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Lënda:Ligjërata # Udhëzimet teknike për përpilimin e punimeve seminarike

Punimi seminarik shkruhet me kompjuter, duke pasur kujdes për këto gjëra:

 Fjalët largohen vetëm nga një karakter në mes veti
 Shenjat dhe karakteret tjerë si (!?.,) shkruhen menjëherë pas fjalës, mirëpo gjithsesi të
krijohet distancë për një karakter
 Vijëza shkruhet së bashku me fjalët
Të përzgjidhet madhësia standarde e shkronjave (12) dhe stili i të shkruarit. Stili të jetënjëri prej
atyre i cili lehtë shkruhet.P.sh. TimesNew Roman. Fonti (madhësia e shkronjave) duhet të
përdoret gjatë gjithë tekstit njëjtë të mos ndryshohet. Stilet (Bold, Italic, Underline) të përdoren
vetëm për ato fjalë, ose fjali të cilat dëshirojmë ti theksojmë pasi që ato kanë rëndësi të veçantë.
a) Shënjo tërë tekstin (select all CTRL+A)
b) Madhësia e shkronjave është 12 (Format – Font – Size 12)
c) Stili (Font) TimesNew Roman
Teksti duhet të shkruhet me distancën e njëjtë në mes rreshtave, ecila do jetë 1.5.
a) Shënjo tërë tekstin (select all CTRL+A)
b) Zgjidh opsionin (Format - Paragraph - Alignment: justified)
c) Distance është 1.5 (Format -->Paragraph -->Linespacing: 1.5 lines)
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Fotografitë, tabelat ose grafikonet vendosen në mes të faqes, shih foton poshtë

Foto 1. Studentet
Faqja e parë
Përmes faqes së pare autori i punimit krijon kontaktin e pare me lexuesin, andaj duhet të
përmbajë të dhënat themelore. Futja e fotografive në faqen parë nuk lejohet. Në faqen e pare nuk
vendosen numrat e faqeve. Shembulli i faqes së pare
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Numrat e faqeve i vendosim në këndin e djathtë të poshtëm, duke zgjedhur këto opsione:
a) Insert – Page Number
b) Zgjidh opsionin Bottomof Page
c) Kliko PlainNumber 3 (numrat do te vendosën në pjesën e djathtë – poshtë)
Citimet dhe shënimet e marra nga autoret tjerë i fusim në fusnota, duke zgjedhur opsionet:
a) Reference
b) Insert Footnote
Literatura shënohet duke i cekur të gjitha burimet e përdorura në punimin seminarik si librat,
revistat, faqet e internetit

Literatura:
free-bj.t-com.hr/.../tehnicke_upute_seminarski.doc
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