Dega Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Titulli i kursit (lëndës mësimore) : METODOLOGJI E PUNES SHKENCORE
Niveli dhe lloji i kursit: MASTER / Obligative
Viti i studimeve dhe semestri: I / 7
Numri i orëve në javë: 2+0
Kodi ose shifra e lëndës: - Vlera në kredi ECTS : 7
Koha / lokacioni : - E enjte : 8 30-10 / salla 17
Mësimdhënësi i kursit: Prof.Asoc.Dr. Avdi VISOKA
zyra 18 / e-mail: avdivisoka@hotmail.com
Termini i caktuar për bisedë me studentë: E enjte, 10-11
Qëllimet e kursit (modulit):
Ky kurs synon t’i mundësojë studentit familjarizimin me konceptet themelore dhe me teknikat
bazë të Metodologjisë së punës shkencore.
Këto nocione teorike do të aplikohen në punën praktike (në grupe) që ka për qëllim krijimin e
shkathtësive dhe aftësive të nevojshme për kërkime shkencore.
Rezultatet e pritura të nxënies :
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
- Të kuptojë natyrën e punës shkencor
- T’i njohë aspektet e ndryshme të kërkimit shkencor
- Të njohë metodat kryesore të mbledhjes së materialit dokumentues
- T’i dallojë etapat e demarshit shkencor
- Të elaborojë një kërkim shkencor (fillimisht të shkruaj dhe të mbrojë temën e masterit, mandej
të jetë në gjendje të realizojë kërkimet doktorale)
Metodologjia e mësimdhënies:
ligjëratë, punë në grupe.
Literatura bazë :
ROUVEYRAN Jean-Claude, Le Guide de la thèse. Le Guide du mémoire : Du projet à la
soutenance, Maisonneuve et Larose, Paris, 2001.
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Plani i detajizuar i mësimit:
Java e parë: Zgjedhja e temës (tezës) dhe mentorit (ROUVEYRAN, f. 25-28)
Java e dytë: Elaborimi i projektit të masterit (tezës), (ROUVEYRAN, f. 29-33)
Java e tretë: Hulumtimi i materialit dokumentues (ROUVEYRAN, f. 34-40)
Java e katërt: Konsultimi i personave kompetent (ROUVEYRAN, f. 41-43)
Java e pestë: Teknika e skedave (ROUVEYRAN, f. 44-50)
Java e gjashtë: Rubrikat e planit (ROUVEYRAN, f. 51-67)
Java e shtatë: Plani- ndarjet dhe nënndarjet (ROUVEYRAN, f. 68-74)
Java e tetë: Vlerësimi i parë intermediar
Java e nëntë: Titullin nëntitujt dhe titujt e kapitujve (ROUVEYRAN, f. 76-78)
Java e dhjetë: Prezantimi i referencave bibliografike (ROUVEYRAN, f. 79-87)
Java e njëmbëdhjëtë: Redaktimi (ROUVEYRAN, f. 88-97)
Java e dymbëdhjetë: Elaborimi final (ROUVEYRAN, f. 98-103)
Java e trembëdhjetë: Prezantimi dhe mbrojtja e temës (ROUVEYRAN, f. 104-109)
Java e katërmbdhjetë: Valorizimi i temës (tezës) (ROUVEYRAN, f. 110-112)
Java e pesëmbëdhjetë: Vlerësimi i dytë intermediar
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë: 20%
Vlerësimi i dytë: 20%
Vijimi i rregullt :10%
Provimi final: 50%
Total: 100%
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti dhe profesori duhet të respektojnë Rregulloren e mirësjelljes e miratuar nga Fakulteti i
Filologjisë.
Literatura shtesë dhe bibliografia:
1. Michel BEAUD, L’art de la thèse, La Découverte, Paris, 1996.
2. Zejnullah RRAHMANI, Si të shkruhet disertacioni, Faik Konica, Prishtinë, 2001.
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