1.1 Modeli i Syllabusit
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi i lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha/lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës:

Psikologji
Lëndë për Përgatitjen e Tezës
Master
Obligative
III
3+1
6
Te definohet
Prof. Dr. Mytaher Haskuka

Kjo lëndë do të përmbledhë procesin për planifikimin,
propozimin, punën praktike, shkrimin, dhe mbrojtjen e
temës. Studentët do të lexojnë materiale teorike në
përputhje me përmbajtjen e lëndës dhe do të
prezantojnë idetë e tyre për temën e diplomës në
diskutime grupore.
Qëllimet e lëndës:
Qëllimi i kësaj lënde është që studentët:
 Të përfitojnë njohuri për kulturën shkencore
dhe praktikën në fushat përkatëse dhe për
pyetjet hulumtuese;
 Të familjarizohen me metodat e krijmit të dijes
shkencore, me procesin e shkruarjes së temës,
dhe metodat hulumtuese relevante në proceset
e caktuara të hulumitimit shhkencor; dhe
 Të familjarizohen me një numër qasjesh
epidemiologjike dhe metodologjike dhe
relevancën e tyre përkitazi me filozofinë e
shkencës.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përvetësimin të kësaj lënde studentët do të jenë në
gjendje:
 Të aftësohen për të lexuar, prezantuar, dhe
disktuar literaturën relevante;
 Të kuptojnë dhe vetëdijësohen për problemet
në procesin e shkruarjes së temave të nivelit
masterit;
 Të aftësohen për të menduar në mënyrë kritike
dhe për të reflektuar mbi qasjet e ndryshme në
një kontekst interdisciplinar;
 Të aftësohen për të punuar në mënyrë analitike
dhe sintetike; dhe
 Të aftësohen për të menduar në kontekst më të
gjërë.
Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxёnit

Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
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.
Totali
Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:
Plani i detajizuar
Javet
Java 1
Java 2

Java 3
Java 4
Java 5
Java 6
Java 7

tё studentit)
Orë
Ditë/javë
3
15
1
15

Gjithësej
45
15
1

2

5

10

3

15

45
6
1
2
125

Ligjërim 50%;
Diskutim me studentët 20%;
Diskutimet e studentëve mes vete 15%
Konsultime mbi lëndën dhe mbi punimin seminarik 15%
Përqindjet e dhëna më sipër janë të synuara dhe të
përafërta; varësisht nga prirjet e studentëve dhe nga
perceptimi i mësimdhënësit mbi mundësitë për të bërë
një punë optimale, këto përqindje mund të pësojnë
ndryshime të lehta.
Vijimi dhe konsultimet e rregullta: 10%
Punimi seminarik: 30%
Provimi final: 60%

Temat
Hyrje, prezantimi i lëndës, dhe përmbajtja
Shkëmbim i mendimeve dhe njohurive mbi temat të caktuara si:
koncepti i temës së masterit, definimi i qëllimeve dhe kohës,
afatet, dhe prezantimi
Procesi i shkruarjes së shqyrtimit të literaturës
Formulimi i pyetjeve hulumtuese dhe hipotezave
Metodologjia
Metodat kuantitative të hulumtimit
Metodat kualitative të hulumtimit

Java 8
Java 9
Java 10
Java 11
Java 12
Java 13
Java 14
Java 15

Prezantimi i rezultateve kuantitative
Prezantimi i rezultateve kualitative
Prezentime dhe diskutim
Prezentime dhe diskutim
Të shkruarit e pjesës së disktumit
Prezantimi i temës së masterit
Prezentime dhe diskutim
Prezentime dhe diskutim

