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                                                        REPUBLIKA SHQIPËRISË  

                                            UNIVERSITETI I MJEKËSISË,TIRANË  

                                 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 
                                 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Adresa: Rr. e Dibrës, brënda QSU “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel.&Fax: 2362 619; Tel. 2373835; 

 

 

 

Udhëzues për tezën e Masterit të Shkencave 

Provimi Final në  

Programet e Ciklit të Dytë të Studimeve në Fakultetin e Shkencave Mjekësore 

Teknike- 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë  

Hyrje 

Qëllimi i një teze masteri (hulumtim shkencor masteri) është kontributi në njohuritë e fushës 

suaj të studimit përmes hetimit të kërkimit shkencor. Procesi ka të bëjë me përcaktimin e temës , 

krijimin e një komisioni, ekzekutimin e kërkimit shkencor, shkrimin dhe dorëzimin e tezës dhe 

prezantimin e gjetjeve shkencore.  

Në përgjithësi, përpilimi i tezës  përfshin studimin e literaturës ekzistuese, modelin e hipotezës, 

zgjedhjen e këndvështrimit metodologjik, mbledhjen, analizën dhe interpretimin e të dhënave, si 

dhe raportimin e gjetjeve shkencore. 

Ky udhëzues ju siguron ju një listë me rregullat bazike për përgatitjen e përshtatshme dhe 

formën e tezës.  

Ju mund ta perdorni atë si në pikën e fillimit të punës ashtu dhe si referencë të shpejtë gjatë 

përgatitjes së tezës. Ky manual gjithashtu përmban shpjegime të mëtejshme të formës dhe stilit, 

si edhe dhe sugjerime dhe këshilla që duhet të qartësojne rregullat dhe të shpjegojnë opsione të 



2 
 

ndryshme. Është shumë e rëndësishme që ju të lexoni manualin para fillimit të përgatitjes së 

tezës suaj, në mënyrë që të kuptoni formatin dhe qëllimin sipas rregullave. 

 Koha e përgatitjes dhe e diplomimit: 

1) Mbrojtja e Dizertacionit të  shkruar të tezës së  Masterit duhet të kryhet brenda 6 muajsh 

nga data e paraqitjes së kërkesës së studentit në komisionin e tezes së Masterit. 

2) 15 ditë kalendarike nga marrja e tezës së Masterit , komisioni duhet të vlerësoje tezën, 

t’ja paraqesë rezultatin studentit dhe të dorëzojë një formular të rezultatit.  

3) 10 ditë kalendarike pasi jepet rezultati (mund te jetë “Rishikim” ose “Prezantim”) 

studenti përmbush të gjitha kërkesat duke përfshirë dhe prezantimin , dhe ridorëzon tezën 

në komision.  

4) Studenti e paraqet sërish materialin e rishkikuar jo më parë se 3 muaj dhe jo më vonë se 

gjashtë muaj nga data e rikthimit të punimit shkencor.  

5) Komisioni i verifikimit paraprak, (me numër tek )ka në përbërje të paktën një redaktor 

shkencor, një redaktor letrar, një specialist të lëndëve klinike, një specialist të lëndëve 

paraklinike, si dhe një zv/dekan, (i cili si rregull është kryetar i komisionit)  dhe një 

ekspert të metodologjisë së kërkimit shkencor.  

6) 10 ditë kalendarike pasi komisioni  pranon tezën, studenti e dorëzon për ta firmosur në 

zyren e zv.Dekanes dhe më pas për ta publikuar në faqen online të Fakultetit. 

7) Udhëheqësi shkencor njihet si bashkëautor në prezantimet e punimit në kongrese, 

konferenca, artikuj, evente shkencore. 

8) Mikrotezat e studenteve që vlerësohen me rezultatin 10(dhjetë) botohen si artikuj të 

përmbledhur në revistën e Fakultetit. 

Rregullat dhe rekomandimet për përgatitjen e tezës së Masterit të Shkencave   

Ky seksion shpjegon informacionin preliminar që do t’ju nevojitet për të gjeneruar 

dizertacionin tuaj.   

1. Printimi i tezës të jetë vetëm në njërën anë të faqes 

2. Përdorni shkronja teë qarta( shkrimi Times Neë Roman) me një kontrast të një cilësie të 

lartë. 

3. Filloni një kapitull të ri në një faqe të re. Vazhdojeni tekstin deri në fund të faqes, përvec 

rastit kur ju jeni në fund të një kapitulli. 

4. Mos i shpërndani referencat në bibliografine tuaj. 

5. Mos e ndani legjendën nga lista e tabelave dhe figurave. Kompletoni secilen nga ato ne 

të njëjtën faqe.  

6. Teza duhet të printohet nga një printer laser.  

7. Korigjimet mund të bëhen duke riprintuar të gjithë faqen. 

8. Korrektimet e bëra me korrektorët e lëngshëm etj nuk janë të pranueshme. 



3 
 

9. Për të siguruar uniformitetin, duhet perdorur formati A4 shkrimi Times Neë Roman font 

size 12.  

10. Nuk duhet ndryshuar shkrimi në tekstin kryesor të tezës. 

11. Përdorni numrat standarde (1, 2, 3) në tekst dhe në percaktimin e faqes përkatëse . 

12.  Mos përdorni shkrim tjetër, gërma italike për numrat (përvec ekuacioneve) 

13. Gërmat bold mund të përdoren për headings, titujt e kapitujve, në bibliografi, si dhe në 

tabela dhe figura së bashku me legjendën e tyre. Gërmat italike mund të përdoren për 

fjalë të huaja, teknike ose për titujt e librave ose revistave.  

 

Margins(kufijtë)  

Kufijtë për cdo faqe (duke përfshirë faqet preliminare, tekstin, materialet e referencave , 

tabelat dhe grafikët) duhet të jenë si më poshtë:  

 

Në të majtë:  2.5 cm  

Në të djathtë: 1.5 cm 

Në majë: 2 cm  

Në fund : 2 cm.  

 

Kufijtë duhet të jenë uniforme përgjatë tezës. Kufijtë janë vecanërisht të rëndësishëm,  

sepse ata ndikojnë në mënyrën për të lidhur tezën tuaj në mënyrë të përshtatshme dhe të 

përhershme.   

 

Numrat e faqeve 

Numrat e faqeve duhet  të jenë 1.25 cm nga kufiri i poshtëm i cdo faqeje. Cdo faqe duhe 

të ketë një numër në fund të saj , përvec faqes së titullit , faqes së të drejtës së autorit dhe 

faqes së firmosjes. Numrat e faqet duhet të vendosen në mënyrë të njëpasnjëshme. 

Spacing (hapësirat) 

Teksti i tezës duhet të jetë double spaced. Kjo përfshin pjesën e falenderimeve, 

mirënjohjes si edhe të abstraktit.  

Nuk lejohen hapësira më të mëdha në tekst. Single spacing kërkohet për legjendën dhe 

fundin e faqes, si edhe identifikimin e tekstit të lidhur me tabelat, grafikët apo materiale 

të tjera illustrative. Gjithashtu single spacing përdoret dhe në pjesën e bibliografisë. Në 

qoftë se vihen re boshllëqe të mëdha në tekst, teza do të rikthehet  

mbrapsht studentit për riformatim. 
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Teza duhet të përmbajë një faqe të titullit , një faqe të firmosjes, një për  tabelën e 

përmbajtjes dhe abstraktin.  

 

Struktura e tezës së Masterit të Shkencave  

 

 1)Faqja e Titullit  

 

Ju rekomandojmë që të kontrolloni faqen e titullit përpara se ta printoni materialin e 

tezës. 

 

2)Tabela e përmbajtjes 

 

Rregulli bazik është si me pjesën tjetër të tekstit ë tezës. Të përdoret double spacing 

midis niveleve të nëntitujve. Hyrja, e cila është faqja e parë e trupit të tekstit, emërtohet 

si faqja 1.  

Ajo listohet në tabelën e përmbatjes me double spacing , poshtë fjalës “Kapitull” dhe 

quhet si tituli i kapitullit 1 Çdo kapitull duhet të ketë një tirull në tekst dhe në tabelën e 

përmbajtjes.  

 

            3) Faqja e abstraktit   

 

Abstrakti nuk duhet t’i kalojë 350 fjalë. Abstrakti është një përmbledhje e shkurtër e 

tezës . Ai do të botohet pa editim apo korrektim, pandaj kini parasysh të jeni të 

kujdesshëm në përgatitjen e tij. Simbolet dhe karakteret e huaja duhet të printohen 

qartësisht dhe me kujdes për të shmangur keqinterpretimin. Diagramet apo materialet 

ilustruese nuk rekomandohen në pjesën e abstraktit. Përdorni fjalët kyce të cilat lejojne 

për kërkime në bibliotekë. Titulli :Abstrakt,  vendoset në qendër. Kreu i abstraktit jepet si 

më poshtë: double- spaced , në qender, dhe me gërma kapitale (me përjashtim të rreshtit 

të fundit ku vendosen fjalët kyce). 

               Hyrja  

1)Përfshin sfondin shkencor dhe lidhjen që ajo ka me subjektin  

2)Rishikimin e fokusuar të literatures përkatëse  

3) Boshllëkun kërkimor shkencor si dhe pikëpamjet kundërshtuese   

4) Ngritjen e një hipoteze nëse është e mundur  
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Materialet dhe metodat 

  

1) Përfshihen subjektet , kriteret e selektimit dhe aprovimi etik i studimit  

2) Dizenjimi i eksperimentit  

3) Pajisjet dhe instrumentet e përdorura 

4) Analiza e të dhënave dhe statistikat.  

Seksioni i metodave duhet të jetë i tillë që lexuesi të mund ta riprodhojë eksperimentin pa 

nevojën e një informacioni të mëtejshëm.  

  

Rezultatet  

 

Prezantimi neutral i rezultateve sipas rregullit të rëndësisë së tyre. Prezantimi do të 

kryhet përmes tekstit, tabelës ose diagrameve dhe ilustrimeve ( me referncë në tekst)  

Paraqitet analiza statistikore e hipotezës së ngritur. Secili rezultat paraqitet një herë sin ë 

tekst ashtu edhe përmes figurave ose tabelave. Për cdo figurë ose tabelë duhet të ketë një 

referencë në tekst.  

  

 

Diskutimi dhe Konkluzionet  

  

Paraqitet një përgjigje e saktë e pyetjes ose hipotezës kërkimore, një përmbledhje  e 

rezultateve kryesore (vetëm për ato që jaëe paraqitur në seksionin e rezultateve).  Në 

pjesën e diskutimit paraqitet krahasimi i rezultateve me literaturën ekzistuese, avantazhet 

dhe disavantazhet e studimit, ndërkohë që në pjesën e konkluzioneve, diskutohen vetem 

faktoret kryesore. 

Në qoftë se  ka një numër te madh rezultatesh, ato do të diskutohen në kapitullin 

“Rezultatet dhe Diskutimi”, ku cdo rezultat diskutohet në mënyrë të menjëhershme.  

 

 

Referencat  

 

Lista e të gjitha referencave (të shkruara në rendin alfabetik sipas emrit të autorit të parë 

ose me numra sipas rregullit te paraqitjes)  

 

Në seksionin e referencave, duhet të listohet e gjithë literature që është e cituar në tekst.   

 

Ju lutemi të  siguroheni që lloji i burimit është i zgjedhur në mënyrë korrekte (artikull, 

libër, kapitull libri apo inormacion nga ëeb) në mënyrë që informacioni të jepet si më 

poshtë :  
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- Artikulli: autori, titulli, revista, viti  botimit, volumi (nëse është  e mundur), faqet  

- Libri: Autorët, titulli, botuesi, vendi i botimit, viti,  

- Informacioni nga internet : autorët, titulli, data e botimit, URL 

 

 

Falenderimet 

 

Kjo pjesë është opsionale, por e zakonshme,  sepse një studim është e ve=ështirë të 

kryhet pa ndihmën e personave të tjerë. Për këtë arsye suporti i personave të tjerë duhet 

të shkruhet në këtë pjesë.   

 

Apendiksi 

 

Edhe kjo pjesë është opsionale . Në varësi nga studimi, ky seksion mund të tregojë detaje 

të mëtejshme në lidhje me metodologjinë (psh: pyetësorin, ose një faqe informacioni, ose  

rezultatet) 

  

Plagjiarizmi 

 

Duhet të jepet një deklaratë e origjinalitetit të tezës së masterit, e firmosur nga studenti ( 

në faqen e fundit të tezës, në cdo kopje të tezës)  

                

             Vlerësimi i tezës së Masterit të Shkencave  

Një tezë masteri ëshët e plotë, në qoftë se paraqitet me një disertacion të shkruar dhe me 

paraqitjen me gojë para komisionit.  

Një teze masteri e refuzuar, mund të përsëritet vetëm një herë, por me një subject të rid 

he nën drejtimin e një udhëheqëi të ndryshëm, gjithashtu.  

Komisioni i prezantimit oral ka përpara me shkrim të firmosur nga zv/dekania listën e 

vleërësimit të dizertacionit të shkruar, e cila i vihet në dijeni studentit.  

Vlerësimi i tezës së Masterit konsiston në masën 70% nga dizertacioni i shkruar dhe 30 

% nga mbrojtja para komisionit në formën e paraqitjes me gojë.  

Vlerësimi do të jepet me notë ( 4- 10)  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË  

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

TIRANË 

 

                                                         TITULLI 

 

 

 

                           TEZË MASTERI I SHKENCAVE NË INFERMIERI/ LOGOPEDI/ 

MAMI/TEKNIK LABORATORI/ TEKNIK IMAZHERIE/ FIZIOTERAPI 

 

DORËZUAR NGA: [Emri Mbiemri] 

 

                                 UDHËHEQËSI SHEKNCOR: [(TITULLI) EMRI MBIEMRI]  

QENDRA E PUNËS 

 

[MUAJI, VITI] 
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Lidhur me mbrojtjen e Tezës (me gojë ) në Power Point,  para komisionit. 

 

1. Koha e Paraqitjes së Tezës në Poëer Point nga studenti , duhet të jetë jo më e gjatë se 

15 minuta. 

 

2. Tema duhet të jetë e ndërtuar nga 25-30 slides-e. 

 

 

3. Shkrimi brenda slides-it duhet të jetë i llojit Arial.  

 

4. Slides-et duhet të jenë të thjeshta , në sfond të bardhë, me shkrim me ngjyrë të zezë, 

me pak rreshta, pa animacione. 

 

 

5. Të preferueshme janë  tabelat dhe grafikët, interpretimi i të cilave duhet të bëhet me 

gojë. 

 

6. Pjesa teorike e Tezës, duhet të përbëjë vetëm 10-15 % të tërësisë së slides- 

eve. 

 

7. Studenti duhet t’i interpretojë slides-et dhe të jetë i aftë t’u përgjigjet pyetjeve në 

fund të referimit të tij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


