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QËLLIMI I PUNIMIT MASTER 

 

Qëllimi i Temës Master është që studentët të zhvillojnë njohuri, shkathtësi dhe kompetenca për punën 

kërkimore shkencore. Duke realizuar hulumtimin praktik të kombinuar me teorinë dhe konceptet 

përshkruese të autorëve të njohur të temës konkrete, studenti arrin të mbarështojë dhe të kontribuojë në një 

fushë të ekonomisë së tregut. Tema master duhet të jetë e nivelit që në tregun e punës të gjejë aplikim të 

shpejt dhe të përmirësojë anën shkencore dhe profesionale të temës për të cilën realizohet hulumtimi.    

 

Punimi master – teza master paraqet punim të pavarur shkencor të kandidatit me të cilin ai tregon që ka 

përvetësuar njohuri dhe mund të parashtrojë dhe të zgjidh probleme dhe detyra profesionale – shkencore. 

 

Punimi për master elaborohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se aftësitë teorike të arritura gjatë 

kohës së studimeve mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e problemeve komplekse kërkimore në 

fushën shkencore për të cilën është përcaktuar studenti. 

 

Programi i hulumtimit realizohet në bashkëpunim me mentorin e kandidatit dhe aprovohet nga Kolegjiumi i 

Studimeve Master. Tema duhet të jetë aktuale dhe që ka lidhshmëri të drejtpërdrejtë me zhvillimet 

shkencore dhe ekonominë e tregut të lirë. 

Pjesët e domosdoshme të punimit master janë:  

a.) Kopertina, e cila përmban shënimet: 

1. Kolegji “Pjetër Budi”, Programi studimor përkatës, 

2. Punim Masteri, 

3. Titulli i Temës Master 

4. Emri dhe mbiemri i kandidati, 

5. Titulli dhe grada  shkencore së bashku me emrin dhe mbiemrin e mentorit, 

6. Prishtinë, viti. 

b.) Faqja e dytë përmban shënimet: 

1. shënimet nga pika a). 

c.) Pjesët e tjera të punimit: 

1. Përmbajtja, 2. lista e akronimeve dhe shkurtesave, 3. hyrja, 4. Qëllimi i temës dhe metodologjia e 

punës, hipotezat, 5. shtjellimi i temës, 6. përfundimi, 7. Rekomandimet, dhe 8. bibliografia.  

 

Studentët  duhet të demonstrojnë aftësi për të marrë iniciativë në lidhje me planifikimin dhe ekzekutimin e 

punës në shtjellimin e tezës master dhe, nga ana tjetër,  të kërkojnë udhëzime dhe mbështetje nga 

mbikëqyrësi për elaborimin e tezës kur është e nevojshme. 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA E TEKSTIT 

 

Përmbajtja 

 

Teksti “PËRMBAJTJA” shënohet me shkronja të mëdha me fontin e shkronjave “BOLD”, në rreshtin e parë 

të faqes së rreshtuar në qendër të faqes.   

Në përmbajtje duhet të shënohen titujt, nëntitujt dhe numrin e faqes në të cilën gjendet tema e shtjelluar.  
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LISTA E AKRONIMEVE DHE SHKURTESAVE 

 

Menjëherë pas përmbajtje vendoset lista e akronimeve dhe shkurtesave të cilat përdoren gjatë shtjellimit të 

punimit. 

 

Hyrje 

 

Tema e punimit seminarik fillohet me hyrje. Në hyrje duhet të paraqitet qëllimi dhe arsyetimi punimit të 

temës. Varësisht  prej temës, me disa paragrafë definohen mënyrat e analizës së temës, respektivisht 

pikëpamjet e analizuara, dhe arsyetimi i punimit. 

Në hyrje duhet të përshkruhet tema e shtjelluar – përmbajtja e shkurtër e kapitujve. 

Vërejtje: Hyrja duhet jetë e shkurtër dhe koncize, varësisht prej volumit të punimit.  

 

Qëllimi i punimit 

 

Pas hyrjes apo si nën-pjesë e hyrjes duhet të paraqitet qëllimi i punimit; 

 

Metodologjia e punimit 

 

Pas qëllimit të hulumtimit paraqiten metodat shkencore me të cilat shërbehet studenti  gjatë shtjellimit të 

temës, dhe 

 

Hipotezat kryesore të punimit 

 

Duhet të paraqiten hipotezat kryesore të punimi të cilat pastaj vërtetohen përmes hulumtimit. 

 

Kontributi shkencor i punimit 

 

Duhet të tregohet me pak fjalë se përmes këtij punimi çfarë kontributi do të jepni për shkencën dhe praktikën 

në përgjithësi. 

  

Shtjellimi i temës 

 

Tema e punimit Master duhet të ndahet në tre e më shumë pjesë, gjegjësisht në kapituj. 

 

Gjatë shtjellimit të temës së punimit master është e domosdoshme që të paraqitet qartë tema e paraqitur, 

duke i shfrytëzuar metodologjitë e hulumtimeve shkencore. 

 

Konkluzionet    
 

Pas përfundimit dhe përpunimit në tërësi të temës së paraqitur, duhet të nxjerrën konkluzionet – 

përfundimet. Numri i konkluzave – përfundimeve duhet të jetë minimum 3 (tri) e më tepër, varësisht nga 

tema e shtjelluar (vërejtje: konkluzionet ose përfundimet duhet të nxirren nga shtjellimi i përgjithshëm i 

temës, e jo sikurse bëjnë disa, përshkruhet komplet hyrja në konkluzione).  

 

Rekomandime 
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Punimi kompletohet nëse kandidati do të paraqes rekomandime konkrete rreth temës së shtjelluar. 

 

Literatura e shfrytëzuar 

 

Në renditje alfabetike përfshihen burimet – tekstet e shfrytëzuara, apo burimet nga interneti.  

Për një punim masteri kërkohen minimumi njëzet (20) libra shkencore, revista shkencore, tekste universitare 

dhe një numër i konsiderueshëm burimeve elektronike. 

Vërejtje: punimi master mund të shtjellohet edhe pa burime elektronike nëse të mjaftojnë monografitë 

shkencore, revistat shkencore dhe tekstet universitare. 

 

 

Vendosja e fusnotave (dokumentimi i burimeve) 

 

Gjatë punimit të temës së diplomës të shfrytëzohet literaturë e ndryshme. Vendosja e fusnotave bëhet në 

këtë mënyrë: “Insert – Reference – Footnote”1 

 

 

PARAMETRAT KRYESOR TEKNIKE  
 

 

Programi:  Microsoft Word 

Paragrafi:  1.5 

Lloji i shkronjave: Times New Roman 

Madhësia e fontit: 12 

Formati:  A4 – me margjina standarde 

Teksti:  I rreshtuar drejtë, pa hapësira “TAB”. Në mes të dy paragrafëve,  

hapësira (dy herë “Enter”). 

Titujt:   Me fontin e shkronjave 16 “Bold” 

Nëntitujt:  Me fontin e shkronjave 14 “Bold - Italic” 

 

Vëllimi i punimit:     41 deri në 50 faqe të formatit A4 

 

 

Paraqitja tabelore e realizimit të Punimit Master 

 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Semestri i katërt MA    

1. Përgatitja 

1.1.Idetë e studentit për hulumtimin e temës 

1.2.Plani i projektit 

1.3.Plani i takimeve me mentorin 

30 3 90 

2. Realizimi i hulumtimit 40 5 200 

                                                 
1 (Këtu shënohet: emri dhe mbiemri i autorit, titulli i librit, vendi dhe viti i botimit, faqja apo nëse është burim nga interneti 

shënohet saktë vendi i burimit).   
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2.1.Realizimi i punëve dhe aktiviteteve 

2.2.Konsultimi i burimeve të informacionit 

2.3.Vendimet e marra 

2.4.Shpjegimi i ndryshimeve të plan-projektit 

3. Shkrimi i tezës 

3.1.Shpjegimi i detajuar i hulumtimit empirik 

3.2.Objektivat e sakta të projektit hulumtues 

3.3.Teoritë relevante dhe konceptet teorike 

3.4.Prezantimi dhe miratimi i metodave 

50 4 200 

 

4. Përgatitja e mbrojtjes publike 4 2 8 

 

5. Prezantimi dhe mbrojtja publike 2 1 2 

Gjithsej Tema Master 33 15 500 

 

 

 


