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This course intends the application in practice of the knowledges gained in
“Advanced Researching Methods” during the selection and classification of
Description materials of a study or thesis. Problems faced during the preparation of
thesis and the solution ways. It also intends practice of researching
techniques and methods
Supply of neccessary informations for master and doctoral students relating
regularly labor, selection and classification of materials during preparation
Objectives of a study case or thesis. Problems faced during preparation of thesis and
the solution ways. Researching techniques and methods. Gathering and
classification of data.

Course Outline
Week

Topics

1

Presentation of the Syllabi. Introduction to Research Method

2

Social Research Methods

3

Research Design I: Research designs and methods - Criteria in social research - Types of validity - Types
of research design

4

Research Design II: Experimental research design - Cross – sectional research design and Longtitudihal
research design

5

Research Design III: Case study research design and Comparative research design

6

Planning, Formulating Questions and Reviewing the Literature I: Identifying research questions - Types
of research question and Steps in formulating research questions

7

Planning, Formulating Questions and Reviewing the Literature II: Definition of literature review Importance of literature review and Writing a literature review

8

Midterm Exam

9

Strategies how to write one and five paragraph essay

10

Academic Legal Writing; IRAC Method and Sample Essays as a case study

11

How to read a research paper? How to prepare Presentation Slides and present them effectively

12

E-research: Internet research methods and Research on the Internet

13

Research in communication sciences: Methodologies and Techniques

14

Referencing Style (in-text and footnote style)

15

Review

16

Final Exam
Prerequisites
• Bruce L. Berg (2004) Qualitative Research Methods For The Social
Sciences, Pearson Education,Inc, Boston.
Textbook • Christine Daymon ve Immy Holloëay (2004) Qualitative Research Methods
in Public Relations and Marketing Communications, Routledge, Neë York
• Umberto Eko, Si bëhet një punim diplome, përkthim F.Lubonja

1

• Arthur Asa Berger (1998) Media Research Techniques, Sage Publication,
USA.
Other References
• Morgan, D. (1998) The Focus Group Guidebook, London: Sage
Publications.
Laboratory Work
Computer Usage Yes
Other

Learning Outcomes and Competences
1

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

2

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

3

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

4

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

5

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

6

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

7

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

8

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

9

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

10

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

11

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

12

Kursi ka si qëllim që të zhvillojë më tej njohuritë dhe aftësitë e studentëve lidhur me metodat e kerkimit
social me një fokus më të përqëndruarf në kërkimin në fushën e ligjit. Me përfundimin me sukses të
kursit studentët mastër do jenë në gjëndje që të zotërojnë aftësi për të shkruajtur disertacionin

Course Evaluation Methods
In-term studies

Quantity

Percentage

Midterms

1

45

Quizzes

0

0

Projects

0

0

Term Projects

0

0

2

Laboratory

0

0

Attendance

0

0

Contribution of in-term studies to overall grade

45

Contribution of final examination to overall grade

55

Total

100

ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities

Duration
(hours)

Quantity

Total Workload
(hours)

Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course
hours)

16

3

48

Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)

14

5

70

Assignments

0

6

0

Midterms

1

10

10

Final examination

1

10

10

Other

0

0

0

Total Work Load

138

Total Work Load / 25 (hours)

5,52

ECTS

6

3

