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Shtojca nr.1: Manuali i pregatitjes së temave të diplomës
MANUALI I PREGATITJES SË TEMAVE TË DIPLOMËS
PROGRAMET BACHELOR TË INFERMIERISË
Parime të përgjithshme - Të gjitha temat duhet ti zhvilloni mbi kujdesin infermieror të
patologjive të ndryshme. Ju keni studiuar 3 vjet për infermieristikë dhe do ta mbroni
diplomën e studimeve tuaja në fushën për të cilën keni studiuar. TEMAT QË NUK
DISKUTOJNË MBI KUJDESIN INFERMIEROR DO TË JENË TË PAPRANUESHME.
Temat nuk duhet ti kopjoni apo merrni të gatshme (shqip apo anglisht)!
Deri tani verifikimi i plagjiaturës është ndëshkuar me notën 4. Këtej e tutje plagjiatura në
temat e diplomës (neni 82 i Rregullores së UV) do të ndëshkohet sipas masave të
parashikuara në nenin 74 të Rregullores së UV deri në pezullim apo përjashtim nga fakulteti.
Titulli i temës – duhet të përshkruani një lidhje midis dy komponentëve mjekësorë, apo një
specifikë të studiuar. Emrat e sëmundjeve (insuficenca kardiake, diabeti melitus) nuk janë
tituj temash studimore.
Shembuj: Ndikimi i fizioterapisë në parandalimin e dekubituseve.
Roli i infermierit në edukimin shëndetsor të diabetikëve.
Kujdesi infermieror gjatë monitorimit të hipertensivëve.
Qëllimi i temës – parashtroni arsyen kryesore përse e keni bërë këtë studim.
Shembuj: Risitë e kujdesit infermieror në shërbimin e dializës.
Ndikimin e promocionit shëndetsor në parandalimin e komplikacioneve të
diabetit.
Objektivat e temës – shprehni në mënyrë të specifikuar nënçështjet e marra në diskutim.
Shembull:
1. Paraqitje e shkurtër e Infarktit të Miokardit.
2. Kujdesi infermieror në infarkt miokardi.
3. Përvoja amerikane/europiane në kujdesin ndaj infarktit.
4. Shkurtimi i ditëqëndrimit në spital të pacientëve me aplikimin e protokollit të ri
infermieror.
Zhvillimi i temës – Tema duhet të jetë një punë e mirëfilltë studimore, që do të thotë se ajo
do të jetë rezultati i përmbledhjes së shumë librave dhe artikujve të botuar mbi subjektin e
saj. Për ciklin e parë të studimeve (niveli Bcs) nuk është e detyrueshme që tema të përfshijë
paraqitjen e rasteve konkrete të të sëmurëve (studime klinike). Është mëse e mjaftueshme që
ajo të paraqesë vetëm një përmbledhje të mendimit teorik bashkëkohor (shqiptar dhe
ndërkombëtar) mbi çështjen e zgjedhur për tu studiuar – studim literature i tipit review.
Konkluzionet – paraqisni në mënyrë të përmbledhur të dhënat, idetë apo përfundimet më
kryesore të arritura gjatë zhvillimit të temës.
Shembull: Hipertensioni arterial është sëmundje e shpeshtë e moshave të treta. Kujdesi
infermieror tek këta pacientë konsiston në monitorimin e TA, edukimin shëndetsor mbi stilin e
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jetesës, personalizimin e dietës. Edukimi shëndetsor i vazhdueshëm nga ana e infermierëve e
ul ndjeshëm dozën e medikamenteve antihipertensivë.
Rekomandimet – paraqisni mendimet që ju keni për përmirësimet që duhen bërë apo për
studimet e mëtejshme në fushën që keni studiuar.
Shembuj: Infermierët duhet të jenë protagonistët kryesorë në edukimin shëndetsor të
pacientëve diabetikë.
Transferimet nga një repart në tjetrin duhen pasqyruar edhe në kartelën
infermierore.
Duhet të zhvillohen studime klinike në aplikimin e këtij protokolli infermieror.
Referencat – me shumë përgjegjësi duhet të paraqisni të gjitha burimet nga e keni marrë
informacionin e përdorur për studimin tuaj (libra, revista, artikuj, faqe interneti). Renditja e
paraqitjes së referimeve duhet të jetë: Autorët, Viti i botimit, Emri i librit/artikullit, Faqja nga
është marrë paragrafi i cituar / Faqja e internetit nga është marrë artikulli.
Numrat korrenspondues të referimeve duhet ti vini në fund të çdo paragrafi/fjalie që keni
përdorur gjatë zhvillimit të temës.
Shembuj:
1. Evans, G.W., & English, K. (2002). The environment of poverty: Multiple stressor exposure,
psychophysiological stress, and socioemotional adjustment. Child Development, 73(4), 1238–1248.
2. Fernandez, E. (2007), How children experience fostering outcomes: participatory research with children.
Child & Family Social Work, 12: 349–359. doi: 10.1111/j. 1365-2206. 2006. 00454.x. Retrieved from
http://onlinelibrary. wiley.com.
3. www.unicef.org/tfymacedonia/MK_Pub_ELDS_ALB.pdf. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të
Republikës së Maqedonisë, 2009. Standartet për mësim dhe zhvillim të hershëm të fëmijëve në moshë 0-6
vjeç. 2009. ISBN 978-9989-2263-6-6.
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MANUALI I PREGATITJES SË TEMAVE TË DIPLOMËS
PROGRAMET MASTER TË INFERMIERISË
Projektet e Tezës së Masterit duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme:
 Të jenë minimalisht studime kros-seksionale, (klinike apo komunitare),
 Të jenë studime analitike.
 Tematika e punimeve shkencore duhet të përfshijë vetëm fushën e Kujdesit Infermieror.
 Punimet duhet të jenë origjinale në realizim. Kujdes plagjiaturën!!!
 Me udhëheqje shkencore te nivelit: minimalisht Doktor Shkencash.
 Përpunimi statistikor mjafton të jetë i një niveli bazë (p.sh: është e mjaftueshme që
konkluzionet të nxirren në bazë të diferencës së risqeve).

Paraqitja e temave të diplomës së studentëve të MS në Shkenca Infermierore duhet të
përmbushë kërkesat e mëposhtme:
1. Shkresa e pranimit të temës nga udhëheqësi shkencor.
2. Tema e plotë (50-70 faqe)
 studimi i literaturës (review) 20-30 fq.
 qëllimi, objektivat, hipoteza
1 fq.
 materiali dhe metoda
2-3 fq.
 rezultatet
10-15 fq.
 diskutimi
15-20 fq.
 konkluzionet
1-3 fq.
 rekomandimet
1-2 fq.
 referencat
 shtojca
3. Kopertina e përcaktuar (formati gjendet në sekretari)
4. Faqja e fundit e kopertinës duhet të përmbajë abstraktin e temës (shqip dhe anglisht)
sipas rubrikave të mëposhtme:
 background-i
 qëllimi dhe objektivat
 materiali dhe metoda
 rezultatet
 konkluzionet
 rekomandimet
5. Në faqen e parë të temës dhe të autoreferatit duhet të paraqitet një përmbledhje e
shkurtër (vetëm 1 faqe) e rëndësisë së fushës së zgjedhur për studim dhe risive që sjell
studimi i kryer.
6. Kërkesat e shkrimit të temës:
 Lloji i shkrimit - times new roman 12 pt,
 Line spacing - 1.0,
 Margins - Office 2003 Default = top:1”, bottom:1”, left:1.25”, right:1.25”.
7. Referimet e literaturës të paraqiten me numra dhe të renditen sipas rradhës së
përmendjes në studim.
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8. Autoreferati (20 faqe) – Përmbledhja e të dhënave kryesore të studimit.
9. Vlerësimi i udhëheqësit shkencor mbi temën e paraqitur.
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