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Në bazë të vendimit të Këshillit Mësimor-shkencor  të Kolegjit të Menaxhmentit 

Internacional “Globus”,  te mbajtur me 25.04.2011 studentët e vitit të fundit në studimet 

Bachelor,  do të bëjnë të vlefshme mbrojtjen e diplomës me anën e një teme, që në vazhdim 

do të quhet “Punim Diplome”. 

 

Kritere dhe rregulla 
për përgatitjen dhe mbrojtjen e Punimit të Diplomës në studime Bachelor 

 

 

Punimi i Diplomës është një punim teorik (konceptual) i kombinuar me anën 

praktike -  aplikative, ne te cilin  trajtohet  një ide, rrahet  një problem, i një 

çështjeje që është trajtuar gjate studimeve , nëpër leksione, që mund të aplikohet 

në praktike ne një vend ose në vende të ndryshme, që e kanë trajtuar autorë të 

ndryshëm. Punimi i Diplomës mund të përmbledhë sistemimin e autorëve të 

ndryshëm për një çështje  të caktuar, të autorëve të ndryshëm te huaj ose vendor, 

të teoricienëve të mirëfilltë, të autorëve të librave, të monografive,  apo edhe të 

autorëve të tjerë të zakonshëm profesionistë ose jo profesionistë. Ajo mund të marrë 

edhe pamjen e një punimi analitik mbi ecurinë ose implementimin e një 

mekanizmi të caktuar në një fushe e cila  mund dhe duhet të shoqërohet me 

vrojtimet, me analizat, me komentet, me hulumtimet, me anketime si dhe me 

konkluzione të arritura apo të nxjerra nga kandidati që mbron diplomën.  

 

Punimi i Diplomës mund të përfshijnë një spektër shumë të gjerë çështjesh në 

fushën e zgjidhur – nga lendet mësimore gjate studimeve. 

  

 

 

Punimi i Diplomës punohet nga Një student ose Grup studentësh. Punimi Grupore  mund 

të punohet nga grupi i përbërë prej 2 (dy)  deri në 3 (tre) student kandidat. 

 

 

Mentori i Punimit të Diplomës 

Mentori  do të jetë, si rregull, njëri nga pedagogët e Kolegjit, sipas ndarjes dhe 

përgjegjësive që bëjnë Këshillat Mësimorë-Shkencore te Drejtimeve. Mentor i Punimit te 

Diplomës mund të jetë edhe një pedagog i një Fakultetit tjetër jashtë Kolegjit  

“Globus” por i lëndës ose lëmis  përkatëse. Pedagogu ka përgjegjësinë të drejtojë Punimin 

e Diplomës.  

 

Mentori i Punimit te Diplomës mund të japë ndihmë të konsiderueshme studentit 

për ta konceptuar Punimin, por edhe si mentor i saj. Punimi i Diplomës nuk mund 

të konsiderohet e konceptuar dhe e miratuar në se për të studenti nuk plotëson një 

formular që do të furnizohet nga Kolegji dhe që duhet detyrimisht të firmoset dhe 

miratohet nga pedagogu - mentor, ose e konfirmuar ne mënyrë elektronike nga 

pedagogu mentor (një kopje e formularit shoqëron këtë dosje). Mentori  i Punimit 

te Diplomës ndihmon në inkurajimin e interesit dhe të ideve të studentëve që ai 

drejton. Ai nuk jep formulime  të gatshme dhe as materiale që denatyrojnë 
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objektivin dhe misionin e Punimit te Diplomës së studentit. Mentorit  i ndalohet të 

japë materiale për përkthim si qëllim në vetvete, ose materiale të përgatitura nga ai 

vetë ose nga studentë të tjerë, në kohë të tjera. Ai mund të japë këshilla të 

përgjithshme por jo të diktojë në mënyrën e formulimit dhe të konceptimit, apo në 

metodën e punës të studentit, të cilat ngelen detyrime dhe përgjegjësi të studentit. 

 

Mentori nuk mund të jetë detyrimisht specialist i mirëfilltë i fushës së zgjedhur prej 

studentit. Mentori nuk mund të ndryshohet pas miratimit nga Këshilli Mësimor – 

Shkencor i Kolegjit, përveç në raste të veçanta.  

 

Versioni përfundimtar i Punimit te Diplomës, do të kontrollohet, firmoset dhe 

vlerësohet nga Mentori i Punimit te Diplomës.  Mentori bën një vlerësim me 

shkrim për Punimin e Diplomës para se ajo të paraqitet për mbrojtje pranë 

Komisionit të formuat nga Këshilli Mësimor – Shkencor i Kolegjit.  

 

 

Modaliteti i vlerësimit te Punimit te Diplomës nga Komisioni 

 

Këtu më poshtë do të japim kriteret mbi bazën e të cilave do të bëhet vlerësimi i  

Punimit te Diplomës nga Komisioni. Punimi i Diplomës  do të vlerësohet me 100 

pikë, baras me notën 10. 

 

  

Nr Kriteret 

 Mikroteza e shkruar 

1 Struktura e Mikrotezës 

2 Prezantimi, stili 

3 Referencat e linjës së zgjedhur 

4 Qartësia në identifikimin e problemeve 

5 Metodologjia e përpunimit të Punimit 

6 Vlera dhe origjinaliteti i konkluzioneve 

 Totali 1 

 Prezantimi me gojë 

7 Mënyra e organizimit të prezantimit 

8 Stili 

9 Pjesëmarrja në diskutim me komisionin,  

10 Përshtypja e përgjithshme (si student) 

  Totali II 

  Totali i Përgjithshëm 

 

 

Që kriteret e mësipërme të jenë të qarta, më poshtë po japim shpjegime për 

çdonjërën: 
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Punimi i Diplomës i shkruar 
 

a. Struktura 

 

Gjatë përgatitjes së Punimit te Diplomës duhet të ketë një ngritje  logjike te punimit. 

Ajo nuk fillon muajin e fundit, por fillon natyrshëm para përfundimit të semestrit 

të provimeve dhe puna vazhdon gjatë semestrit të paraparë për punim të Diplomës. 

Punimi i Diplomës fillon me identifikimin e çështjeve  dhe të problemeve që do të 

trajtohen, hyrjen, trajtimi dhe fokusimi i  problemit, metodologjia e punës, 

ndërmarrjen ose ndërmarrjet reference, analizat kryesore, konkluzionet. 

 

b. Prezantimi dhe stili 

 

Zakonisht përfshinë këto çështje: 

A është shkruar dhe trajtuar Punimi i Diplomës në një stil të qartë? A janë 

argumentet të qarta? A është e qartë  mënyra e te  shprehurit dhe mënyra e të 

shkruarit në Punimin  e Diplomës? 

 

c. Referencat 

 

A ka përdorim të mjaftueshëm të burimeve bibliografike (libra, artikuj, revista 

profesionale dhe akademike, gazeta dhe artikuj profesionalë dhe burimorë)? A janë 

burimet dhe të dhënat e përdorura të besueshme dhe të qëndrueshme? A është 

trajtuar qartë subjekti dhe problematika në aspektin teorik (konceptual) dhe 

praktik? 

 

d. Qartësia në identifikimin e problemit të zgjedhur 

 

Punimi i  kryer a ka një hapësirë të mjaftueshme?   A ka gabime konceptuale. 

A është trajtuar në masë të mjaftueshme Punimi i Diplomës dhe problemet? 

 

e. Metoda e përpunimit të Punimit  

 

A është efikase dhe e vlefshme metodologjia e përdorur për përpunim te Punimit te 

Diplomës?   

 

f. Vlera dhe origjinaliteti i konkluzioneve 

 

Punimi i zgjedhur, metodat e përdorura dhe përfundimet e prezantuara a janë te 

mjaftueshme dhe origjinale? Do të konsiderohet e dështuar dhe pa sukses çdo 

përpjekje për të kopjuar apo sjellë shabllon Punimi i Diplomës apo pjesë të saj të 

trajtuara në vitet e mëparshme apo paralel nga studentë të tjerë.  Në rastet e 

mungesës së origjinalitetit, paralelisht me studentin kandidat, mban përgjegjësi 

edhe pedagogu drejtues. 

 

 Prezantimi me gojë 
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a. Organizimi i prezantimit 

 

A ka studenti një plan të qartë për ta prezantuar Punimin e Diplomës?  A 

konsiderohen të prezantuara mire argumentet e përdorura në temë dhe si mbrohen 

ato nga studenti? A ka rrjedhje logjike dhe profesionale linja apo koncepti që 

propozon, shtjellon apo mbron studenti? 

 

b. Stili 

 

Teknikat e prezantimit prej studentit ose studentes a janë efikase? Mënyra e të 

shprehurit, rrjedhshmëria dhe siguria në të folur apo lirshmëria në përdorimin e 

mire të sistemeve audiovizuale. 

 

c. Prezantimi në diskutimet me  komisionin 

 

A është në gjendje kandidati të mbrojë argumentet dhe konkluzionet e prezantuara? 

A reflekton shpejt përballë pyetjeve të paparashikuara?  Si reagon studenti ndaj 

kritikave?  

 

d. Përshtypja e përgjithshme (si student) 

 

A ka dhënë i gjithë prezantimi diçka të re, origjinale, produkt të punës së studentit 

në raport me materialin e shkruar? A ka arritur studenti të prezantojë nivelin e 

përgjithshëm te profesionalitetit të paraqitur me shkrim dhe me goje gjate mbrojtjes 

se Punimit te Diplomës?  

 

Organizimi dhe struktura e Punimit te Diplomës 
 

Punimi i Diplomës do të paraqitet e shkruar në letër format A4, në kompjuter, me 

Arial, ose New Times Romain, madhësia 12 e karaktereve, hapësira e rreshtave 1.5, 

e lidhur në kopertine te forte, në pese kopje të printuar dhe edhe një kopje shtesë në 

rrugë elektronike.  

 

Punimi i Diplomës i punuar nga një kandidat, preferohet qe mos   të kalojë 30 faqe 

të formatit të mësipërm. Ajo në tërësi nuk duhet të jetë më pak se 15 faqe.  

 

Punimi Grupor, i punuar nga dy kandidat, preferohet te ketë  minimum  22.5 faqe 

(15 + 50% = 22.5) dhe maksimum 45 faqe (30 + 50% = 45) 

Punimi grupor, i punuar nga  tre kandidat,  preferohet te ketë minimum 30 faqe (15 

+ 100% = 30) dhe maksimum 60 faqe (30 + 100% = 60). 

 

 

 

   

Fillimi i punës për përgatitjen e mikrotezës 
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Gjatë  semestrit te fundit, kandidatet përzgjedhin  pedagogun – Mentorin te cilin e 

emëron Rektori i Kolegjit për drejtues te Punimit te Diplomës.  Ne fund te semestrit, 

me Raportin e Mentorit, studentët paraqesin kërkesën e tyre për formimin e 

Komisionit për mbrojtje te Punimit te Diplomës ne formular te veçante.  Këshilli 

Mësimor – Shkencor i Kolegjit i formon komisionet dhe e cakton datën e afatit te 

mbrojtjes se punimeve te diplomave.  

Studenti është i obliguar qe punimin e kompletuar ta dorëzoje me se voni 5 dite 

para datës se caktuar për mbrojtje. 

 

Të rëndësishme  për studentin 

 

 

Mos shkruani asnjëherë materiale që shprehen sikur i shkruan ndërmarrja, 

institucioni ose departamenti ku ju keni patur mundësinë të studioni ose përgatisni 

Punimin e Diplomës.  

Mos harroni të mbani kontakte të vazhdueshme me Mentorin  tuaj të Punimit te 

Diplomës. 

 

Nuk i rekomandohen studentit 

 

Mos shkruani asnjëherë në vetën e pare. Kur duhet të shkruhet detyrimisht në vetën 

e pare, do të shkruhet në formën pavetsore të shqipes (veta e tretë). 

 

.Mos shkruani fjali të gjata. 

 

  

Detaje të rëndësishme praktike 

 

Punimi i Diplomës  duhet të dorëzohet 5 ditë para mbrojtjes, në sekretarinë e 

Kolegjit. 

 

 

 

Numri i kopjeve të Punimit të Diplomës 

 

Punimi i Diplomës duhet të shtypet në pese kopje në “hard copy” dhe një kopje ne 

CD. 

 

o Tri kopje për Komisionin  

o Një kopje për dosjen tuaj personale 

o Një kopje për Bibliotekën e Kolegjit. 

  

 

 

Konfidencialiteti 
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Punimi i Diplomës dhe të gjitha materialet e trajtuara në të duhet të kenë karakter 

koefidencial. 

 

Do të merrni pëlqimin e Mentorit ose të ndërmarrjes për të përdorur në temë të 

dhënat apo këshillat e tyre, 

 

Jepni Mentorit  një version paraprak dhe merrni prej tij pëlqimin për të kaluar në 

variantin përfundimtar, 

 

Informoni ndërmarrjen që Kolegji i Menaxhmentit Internacional”Globus” do ta 

ruajë koefidencialitetin e informacionit dhe të problematikës së përdorur në adresë 

të saj.  

 

Vendosni shënimin “ Koefidenciale” në faqet e para të Mikrotezës së lidhur, kur 

është e nevojshme një gjë e tillë.  

 

Forma e Punimit te Diplomës Mikrotezës 

 

Punimi i Diplomës  do të ketë detyrimisht në kopertinë një faqe të standardizuar 

për të gjithë studentët, pamja dhe kërkesat e të cilës jepen në aneksin nr.1, 

bashkangjitur kësaj Rregullore. 
 

Kjo rregullore është miratuar në Mbledhjen e Këshillit Mësimor – Shkencor te Kolegjit 

dhe është e vlefshme deri sa te ndërrohet dhe plotësohet me te njëjtën procedurë si është 

nxjerr kjo Rregullore.  

 

 

 

 

Prishtinë, me 25.04.2011   Për Këshillin Mësimor - Shkencor 

R E K T O R I 

         Dr. Nazmi Mustafa 
Emri dhe adresa e ndërmarrjes ose ndonjë institucioni që do të shërbejë si bazë për 

Mikrotezën: 

________________________________________________________________, 

 

 

Shënime të veçanta: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


