Formular për SYLLABUS të Lëndës Hyrje në teknikat e punës
shkencore
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Fakulteti i Filologjisë, Departamenti e Gjuhës
dhe Letërsisë Gjermane
Hyrje në teknikat e punës shkencore
Bachelor
zgjedhore
viti i II-të, semestri i III-të
1+1
5
Ligjerata:
Ushtrime:
Lektor i DAAD-it

Në këtë lëndë mësohen teknikat e shkrimit që
përdoren për të shkruar tekste të llojeve të
ndryshme të cilat i bën studenti gjatë studimeve, të
cilat janë të fokusuara më tepër në anën formale.
Këtu studenti do të mësojë për përdorimin e
teknikave për hulumtimin, planifikimin, formimin
dhe strukturimin e teksteve shkencore. Këtu do të
mësohet për përdorimin e fusnotave, të citateve
sipas normës ndërkombëtare, hartimin e
përmbajtjes, bibliografisë, regjistrit të emrave dhe
të shprehjeve etj., të cilat do t’i shërbenin studentit
në hartimin e punimeve me shkrim gjatë studimeve,
p.sh. për të bërë një seminar apo edhe në fund për
hartimin e temës së diplomës. Me rëndësi këtu është
edhe përzgjedhja e fjalëve dhe e shprehjeve të
caktuara për tekste të fushave të caktuara,
përdorimin dhe lidhjen e fjalëve në fjali si dhe të
fjalive ndërmjet tyre, për ta realizuar më pastaj tërë
punimin.
-t’i njohë studentët me teknikat themelore për të
shkruar një punim shkencor;
-të zgjerojë fjalorin aktiv dhe atë pasiv të
studentëve për të shkruar një seminar, për të
referuar ndonjë referim apo për të shkruar punimin
e diplomës;
-të avansojë saktësinë leksikore, gramatikore dhe
stilistike të studentëve në gjuhën gjermane për të
shkruar tekste shkencore;
-të ndihmohet mendimi kritik te studentët;
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Rezultatet e pritura të nxënies:

-të mësojë studentët se si të citojnë, të hartojnë
përmbajtjen, bibliografinë, regjistrin e ermrave dhe
të shprehjeve
-të mësojë studentët të mbështesin një qëndrim në
mënyrë logjike, të rregullt dhe koherente
-të dijë si t’i sistemojë idetë dhe fragmentet e
huazuara të tekstit sipas sistemeve ndërkombëtare
të të cituarit,
Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët:
-do të zotërojnë teknikat themelore për shkrimin e
një punimi shkencor;
-do të jenë në gjendje të demonstrojnë saktësinë e
tyre leksikore, gramatikore dhe stilistike gjatë
shkrimit të një teksti shkencor;
-do të jenë në gjendje të aplikojnë të menduarit
kritik;
-do të jenë në gjendje të citojnë, të hartojnë
përmbajtjen, bibliografinë, regjistrin e ermrave dhe
të shprehjeve.
- do të jenë në gjendje të mbështesin një qëndrim në
mënyrë logjike, të rregullt dhe koherente
- do të jenë në gjendje t’i sistemojnë idetë dhe
fragmentet e huazuara të tekstit sipas sistemeve
ndërkombëtare të të cituarit,

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

1
1
10 min

15
15
15

11.25
11.25
2.5

8
2
3

1
15
15

8
30
45

5
2

2
2

10
4

30 min

1

0.5

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

122.5 : 25 = 4.9
5 ECTS
-ligjërata
-ushtrime
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-punimi seminarik (grup punues)
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

Mësimi do të mbahet në formë të kombinuar
nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, do të punohet
në mënyrë individuale, në çifte, dhe në grupe,
ndërsa gjatë tërë semestrit studentët do të
vlerësohen për rezultatet e punës së tyre. Hartimi i
teksteve dhe prezantimet e studentëve rreth do të
përbëjnë thelbin e punës së tyre. Këto prezantime së
bashku me punimin me shkrim që do të realizohet
gjatë provimit me shkrim në fund të kursit, do të
jenë dëshmia më e mirë e përvetësimit të
suksesshëm të kësaj lënde.
1. Stephany, Ursula / Froitzheim, Claudia
(2009): Arbeitstechniken
Sprachwissenschaft, UTB, W. Finke Verlag,
Paderborn
2. Grätz, Frank. (2006) Duden. Wie verfasst
man wissenschaftliche Arbeiten?: Ein
Leitfaden für das Studium und die
Promotion. von Bibliograph. Institut Ag.
3. Esselborn- Krumbiegel, Helga: Richtig
wissenschaftlich schreiben.
Wissenschaftssprache in Regeln und
Übungen, UTB, Stuttgart, 2010
4. Karmasin, Mathias, Ribing, Rainer: Die
Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein
Leitfaden für Seminararbeiten, Stuttgart,
2010

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin
me rregull (mungon më shumë se tri hëre atëherë nuk merrë nënshkrimi. Plagjiarizmi dhe
kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti merr note negative.Vlejnë kodi e
mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për mësimdhënsin.
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