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PROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 
Niveli i studimeve Bachelor Programi   Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Viti 

akademik 

2020/21 

LËNDA 7.5 Metodologjia dhe teknikat e punës shkencore / e martë: 09:00 - 10:30  

Viti  III Statusi i 

lëndës 

Zgjedhore  

          Kodi 

 

7.5 

 

ECTS 

kredi 

 

4 Semestri VI 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

1 1 

Metodologjia e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime, diskutime, debate, puna në grupe etj 

Konsultime E mërkurë: 11:00-12:00 

 

Mësimdhënësi 

Prof. dr. Izer Maksuti e-mail izer.maksuti@uni-
prizren.com    

Tel. 045/346 341  

 

Asistenti 

 e-mail //           

Tel. // 
 

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Këtu do  të mësohen teknikat e shkrimit që 

përdoren për të shkruar tekste të llojeve të 

ndryshme. Do të mësohet përdorimi i 

teknikave për hulumtimin, planifikimin, 

formimin dhe strukturimin e teksteve 

shkencore, si dhe përdorimi i fusnotave, të 

citateve sipas normës ndërkombëtare, hartimin 

e përmbajtjes, bibliografisë, regjistrit të emrave 

dhe të shprehjeve etj. 

Qëllimi është që:  

- të shkruajnë në mënyrë më efikase,  

Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, 

studenti do të jetë në gjendje që: 

- të zotërojnë strategjitë që i paraprijnë të 

të shkruarit; 

- do të zotërojnë teknikat themelore për 

shkrimin e një punimi shkencor; 

- të citojnë, të hartojnë përmbajtjen, 

bibliografinë, regjistrin e emrave dhe të 

shprehjeve. 

-  
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- të njihen metodat dhe teknikat 

themelore  

- të mësojë studentët se si të citojnë, të 

hartojnë përmbajtjen, bibliografinë, 

regjistrin  

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, diskutime, punë në grupe, tema për ushtrime në shtëpi etj.   

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, ushtrimeve në klasë, detyrave 

të shtëpisë. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Në procesin e mësimdhënies sigurohen kushte të favorshme për studentin, duke u zhvilluar në 

një ambien të përshtatshm, me mjetëve të duhura, si dhe me raporte të mira me kolegët.  
Kusht i ndjekjes dhe suksesit për këtë lëndë është edhe fakti që të ketë të dhënë lëndën:  
Hyrje në gjuhësi gjermane  

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

Përcjellja e punës së gjithëmbarshme të 

studentëve bëhet në mënyrë të vazhdueshme 

përmes protokollëve te vëzhgimit, punimeve 

me shkrim , diskutimeve të mbështetura në 

burimet relevante dhe me vlerësimet e parë 

dhe të dytë  intermediar. Për secilën veprimtari 

të angazhimit mbimersatar të studentëve 

fitohen pikë të veçanta. Studentët varësisht 

nga niveli i angazhimit të tyre në punën e 

drejtëpërdrejt arsimore, të leximit në kohën e 

tyre të lirë, hartimit të punimeve me shkrim 

etj. kanë mundësi të grumbullojnë deri në 100 

pikë. 
 
 

Vlerësimi në % Nota 
përfundimtare 

Pjesëmarrja e rregullt 
10 % 

 

Angazhimet javore, leximi, 
ushtrimet, detyrat  10% 

 

Pjesa e parë e provimit  
30 % 

 

Pjesa e dytë e provimit 
30 % 

 

Provimi me gojë 20 %  

  

  

Totali      100 %  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata   
1 orë në javë 

 Ushtrime 

1 orë në javë  

Plotësimi i kritereve të kërkuara sipas mënyrës së vlerësimit dhe ngarkesës së studentit për lëndën.  

Ngarkesa e studentit për lëndën: 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 1 15 15 

Ushtrime 2 15 30 

Detyra të shtëpisë  1 15 15 

Koha e studimit vetanak të studemtit (në shtëpi  ose 
bibliotekë)  

1 15 15 

Përgatitja për pjesët e provimeve (pjesa e parë, e dytë) 1 15 15 



Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final) 1 2 2 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 1 2 2 

    

    

    

    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

94 
 

 

Përmbajtja e programit dhe realizimi kohor 
 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje, çështje organizative, plani 
Hyrje / Einführung 

1 Shpërndarja e syllabuseve dhe 

sqarime lidhur me literaturën: 

obligative dhe ndihmëse.  

1 

06.10.2020  

2. Wissenschaftliches Arbeiten; 

Grundbegriffe der 

Wissenschaftstheorie.  

1 Puna shkencore, nocionet bazë të 

teorisë së shkencës/Ushtrime, 

përforcime, përsëritje e materialit 

të zhvilluar në ligjërata 

1 

13.10.2020  

3. Der Weg zur Abfassung einer 

wissenschaftlichen Arbeit; Thema, 

Betreuer  

1  Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

20.10.2020  

4. Die Wahl des Themas; 

Forschungsfrage; Der Arbeitsplan, 

Tipps zur Planung 

1 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

27.10.2020  

5. Der wissenschaftliche 

Forschungsprozess; Formulieren, 

Fragestellungen 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

03.11.2020  

6. Materialsuche: Literaturrecherche; 

Wissenschaftliche Quellen; 

Wissenschaftliche Bibliotheken 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 



10.11.2019  

7. Aufbau der Arbeit; Gliederung;  

Form und Formatierung, 

Beurteilung wissenschaftlicher 

Arbeiten 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

17.11.2020  

8. Pjesa e parë e provimit 2 Vlerësimi, përforcime, përsëritje 1 

24.11.2020  

9. Der Inhalt einer wissenschaftlicher 

Arbeit; Schreibprozess 
2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

01.12.2020  

10. Die Kunst des Zitierens, Fußnoten 2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

08.12.2020  

11. Der Stil wissenschaftlicher Arbeiten; 

Rechtschreibung, Korrekturlesen   
 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

15.12.2020  

12. Die Schlussredaktion; Die 

Bibliographie; Anhänge 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

22.12.2020  

13. Präsentieren und Vortragen; 

Vorbereitung 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

1 

29.12.2020  



14. Themenpräsentation 2 Vlerësimi, përforcime, përgatitje 

për provimin përfundimtar  

1 

05.01.2021  

15 Pjesa e dytë e provimit    

12.01.2021  

 

LITERATURA 

Literaturë bazë: 

- Karmasin, Matthias/Ribing, Reiner (2012): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. 

Wien: Facultas.   

- Richter, Ulrike A./Fügert, Nadja (2016): Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. 

Stuttgart: Klett 

- Stephany, Ursula/Froityheim, Claudia (2009): Arbeitstechniken Sprachwissenschaft. 

UTB: W. Fink.  

E rekomandueshme edhe kjo literaturë plotësuese: 

 

- Eco, Umberto (1993): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Heidelberg: 

UTB: C.F.Müller. (edhe botimi në shqip, si tekst paralel është i rekomandueshëm)  

- Kornmeier (2008): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht – für Bachelor, Master und 

Dissertation. Haupt UTB.  

- Memushaj, Rami (2011): Shqipja standarde – Si ta flasim dhe shkruajmë. Tiranë: TOENA 

- Shkurtaj, Gjovalin (2008): Si të shkruajmë shqip – Nga drejtshkrimi te shkrimet profesionale. 

Tiranë: TOENA 

VËREJTJE për studentin: 

 Pjesëmarrja aktive e studentëve në mësim: ligjërata e ushtrime, 

 Përgatitje paraprake për njësitë të cilat zhvillohen; leximi, detyrat etj.  

 Pjesëmarrje në diskutim, komente dhe shprehje e lirë e opinionit dhe qëndrimit 

akademik,  

 Respektimi i orarit të ligjëratave pa e cenuar lirinë akademike  

(shkyqje e telefonave celular etj). 

 


