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Tagħrif dwar it-Teżi tal-B.A. (Unuri) fil-Malti
IT-TEŻI
• It-teżi mistennija tkun frott ta’ riċerka oriġinali li tkun tagħmel kontribut ġdid
lill-istudju tal-lingwa jew tal-letteratura Maltija.
• Skont ir-regoli tal-Librerija tal-Università, id-daqs tat-tipa jrid ikun 12 jew aktar; ilLibrerija tissuġġerixxi li t-tipa tkun Arial.
• It-tul tat-teżi jkun ta’ bejn 70 - 100 paġna ta’ daqs A4, bi spazju doppju bejn il-linji.
Dan it-tul ma jinkludix l-appendiċi u partijiet oħra li jiżdiedu bħala referenza,
sakemm ma jkunx hemm il-permess tad-Dipartiment.
• Iktar mit-tul huma importanti t-tifsil tajjeb, l-istil xieraq, iċ-ċarezza u li ma
toqgħodx iddur mal-lewża.
• It-teżi titqassam f’kapitli skont it-tifsil partikolari li jkun ġie miftiehem mat-tutur.
• Meta tkun lesta jiġu ppreżentati 3 kopji b’qoxra ratba, li jingħataw lura. Wara
r-riżultat u wara li jsiru l-korrezzjonijiet fejn ikun mitlub, jiġu ppreżentati 3 kopji
llegati tat-teżi.
L-GĦAŻLA TAS-SUĠĠETT
• L-aħjar ħaġa tkun li tagħżel suġġett li jkun laqtek waqt il-lezzjonijiet, fil-qari jew
fid-diskussjoni fil-klassi u li (1) ikun jinteressak, (2) tkun ippreparat/a biżżejjed
biex tittrattah bis-serjetà u (3) ikun hemm tutur li jkun jista’ jiggwidak fih.
• It-tiftix fit-teżijiet tal-librerija jista’ jgħinek tifforma idea tat-tip ta’ suġġett li
tista’ taħdem fuqu. F’xi każi anke teżijiet li saru f’wieħed mid-dipartimenti
l-oħra tal-lingwi jistgħu jnebbħuk.
• Fis-sit tad-Dipartiment tal-Malti [http://www.um.edu.mt/arts/malti/tezijiet]
tista’ ssib lista tat-teżijiet li saru b’rabta mal-Malti sas-sena li għaddiet, kemm
fil-lingwistika kif ukoll fil-letteratura, u kemm fil-livell tal-B.A. (Unuri) u kemm
f’livelli ogħla. Din tista’ tagħtik ħjiel tajjeb kemm tat-tip ta’ tema li tista’
tingħażel u kemm tal-livell mitlub.
• L-aktar fil-każ li ma tasal għal ebda deċiżjoni, jista’ jkun li xi lettur jissuġġerilek
tagħmel it-teżi fuq suġġett meħtieġ li tkun tiflaħ għalih.
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L-GĦAŻLA TAT-TUTUR
• Id f’id mal-għażla tas-suġġett tmur l-għażla tat-tutur, li jkun speċjalizzat
fil-qasam tat-teżi. Kull wieħed mis-seba’ letturi tal-Malti għandu
l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu li inti aktarx taf mil-lezzjonijiet.
• Hemm limitu għan-numru ta’ teżijiet li jista’ jmexxi kull lettur. Għalhekk mhux
bilfors it-tutur li ssib jaċċetta li jiggwidak fit-teżi.
• Inti tista’ tavviċina lil xi wieħed mis-seba’ letturi full-time biex imexxik hu fit-teżi.
Tista’ wkoll taħseb f’xi persuna kompetenti oħra fl-università jew barra minnha,
imma f’dan il-każ tagħmel l-ebda ftehim qabel ma jkollok l-approvazzjoni
tad-Dipartiment, li għandu kull interess li jkollok tiggwidak l-aħjar persuna f’dak
il-qasam partikolari. Jekk qed taħseb f’xi persuna barra mil-letturi full-time,
ippreżenta isimha fil-formola tat-teżi u stenna li jkollok l-approvazzjoni jew
suġġerimenti alternattivi mid-Dipartiment.
IL-KUNTATT MAT-TUTUR
• It-tutur qiegħed biex bl-esperjenza tiegħu jiggwidak f’dan l-ewwel xogħol twil
tiegħek. Għandek tikkonsulta miegħu għal kull deċiżjoni importanti dwar
id-delimitazzjoni tas-suġġett jew bidla fil-pjan tat-teżi.
• Żomm kuntatt regolari miegħu minn żmien għal żmien. Imma uża l-prudenza:
it-tutur għandu bosta xogħlijiet oħra.
• Tajjeb li, jekk ikollok xi diffikultà (mhux bilfors fil-livell akkademiku) li qed
iżżommok lura fix-xogħol, titkellem miegħu mill-ewwel.
• Ftakar li t-teżi hija xogħlok, u għandek tkun qabelxejn inti li tħabrek biex
taħdimha u tlestiha. Tistenniex it-tutur joqgħod jiġri warajk.
• Idealment, lit-tutur tippreżentalu parti mit-teżi minn żmien għal żmien:
taħdimhiex kollha u tgħaddihielu f’daqqa, għax il-korrezzjoni u l-gwida tiegħu
għandek bżonnha kmieni biex fuq il-parir tiegħu tkun tista’ ttejjeb il-prodott.
L-UŻU TAS-SISTEMA TAL-MLA SA MILL-BIDU
• Kif taf diġà, id-Dipartiment tal-Malti adotta s-sistema magħrufa MLA (Modern
Language Association), aġġornata fl-2008 bħala gwida għall-kitba akkademika.
Fis-sit tal-MLA [http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01], din hi
indikata ‘2009 MLA Guide’. Għaldaqstant oqgħod attent li ma ssegwix issistema l-antika li għadek issibha f’xi siti oħrajn.
• It-tibdiliet ewlenin jinkludu t-tneħħija, f’ħafna każi, tan-noti tal-qiegħ
(footnotes), u l-użu minflokhom tar-referenzi fil-parentesi (in-text citations).
• Fis-sit issib preżentazzjoni bil-Powerpoint li tagħtik idea tal-karatteristiċi
ewlenin ta’ din is-sistema.
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• Hemm ukoll struzzjonijiet ġodda għall-indirizzi tas-siti elettroniċi. Fit-taqsima
MLA Additional Resources, is-sit jagħti wkoll l-ismijiet tal-kotba li fihom hemm
ir-regolamenti tal-MLA. Jekk tagħżel li tixtri l-MLA Style Manual and Guide to
Scholary
Publishing
(tal-2008)
mill-internet,
nissuġġerixxu
s-sit
www.thebookdepository.com, għax ma tħallasx pustaġġ.
• L-MLA tolqot l-istil ta’ kitba f’kull xogħol ta’ riċerka, minn studju akkademiku
qasir f’eżami sa teżi, u tiggwida l-mod kif niktbu, ngħidu aħna, l-ismijiet
tal-kotba u testi stampati u elettroniċi oħrajn fil-biblijografija, in-noti u
l-kwotazzjonijiet.
• L-MLA jaqbillek tidraha minn kmieni u tibda tużaha mill-ewwel, għax inkella
fl-aħħar se tispiċċa b’ħafna korrezzjonijiet li stajt ħlisthom mill-ewwel.
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