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18. 11. 2020 

 
 

Udhëzime për katalogimin e disertacioneve për doktoratë, tezave të 

masterit dhe punimeve të diplomës 

 

Përkufizime 
Distertacion i doktoratës është vepra, me të cilën autori ka marrë gradën doktor i shkencave. 

Tezë masteri është vepra, me të cilën autori ka marrë gradën magjistër i shkencave. 

Punim diplome është vepra, me të cilën autori ka marrë gradën e vlefshme profesionale.  

 

Përkufizimet janë marrë nga manuali COMARC/B, Shtojca F.6 Tipologjia e 

dokumenteve/veprave – përcaktimet dhe rekomandimet.  

 

Udhëzime të përgjithshme 
 

Për katalogimin e disertacioneve të doktoratës, tezave të masterit dhe punimeve të diplomës 

përdoren rregullat e vlefshme të katalogimit (ISBD, PPIAK, Prekat etj.), ku respektohen llojet e 

materialeve (p.sh. materiale të shtypura, elektronike, muzikore etj.), përdoren standardet e 

duhura dhe maskat përkatëse në formatin COMARC/B. Për krijimin e regjistrimit bibliografik 

respektohet formati COMARC/B. 

 

Disertacionet e doktoratës, tezat e masterit dhe punimet e diplomës në shumicën e rasteve janë të 

shtypura si gjysmëbotime, të shumëfishuara në disa kopje, për qëllim të mbrotjes së temës. Në 

raste të tilla ato përpunohen në përputhje me standardin ISBD(M). 

Nëse disertacioni i doktoratës, teza e masterit apo tema e diplomës publikohet vetëm në formën 

jolibër (CD-ROM, video, audio etj., p.sh. diplomat "artistike"), vepra përpunohet sipas standardit 

përkatës (ISBD(ER) ose ISBD(NBM)). 

Nëse krahas kopjes së shtypur është e njëjta përmbajtje edhe në bartës elektronik (disketë, CD-

ROM etj.), këto përmbajtje përpunohen si të pavarura, në një regjistrim të veçantë bibliografik, 

në përputhje me standardin ISBD(ER). 

Nëse krahas versionit të shtypur vepra është publikuar edhe në versionin elektronik, i cili është i 

disponueshëm si tekst i plotë përmes ndonjë faqeje elektronike, në regjistrimin për versionin e 

shtypur vendoset referenca për versionin elektronik. 
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Karakteristikat e katalogimit  
 

 

Blloku 0XX 

 

Nënfusha 001t  

Vendosja e kodit në këtë nënfushë nuk është e detyrueshme, mirëpo rekomandohet. Plotësimi i 

kësaj nënfushe është e detyrueshme në regjistrimet për veprat, autorët e të cilave janë të 

regjistruar si kërkues shkencorë dhe nëse dëshironi që veprat e tyre në bibliografi të klasifikohen 

sipas tipologjisë.  

Gjatë përpunimit të disertacioneve të doktoratës, tezave të masterit dhe temave të diplomës 

përdoren këto kode:  

• 2.08 – Disertacion për doktoratë 

• 2.09 – Tezë për master 

• 2.11 – Punim diplome (Shënim: Ky kod përdoret për të gjitha llojet e temave të diplomës, 

p.sh. punimi i diplomës nga studimet universitare, punimi i diplomës nga studimet e larta 

profesionale, punimi i diplomës nga shkolla e lartë etj. Punime të ndryshme për 

kualifikim, në bazë të të cilave autori merr gradë profesionale, e cila vlenë vetëm në një 

rreth të caktuar (kufizuar) të institucioneve (p.sh. ushtri), nuk llogaritet si punim 

diplome).  

 

 

Blloku 1XX 

 

Nënfusha 105b  

Në këtë nënfushë vendoset kodi për llojin e përmbajtjes së veprës.  

Gjatë përpunimit të disertacioneve të doktoratës, tezave të masterit dhe temave të diplomës 

përdoren këto kode:  

• m – disertacion për doktoratë 

• m2 – tezë masteri 

• m5 – punim diplome (Ky kod vendoset te punimet e diplomave universitare dhe të 

studimeve të larta profesionale, në bazë të të cilave autori përfundon nivelin e 7-të të 

arsimimit.) 

• m6 – punim diplome i shkollës së lartë (Ky kod vendoset te punimet e diplomave të 

programeve të studimit për shkollat e larta, në bazë të të cilave autori përfundon nivelin e 

6-të të arsimimit. Për punimet profesionale ky kod nuk përdoret.)  

 

 

Blloku 2XX 

 

Fusha 200  

Në fushën 200 vendosen të dhënat për titullin dhe përgjegjësinë.  

Duhet të keni kujdes që "këshilluesi" ("mentori") është e dhënë, e cila në përputhje me rregullat e 

vlefshme të katalogimit nuk vendoset tek të dhënat për përgjegjësinë. Domethënë e dhëna për 

këshilluesin nuk vendoset në nënfushën 200g. Nëse e dhëna për këshilluesin është e rëndësishme 

për institucionin katalogues, ajo vendoset tek shënimet, në fushën 314. Kjo e dhënë vendoset 

edhe në fushën 702, mirëpo nuk bëhet përshkrim shtesë. 
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Nënfusha 210c  

Autori i distertacionit të doktoratës, tezës së masterit ose punimit të diplomës trajtohet si botues 

individual. Për këtë arsye ai vendoset në nënfushën 210c duke shënuar shkronjën e parë të emrit 

dhe mbiemrin.  

Në raste të rralla (p.sh. vendet nordike) botues i disertacionit të doktoratës mund të jetë edhe 

universiteti. Nëse botuesi është në njësi, ai vendoset edhe në nënfushën 210c.  

 

Shembuj: 

• Autori i punimit të diplomës është botues individual:   

210 __ aMaribor c[A. Novak] 

 

• Botues i disertacionit të doktoratës është universiteti:  

210 __ aUppsala cUniversitet    

 

Fusha 225  

Në fushën 225 vendosen të dhënat për serinë. Seria e botimit "… përfshinë të gjitha botimet e 

botuesit të caktuar, ose botimet, që trajtojnë temën në lidhshmëri, e cila shpesh shprehet me 

titullin e përbashkët dhe i publikon botuesi i caktuar ". 

Për shkak se autori i distertacionit të doktoratës, tezës së masterit ose punimit të diplomës 

trajtohet si botues individual, shumë rrallë mund të ndodhë që autori është edhe botues i serisë, 

në të cilën mund të klasifikohet vepra e përshkruar. Zakonisht, niversitetet nuk janë botues të 

disertacioneve të doktoratës, tezave të masterit ose punimeve të diplomës, për këtë arsye në 

regjistrimet për këto vepra nuk vendosen të dhënat për serinë.  

 

 

Blloku 3XX 

 

Fusha 301 

Në këtë fushë vendosen shënimet për cilindo numër identifikues që paraqitet në dokument.  

 

Shembull: sipas nevojës vendoset numri i brendshëm identifikues, p.sh.: 

301 __ aNumri i punimit të diplomës: 8620 

 

Fusha 314  

Në fushën 314 vendoset këshilluesi (mentori), nëse kjo e dhënë është e rëndësishme për 

institucionin katalogues. E dhëna vendoset edhe në fushën 702, mirëpo nuk bëhet përshkrim 

shtesë. 

 

Shembull:  

314 __ aKëshillues Mehmet Kraja 

 

Fusha 328  

Sipas UNIMARC-ut kjo fushë plotësohet në regjistrimet për disertacionet e doktoratës.  

Sipas rregullave të katalogimit që përdoren në Slloveni, kjo fushë përdoret edhe për tezat e 

masterit dhe punimet e diplomës. Në nënfushën a zakonisht shënohet institucioni që ka dhënë 

gradën. Nënfusha d – Viti i mbrojtjes, e – Viti i marrjes së gradës, f – Grada shkencore dhe g – 
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Fusha e shkencës plotësohen vetëm nëse e dhëna është e rëndësishme për institucionin 

katalogues. 

 

Tek shënimet në nënfushën 328a fillimisht shënohet universiteti, më pas departamenti, në të cilin 

është punuar tema. Termat "universiteti" dhe "fakulteti" shkurtohen në përputhje me rregullat e 

katalogimit.   

Lloji i punimit (disertacion i doktoratës, tezë masteri ose punim diplome) vendoset në shënime 

vetëm nëse kjo e dhënë nuk ndodhet në fushën 200, zakonisht në nënfushën e. Nëse e dhëna për 

llojin e punimit vendoset në fushën 328 ajo duhet të jetë para të dhënave për institucionin. Edhe 

kjo e dhënë shkurtohet sipas rregullave të vlefshme të katalogimit ("disertacion i doktoratës " në 

"disert. i dokt.", "tezë masteri" si "tezë mast." dhe "punim diplome" në "punim dipl.". Për 

punimet e diplomës në nënfushën 328a shënohet vetëm "punim dipl.". Nëse për institucionin 

katalogues është me rëndësi shpjegimi shtesë (p.sh. punim diplome e studimit të lartë 

profesional), shënimi mund të bëhet në fushën 300. 

 

Shembuj: 

• Lloji i punimit është tek të dhënat për titullin: 

200 0_ aStresi në punë tek motrat medicinale epunim diplome fArijana Steblovnik 

328 __ aUniv. i Lubjanës, Fakul. Filozofik, Departamenti i Psikologjisë 

 

• Lloji i punimit është tek të dhënat për titullin, kataloguesi jep shpjegime shtesë: 

200 0_ aFaktorët e rrezikut për infektim tek punëtorët shëndetësorë epunim diplome  

            fSimona Šket 

300 __ aPunim dipl. i programit të studimeve të larta profesionale 

328 __ aUniv. i Mariborit, Fakul. i Mjekësisë 

 

• Lloji i punimit është tek të dhënat për titullin. Institucioni që ka ndarë gradën nuk është pjesë 

e universitetit: 

200 0_ a Teknologjia bluetooth dhe përdorimi i saj epunim diplome në programin e shkollës së 

lartë profesionale Elektronika fTomaž Krofel 

328 __ aQendra e Shkollimit Velenje, Shkolla e Lartë Profesionale 

 

• Lloji i punimit nuk është tek të dhënat për titullin: 

200 0_ aNdikimi i folklorit në traditën sllovene të vallëzimit fRebeka Kunej 

328 __ aTezë mast., Univ. i Lubjanës, Fakul. Filozofik, Departamenti i Etnologjisë dhe 

Antopologjinë Kulturore 

 

• Në shënime mund të vendosen edhe të dhënat për datën e mbrojtjes së temës, gradën 

shkencore dhe fushën: 

328 __ aUniv. i Lubjanës, Fakul. Bioteknik, Departamenti i Biologjisë d20020325  

            fdr. i shkencave natyrore gbiologjia 

Shënim: Në nënfushën f vendosen vetëm gradat shkencore të marra pas përfundimit të 

studimeve pasdiplomike, mirëpo nuk vendosen gradat profesionale të marra pas 

përfundimit të studimeve bachelor (p.sh. prof. i matematikës).  
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Shënim:  

Nëse katalogoni monografinë, e cila është botuar bazuar në distertacionin e doktoratës, shënimi 

për këtë bëhet në fushën 300.  

 

Shembull: 

300 __ aVepra është krijuar bazuar në disertacionin e doktoratës së autorit 

 

 

Blloku 7XX 

 

Fusha 70X 

Në nënfushën 3 shënohet numri identifikues i regjistrimit të njësuar për autorin.  

Në nënfushën 4 vendoset kodi për llojin e autorësisë (p.sh. 070 – autor, 991 – këshillues). 

Në nënfushën 8 vendoset kodi i këruesit shkencor ose organizatës kërkimore. Ky kod vendoset 

tek të gjitha regjistrimet, të cilat institucioni katalogues dëshiron t'i klasifikoj në bibliografinë e 

organizatës. Kodi i organizatës zakonisht i vendoset këshilluesit, por mund të vendoset edhe tek 

autori i punimit të diplomës (p.sh. kodi i departamentit, në të cilën autori i punimit ka 

diplomuar), i cili më vonë mundëson kërkimin. 

 

Këshilluesi vendoset në fushën 702, ndërsa vlera e treguesit të parë gjithmonë është 0 (kjo do të 

thotë se për këshilluesin nuk bëhet përshkrim shtesë). 

 

 

Blloku 8XX 

 

Fusha 856  

Kur përveç versionit të shtypur të punimit ekziston edhe versioni elektronik në internet, i 

diponueshëm si tekst i plotë, në regjistrimin, në të cilin përshkruhet versioni i shtypur, në fushën 

856 vendoset adresa elektronike e versionit elektronik. Treguesi i parë i fushës 856 merr vlerën 4 

– http, ndërsa i dyti vlerën 1 – versioni elektronik. Adresa elektronike (URL) shënohet në 

nënfushën u, ndërsa sipas nevojës bëhet edhe shënim (p.sh. për kufizimin e diponueshmërisë) në 

nënfushën z.  

 

Shembull:  

85641 uhttp://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/plajh-vesna.pdf 

 

 

Blloku 9XX 

 

Nënfusha 992b 

Nënfusha përdoret për vendosjen e simboleve të ndryshme, të cilat biblioteka i formëson vet për 

qëllime të ndryshme (për kërkim më të lehtë, për statistika etj.). Për të dhënat në këtë nënfushë 

kërkohet me fjalë, çfarë do të thotë se në këtë nënfushë vendosen disa simbole për qëllime të 

ndryshme. Simbolet ndahen me presje. E dhëna mund të kërkohet vetëm në bazën lokale të të 

dhënave për parashtesën për kërkim BI=. 
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Kërkimi në COBISS3/Katalogimi dhe në COBISS+  

 

Për kodin në nënfushën 001t mund të kërkohet me parashtesën TD=  (shembull: TD=2.09). 

Për kodin në nënfushën 105b mund të kërkohet me parashtesën CC=  (shembull: CC=m5). 

Të dhënat në nënfushat 200acdehi kërkohen me parashtesën për kërkim TI=.  

Të dhënat në nënfushën 210c kërkohen me parashtesën për kërkim PU=.  

Të dhënat nga shënimet (nënfushat 300a, 301a) kërkohen me fjalë, me prapashtesën për kërkim 

/NT. 

Për kodin në nënfushën 7XX4 mund të kërkohet me parashtesën për kërkim AC=  (shembull: 

AC=070). 

Për kodin në nënfushën 7XX8 mund të kërkohet me parashtesën për kërkim FC=  (shembull: 

FC=3-207.06). 

Për të dhënat në nënfushën 992b mund të kërkohet me parashtesën për kërkim BI=  (shembull: 

BI=D0602). 

 

 

Shembuj të kërkimit: 

 

Përdoruesi në Fakultetin Pedagogjik në Maribor dëshiron të dijë se sa punime diplome të vitit 

2005 të bëra në Departamentin për Mësimin Parashkollor ndodhen në bibliotekë (domethënë 

këshilluesi është nga Departamentin për Mësimin Parashkollor). 

 

Shpjegim: punimet e diplomave në nënfushën 105b kodohen me kodin m5. Kodi i 

autorësisë për këshilluesin është 991. Kodi i institucionit në nënfushën 7XX8 vendoset 

nga lista e kodeve. Po kërkoni për ato regjistrime, në të cilat këshilluesi është nga 

departamenti i caktuar, për këtë arsye në fushën e njëjtë duhet të jenë të dyja të dhënat 

(domethënë kodi i autorësisë dhe kodi i institucionit). Kërkimi ekzekutohet duke përdorur 

operatorin WITH (W): 

 

CC=m5 and PY=2005 and (AC=991 (W) FC=3-207.03)  

 

Përdoruesi dëshiron të dijë se sa teza masteri që i përkasin një periudhe tri vjeçare ndodhen në 

katalogun e bibliotekës. 

 

Shpjegim: tezat e masterit mund t'i kërkoni me kodin m2 në nënfushën 105b ose me 

tipologjinë 2.09 në nënfushën 001t. Nëse mendoni se nuk i kanë të gjitha regjistrimet të 

dy kodet, atëherë përdorni operatorin OR. Veprat sipas periudhës së botimit kërkohen me 

parashtesën për kërkim PY= dhe dy pika midis viteve: 

 

 (CC=m2 or TD=2.09) and PY=2004:2006  

 

 

 

Për nevojat e statistikave interne, bibliotekari nga Biblioteka Publike e Mariborit dëshiron të dijë 

se sa punime diplome janë përpunuar brenda një muaji në bibliotekë (p.sh. në muajin prill 2006). 

  



BVK Udhëzime për katalogimin e disertacioneve për doktoratë, tezave të masterit dhe punimeve të diplomës 

 

 

© IZUM, 18. 11. 2020, BVK-NA-AL-477, V1.0 7/7 

Shpjegim: kërkimi mund të bëhet në disa mënyra. Punimet e diplomave mund të 

kërkohen me kodin m5 në nënfushën 105b ose me tipologjinë 2.11 në nënfushën 001t. 

Data e përpunimit mund të barazohet me datën e krijimit të regjistrimit, që kërkohet me 

parashtesën për kërkim DM=. Mund të shtoni edhe kërkimin me krijuesin e regjistrimeve. 

Biblioteka mund të përcaktoj edhe shenjën interne, të cilën të gjithë kataloguesit e 

vendosin në nënfushën 992b, me anë të të cilës mund t'i gjeni shpejt regjistrimet. Nëse 

biblioteka vendos shenjën "Dvvmm" dhe kjo shenjë ka kuptimin "D – punim diplome", 

"vv – dy numrat e fundit të vitit të përfundit" dhe "mm – muaji i përfundimit" (p.sh. 

"D0604"), regjistrimet me këtë lloj shenjash kërkohen me parashtesën për kërkim BI=: 

 

CC=m5 and DM=200604* and CR=SIKMB* 

 

(CC=m5 or TD=2.11) and DM=200604* and CR=SIKMB* 

 

BI=D0604 

 

 

 

 

 

 

Përgatitur: 22. 12. 2006 (IZUM / NUK), përkthyer në gjuhën shqipe: 17. 11. 2020 (IZUM) 

 

(Shih Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Razlage strokovnih izrazov in stvarni 

kazali / Eva Verona. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998) 

 

 

 

 


