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Kursi Metodologji e hulumtimit shkencor ka për
synim t’i aftësojë studentët për teorinë dhe teknikat
e hulumtimit akademik, ku do të përfshihen
ligjërata dhe diskutime për fazat e procesit
hulumtues shkencor, siç mund të jenë: zgjedhjet e
temave, hipotezat, mbledhja e materialit shkencor,
shkrimi i tekstit akademik, struktura e tekstit,
diskursi akademik, format e citateve dhe
referencave, korrigjimi dhe lekturimi si dhe
përgatitja përfundimtare për botimin e punimit
shkencor etj.
Synimi i kursit Metodologji e hulumtimit shkencor
është që t’ua qartësojë studentëve konceptet dhe
teknikat e punës shkencore si në rrafshin teorik
ashtu edhe në planin praktik të punës shkencore.
Qëllimi themelor mbetet aftësimi i studentit për të
realizuar hulumtime individuale, por edhe grupore
akademike, si dhe krijimi i shkathtësive të
nevojshme për hartimin adekuat të seminareve dhe
punimit të masterit.
Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në
gjendje që të njohë:
Aspektet e ndryshme të kërkimit shkencor;
Metodat e mbledhjes së materialit shkencor;
Të dallojë fazat e hulumtimit dhe të realizimit të
punimit shkencor.
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Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
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Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
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Përgaditja përfundimtare për
provim
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(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

2 (90 min)
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Metodologjia e mësimëdhënies:

Ligjerata, ushtrime, punë seminarike, diskutime

Metodat e vlerësimit:

Vijimi i rregullt: 5 %
Detyrat dhe angazhimet e tjera: 10 %
Vlerësimi i parë 20 %
Vlerësimi i dytë 15 %
Provimi final 50 %

Literatura
Literatura bazë:

Zejnullah Rrahmani: Si të shkruhet disertacioni,
Prishtinë, 2001
Umberto Eko: Si të shkruhet një punim diplome,
Tiranë, 2006
Grup autorësh: Teori dhe kritikë moderne,
Prishtinë, 2008
Bardhyl Musai: Metodologji e mësimdhënies,
Tiranë, 2003
Zejnullah Rrahmani: Leximi dhe shkrimi, Prishtinë,
2003
Writing About Literature: The Northon Anthology
of English Literature, 2003

Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Parimet themelore të hulumtimit dhe punës shkencore

Java e dytë:
Java e tretë:

Hulumtimi shkencor: teoria, historia dhe kritika e letërsisë
Shkallët e procesit hulumtues shkencor: tema, plani,
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definimi, mbledhja e materialit etj.
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:

Vlerësimi i parë
Diskursi, struktura dhe kompozicioni i tekstit
Ilustrimet, citatet dhe vërejtjet

Java e shtatë:

Redaktimi dhe lekturimi i tekstit studimor

Java e tetë:

Kapitujt, ndarjet dhe nënndarjet

Literatura, bibliografia, indexi
Vlerësimi i dytë
Prezantimi i hulumtimit shkencor dhe vërejtjet kritike
Diskutim i përgjithshëm për format: Eseja, punimi i
seminarit dhe punimi i diplomës
Diskutim i përgjithshëm: Teza e disertacionit
Java e trembëdhjetë:
Prezantimi dhe mbrojtja e temës apo punimit shkencor
Java e katërmbëdhjetë:
Ligjeratë përmbyllëse
Java e pesëmbëdhjetë:
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti gjatë orëve të mësimit duhet ta respektojë etikën e punës duke mbajtur qetësinë
dhe duke u përfshirë në mënyrë aktive në procesin mësimor.
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
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