiohet. Gjuha e shkruar nuk i përmbahet rekomandimeve dhe standardeve 

të shkrimit akademik. 

 

Nota 6 (mjaftueshëm). Me notën 6 vlerësohet studimi i cili i plotëson kërkesat minimale 

për temën e Diplomës të nivelit master në Kolegjin Dardania sipas programit të fakultetit 

përkatës. Sfondi i studimit është pjesërisht i pranueshëm, ndonëse është dashur të bëhet më 

shumë. Qëllimi i studimit në pjesën e hyrjes është trajtuar pjesërisht. Megjithatë, lidhjet me 

teoritë dhe kërkimet e mëparshme, si dhe me praktikat nga fusha përkatëse janë anashkaluar 

krejtësisht ose të njëjtat nuk janë shpjeguar mjaftueshëm. Teoritë dhe studimet e përmbledhura 

janë të lidhura dobët me problemin e hulumtimit. Aplikimi i metodave, teknikave dhe 

instrumenteve të hulumtimit është i pamjaftueshëm ose jokonsistent. Prezantimi i rezultateve 

është bërë sipërfaqësisht apo është paraqitur në formë liste. Punimi ka mangësi dhe 

mospërputhje në rezultate dhe përfundime. Diskutimi është i pamjaftueshëm dhe kandidati/ja 
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nuk ka arritur me sukses që të bëjë interpretimin e duhur për të arritur në përgjithësimin e 

gjetjeve. Gjuha është mjaft e varfër, ndonëse hetohet përpjekja që të respektohen standardet e 

shkrimit akademik. 

 

Nota 7 (kënaqshëm). Me notën 7 komisioni e vlerëson dorëshkrimin e tezës master kur 

tema është e zakonshme, arsyetimet mbi temën dhe fokusimi në temë ekzistojnë por ato janë 

bërë shkurtimisht dhe në mënyrë sipërfaqësore. Nuk janë prezantuar mjaftueshëm teoritë 

përkatëse dhe rezultatet e hulumtimit janë prezantuar shkurtimisht në mënyrë mekanike. Sfondi 

i paraqitur si tërësi është bërë sipas rastit të literaturës së hulumtuar, ose shumë gjerë kur ka 

pasur burime të bollshme, ose shumë i ngushtë kur nuk janë hasur burime të shkruara. Autori/ja 

i/e dorshkrimit të tezës së masterit ka bërë përpjekje të ndërlidhë aspektet fillestare 

metodologjike të studimit, si: objekti i studimit, qëllimi i objektivave të studimit etj. me 

njohuritë e mëparshme teorike, por nuk ka pasur sukses të mjaftueshëm. Disa nga elementet e 

qëllimit të hulumtimit janë relativisht dobët të lidhura me sfondin teorik, ose të njëjtat nuk 

merren parasysh sa duhet në analizimin e rezultateve të hulumtimit. Metodat, teknikat dhe 

instrumentet e hulumtimit kanë mangësi të konsiderueshme dhe nuk iu përmbahen gjithaq 

metodologjisë kërkimore-shkencore. Rezultatet janë paraqitur në formë të njëtrajtshme (sipas 

një formule të njëjtë). Lidhja me kontekstin teorik është prezente por e njëjta mbetet modeste. 

Interpretimi i rezultateve tregon një lidhje të pikënisjes së studimit me rezultatet e mëhershme. 

Gjuha është e kënaqshme, ndonëse ka pasur vend që të respektohen më shumë standardet e 

shkrimit akademik. 

 

Nota 8 (mirë). Me notën 8 nga komisioni vlerësohet dorëshkrimi i tezës master i cili i 

kushton rëndësinë e duhur temës së zgjedhur dhe tema është e arsyetuar mirë e qartë. Sfondi 

teorik i studimit të tezës së masterit është prezantuar mirë. Kandidati/ja ka bërë hulumtimin e 

literaturës së domosdoshme si dhe ka konsultuar për hulumtimet e mëparshme në fushën që 

përkon me problemin e tij të studimit. Literatura e zgjedhur është aktuale dhe relevante për 

problemet e hulumtimit. Literatura në gjuhën amtare të studentit/ës si dhe literatura në gjuhë të 

huaj është përdorur si një pjesë thelbësore e shqyrtimit të literaturës për problemin e zgjedhur 

të studimit. Sfondi teorik i tezës së masterit është shtjelluar mirë dhe lidhja me problemin 

hulumtues është demonstruar por jo në masën e duhur dhe jo në detaje. Zgjedhja e metodave, 
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teknikave dhe instrumenteve (cilësore apo sasiore) të hulumtimit është justifikuar më mirë që 

tregon se kandidati/ja ka njohuri solide të metodologjisë së hulumtimit. Analiza dhe 

interpretimi i rezultateve të hulumtimit është i një niveli të mjaft të mirë. Diskutimi i gjetjeve 

dhe përfundimet në dorëshkrim janë dhënë por hetohet një përpjekje për të arritur një ballans 

kuantitativ midis trajtimit teorik dhe gjetjeve empirike të studimit. Gjuha është e mirë dhe 

respektohen mjaftueshëm standardet e shkrimit akademik. 

 

Nota 9 (shumë mirë). Me notën 9 nga komisioni vlerësohet dorëshkrimi i punimit të tezës 

master i cili trajton një temë të re, të rëndësishme, aktuale dhe interesante. Kandidati/ja ia ka 

dalur me sukses që temën e tij/saj të punimit të diplomës master të zhvillojë në mënyrë të 

pavarur. Sfondi teorik dhe pikat nismëtare të studimit demonstrojnë njohje shumë të mirë të 

teorisë. Problemi i hulumtimit është përshkruar saktësisht, është arsyetuar mjaft mirë dhe 

kandidati/ja ia ka dalur që me sukses të bëjë lidhjen e sfondit teorik me atë empirik. Literatura 

në gjuhën amtare si dhe literatura në gjuhë të huaj është e begatë dhe është përdorur në mënyrë 

të drejt. Zgjedhja e metodave, teknikave dhe instrumenteve të hulumtimit janë përzgjedhur 

drejt dhe arsyetimet e ofruara nga kandidati/ja demonstrojnë njohuri shumë të mira të 

metodologjisë kërkimore. Grumbullimi i të dhënave nga terreni si dhe ecuritë metodologjike që 

janë aplikuar me rastin e analizës së të dhënave dëshmojnë  aftësi analitike të kandidatit/ës që 

udhëzojnë në vlefshmërinë e gjetjeve dhe zbardhjen e suksesshme të qëllimit të hulumtimit. 

Diskutimi i rezultateve, nxjerrja e përfundimeve dhe rekomandimeve është bërë në mënyrë 

logjike dhe është i justifikuar dhe i kontribuon hulumtimit si tërësi. Gjuha dhe struktura e tezës 

janë koherente dhe të një niveli të lartë. 

 

Nota 10 (shkëlqyeshëm). Me notën 10 nga komisioni përkatës vlerësohet dorëshkrimi i 

tezës master i cili shquhet për vlerat më të larta kërkimore dhe i cili dëshmon se kandidati/ja ka 

arritur që me sukses të jashtëzakonshëm t’a trajtojë tezën e tij/saj të masterit në të gjitha 

aspektet e kërkuara. Dorëshkrimi ka vlerë të lartë dhe studimi është shumë i rëndësishëm. 

Tema tregon se kandidati/ja gjatë punës së tij/saj është familjarizuar mjaft thellë me natyrën e 

problemit që e trajton, ka listuar literaturë të gjërë në gjuhën amtare dhe në gjuhë të huaj. Në 

punim janë shqyrtuar majftueshëm burimet teorike dhe hulumtimet aktuale të fushës. Studimi 

është punuar me përkushtim dhe në mbështetje të metodologjisë bashkëkohore hulumtuese. 
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Dorëshkrimi shquhet për të menduarit e pavarur, mendimin kritik dhe mjaft deduktiv. 

Dorëshkrimi përmbush plotësisht fushat e kritereve të vlerësimit si më poshtë:  

• Strukturon drejt dhe sintetizon efektshëm teorinë nga hulumtimet të mëhershme të fushës 

dhe arrinë që me sukses të projektojë përspektiva të reja; 

• Dëshmon aktualitet, rëndësi dhe inovacion në trajtimin teorik dhe dëshmon qartë qëllimin 

e hulumtimit; 

• Ёshtë i fokusuar në aspektet kryciale, duke i trajtuar ato në mënyrë mjeshtërore; 

• Metodologjia e punës kërkimore duke filluar nga objekti dhe qëllimi i hulumtimit, 

parashtrimi i pyetjeve dhe hipotezave të hulumtimit, zgjedhjes së metodave, teknikave dhe 

instrumenteve të hulumtimit, popullacioni dhe mostra e hulumtimit janë bërë mjaft mirë; 

• Grumbullimi, përpunimi, analiza dhe vlerësimi i të dhënave janë bërë me efektivitet të 

lartë; 

• Përmbledhja deduktive e të dhënave, diskutimi, nxjerrja e përfundimeve dhe ofrimi i 

rekomandimeve nga kandidati/ja dëshmon aftësi të larta analitike dhe konkluduese; 

• Dorëshkrimi dëshmon se autori ka bërë studim analitik dhe hulumtim empirik origjinal 

dhe ia ka dalur që me sukses të zbardh temën e studiuar; 

• Ana ilustrative dhe paraqitjet grafike bashkë me përllogaritjet statistikore janë bërë mjaft 

mirë dhe të njëjtat ia shtojnë vlerën tezës së masterit të kandidatit/ës. 
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4.3 Formulari i vlerësimit të tezës master 

 

Formulari duhet të plotësohet individualisht dhe në mënyrë të pavaruar nga kryetari i 

komsionit dhe anëtarët e komisionit të vlerësimit. Vlerësimet paraprake mund të jenë të 

ndryshme por për vlerësimin përfundimtarë nga kryetari dhe anëtarët e komisionit kërkohet që 

të dakordohen për një notë të përbashkët përfundimtare. Nota përfundimtare evidentohet në 

procesverbalin e seancës për mbrojtjen publike të tezës së punimit master. Ky formular i 

vlerësimit paraprak dorëzohet së bashku me raportin e vlerësimit në shërbimin e studimeve 

master, të cilat i bashkëngjiten raportit final të vlerësimit. 

 

Emri i autorit (të tezës master):_________________________________________________ 

 

Titulli i tezës: ______________________________________________________________ 

                       ______________________________________________________________  

 

Fakulteti:  _________________________________________________________________  

 

Mentori/mbikëqyrësi i tezës:___________________________________________________ 

 

Kriteret e vlerësimit     5    6   7   8   9   10 

1. 

Shqyrtimi i literaturës dhe konceptimi teorik i 

objektit të studimit të temës së zgjedhur për 

tezë të punimit master. 

 

 

     

2. 
Përdorimi i literaturës dhe aftësitë analitike e 

përmbledhëse të burimeve teorike. 

 

 

     

3. 
Definimi i objektit, qëllimit, objektivave, 

pyetjes/jeve dhe hipotezës/zave të hulumtimit.  

      

4 
Metodat, teknikat dhe instrumentet e 

grumbullimit të të dhënave të hulumtimit. 

      

5. 
Përpunimi dhe analiza induktive/deduktive e 

logjike e të dhënave. 

      

6. 

Formulimi i përgjigjjeve në pyetjet e 

hulumtimit, vërtetimi i hipotezës/tezave të 

hulumtimit dhe interpretimi i rezultateve 

bashkë me diskutimin, përfundimet dhe 

rekomandimet. 
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6

7. 

Gjuha e përdorur dhe respektimi i standardeve 

të  shkrimit akademik si dhe koherenca 

strukturore e fjalive. 

      

Tezat master notohen në shkallën 5-10 (5 = Dështon, 6 = Mjaftueshëm, 7 = Kënaqshëm, 8 = Mirë,  

9 = Shumë mirë, 10 = Shkëlqyeshëm).  

 

 

Arsyeshmëria e vlerësimit të mësipërm dhe komentet: 
 

 

 

 

 

Nota finale: __________   /     ________________________________________________ 

                   (Numërikisht)                                             (Me shkronja) 

 

Prishtinë,  _________________________ 

                  (Shënohet dita, muaji dhe viti)           

 

Kryetari /anëtarit i komisionit:  __________________________ 

                                                                        (Nënshkrimi ) 

Kryetari/anëtari i komisionit:________________________________________________ 

                                           (Emri dhe mbiemri shkruhet i plotë dhe me shkronja të mëdha:     

 

Titulli/ Pozita:_____________________________________________________________ 

                         (Titulli/thirrja akademike dhe pozita në komisionin e vlerësimit) 
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5. Kërkesë për lejimin e punimit të diplomës master 

 

 

 

 

Departamenti/programi i studimeve 

master: 

 

 

 

Tema: 

 

 

 

Emri/Emri i prindit dhe mbiemri i 

kandidatit: 

 

 

Adresa e përhershme:  

Nr. telefonit: 

E-mail: 

 

Profesori që është konsultuar gjatë 

përgatitjes së propozimit: 

 

 

Lëmi 

 

 

Adresa e përhershme:  

Nr. telefonit: 

E-mail: 

 

Nënshkrimi i profesorit:  

Data:  

Nënshkrimi i studentit:  

 

Vërejtje: Kërkesa e nënshkruar nga studenti dhe profesori i propozuar për mentor të dorëzohet në 3 

kopje në administratë. Kërkesa plotësohet me kompjuter, përdoret fonti Times New Roman, madhësia e 

shkronjave 12, hapsira mes rreshtave 1.5. Kësaj kërkese i bashkangjitet pasqyra e notave dhe biografia e 

kandidatit. 
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Titulli i tezës: 

 

 

 

 

 

Abstrakti + Fjalët kyçe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyrja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtimi i literaturës: 
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Definimi i problemit, qëllimi i hulumtimit, pyetjet dhe hipotezat e hulumtimit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologjia e hulumtimit, metodat, teknikat dhe instrumentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popullacioni dhe mostra e hulumtimit: 

 

 

 

 

 

 

Rezultatet e pritura të hulumtimit: 

 

 

 

 

 

 

Dinamika e hulumtimit (Shtrirja në kohë e realizimit të hulumtimit: 

 

 

 

 

Referencat bibliografike: 
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SHTOJCË:  

 

Cilësitë e projektpropozimit: Projektpropozimi i temës për punim diplome realizohet nga 

studenti në mënyrë individuale dhe të parur në të cilën e trajton një çështje a problem nga fusha 

përkatëse e studimit e cila paraqitet pas përfundimit të të gjitha provimeve dhe obligimeve tjera 

të parapara me planin dhe programin e studimeve te nivelit MA. 

Pas lejimit të projektpropozimit, caktimit të mentorit dhe të komisionit nga Këshilli i Fakultetit 

studenti/ja e harton punimin e tezës master. 

Punimi i shkruar në kuadër të programit master duhet të jetë origjinal dhe të ketë kontribut të 

vlefshëm shkencor. Kjo detyrë bazohet në standardet e ofruara në udhëzuesin e punimeve master 

duke respektuar në mënyrë rigoroze standardet e metodologjisë kërkimore shkencore, mënyrës së 

prezantimit dhe etikës së kërkimit.  

 

Punimi përfundimtarë i tezës së masterit duhet të jetë punë orgjinale 

 

➢ Një kandidat/e nuk lejohet të paraqes si punim për diplomën master ndonjë punim të tij 

që e ka paraqitur për gradë tjetër në këtë kolegj ose në ndonjë institucion tjeter të arsimit 

të lartë. 

Kaditatit/ës nuk i ndalohet të përfshijë pjesë të punës së tij të mëherëshme nëse ai/ajo i 

përmbahet rregullave të metodologjisë bashkëkohore dhe tregon qartë se cila pjesë e 

punës së tij të mëherëshme është përdorur më parë duke u thirrur në burimin e sakt. 

 

➢ Plagjiatura përfshinë përdorimin e ideve, teksteve dhe të fjalëve nga publikimet e ndonjë 

personi tjetër pa ju referuar burimeve përkatëse. Referenca duhet shënuar në mënyrë 

korrekte sipas kërkesave të metodologjisë bashkëkohore të punës kërkimore shkencore 

dhe standardeve të këtij udhëzuesi. 

 

➢ Përdorimi i ideve ose i punës së autorëve të tjerë duhet të evidencohet individualisht në 

tekst ose secili punim i përdorur duhet të shënohet në listën e referencave ose në 

bibliografi. 
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DEKLARTA NËN BETIM 

 

Me përgjegjësi të lartë etike deklaroj se punimi i diplomës së tezës master me titull: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Është shkruar nga unë, dhe i njëjti nuk është prezantuar asnjëherë para ndonjë institucioni tjetër 

për vlerësim dhe i njejti nuk është botuar i tëri e as pjesë të veçanta të tij. Punimi nuk përmbanë 

material të shkruar nga ndonjë person tjeter përveç rasteve të cituara dhe të referuara sipas 

metodologjisë bashkëkohore kërkimore dhe shkencore. 

 

 

Emri dhe mbiemri: ___________________________                                Prishtinë: 

 

Nënshkrimi i studentit/ës: ______________________                               më: _______________ 
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Curriculum Vitae 

 

 

Të dhënat peronale: 

 

Emri dhe Mbiemri: 

 

Data e lindjës: 

 

Gjinia: 

 

Vendi dhe Komuna e lindjës: 

 

Adresa e tanishme: 

 

Adresa e përhershme: 

 

Nacionaliteti: 

 

Statusi martesor: 

 

Numri i telefonit: 

 

E-mail: 

 

 

Edukimi: 

 

Emri dhe vendi i institucionit: 

 

Vijimi, prej – deri: 

 

Titujt: 

 

Drejtimi i studimeve: 

 

 

Trajnimet: 

 

Emri dhe vendi i institucionit: 

 

Lloji: 

 

Vijimi, prej – deri: 

 

Çertifikata ose Diploma e fituar: 



 
28 

 

 

Përvoja e Punës: 

 

Titulli i vendit të punës: 

 

Vijimi, prej – deri: 

 

Emri i punëdhënësit: 

 

Adresa e punëdhënësit: 

 

Përshkrimi i detyrave të punës: 

 

 

Njohja e gjuhëve: 

 

Gjuhë e huaj amtare: 

 

Gjuhë të tjera: 

 

 

Njohurit kompjuterike: 

 

Word: 

 

Excel: 

 

PowerPoint: 

 

Access: 

 

Programe tjera: 
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6. PROJEKTPROPOZIMI I TEZËS SË MASTERIT 

 

 

6.1 Përmbajtja e projektpropozimit të tezës së masterit 

 

Projektpropozimi, për temën e masterit, duhet të miratohet në Këshillin e Fakultetit pas 

rekomandimit të Këshillit të Departamentit. Projektpropozimi nuk duhet të kuptohet vetëm si 

një kërkesë zyrtare. Në fakt ai paraqet planin e hollësishëm kërkimor të studentit. Nëse plani 

është problematik në një apo më shumë segmente të tij, apo nuk është konceptuar qartë e mirë, 

atëherë kjo parqet një parakusht për realizimin e pasuksesshëm të një hulumtimi, apo cilësinë e 

ulët të hulumtimit për tezën e masterit. Një projektpropozim i mirë reflekton qartë respektimin 

e kriterit të besueshmërisë, vlefshmërisë dhe transferueshmërisë së studimit të propozuar. Për 

këtë arsye, hartimi i projektpropozimit duhet të merret si një detyrë shumë serioze nga 

studenti/ja dhe mentori, ndërsa studenti/ja nuk duhet të fillojë studimin nëse ekziston ndonjë 

paqartësi, qoftë në përceptimin e saktë të problemit që studiohet, qoftë në qasjet metodologjike 

që duhet të ndiqen. Për këtë arsye, përgatitja e projektpropozimit duhet të shihet si përgjegjësi e 

përbashkët e studentit/ës dhe mentorit, ndërsa hartohet nga studenti/ja si punë e pavarur dhe 

individuale. 

(Shih modelin në fund të udhëzuesit.) 

 

 

     6.2 Ҫfarë duhet të përmbajë një projektpropozim i tezës master? 

 

Përmbajtja që duhet ta ketë projektpropozimi për tezë të masterit është si vijon: 

Titulli i tezës 

Abstrakti + Fjalët kyçe 

Hyrja 

Shqyrtimi i literaturës 

Definimi i problemit, qëllimi i hulumtimit, pyetjet dhe hipotezat e hulumtimit 

Metodologjia e hulumtimit, metodat, teknikat dhe instrumentet 

Popullacioni dhe mostra e hulumtimit  
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Rezultatet e pritura të hulumtimit 

Dinamika e hulumtimit (Shtrirja në kohë e realizimit të hulumtimit  

Referencat bibliografike 

 

Projektpropozimi i tezës së masterit duhet të përpilohet sipas udhëzimeve të këtij doracaku 

dhe ai nuk duhet të ketë më shumë se 10 faqe të shtypura. Në vijim janë ofruar këshilla për 

secilën nga aspektet në hollësi. 

 

 

 

7. UDHËZIME PËR PËRPILIMIN E PROJEKTPROPOZIMI TË TEZËS SË 

MASTERIT 

 

 

7.1 Titulli i tezës 

Titulli i tezës për punim masteri duhet të jetë i fomuluar shkurt, qartë, në aspektin e qarkut 

përmbajtësor të mos jetë shumë i gjërë ose të mos jetë shumë i ngushtë. Parimisht, titulli i  

propozuar i tezës master nuk duhet të përmbajë më tepër se 20 fjalë, përfshirë edhe shenjat e  

pikësimit. 

Titulli i tezës duhet të përkojë me përmbajtjen e që mëtohet të hulumtohet, të jetë aktual dhe 

të ketë objekt edhe për trajtim empirik. Duhen shmangur fjalë/shprehje të përgjithshme, fjalë të 

pakuptimta apo fjalë me shumë kuptime. Kandidati/ja duhet bërë përpjekje që mentorit t’i 

propozojë një titull ҫfarë ai mendon se është i duhuri, ndërkaq bashkë me mentorin hipotetik e 

përpilojnë titullin konkret dhe specifik të punimit për tezë të masterit. Nga titulli i mirë është 

më lehtë të përpilohen edhe pyetjet e hulumtimit e edhe hipoteza në projektpropozim. 

 

7.2 Abstrakti 

Projektpropozimi duhet të përmbajë edhe abstraktin (përmbledhjen në pika të shkurtëra) se 

ҫfarë do të përmbajë tema e zgjedhur për tezë masteri. Në abstrakt zakonisht përpilohet shkurt 

përkufizimi i problemit të hulumtimit, qëllimi dhe rëndësia e tij, pyetjet e hulumtimit dhe 

hipoteza/hipotezat, pastaj listohen metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit, 
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popullacioni dhe mostra, dinamika e hulumtimit dhe rezultatet e pritura. Të gjitha kërkesat e 

mësipërme duhet të përmblidhen në një tekst me jo më shumë se 350 fjalë. Abstrakti përfundon 

me fjalët kyҫe. 

 

7.3 Fjalët kyçe  

Në fund të abstraktit në kryerrjesht të ri duhet të shkruhen fjalët kyçe. Fjalët kyҫe janë 

nocione të rëndësishme të cilat e karakterizojnë temën e hulumtimit. Ose fjalët kyҫe janë 

termat “bosht” rreth të cilave trajtohet përmbajtja e tezës master. Numri i preferuar i fjalëve 

kyҫe mund të jetë prej 3 deri në 5 sosh dhe të njëjtat kërkohet të radhiten sipas renditjes së 

shkronjave në alfabetin e gjuhës shqipe.  

 

7.4 Hyrja 

Projektpropozimi duhet të përmbajë edhe hyrje. Në hyrje kandidati/ja me fjali të zgjedhur e 

prezanton fushën e hulumtimit, rëndësinë dhe aktualitetin e problemit, disa nga arsyet madhore 

që e motivuan kandidatin/ën për studimin e problemit të zgjedhur. Në hyrje kandidati/ja i 

shtjellon shkurtimisht edhe disa nga aspektet kyҫe të cilat temën e propozuar për studim e 

bëjnë atraktive dhe të përshtatshme për studim. Hyrja nuk preferohet të jetë shumë e gjatë (deri 

në 1.5 faqe).   

 

7.5 Shqyrtimi i literaturës  

Shqyrtimi i literaturës është pjesa kryesore e një projektprozimi. Në këtë pjesë të 

projektpropozimit kandidati/ja duhet të bëjë përshkrim të përgjithshëm të “lëmit të studimit” e 

me të cilën ndërlidhet tema e propozuar për tezë masteri. Në pjesën shqyrtimi i literaturës 

kandidati/ja duhet të paraqes, të analizojë, të krahasojë dhe të përshkruajë përspektivat teorike 

të fushës së studimit e të cilat ndërlidhen konceptualisht me temën e propozuar për studim. 

Krahas trajtimit të aspektit teorik dhe të trajtimeve analitike nga studijues dhe autorë në gjuhën 

shqipe dhe nga burimet e huaja, në këtë pjesë duhet përfshirë edhe përshkrimi i shqyrtimeve 

empirike të autorëve të ndryshëm të botuara në publicistikën shkencore, dhe gjetjet 

(përfundimet) e hulumtimeve shkencore duhet të përfshihen shkurtimisht në këtë pjesë të 

projektpropozimit.  
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Kandidati/ja duhet të ketë kujdes që në shqyrtimin e literaturës të mos bëjë radhitje të 

materialeve të ndryshme pa kriter, e as të shërbehet me citate e të bëjë parafrazime për shkak se 

ato kandidatit/ës i duken të rëndësishme dhe sipas rëndësisë ato duhet të përmblidhen në 

projektpropozimin e tij/saj. Në shqyrtimin e literaturës duhet të përmblidhen burimet e 

rëndësishme të cilat meritojnë të përfshihen aty për shkak se të njëjtat plotësisht e përshkruajnë 

esencën e problemit të temës së propozuar për tezë masteri. Pra, duhet të jetë një përmbledhje e 

qëllimshme e asaj që thotë literatura ekzistuese teorike dhe empirike për problemin që është 

përzgjedhur për trajtim. Në shqyrtim të literaturës duhet të bëhen edhe citime të rëndësishme, 

parafrazime dhe komente  nga tekstet dhe autorët e rëndësishëm të cilët me kompetencë e 

trajtuan problemin nga fusha e studimit e cila ndërlidhet me punimin tonë të masterit. 

Kandidati/ja gjatë përpilimit të pjesës shqyrtimi i literaturës duhet patur kujdes nga tre 

aspekte të cilat mund ta vështirësojnë hartimin e mirë të kësaj pjese të projektpropozimit: 

a/ Shqyrtimi i literaturës të mos mund të kufizohet vetëm në 4 deri në 6 faqe tekst, por për 

arsye se kandidati/ja ka burime të mjaftueshme teorike dhe hulumtime të natyrës empirike, të 

hartojë tekst me 10-15 faqe, e që i tejkalon propozicionet teknike të një projektpropozimi; 

b/ Rreziku i dytë ka të bëjë me citimet, parafrazimet dhe komentet të cilat janë të shumta 

dhe të njëjtat jo domosdoshmërisht është dashur të përfshihen në këtë pjesë të 

projektpropozimit; 

c/ Rreziku i tretë ka të bëjë me pamjaftueshmërinë e përfshirjes së citimeve, parafrazimeve e 

komenteve autoriale, si shkak i burimeve të kufizuara teorike e empirike të cilat ndërlidhen me 

fushën e studimit me të cilën ndërlidhet edhe tema e kandidatit/ës; 

 Në shqyrtimi i literaturës kërkohet që të shqyrtohet vetëm literatura kryesore e 

domosdoshme dhe relevante vendore edhe në gjuhë të huaj. Për të mos i bërë gabimet e 

mësipërme (a, b dhe c) në projektpropozim mjaftojnë të shqyrtohen 10 deri 15 burime 

bibliografike sipas propozicioneve të metodologjisë bashkëkohore dhe udhëzimeve të këtij 

udhëzuesi.  Shqyrtimi i 10 deri në 15 burimeve lexuesit të mundshëm të projektporpozimit ia 

bënë me dije se kandidati ka ardhur deri te sigurimi i një pjese të literaturës e cila mjafton për 

këtë pjesë të punës, por që literatura teorike dhe empirike do të begatohet dukshëm me rastin e 

hartimit të dorëshkrimit final të temës së masterit. 
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7.6 Definimi i problemit, formulimi i qëllimit, pyetjet e hulumtimit dhe hipoteza/t 

Definimi i problemit, formulimi i qëllimit, pyetjet e hulumtimit dhe hipoteza/t duhet të 

trajtohen me kujdes dhe të përfshihen në projektpropozim.  

Problemi i hulumtimit duhet të përkufizohet shkurt, sakt e qartë. Të mos ketë rrjeshtim të 

pambarim të fjalëve ose të përsëritet qëllimi i njëjtë por me fjalë tjera. 

 Qëllimi/met e hulumtimit burojnë nga problemi i definuar. Kur problemi është i definuar 

shkurt, sakt dhe mirë, atëherë edhe qëllimet mund të formulohen më lehtë dhe të njëjtat 

kërkohet të harmonizohen me problemin e definuar. 

 Poashtu, rëndësia e problemit buron nga aspektet që kandidati/ja dëshiron t’i trajtojë në 

dorëshkrimin e tij/saj, por që ndërlidhen me relevancën e problemit dhe natyrën e tij.  

 

7.7 Pyetjet e hulumtimit dhe hipotezat duhet të jenë të ndërlidhura me natyrën e 

problemit, si me të tanishmen ashtu edhe me perspektivën teorike të problemit që trajtohet për 

tezë të masterit.  

Pyetjet e hulumtimit dhe hipotezat duhet të formulohen në atë mënyrë, që gjatë punës në 

dorëshkrimin përfundimtarë, për të njëjtat të jepen përgjigjje në rastin e pyetjeve të 

parashtruara apo të jetë e mundur që hipoteza/t të mund të vërtetohet/hen. Pyetjet e hulumtimit 

ashtu sikurse edhe hipoteza/t duhet të jenë të lidhura me probleimin e definuar dhe me qëllimin 

e studimit. Në projektpropozim mund të ngritet një pyetje kryesore, por mund të ketë edhe më 

shumë se një nënpyetje të cilat duhet të jenë të fokusuara në problemin që studiohet. Pyetja e 

hulumtimit ashtu sikurse edhe nënpyetjet duhet të jenë formuluar drejtë, qartë, të mos jenë 

dykuptimshme, etj.  

Studimet e natyrës sasiore zaknonisht kanë një apo më shumë hipoteza të hulumtimit të cilat  

mund të vërtetohen, verifikohen apo testohen, sepse ato ndërlidhen me fenomene të cilat janë 

të matshme përmes instrumenteve të ndryshme dhe analizave statistikore.   

Edhe studimet cilësore mund të kenë një ose më shumë hipoteza, të cilat mund të vëzhgohen 

sepse ato ndërlidhen me fenomene të cilat janë të vëzhgueshme dhe mund të kundrohen përmes 

teknikave të ndryshme të të vërejturit. Prandaj vërtetimi i hipotezave duhet bërë dhe është i 

mundshëm të bëhet. Hipoteza e cila nuk mund të vërtetohet ose të verifikohet në ndonjë 

mënyrë të caktuar statistikore, atëherë hipoteza nuk është formuluar drejtë dhe si e tillë nuk 

është hipotezë.  
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Studenti para se të përpilojë projektpropozimin e tij/saj, krahas literaturës relevante e cila 

ndërlidhet me tezën e tij për master, duhet të konsultojë literaturën nga metodologjia e punës 

kërkimore e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 10 vjet. Studenti në bashkëpunim me mentorin 

e tij duhet ta kenë të qartë natyrën e hulumtimit, specifikat e tyre dhe në harmoni me to ata 

duhet t’a formulojnë edhe pyetjen/tjet e hulumtimit, hipotezën/zat dhe llojin e tyre, duhet t’i 

specifikojnë ecuritë e përllogaritjeve statistikore të rezultateve të hulumtimit si dhe testimin e 

hipotezës/zave. 

 

7.8 Metodologjia e hulumtimit  

Nga praktika akademike në Kolegjin Dardania rezulton se temat e diplomave në studimet e 

nivelit të masterit duhet të mbështeten më shumë në metodologjitë kërkimore sfiduese. Me 

rastin e përkufizimit të metodologjisë, përgjithësisht studentët duhet shkurt, qartë dhe me dy-tri 

periudha të përshkruajnë natyrën e hulumtimit empirik-joeksperimental, bie fjala: cilës natyrë 

sipas metodave të parapara, teknikave dhe instrumenteve të parapara, i përket hulumtimi 

(hulumtim i natyrës cilësore (kualitative), sasiore (kuantitative) apo hulumtimi ka karakter të 

përzier (mikst).  

 

7.9 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit 

Në këtë pjesë studenti duhet që me dy –tre paragrafë të përshkruaj se me cilin grup të 

metodave, teknikave dhe instrumenteve do të shërbehet në hulumtimin e tij empirik jo-

eksperimental. 

a/ Metodat e hulumtimit - Këtu rëndom listohen disa prej metodave me të cilat synon të 

shërbehet për studimin e problemit të tij të hulumtimit. Psh. Metoda e analizës teorike, metoda 

krahasuese, metoda historike, metoda e studimit të rastit, etj.  

b/ Teknikat e hulumtimit - Këtu rëndom listohen disa prej teknikave me të cilat synon të 

shërbehet për studimin e problemit të tij të hulumtimit. Psh. Anketimi, intervistimi, të 

vërejturit, etj. 

c/ Instrumentet e hulumtimit - Këtu listohen disa prej instrumenteve, varësisht prej 

teknikave të përzgjedhura e të cilat i kanë edhe instrumentet përkatëse. Psh. 
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Pyetësori/kuestionari, protokolli i intervistimit, protokolli i vëzhgimit, etj. Instrumentet e plota 

rëndom i bashkëngjiten dorëshkrimit në Shtojca. 

 

   7.10 Popullacioni dhe Mostra / Pjesëmarrësit 

     Në këtë pjesë përshkruhet popullacioni për të cilin supozohet se disponon me informata për 

problemin tuaj të studimit. Psh. Nëse problemi është nga fusha e arsimit fillor, popullacioni 

përbëhet nga të gjithë mësimdhënësit e arsimit fillor në Republiken e Kosovës, i cili 

numërikisht është i madh (mbi trembëdhjetëmijë sish). 

Në pamundësi që të përfshihen të gjithë, meqenëse ka kosto të madhe financiare (numri i madh 

i pyetësorëve), teknike (përpilimi dhe shumëzimi i tyre), kohore (koha e gjatë për distribuim 

dhe analizim) dhe financiare (udhëtimi, ushqimi etj.) atëherë studenti/ja në bashkëpunim me 

mentorin përcaktohen për mostrën/kampionin. 

Mostra/kampioni - Mostra numërikisht duhet të jetë e përcaktuar varësisht nga numri i     

popullacionit. Popullacioni i madh, mostra përfaqësuese kërkohet të jetë më numerike, 

popullacioni numërikisht më i vogël, edhe mostra ose grupi reprezentativ do të jetë më i vogël 

(modest). 

    7.11 Rezultatet e pritura të hulumtimit 

    Në projektpropozim kandidati/ja duhet të specifikojë rezultatet të cilat ai/ajo i pret nga 

hulumtimi i tij/saj. Rezultatet përpilohen shkurt, qartë e sakt duke u bazuar në kapitujt e 

theksuar më lartë në  projektpropozim. Rekomandimet e tij kandidati duhet t’i parashtrojë në 

mënyrë taksative dhe ato rëndom ndërlidhen me përgjigjjet që pret në pyetjet e parashtruara, të 

cilat përgjigjje supozohet se do t’i kontribuojnë teorisë dhe praktikës së fushës së caktuar të 

studimit. 

 

     7.12 Afati kohor i realizimit të punimit  

     Në projektpropozim kërkohet të hartohet një plan kohor në të cilin shtrihet realizimi i tërë 

hapave (teorik e empirik) në procesin e realizimit të pjesës teorike dhe të pjesës empirike të  

dorëshkrimit, duke e paraparë renditjen e aktiviteteve dhe kohën e domosdoshme për 

përmbushjen e tyre. Paraqitja e planit kohor mund të paraqitet edhe në formë tabelare: 
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Në vijim në formë tabele po e paraqesim një dinamikë/kalendar të aktiviteteve të grupëzuara 

sipas dinamikës kohore e shpërndarë në muaj. 

 

Nr. Aktiviteti Afati 

1. Propozimi i tre titujve dhe konsultimi me mentorin Mars, 2022 

2. Përpilimi i projektit ideor Prill, 2022 

3 Grumbullimi dhe skedimi i literaturës Maj, qershor, 2022 

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

7.13 Referencat bibliografike 

Referencat janë pjesë e pandashme e listimit të burimeve të shfrytëzuara. Rendom, janë të 

njohura dy ecuri të evidentimit të referencave. Ato janë: APA (American Pschycological 

Assotiation) dhe MLA (Mother Language Asotiation). Kandidatit mund të zgjedh nga ato të 

dyja njerën sosh. Me rastin e përcaktimit të ecurisë gjatë hartimit të punimit të tij student/ja 

kërkohet t’i përmbahet me konseguencë. Nuk tolerohet në aspektin metodologjik përdorimi 

herë i njëres e here i tjetrës ecuri brenda një dorëshkrimi. Vendosja e referencave – Rreshti i 

parë i çdo reference të re, duhet të jetë me një margjinë 0,5 majtas. Të gjithë rreshtat tjerë, 

duhet të jenë të formatizuara në fillim të margjinës së majt. Citimet e parafrazimet duhet të 

bëhen sipas standardit të APA-s (American Psychological Association) sepse Kolegji Dardania 

preferon atë ecuri. 

Në referenca bibliografike futen vetëm burimet që janë cituar diku në tekst dhe jo materialet 

që janë shfrytëzuar për lexim të përgjithshëm. Ja disa shembuj të huazuar nga botimi i 6-të i 

APA-s për format e citimit. Udhëzime themelore orientuese: Më poshtë keni një shembull se 

si do të shkruhet në bibliografi referenca për libër (mbiemri dhe emri i autorit, viti i botimit, 

titulli i librit, vendi i botimit dhe botuesi): 

 

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (2008). APA guide to preparing manuscripts for journal 

publication. Washington, DC: American Psychological Association 
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Më poshtë, keni një shembull se si do të shkruhet në bibliografi referenca për një artikull 

nga një revistë shkencore (mbiemri dhe emri i autorit, viti i botimit, titulli i artikullit, titulli i 

revistës, volumi, numri i faqeve): 

 

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (2004). Mood management across affective states: The 

hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, p. 1034-

1048. 

 

Mënyra për të shkruar referencën për një burim elektronik është si më poshtë: mbiemri i 

autorit, shkronja e parë e emrit, data/viti i botimit. Titulli i artikullit/materialit, volumi dhe 

numri nëse ekziston, data kur është marrë nga interneti, si edhe adresa nga është marrë. P.sh.: 

 

Bernstein, M. (2006). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who 

Make Websites, 149. Marrë më 2 Maj, 2006, nga  

http://www.alistapart.com/articles/writeliving  

 

Për më shumë hollësi rreth citimit dhe përgatitjes së referencave/bibliografive mund të 

konsultoni “Publication Manual of the APA (American Psychological Association, 5th 

edition” (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alistapart.com/articles/writeliving
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KOLEGJI DARDANIA 

 

FAKULTETI – SHKENCA POLITIKE DHE ADMINISTRIM 

PUBLIK (Shkruhet tituli i fakultetit si: Fakulteti - Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale, 

Fakulteti - Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale) 

 

 
 

 

 

PUNIM DIPLOME MASTER 
 

[ Titulli i punimit vetëm me shkronjë të parë të madhe] 

 

 

Mentori/ja:            Kandidati/ja: 

Prof. Dr. Emri dhe mbiemri                              Emri i Kandidatit /tes 

(nëse mentori nuk është profesor i/e rregullt = Asoc.apo Ass.) 

 

Prishtinë, muaji VITI 
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Qëllimisht e lënë e bardhë 
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Fakulteti - Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale) 

 

 

 
 

 

PUNIM DIPLOME MASTER 
 

[ Titulli i punimit vetëm me shkronjë të parë të madhe] 

 

 

Mentori/ja:            Kandidati/ja: 

Prof. Dr. Emri dhe mbiemri                              Emri i Kandidatit /tes 

(nëse mentori nuk është profesor i/e rregullt = Asoc.apo Ass.) 

 

 

Prishtinë, muaji VITI 
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Qëllimisht e lënë e bardhë 
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© [viti] - [emri i autorit] Të gjitha të drejtat të rezervuara. 
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8. SHKURTESAT / AKRONIMET 

 

(Këtu shkruhen shkurtesat të cilat hasen në dorëshkrim.) 

Psh. 

PMS – Përkujdesje dhe Mirëqenie Sociale 

SHPAP – Shkenca Politike dhe Administrim Publik 

PASM – Psikologji Aplikative dhe Studime Menaxheriale, etj. 
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9. LISTA E TABELAVE, GRAFIKONEVE DHE PARAQITJEVE ILUSTRATIVE 

 

(Këtu listohen numëriksht tabelat (duke filluar nga nr.1 Legjenda, faqe) pastaj Grafikonet (duke 

filluar nga 1, Legjenda dhe faqe,) të cilat hasen në dorëshkrim.) 

Psh. 

Tabela Nr.1 Paraqitja e rezultateve të të punësuarve gjatë vitit 2018 ………………………...fq. 7 

Tabela Nr. 2 Tabela e kalueshmërisë në lëndën Puna me të rritur …………………………..fq. 12 
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