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VLERËSIMI I TEZËS (1)

PO

JO

1.TITULLI I TEZËS
A është i shkurtër, por, në të njëjtën kohë, a eshpreh kënaqshëm përmbajtjen e tezës?
2. ABSTRAKTI
A i përfshin abstrakti i tezës përmbajtjen, metodën dhe rezultatin?
A përfshihet rezultati?
3. ABSTRAKTI NË GJUHË TË HUAJ
A përkon titulli i tezës me titullin në Shqip, Anglisht, Turqisht?
A përkon abstrakti me abstraktin në Shqip, Anglisht, Turqisht?
A ka gabime leksikore apo gramatikore?
4. HYRJA dhe QËLLIMI
A shprehet qartë qëllimi i tezës?
A është origjinal objekti i studimit?
5. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
A përkon përmbajtja e informacionit me objektin e tezës?
A është përmbajtja e informacionit i gjerë mjaftueshëm dhe i azhurnuar?
6. MATERIALI dhe METODA
A është e përshtatshme metoda e përdorur në tezë?
A janë të pranueshme dhe të besueshme metoda dhe përdorimi?
A janë dhënë referencat në lidhje me metodat që përdoren?
A është e përditësuar metoda e përdorur në tezë?
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A janë të besueshme dhe të zgjedhura në mënyrë të përshtatshme teknikat e vlerësimit?
7. PËRFUNDIMET
A janë shkruar përfundimet në përputhje me metodën e zbatuar?
A është arritur qëllimi i përcaktuar në tezë?
A janë specifikuar qartë rezultatet e përftuara në studim?
A janë vlerësuar dhe diskutuar në mënyrë të kënaqshme rezultatet?
A janë të përshtatshme dhe të zbatuara në mënyrë të favorshme tabelat dhe figurat
(imazhet, grafikat etj)?
A i përfshijnë figurat dhe tabelat të gjitha gjetjet?
A përputhen titujt e tabelave dhe figurave me përmbajtjen e tyre?
8. DISKUTIMI
A janë diskutuar gjetjet me anë të burimeve të nevojshme dhe të përshtatshme?
A është arritur qëllimi i studimit si rezultat i diskutimit?
A janë diskutuar limitimet e studimit?
A është arritur përfundimi duke u bazuar në gjetjet dhe a janë zhvilluar propozimet?
9. REFERENCAT
A është i kënaqshëm kërkimi i literaturës?
A janë të përditësuara referencat e dhëna në tezë?
A janë përdorur saktë citimet në tekst?
10. ANALIZA E FORMATIT TË TEZËS
A është drejtshkrimi dhe gramatika në përputhje me rregullat e gjuhës Shqip, Anglisht,
Turqisht?
A është përdorur saktë terminologjia shkencore?
A është gjuha e thjeshtë dhe e rrjedhshme?
A janë respektuar rregullat e përgjithshme etike?

Gabimet daktilografike në tezë

Vlerësime dhe Arsyetime të Elementeve të tjera

VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM
Pranohet

Kërkohet redaktim

Nuk Pranohet
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