CIKLI I TRETË I STUDIMEVE
(STUDIMET E DOKTORATËS)
UDHËZUES PËR PLANIN INDIVIDUAL
TË STUDENTËVE TË SHKOLLËS SË DOKTORATËS

Plani individual i studentëve të shkollës së doktoratës përbëhet nga katër pjesë:
1.
2.
3.
4.

Trajnimin për veprimtari hulumtuese;
Kërkimi shkencor - mbledhja e materialit faktografik dhe shkrimit të tezës;
Struktura e propozim tezës;
Bashkëpunimi me mentorin/ët;

(Studenti i përshkruan në mënyrë të pavarur, shkurt dhe sipas kuptimit të tij, shkathtësitë dhe
njohuritë që do t’i zhvillojë në këta dy semestra. Këtu përfshihen edhe lëndët zgjedhore për të cilat ai do
të përcaktohet.

1.

Trajnimi për veprimtari hulumtuese

Semestri 1


Lëndë e domosdoshme (10.0 ECTS)



Lëndë e domosdoshme (10.0 ECTS)

 Lëndë e domosdoshme (10.0 ECTS)
Semestri 2
Aprovimi i planit individual të studentit (10.0 ECTS)

2.



Zgjedhore (10.0 ECTS)



Zgjedhore(10.0 ECTS)

Kërkimi shkencor. Mbledhja e materialit faktografik për shkrimin e tezës

Semestrat 3 dhe 4
Aktivitetet sipas programit të doktoratës në Përshkrimi i shkurt i Të dhënat (vendi,koha,
semestra
aktivitetit
etj.)
Mobiliteti i studentit (5.0 ECTS)

Publikimet I (15.0 ECTS)
Puna kërkimore-shkencore (40.0 ECTS)
Semestrat 5 dhe 6
Aktivitetet sipas programit të doktoratës në Përshkrimi i shkurtër Të dhënat (vendi, koha,
semestra
i aktivitetit
etj)
Prezantimi i rezultateve të hulumtimit (20.0 ECTS)
Publikimet II (10.0 ECTS)
Disertacioni doktoratës (30.0 ECTS)

3.

Struktura e propozim tezës

Propozim hulumtimi duhet të ketë elementet e mëposhtme:


Hyrje - për shtjellim



Natyra e problemit - lënda e kërkimit



Pse problemi është i rëndësishëm?



Si do të kontribuojë kërkimi juaj në zgjidhjen e problemit - sa do të ketë zbatim në industri apo
komunitet?

Pyetjet kërkimore ose hipoteza/t

4.



Çfarë është marrëdhënia midis dy ose më shumë koncepteve,variablave, fenomeneve,
ngjarjeve që jeni përcaktuar të bëni hulumtim etj? Kjo duhet të përfshijë gjithashtu një
përkufizim operacional të termave kyçe që do t’i përdorë kandidati në disertacion. (Maks. 7
terma kyç).



Pjesa teorike mbi problemin që e keni zgjedhur për disertacion



(Një deklaratë e integruar që shpjegon se pse këto studime apo këto teori janë të rëndësishme
për kërkimin tuaj).



Metodologjia e hulumtimit ( Këtu përfshihen metodat, teknikat, etika kërkimore, mbledhja e
materialit faktografik, analiza e tij, interpretimi , vendi - qendra kërkimore apo institucioni ku do
të bëni kërkimin shkencor etj.)



Të dhënat e mbledhura primare dhe sekondare



Një afat kohor për përfundimin e studimit dhe disertacionit.



Bibliografia



Madhësia e planit: 10-deri 15 faqe, Calibri 12,APA Style

Bashkëpunimi me mentorin

Studenti përshkruan mënyrën se si dhe sa do të bashkëpunojë me mentorin.

