
ALB 131  FONETIKË DHE DREJTSHKRIM I GJUHËS SHQIPE 

 
Semestri: Pranvere 2015 
Kredite të kursit:  8  
Leksion orë në javë: 3  
Seminar orë në javë: 2  
Lektor: Dr. Artan Xhaferaj 
Telefon : 068 29 41 885 
E-mail: artanxhaferaj@yahoo.com 
 
 
PËRSHKRIMI I KURSIT 
 
Lënda Fonetikë dhe drejtshkrim i gjuhës shqipe përmes një sistemi koncetriko-linear 
jep njohuri shkencore për strukturën tingullore të ligjërimit te shqipes, për tingujt 
(konkretisht për nyjëtimin e tyre, për veçoritë akustike e anatomo-fiziologjike), për 
ligjësitë e bashkimit dhe të ndryshimit të këtyre tingujve dhe sidomos për funksionin 
e tyre në procesin e komunikimit. Tingujt (zanoret dhe bashkëtingëlloret) 
përshkruhen dhe klasifikohen nga ana nyjëtimore, nga ana akustike dhe nga ana 
funksionale. Vend të veçantë zënë rrokja dhe ndarja e fjalëve në rrokje, modifikimet 
fonemore, ndërrimet fonemore si dhe proceset e tjera te fjala, si rënia dhe shtimi i 
tingujve, asimilim dhe disimilimi, metateza dhe haplologjia, elizioni, sinalefa, njohuritë 
për dukuritë prozodike, si theksi, intonacioni etj. Po kështu, duke e parë 
informacionin për mjetet tingullore në funksion të zotërimit dhe të përdorimit të 
standardit  programi u bën vend edhe problemeve të gjuhës së shkruar dhe të 
drejtshkrimit të saj, të lidhura ngushtë me shqiptimin letrar. Jepen shkurt dhe 
njohuri për sistemin grafik dhe për alfabetin e shqipes. 
 
PËRMBAJTJA KURSIT 
 
Kreu I: Objekti i fonetikës së shqipes standarde. 
Kreu II: Tingujt e të folurit dhe aspektet e studimit të tyre. 
Kreu III: Parimet e klasifikimit të zanoreve. 
Kreu IV: Parimet e klasifikimit të bashkëtingëlloreve. 
Kreu V: Ndërrimet e fonemave në gjuhën shqipe. 
Kreu VI: Modifikimet e tingujve në ligjërim. 
Kreu VII: Fonologjia metrike. Nocioni i rrokjes. 
Kreu VIII: Theksi i fjalës në gjuhën shqipe. 
Kreu IX: Prozodia. 
Kreu X: Drejtshqiptimi. 
Kreu XI: Drejtshkrimi. Parimet e tij. 
Kreu XII: Drejtshkrimi i zanoreve dhe bashkëtingëlloreve. 
Kreu XIII: Shenjat e pikësimit. Klasifikimi i tyre. 
Kreu XIV: Sistemi grafik i shqipes. 
Kreu XV: Fonotaktika. 
 
 
TEKSTE MËSIMORE   
 

o Memushaj, R. (2011). Fonetika e shqipes standarde, Tiranë. 
o Dodi, A. (2004). Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Tiranë. 
o Xhaferaj, A. (2013). Ushtrime për fonetikën dhe drejtshkrimin e shqipes 

standarde, Vlorë. 
o Memushaj, R. (2004). Hyrje në gjuhësi, Tiranë. 
o Memushaj, R. (2011). Shqipja standarde: Si ta flasim dhe ta shkruajmë, 

Tiranë. 
o Karagjozi, M. (2013). Ushtrime për shqipen standarde, Tiranë. 

 



 

 

 

 

FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 
Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  

 

o Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 
5-10 progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% 
frekuentim për periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për 
të cilën do të testohet, nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet 
me M. 

o Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

 

o Formati i lendës:  

o Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si 
dhe provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten 
provimet, për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye 
madhore, atëherë ju do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u 
paraqitët.  

 

o Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

o Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk 
janë të përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund 
të zgjasë disa ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos 
dërgojnë e-mail që ka lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se 
studentet të bëjnë një pyetje, të sigurohen se këtë informacion nuk e kanë 
gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. Studentet jane te lutur te mos 
drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes së kursit, pasi pyetjeve 
të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e një mase të gjerë 
studentësh 

o Email: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-mailin. Do te 
kete detyra dhe njoftime do të jepen vetëm nëpërmjet e-mailit.  



o Kodi i ndershmërisë: 

o Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 
Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet. 

 



ALB 134    Letërsia Shqipe I 
 
Kredite 6 
Ngarkesa: 3/1 
Lektor: Prof. Bardhosh Gaçe 
Telefon : + 355 68 2751927 
E-mail: bgace@univlora.edu.al 
 
Qëllimi i kursit  
 
Në lëndën “Letërsia Shqipe I”, studentët e vitit të I të degës Gjuhë Shqipe e Letersi të 
Universitetit “Ismail Qemali”, Fakulteti i Shkencave Humane, do të përfitojë njohuri 
të thelluara mbi traditën letrare shqiptare qysh nga shekulli XV e gjer në vitet e 
Luftës së Dytë Botërore. Nëpërmjet një cikli prej 45 leksionesh do të synohet 
zbërthimi i vlerave themelore të letërsisë shqipe, si dhe trajtimi kritik i dukurive 
letrare dhe shfaqja e tyre në rrjedhën e kohës. Në tërësi, në materialin teorik me 
karakter historik e letrar do të zënë vend autorët më të rëndësishëm me veprat 
kryesore që u përkasin llojeve të ndryshme letrare. Në objektin e kësaj lënde jepet 
mundësia që studimi i letërsisë nga ana e studentëve të trajtohet si një proces i 
hapur në të cilin mësuesve të ardhshëm që përgatiten në auditorët e universitetit, 
t’u jepet mundësia e vlerësimit dhe e interpretimit subjektiv, për të përfituar njohuri 
për procesin e mësimdhënies. 
Ndër synimet e temave të leksioneve është që studentët e Degës Gjuhe Shqipe e 
Letersi të mësojnë dhe të përvetësojnë kulturën letrare qysh nga dorëshkrimet e 
para të letërsisë shqipe, autorët dhe sidomos ndikimin e humanizmit europian dhe 
të rrymave të tjera letrare në prodhimin letrar shqiptar. 
Permbajtja e kursit   
KREU I : Tiparet e letërsisë popullore shqiptare. Shkrimet më të vjetra të shqipes së 
shkruar. 
KREU II : Autorët e letërsisë së vjetër shqipe: Pjetër Budi, Frang Bardhi dhe Jul 
Variboba dhe            vepra e tij “Gjella e Shen Merise se Virgjer” 
KREU III : Letërsi e bejtexhinjve e shek.XVII-XIX.Krijimtaria poetike Hasan Zyko 
Kamberit,   Nezim Frakulla e Sulejman Naibit. 
KREU IV : Vështrim i përgithshëm mbi Rilindjen Kombetare Shqiptare.Veçoritë 
artistike të Rilindjes Kombëtare  Shqiptare. 
KREU V :  Romantizmi shqiptar dhe romantizmi europian. Tipologjia e lirikes dhe 
epikes në romantizmin shqiptar. 
KREU VI: Krijimtaria poetike e De Rades, poema   “Milosao” dhe “Serafina 
Topia”.Versionet  e poemave.  
KREU VII : Mitet romantike të letërsisë shqipe. Marrëdhëniet midis letërsisë 
popullore dhe letërsisë së kultivuar 
KREU VIII : Letërsia e arbëreshëve të Italisë te shek.XIX. Zef Serembe dhe arti i tij 
poetik 
KREU IX : Pashko Vasa – Tipologjia e  krijimtarisë. Veçori të krijimeve poetike. 
Romani  “Bardha e Temalit”. 
KREU X : Shqipërimi i fabulave të La Fontenit nga Cajupi. Cajupi si dramaturg dhe 
komediograf. 
KREU XI : Jeta dhe krijimtaria letrare e  e Gjergj Fishtes Analize e vepres “Lahuta e 
Malcisë” te Gj.Fishtes .Mitologjia  në veprën e Fishtës  
KREU XII : Arti poetik  i Hile Mosit e Risto  Siliqit 
KREU XIII : Faik Konica: Kritika  ,estetika  dhe proza e tij.Faik Konica dhe proza e tij 
moderne    “Doktor Gjilpera’ 
KREU XIV : Tipare të lirikës së Lasgush Poradecit dhe pika takimi me poezinë 
evropiane . 
            Ali    Asllani -liriku i madh i poezisë shqipe.Humori dhe satira në poezinë e 
Ali Asllanit. 
KREU XV : Ernest Koliqi- Elemente të shkrimit  modern  në prozën  poetike  të  tij 
              Mitrush Kuteli dhe profili  i  tij si prozator i talentuar. 



KREU XVI : Migjeni- dilemat, alternativat, lutjet e akuzat rreth botës shqiptare të 
kohës 
                  Esad  Mekuli dhe bota e tij poetike 
KREU XVIV : Mendimi estetik e letrar shqiptar në vitet ’30 të shek XX 
 
Teksti i kërkuar: 
 
Literatura Bazë: 

o S. Riza, Pesë autorët më të vjetër në letërsinë shqipe 

o R. Qosja, Romantizmi shqiptar I, II, III,; 
o Histori e letersise shqipe, Instituti i Gjuhes dhe i Letersise, 1959; 
o Histori e letersise shqipe, Akademia e shkencave e RPSSH, 1983; 
o Histori e letersise shqipe, Robert Elsie 

 
 
FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 
Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  
 

Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 5-10 
progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% frekuentim për 
periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për të cilën do të testohet, 
nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet me M. 

Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

 

Formati i lendës:  

Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si dhe 
provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten provimet, 
për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye madhore, atëherë ju 
do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u paraqitët.  

 

Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk janë të 
përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund të zgjasë disa 
ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos dërgojnë e-mail që ka 
lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se studentet të bëjnë një pyetje, të 
sigurohen se këtë informacion nuk e kanë gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. 
Studentet jane te lutur te mos drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes 



së kursit, pasi pyetjeve të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e 
një mase të gjerë studentësh 

Kodi i ndershmërisë: 

Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 
Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet. 

 



 
ALB 155 - HYRJE NË SHKENCËN PËR LETËRSINË 
 
Kredite: 8 
Semestri: Pranverë 2015 
Ngarkesa: leksione - 4 orë në javë: seminare - 2 orë në javë 
Lektor: Dr. Ermir Xhindi 
Tel: +355693071957 
Email: hyrjeneletersi@gmail.com 
 
 
Qëllimi i kursit  
 
Synimi i kursit është aftësimi i studentëve me njohuri mbi parimet e qëndrimit ndaj 
letërsisë si veprimtari praktike e teorike, mbi instrumentat e analizës filologjike si 
hap drejt interpretimit të tekstit letar, mbi poetikën e tekstit letrar, mbi përmbajtjen 
konvencionale të retorikës e neoretorikës dhe mbi disa platforma teorike përfshirëse 
të nocioneve moderne në studimin e letërsisë. 
 
 
Përmbajtja e kursit  
 
KREU I. Natyra dhe studimi i letërsisë. Letërsia dhe gjuha. Nocioni i letraritetit. 
KREU II. Shkenca mbi letërsinë. Metodologjitë pozitiviste në studimin e veprës 
letrare.      Letërsia dhe shoqëria, letërsia dhe filozofia, letërsia si art. 
KREU III. Poetika e konceptimit të letersise si sistem specifik. 
KREU IV. Struktura e veprës letrare: analiza filologjike e veprës letrare si fazë 
paraprake e   interpretimit, struktura përkatëse. 
KREU V. Vepra letrare si tërësi fonologjike, kuptimore, estetike e metafizike. Kuptimi 
si qëllim i analizës së veprës letrare.  
KREU VI.Koncepti narratologjik mbi veprën letrare. Aspekte strukturore të ndërtimit 
narratologjik të tekstit letrar. 
KREU VII. Retorika Antike. Praktikat retorike. Neoretorika. Fundi i retorikës. 
Klasifikimi i retorikës së vjetër. 
KREU VIII. Nocioni i figurës, sistemi i klasifikimit të figurave. Stilistika moderne. 
Kritika stilistike. 
KREU IX. Vjershërimi. Natyra e vargut. Ritmi. Sistemet e vjershërimit.  Vjershërimi i 
vjetër greko-latin. 
KREU X.Sistemet e vargëzimit cilësor. Rima, strofa, refreni. Lloje. Vargu i lirë. 
KREU XI. Klasifikimi i letërsisë. Parimet e klasifikimit. Letersia gojore dhe letërsia e   
shkruar. Koncepti i llojit letrar. Zhanret letrare. Poezia, proza, drama. 
KREU XII Poezia. Poezia epike dhe lirike. Tiparet e poezisë epike. Struktura e saj. 
Proza. Tiparet e prozes artistike. Struktura e prozës artistike. Llojet e prozës 
artistike. 
KREU XIII Drama. Struktura e tekstit dramatik. Njësitë e kohës dhe hapësirës 
dramatike. 
KREU XIV. Hyrje në teoritë moderne mbi letërsinë. 
Teksti i kërkuar: 
 
Literatura bazë: 
 

o Eagleton, Terry. Literary Theory, An Introduction, University of Minessota 
Press, 2008  

o Dado, Floresha. Teoria e veprës letrare – Poetika, Toena, Tiranë, 2006; 



o George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University 
Press, 1994; 

o Richard A. Lanham, A Handlist of Rhetorical Terms, University of California 
Press; 2nd Revised edition, 1991. 

o Solar, Milivoje. Hyrje në shkencën për letërsinë. (përshtati Floresha Dado), 
Julvin, Tiranë, 2006. 

o Ann Jefferson, David Robey, David Forgacs (Modern literary theory, a 
comparative introduction, Batsford Academic and Educational, 1982) Teoria 
letrare moderne, (perkth. F. Dado), Albas 2004.  

 

FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 
Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  

o  

o Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 
5-10 progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% 
frekuentim për periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për 
të cilën do të testohet, nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet 
me M. 

o Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

o  

o Formati i lendës:  

o Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si 
dhe provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten 
provimet, për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye 
madhore, atëherë ju do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u 
paraqitët.  

o  

o Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

o Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk 
janë të përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund 
të zgjasë disa ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos 
dërgojnë e-mail që ka lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se 
studentet të bëjnë një pyetje, të sigurohen se këtë informacion nuk e kanë 
gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. Studentet jane te lutur te mos 
drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes së kursit, pasi pyetjeve 



të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e një mase të gjerë 
studentësh 

o Email: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-mailin. Do te 
kete detyra dhe njoftime do të jepen vetëm nëpërmjet e-mailit.  

o Kodi i ndershmërisë: 

o Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 
Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet. 

 



Letërsi Boterore 1 (ALB 163)   
 
Kredite: 8 
Ngarkesa: leksione - 4 orë në javë 
                 seminare - 2 orë në javë 
Lektor: Aristidh Cipa 
Semestri: Pranvere 2015 
E – mail: acipa@univlora.edu.al 
Tel: 0693684108 
 
Qëllimi i kursit  

Lënda Letërsi Boterore I e prek dhe trajton fenomenin letrar në kulturën 
perëndimore që nga fillesat e saj, prej antikitetit greko romak deri në shekullin e 18.  

Lënda është konceptuar e ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë studentët do 
të njihen me letërsinë antike greko romake, përfaqësuesit e saj kryesorë si Homeri, 
Eskili, Euripidi, Sofokliu, Aristofani dhe Virgjili, me llojet letrare të kohës si poezia 
epike, poezia didaktike, poezia lirike, poezia dramatike, komedia, proza.  

Pjesa e dytë e lëndës trajton fenomenin letrar në kulturën europiane në 
shekujt 13 18. Në këtë pjesë studentët do të njihen me rilindjen europiane, letërsinë 
humaniste dhe specifikat e saj në Itali, Spanjë, Angli, Francë, me drejtimet dhe 
rrymat letrare si klasicizmi, realizmi i rilindjes, sentimentalizmi, iluminizmi, lëvizjen 
stuhi dhe vrull dhe autorët më përfaqësues si Dante, Bokacio, Shekspir, Gëte, etj. 
 
Përmbajtja e kursit  
KREU I. Letërsia antike greke. Periudhat e zhvillimit të letërsisë antike greke. 
Krijimtaria gojore dhe mitologjia. Roli i saj në zhvillimin e letërsisë antike greke. 
KREU II. Poezia epike: Homeri – Iliada, Odisea: Koha e krijimit, idete, vlerat 
artistike. Ceshja homerike 
KREU III. Poezia didaktike: Hesiodi. Poezia lirike: Safo, Anakreonti, Pindari: veprat, 
idete, vlerat artistike. 
KREU IV. Poezia dramatike. Prejardhja. Eskili, Sofokliu: veprat, idete, vlerat 
artistike. 
KREU V. Euripidi: Veprat, idete, vlerat artistike. Komedia dhe zhvillimi i saj: 
Aristofani, veprat, idete, vlerat artistike. 
KREU VI. Lindja dhe zhvillimi i prozes: Herodoti, Tuqididi, Ksenofoni. Mendimi 
filozofik grek: Sokrati, Aristoteli, Platoni. 
KREUVII. Perudha paraletrare ne Romen e lashte: Liv Androniku, Plauti, Terenci.  
Letersia e shekullit te fundit te republikes: Ciceroni, Jul Cezari. 
KREU VIII. Letersia romake ne periudhen  e Augustit: Horaci, Virgjili, Ovidi. 
Zhvillimi i historiografise: Tit Livi. 
KREU IX. Letersia e kohes se mesme: Shek V-XVIII. Etapat. Ndikimi i elementit 
kristian. Rilindja karolinge. Poezia e vagandeve. Letersia kalorsiake. Eposi 
gjermanik, spanjoll, francez. 
KREU X. Rilindja evropiane. Dante Aligieri, Petrarka: veprat letrare, idete, vlerat 
artistike. 
KREU XI. Bokacio. Rilindja ne France. Rilindja ne Spanje. Migel Servantesi: Don 
Kishoti i Mances. 
KREU XII. Rilindja ne Angli. William Shekspir: veprat, idete, vlerat artistike. Letersia 
ne shek XVII. Klasicizmi ne France. Pier Kornej. Zhan Rasin. 
KREU XIII. Molieri: Veprat, idete, vlerat artistike. Letersia e shek XVII. Defo: 
Robinson Kruzo. Xhonathan Swift: Udhetimet e Guliverit. 
KREU XIV. Sentimentalizmi. Iluminizmi francez: Ruso, Volter, Didro. 
KREU XV. Letersia gjermane e shek XVIII. Shileri, Gete: veprat, idete, vlerat 
artistike. 
 
 
 
 
 Tekstet bazë të përdorura për zhvillimin e kursit: 



 

o Letërsia antike greke, Letërsia romake, Muzafer Xhaxhiu, Red. Marie 
Mato, Tiranë, 2008. 

FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 
Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  

 

o Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 
5-10 progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% 
frekuentim për periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për 
të cilën do të testohet, nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet 
me M. 

o Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

 

o Formati i lendës:  

o Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si 
dhe provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten 
provimet, për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye 
madhore, atëherë ju do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u 
paraqitët.  

 

o Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

o Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk 
janë të përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund 
të zgjasë disa ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos 
dërgojnë e-mail që ka lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se 
studentet të bëjnë një pyetje, të sigurohen se këtë informacion nuk e kanë 
gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. Studentet jane te lutur te mos 
drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes së kursit, pasi pyetjeve 
të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e një mase të gjerë 
studentësh 

o Email: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-mailin. Do te 
kete detyra dhe njoftime do të jepen vetëm nëpërmjet e-mailit.  

o Kodi i ndershmërisë: 



o Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 
Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet. 

r 



ALB 165: Leksikologji e gjuhës shqipe 
 
Kredite 8 
Ngarkesa: 3/2 
Semestri: Vjeshte 2014 
Lektore: Dr. Vilma Bello 
Tel.: 0684041080 
Email: vilma.bello@univlora.edu.al 
 
Qëllimi i kursit  
 
Ky kurs merret me studimin e fjalës si njësi leksikore dhe studimin e leksikut. 
Lënda trajton një sistem pak a shumë të plotë dijesh për leksikologjinë dhe 
leksikografinë shqipe. Ajo studion lidhjet ndërmjet formës gjuhësore e përmbajtjes 
së saj në njësinë e fjalës a të frazeologjisë, si edhe dinamikën e zhvillimit të 
pandërprerë të leksikut.  Studiohen nga njësia më e vogël a themelore (fjala ose 
përbërësi kuptimor) drejt njësive më të mëdha (fjalët e pathjeshta, frazeologjia, 
leksiku, ligjërimi e stili ose kuptimi, struktura kuptimore, polisemia, grupet 
paradigmatike…). 
Lënda trajton, gjithashtu, normën e standardit në leksik e në frazeologji, përdorimin 
drejt të fjalëve sipas kuptimeve e ngjyrimeve që kanë, dhe sipas fushave të 
veprimtarisë gjuhësore, pasurimin e leksikut e ligjërimit të studentëve, si edhe 
zhdërvjelltësimin e të folurit. Në tekst mëtohet të gërshetohen tri rrafshe njohurish: 
njohuri teorike, njohuri historike, njohuri praktike.  
 
Përmbajtja e kursit   
 
KREU I. Formimi i leksikologjisë shqipe si shkencë. Objekti dhe detyrat e 
leksikologjisë shqipe. Lidhja e leksikologjisë me disiplinat e tjera gjuhësore 
KREU II. Fjala dhe veçoritë e saj në gjuhën shqipe. Fjala si strukturë në gjuhën 
shqipe 
KREU III. Disa njësi gjuhësore në kufi të fjalës. Zhvillimi historik i fjalëve në gjuhën 
shqipe. Vlerat e fjalëve në gjuhën shqipe 
KREU IV. Studimi i semantikës leksikore. Përmbajtja, kufijtë, arritjet. Semasiologjia 
leksikore e gjuhës shqipe. Koncepti i sistemit në semasiologji 
KREU V. Kategoritë themelore të semantikës. Kuptimi leksikor dhe struktura e tij, 
teoria e fushave leksikore dhe semantike 
KREU VI. Dukuri të semantikës leksikore. Nxjerrja e përbërësve të kuptimit leksikor. 
Ngjyrimi emocionues si përbërës i kuptimit. Lëvizjet kuptimore dhe figurat (tropet) 
gjuhësore. Shumëkuptimësia (polisemia) 
KREU VII.  Lëvizje kuptimore gjatë formimit të fjalëve. Tipat e kuptimeve leksikore 
Shpjegimi i kuptimit leksikor 
KREU VIII. Grupet (paradigmat) e fjalëve. Homonimet. Sinonimet. Antonimet. 
Sistemi konceptor  i analizës semasiologjike 
KREU IX. Grupet paradigmatike të fjalëve. Fjalë të ndërtuara me ndajshtesa. Fjalë të 
ndërtuara pa ndajshtesa. Fjalë të formuara me përbërje dhe përngjitje. Leksiku 
potencial në gjuhën shqipe 
KREU X. Frazeologjia e gjuhës shqipe. Njësia frazeologjike dhe togfjalëshi i lirë. 
Njësia frazeologjike dhe fjala. Disa kalime nga njësi frazeologjike në fjalë. Klasifikimi 
i njësive frazeologjike të gjuhës shqipe. Njësia frazeologjike dhe frazeologjia shqipe. 
Norma gjuhësore në frazeologji 
KREU XI. Leksiku i gjuhës shqipe dhe shtresimi i tij. Leksiku i gjuhës shqipe dhe 
zhvillimi i tij historik. Shtresimi i leksikut të gjuhës shqipe sipas burimit.  
KREU XII. Qëndrimi kundrejt fjalëve të huaja. Shtresimi i leksikut sipas përdorimit
  
KREU XIII. Veçori leksiko-stilistike të shqipes standard. Mjetet me vlerë ligjërimore e 
stilistike. Ligjërimet dhe stilet në gjuhën shqipe. 



KREU XIV. Leksikografia shqipe. Leksikografia dhe fjalori. Ndërtimi i fjalorit. Të 
dhënat për fjalën si njësi leksiko-gramatikore. Struktura kuptimore, shpjegimet dhe 
ilustrimet në fjalor. 
KREU XV. Leksikografia shqipe në zhvillim. Periudha e parë dhe periudha e dytë.  
 
Teksti i kërkuar: 
Literatura Bazë: 

o J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2011 
o V. Memisha, Ushtrime për leksikologjinë dhe për semasiologji leksikore, 

Tiranë, 2012 
o Ballhysa, A. Jashari, M. Balla, V. Bello Formim gjuhësor (ide dhe ushtrime për 

seminare) 

o FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 
Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  

 

o Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 
5-10 progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% 
frekuentim për periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për 
të cilën do të testohet, nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet 
me M. 

o Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

o  

o Formati i lendës:  

o Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si 
dhe provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten 
provimet, për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye 
madhore, atëherë ju do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u 
paraqitët.  

 

o Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

o Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk 
janë të përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund 
të zgjasë disa ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos 
dërgojnë e-mail që ka lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se 
studentet të bëjnë një pyetje, të sigurohen se këtë informacion nuk e kanë 
gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. Studentet jane te lutur te mos 



drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes së kursit, pasi pyetjeve 
të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e një mase të gjerë 
studentëshEmail: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-
mailin. Do te kete detyra dhe njoftime do të jepen vetëm nëpërmjet e-mailit.  

o Kodi i ndershmërisë: 

o Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 
Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet. 

 



Sociolinguistikë	  (ALB	  225)	  	  	  
	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Kredite	  6	  
Ngarkesa:	  3/1	  
Lektor:	  Migena	  Balla	  
Telefon	   :	  +	  355	  69	  3921753	  
E-‐mail:	  mballa@univlora.edu.al	  
	  
	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Programi	   i	   lëndës	   Sociolinguistikë	   përmban	   të	   dhëna	   mbi	   objektin,	   fushat	   e	   zbatimit	   dhe	   marrëdhëniet	   e	  
sociolinguistikës	   me	   shkencat	   e	   tjera.	   Jepen	   disa	   përkufizime	   dhe	   vlerësime	   të	   përgjithshme	   të	   bashkësisë	  
shoqërore	  dhe	  asaj	  gjuhësore,	  nivelet	  e	  analizës	  sociolinguistike	  etj.	  	  
Pjesa	  e	  dytë	  e	  lëndës	  do	  të	  shërbejë	  sidomos	  për	  thellimin	  në	  shqyrtimet	  teorike	  dhe	  si	  mbështetje	  e	  “	  gjedhe”	  
për	   trajtime	   të	   mëtejshme	   nga	   vetë	   studentët	   të	   dukurive	   të	   tilla	   a	   të	   përngjashme	   sidomos	   lidhur	   me	  
marrëdhëniet	  e	  sotme	  të	  dialekteve	  me	  gjuhën	  letrare	  standarde,	  përkundrime	  sociolinguistike	  të	  shndërrimeve	  
semantike	  të	  fjalëve	  për	  motive	  jashtëgjuhësore	  etj.	  	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Sociolinguistika.	  Objekti,	  pararendësit.	  Sociolinguistika	  shqiptare	  
KREU	  II	  :	  Fushat	  e	  zbatimit	  te	  sociolinguistikës.	  
KREU	  III	  :	  Bashkësia	  gjuhësore	  dhe	  bashkësia	  shoqërore.	  
KREU	  IV	  :	  Individualizmi	  dhe	  konformizmi	  në	  gjuhë	  	  
KREU	  V	  :	  Varieteti	  gjuhësor	  	  
KREU	  VI	  :	  Standardizimi	  i	  gjuhës	  si	  problem	  i	  përgjithshëm	  i	  sociolinguistikës	  së	  sotme	  
KREU	  VII	  :	  Akti	  i	  të	  folurit	  
KREU	  VIII	  :	  	  Komunikimi	  shoqëror.	  Kompetenca	  komunikative	  
KREU	  IX	  :	  Përvetësimi	  i	  gjuhës.	  Modelimi	  fillestar	  i	  saj.	  Rreth	  përvetësimit	  të	  të	  folurit	  nga	  fëmija	  	  
KREU	  X	  :	  Gjuhët	  në	  kontakt	  
KREU	  XI	  :	  Huazimet,	  ndërkalimet	  dhe	  situatat	  dy	  dhe	  shumëgjuhëshe	  	  	  
KREU	  XII	  :	  Përzierja	  e	  kodeve	  dhe	  prishja	  e	  kodeve	  
KREU	  XIII	  :	  Gjuha	  dhe	  gjinia	  (	  seksi)	  
KREU	  XIV	  :	  Të	  folmet	  e	  fshehta	  në	  krahinat	  shqiptare	  
KREU	  XV	  :	  Shqyrtime	  sociolinguistike	  për	  emrat	  e	  farefisnisë	  dhe	  emrat	  vetjakë	  të	  shqipes	  
	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  
Sociolinguitikë	  e	  shqipes,	  3th	  Ed	  	  2013,	  	  Gjovalin	  Shkurtaj	  	  	  
Sociolinguistika	  (përkthyer	  në	  shqip	  nga	  M.Ymeri),	  Tiranë	  2002,	  	  Richard	  Hudson	  	  	  	  	  	  
Etnografi	  e	  të	  folurit	  të	  shqipes,	  2004,	  Gjovalin	  Shkurtaj	  

	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  



o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

	  

Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  

 



ALB	  230	  Stilistikë	  e	  pragmatikë	  e	  gjuhës	  shqipe	  

	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Kredite	  6	  
Ngarkesa:	  3/2	  
Lektor:	  Dr.	  Gladiola	  Elezi	  
Telefon	   :	  0695385972	  
E-‐mail:	  gelezi@univlora.edu.al	  
	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  

	  
Stilistika	  ka	  si	  objekt	  të	  saj	  nivelin	  stilistik	  të	  gjuhës,	  ajo	  studion	  organizimin	  gjuhësor	  dytësor.	  Nga	  kjo	  pikëpamje	  
ajo	  studion	  përdorimin	  e	  gjuhës	  dhe	  variacionin	  e	  saj	  gjuhësor,	  të	  shprehur	  në	  tekste	  ligjërimore.	  Ajo	  sheh	  se	  cilat	  
janë	   veçoritë	   dhe	   sjellja	   e	   mjeteve	   dhe	   e	   ndërtimeve	   gjuhësore	   në	   këtë	   organizim	   për	   të	   kryer	   sa	   më	   me	  
efektshmëri	   komunikimin	   dhe	   për	   kërkesat	   e	   tjera	   plotësuese,	   në	   përshtatje	   me	   qëllimet	   e	   ligjëruesit	   dhe	  
metraditën	  shoqërore	  dhe	  kulturore.	  
Pragmatika	  është	  një	  drejtim	  i	  ri	  i	  gjuhësisë,	  një	  disiplinë	  e	  re,	  e	  cila	  qartëson	  dhe	  analizon	  përbërësin	  veprim	  në	  
gjuhë.	  Ajo	   studion	  marrëdhëniet	  e	   shenjave	  me	   interpretuesit,	   ose,	  me	   fjalë	   të	   tjera,	  përdorimin	  e	  gjuhës	  dhe	  
efikasitetin	  apo	  ndikimin	  mbi	  dëgjuesin.	  Objekti	   	   i	   saj	   i	   studimit	  është	  një	  botë	  përdoruesish	  ose	   subjektesh,	   si	  
edhe	  kushtesh	  në	  të	  cilat	  ata	  veprojnë.	  Pragmatika	  ka	  ndihmuar	  për	  një	  vështrim	  të	  ri	  mbi	  të	  dhënat	  dhe	  metodat	  
e	  gjuhësisë.	  	  	  	  	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Objekti	  I	  stilistikës.	  Ndërtimi	  i	  stilistikës	  si	  disiplinë	  gjuhësore.	  
KREU	  II	  :	  Njësitë	  dhe	  nocionet	  fillestare.	  Karakteristikat	  stilistike,	  efekti,	  norma	  stilistike.	  
KREU	  III	  :	  Organizimi	  stilistik.	  Rimarrja,	  parimi	  drejtues,	  grupimi	  i	  stileve.	  	  
KREU	  IV	  :	  Stilistika	  e	  shprehësisë.	  Fonostilistika.	  Burimet	  e	  organizimet	  fonetike.	  
KREU	  V	  :	  Simbolizmi	  tingullor.	  Grafematika.	  Morfostilistika.	  Emri,	  mbiemri,	  folja	  dhe	  pjesët	  e	  tjera	  të	  ligjëratës.	  
KREU	  VI	  :	  Sintaksostilistika.	  Gjymtyrët	  e	  fjalive,	  vendi	  i	  gjymtyrëve.	  
KREU	  VII	  :	  Tipat	  e	  fjalive,	  mjetet	  lidhëse.	  Teksti.	  
KREU	   VIII	   :	   	   Leksikostilistika	   e	   fjalëformimi.	   Shprehësia	   e	   leksikut.	   Huazimet.	   Përftesat	   me	   fjalëformim.	  
Neologjizmat.	   Frazeologjizmat.	  
KREU	  IX	  :	  Semantostilistika.	  Kuptimet.	  Antonimia.	  Sinonimia.	  Lidhjet	  e	  reja	  të	  fjalëve	  	  
KREU	  X	  :	  Stilistika	  funksionale.	  Sistemi	  stilistik	  i	  shqipes.	  Variacioni	  gjuhësor.	  
KREU	  XI	  :	  Ligjërimet	  dhe	  stilet	  funksionale.	  Përbërja	  e	  sistemit.	  
KREU	  XII	  :	  Ligjërimet	  e	  folura.	  Tipat	  e	  të	  folurit	  dhe	  rrethanat	  e	  komunikimit	  
KREU	  XIII	  :	  Ligjërimi	  i	  shkruar.	  Rrethanat	  e	  komunikimit.	  
KREU	  XIV	  :	  Veçoritë	  e	  ndërtimit	  të	  	  teksteve.	  Leksiku	  libror.	  
KREU	  XV	  :	  Stili	  i	  veprimtarisë	  shkencore	  teknike.	  Sfera	  dhe	  funksioni	  dallues.	  Terminologjia.	  	  
KREU	   XVI	   :	   Stili	   i	   veprimtarisë	   	   shtetërore	   administrative	   dhe	   veprimtarise	   shoqërore	   e	   politike.	   Sfera	   dhe	  
funksioni	  dallues.	  
KREU	  XVII	  :	  Gjuha	  e	  letërsisë	  artistike.	  Sfera	  dhe	  funksioni	  	  dallues.	  Letërsia	  dhe	  gjuha	  letrare.	  	  
KREU	   XVIII	   :	   Lindja	   dhe	   përcaktimi	   i	   pragmatikës.	   Nocionet	   themelore	   dhe	   parimet	   e	   pragmatikës.	  Metoda	   e	  
analizes.	  	  
KREU	  XIX	  :	  Mikropragmatika	  	  dhe	  makropragmatika.	  	  
KREU	  XX	  :	  Aktet	  e	  të	  folurit	  (nocioni).	  Foljet	  e	  aktit	  të	  të	  folurit.	  Klasifikimi	  	  i	  akteve	  të	  të	  folurit.	  
KREU	  XXI	  :	  Analiza	  e	  bisedës.	  Përcaktimi	  dhe	  metoda	  e	  analizës.	  	  
KREU	  XXII	  :	  Aktet	  e	  të	  folurit	  dhe	  aktet	  pragmatike.	  
KREU	  XXIII	  :	  Pragmatika	  sociale.	  Vështrimi	  pragmatik	  i	  marrëdhënieve	  të	  gjuhës	  me	  shoqërinë.	  
	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
	  
Literatura	  Bazë:	  

o Stilistika	  e	  gjuhës	  shqipe	  dhe	  pragmatika	  Prof.	  dr.	  Xhevat	  LLOSHI,	  Botimi	   i	  parë,	  Tiranë,	  1999,	  Shtëpia	  
botuese	  e	  Librit	  Universitar	  
Ribotim,	  Albas,	  Tiranë,	  2005,	  ISBN:	  9989-‐108-‐25.	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  



Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

.	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  

 



ALB	  235	  –	  LETERSI	  SHQIPE	  II	  
	  
Semestri:	  Vjeshte	  2014	  
Ngarkesa:	  3/2	  
Lektor:	  Ma.	  Etjona	  Hoxha	  
Telefon:	  0694233307	  
E-‐mail:	  etjona.hoxha@univlora.edu.al	  
	  

Përshkrim	  i	  kursit:	   	  
	  

ALB	  235	  (Letërsi	  moderne	  shqiptare)	  është	  një	  nga	  kurset	  kryesore	  që	  ofrohen	  në	  programin	  akademik	  
të	   degës	   së	   gjuhë-‐letërsisë	   në	   Universitetin	   e	   Vlorës.	   Ai	   është	   kurs	   i	   detyruar	   gjatë	   vitit	   të	   dytë	   të	   studimeve,	  
semestri	  i	  parë,	  për	  studentët	  e	  degës	  së	  gjuhës	  shqipe	  dhe	  letërsisë.	  Kohëzgjatja	  e	  kursit	  është	  15	  javë.	  Çdo	  javë	  
kryhen	  5	  (pesë)	  orë	  mësimi,	  3	  (tri)	  orë	  leksion	  dhe	  2	  (dy)	  orë	  seminar;	  gjithsej	  75	  orë	  mësimore.	  	  	  	  

	  
Ky	  program	  përfshin	  një	  sërë	   temash	  e	  një	   lloj	  problematike	   të	   tillë,	   shqyrtimi	   i	   të	  cilave	  synon	  hulumtimin	  në	  
thellësi	  të	  korpusit	  të	  teksteve	  letrare	  në	  periudhën	  mes	  dy	  Luftrave,	  asaj	  të	  Parë	  dhe	  të	  Dytë	  Botërore.	  U	  pa	  e	  
udhës	   të	   tejkalohej	   termi	  “Letërsi	  e	  Pavarsisë”,	   term	   i	  përdorur	  deri	  para	  viteve	   ’90	  kjo	  për	  arsyen	  e	  vetme	   të	  
barazimit	  në	  terminologji	  me	  historiografitë	  e	  tjera	  botërore.	  Kjo	  etapë	  letrare	  synon	  të	  përshkruajë	  zhvillimin	  e	  
procesit	   letrar	  në	  Shqipëri	  në	  kufijtë	  kohor	  1913–1944,	  kufij	   të	  cilët	  shenjojnë	  dy	  momente	  të	  rëndësishme	  në	  
historinë	  botërore.Sigurisht	  që	  “Letërsia	  mes	  dy	  luftrave“	  është	  një	  emërtimin	  i	  bazuar	  mbi	  kriterin	  “kohë”,	  duke	  
mos	  synuar	  kështu	  të	  realizojmë	  një	  perodizim	  të	  plotë	  të	  letërsisë	  shqipe	  të	  gjysmës	  së	  parë	  të	  shekullit	  XX.	  Kjo	  
për	  faktin	  se	  cështja	  e	  periodizimit	  të	  plotë	  të	  letërsisë	  shqiptare	  është	  një	  zonë	  akoma	  shumë	  e	  rrëmujshme.	  
	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
Emërtimi	  dhe	  periodizimi	   i	  kësaj	  periudhe.	  Tipare	  dhe	  karakteristika,	  drejtimet	   letrare,	  përfaqësuesit,	  zhvillimi	   i	  
mendimit	  kritik	  në	  këtë	  periudhë.	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarië	  letrare	  të	  Ndre	  Mjedjes.	  
Analizë	  e	  vëllimit	  poetik	  “Juvenilia”.	  Poezia	  e	  tij,	  shprehje	  e	  jë	  origjinaliteti	  të	  spikatur	  letrar.	  
Seminar	  
Seminar	  
Konceptet	  estetike	  të	  Ndre	  Mjedjes.	  
Cështje	  të	  metodës	  krijuese	  dhe	  të	  drejtimeve	  letrare	  në	  veprën	  e	  tij.	  
Analizë	  poema	  “Andrra	  e	  jetës”.	  
Seminar	  
Seminar	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarië	  letrare	  të	  Faik	  Konicës.	  
Analizë	  e	  mendimit	  kritik	  letrar	  të	  tij.	  
Tipare	  dhe	  vecori	  të	  shkollës	  kritike	  letrare	  që	  ai	  themeloi.	  
Seminar	  
Seminar	  
Vecori	  të	  keijimtarisë	  së	  tij	  eseistike,	  publicistike,	  letrare	  etj.	  
Tipare	  dhe	  vecori	  të	  prozës	  së	  gjatë.	  Ndërtimi	  i	  satirës	  në	  veprën	  e	  tij.	  
Analizë	  e	  “Doktor	  Gjëlpëra...”	  dhe	  “Një	  ambasadë	  e	  zulluve	  në	  Paris”.	  
Seminar	  
Seminar	  
Kontributi	  i	  Lumo	  Skëndos	  në	  fillesat	  e	  një	  proze	  të	  re.	  Analizë	  “Hi	  dhe	  shpuzë”.	  
Vështrim	  biografik	  dhe	  bibliografik	  mbi	  krijimtarinë	  e	  Gjegj	  Fishtës.	  
Struktura	  narrtive	  	  e	  “Lahuta	  e	  Malcis”.	  
Seminar	  
Seminar	  
Tipare	  dhe	  vecori	  të	  “eposit”	  të	  dytë	  të	  shqiptarëve.	  
Vecoritë	  e	  saj	  si	  vepër	  epike.	  
Analizë	  e	  krijmitarisë	  poetike	  dhe	  veprës	  dramatiketë	  tij.	  
Seminar	  
Seminar	  
Struktura	  tekstore	  organizative	  e	  “Jerina	  ase	  mbretnesha	  e	  lulevet”	  dhe	  “Juda	  Makabe”.	  
Procedimet	  letrare	  dhe	  kolonat	  kryesore	  mbi	  të	  cilat	  është	  ngritur	  satira	  e	  tij.	  



“Gomari	  i	  Babatasit”.	  Niveli	  i	  kuptimit	  dhe	  mesazhet	  që	  përcjell	  vepra.	  
Seminar	  
Seminar	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarië	  letrare	  të	  Foqion	  Postolit.	  “Lulja	  e	  kujtimit”,	  roman	  i	  shestuar	  mes	  estetikës	  së	  
romantizmit	  dhe	  asaj	  sentimentaliste.	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarië	  letrare	  të	  Mirush	  Kutelit.	  
Tipologjia	  e	  tregimeve	  dhe	  rrëfimeve.	  Karakteristikat	  moderne	  të	  rrëfimit	  kutelian.	  
Analizë	  “Vjeshta	  e	  Xheladin	  beut”	  dhe	  “E	  madhe	  është	  gjama	  e	  mëkatit”.	  
Seminar	  
Seminar	  
Marrdhëniet	  e	  krijimtarisë	  së	  Kutelit	  me	  folklorin.	  Vensi	  i	  Kutelit	  në	  letërsinë	  shqipe.	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarië	  letrare	  të	  Ernest	  Koliqit.	  
Vendi	  që	  zë	  Ernest	  Koliqi	  në	  studimet	  historiko-‐letrare.	  Angazhii	  i	  tij	  në	  kritikën	  letrare	  shqipatre.	  
Seminar	  
Seminar	  
Analizë	   “Tregtar	   flamujsh”	  dhe	   “Hija	   e	  maleve”.	  Vështrim	  psikanalitik	   i	   fenomeve	   të	   jetës	   shoqërore.	  Raporti	   i	  
traditës	  me	  modernen	  në	  prozën	  e	  tij.	  
Krijimtaria	  në	  vargje	  e	  tij.	  
Të	  dhëna	  mbi	   jetën	  dhe	  krijimtarië	   letrare	   të	  Haki	   Stërmillit.	  Vizioni	   social	   i	   sentimentalizmit	  në	   romanet	  e	   tij.	  
Sturktuar	  ideotematike	  e	  tyre.	  
Seminar	  
Seminar	  
Analizë	  romani	  “Sikur	  të	  isha	  djalë”,	  si	  roman	  kryesisht	  sentimentalist.	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarië	  letrare	  të	  Migjenit.	  
Vendi	  i	  tij	  në	  traditën	  letrare	  shqiptare.	  
Anlizë	  “Vargjet	  e	  lira”.	  Struktura	  dhe	  sitemi	  i	  figuracionit.Ceshtje	  të	  interpretimit	  të	  saj.	  
Seminar	  
Seminar	  
Përmbledhja	  “Novelat	  e	  qytetit	  të	  veriut”.	  
Problematika	  ekzistenciale,	  lakonizmi,	  simbolika,	  sintetizmi	  etj.	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarië	  letrare	  të	  Lasgush	  Poradecit.	  
Seminar	  
Seminar	  
Arti	  poetik	  	  i	  Lasgush	  Poradecit.	  
Sistemi	  poetik	  dhe	  metafora	  në	  lirikën	  e	  tij.	  
Analizë	  “Vallja	  e	  yjeve”.	  
Seminar	  
Seminar	  
Analizë	  “Ylli	  i	  zemrës”.	  
Analizë	  “	  Eskursioni	  teologjik	  i	  Sokratit”.	  
Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  dhe	  krijimtarinë	  letrare	  të	  Sterjo	  Spasses.	  Vendi	  i	  tij	  në	  traditën	  letrare	  shqiptare.	  
Seminar	  
Seminar	  
Elemente	  të	  realizmit	  social	  dhe	  të	  sentimentalizmit	  në	  veprën	  e	  tij.	  Nihilizmi	  në	  veprën	  e	  Spasses.	  
Struktura	  e	  letersise	  moderne	  ne	  raport	  me	  letersine	  shqipe	  ne	  teresi.	  
Permbledhje	  e	  mmateraleve	  per	  provimin	  perfundimtar.	  
	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  



o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  

kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet. 



ALB	  236	  	  HISTORIA	  E	  GJUHËS	  STANDARDE	  
	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Kredite	  6	  
Ngarkesa:	  3/1	  
Lektor:	  Evis	  Hudhera	  
Telefon:	  0694810010	  
E-‐mail:	   evishudhera@gmail.com	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  

ALB	  236-‐a	  është	  	  	  ndërtuar	  për	  t’i	  dhënë	  	  mundësi	  studentit	  	  gjatë	  60	  orëve	  për	  një	  	  semestër	  	  të	  	  marrë	  	  njohuri	  

për	  një	  histori	  të	  shkurtër	  të	  zhvillimit	  të	  gjuhës	  letrare	  shqipe	  nga	  fillimet	  e	  shkrimit	  të	  saj	  (shek.	  XV)	  e	  deri	  në	  

ditët	  tona.	  Qëllimi	  është	  jo	  vetëm	  të	  bëjmë	  historinë	  e	  shkrimit	  të	  shqipes,	  por	  edhe	  historinë	  e	  standardizimit	  në	  

një	  fazë	  më	  të	  lartë	  të	  shkrimit	  e	  zhvillimit	  të	  saj.	  Vëmendja	  përqendrohet	  edhe	  në	  konceptin	  gjuhë	  letrare.	  Në	  

pjesën	  e	  dytë	  	  jepet	  ndërtimi	  i	  sistemit	  të	  shqipes	  së	  sotme	  (standarde)	  në	  raport	  me	  dialektet,	  gjendja	  e	  normës	  

letrare	  dhe	  veçoritë	  e	  saj	  strukturore,	  funksionale,	  prirjet	  e	  zhvillimit	  të	  mëtejshëm	  dhe	  detyrat	  për	  përsosjen	  e	  

standardit	  sot	  e	  në	  të	  ardhmen.	  	  

Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Hyrje.	  Objekti	  i	  lëndës	  dhe	  detyrat	  e	  saj	  
KREU	  II	  :	  Koncepti	  për	  gjuhën	  letrare:	  tipare	  të	  përgjithshme	  të	  saj	  
KREU	  III	  :	  Tipare	  të	  veçanta	  të	  gjuhës	  letrare	  (standarde	  )	  
KREU	  IV	  :	  Gjuha	  standarde	  dhe	  dialekti	  	  
KREU	  V	  :	  Gjuha	  letrare	  shqipe	  para	  Rilindjes	  (shek.	  XV	  –	  XVIII)	  
KREU	  VI	  :	  	  Gjuha	  letrare	  shqipe	  gjatë	  Rilindjes	  (shek.	  XIX	  –	  1912)	  
KREU	  VII	  :	  Gjuha	  letrare	  shqipe	  në	  etapën	  e	  Pavarësisë	  dhe	  gjatë	  Luftës	  II	  Botërore	  (1912	  –	  1944)	  
KREU	  VIII	  :	  Etapa	  e	  standardizimit	  të	  shqipes	  letrare	  (1945	  –	  deri	  sot)	  
KREU	  IX	  :	  Norma	  e	  sotme	  letrare	  në	  shqipen	  standarde	  
KREU	  X	  :	  Veçori	  kryesore	  të	  strukturës	  dhe	  të	  normës	  fonetike	  në	  shqipen	  standarde	  
KREU	  XI	  :	  Veçori	  të	  strukturës	  dhe	  të	  normës	  fonetike	  në	  fushën	  e	  vokalizmit	  
KREU	  XII	  :	  Veçori	  të	  strukturës	  dhe	  të	  normës	  fonetike	  në	  fushën	  e	  konsonantizmit	  
KREU	  XIII	  :	  Veçori	  të	  strukturës	  dhe	  të	  normës	  gramatikore	  në	  shqipen	  standarde	  
KREU	  XIV	  :	  Veçori	  të	  strukturës	  dhe	  të	  normës	  fjalëformuese	  në	  shqipen	  standarde	  
KREU	  XV	  :	  Veçori	  në	  strukturën	  leksikore	  të	  shqipes	  standarde	  
KREU	  XVI	  :	  Polivalenca	  e	  shqipes	  standarde:	  veçori	  kryesore	  funksionale	  të	  saj.	  
KREU	  XVIV	  :	  Grafizimi	  I	  shqipes	  
	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  
	  

o Sh.	  Demiraj	  ,	  Gjuha	  shqipe	  dhe	  historia	  e	  saj;	  

o R.	  Memushaj,	  	  Gjuha	  shqipe	  në	  shtratin	  e	  prokrustit	  

o R.	  	  Memushaj,	  Për	  shqipen	  standarde	  II	  (Cështje	  të	  planifikimit	  të	  statusit	  dhe	  të	  politikave	  gjuhësore)	  

o J.	  Byron,	  Përzgjedhje	  midis	  altrenativash	  në	  standardizimin	  e	  gjuhës	  

o B.	  Beci,	  	  Probleme	  të	  formimit	  të	  gjuhës	  letrare	  standarde	  shqipe	  në	  Konferenca	  shkencore”	  

o Sh.	  Demiraj,	  Prejardhja	  e	  shqiptarëve	  nën	  dritën	  e	  dëshmive	  të	  gjuhës	  shqipe	  

o F.	  Raka,	  	  Historia	  e	  shqipes	  letrare	   	  

	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  



Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  
	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

NN.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
 



ALB	  264	  –	  LETERSI	  BOTERORE	  II	  
	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Kredite	  të	  kursit:	  	  8	  	  
Leksion	  orë	  në	  javë:	  3	  	  
Seminar	  orë	  në	  javë:	  2	  	  
Lektor:	  Ma.	  Mariglena	  Meminaj	  
Telefon	   :	  +	  355	  67	  22	  62	  099	  
E-‐mail	   :	  mmeminaj@univlora.edu.al	  
	  
	  
Pëshkrim	  i	  kursit:	  	  
	  
Lënda	   Letërsi	   Botërore	   II	   ofron	   përshkrimin	   dhe	   analizën	   e	   çështjeve	   që	   kanë	   të	   bëjnë	  me	   njohjen	   e	   procesit	  
letrar	  të	  letërsisë	  së	  shkruar	  në	  shekulli	  XIX	  dhe	  lëvizjeve,	  drejtimeve	  e	  rrymave	  përkatëse	  si	  romantizmi,	  realizmi,	  
natyralizmi,	  parnasizmi,	  simbolizmi,	  njohjen	  me	  specifikat	  e	  letërsive	  kombëtare,	  autoreve	  përfaqësues	  e	  veprave	  
të	  tyre.	  
	  
Përmbajtja	  e	  kursit:	  	  
	  

Procesi	   letrar	  në	  gjysmën	  e	  parë	  të	  shekullit	  të	  XIX.	  Romantizmi.	  Konteksti	  historiko-‐shoqëror.	  Romantizmi	  
në	   Angli.	   Xhorxh	   Bajroni.	   Fillimet	   e	   krijimtarisë.	   Pikëpamjet	   estetike.	   Shtegtimi	   i	   Çajld	   Haroldit.	   Veçoritë	  
artistike	  të	  poemës.	  Persi	  Shelli.	  Poezia	  politike	  e	  shoqërore.	  Lirika	  e	  natyrës	  dhe	  e	  dashurisë.	  “Prometeu	  i	  
cliruar”.	  Uollter	  Skoti.	  Etapat	  e	  krijimtarisë.	  Karakteristikat	  e	  veprës	  së	  Skotit.	  
Romantizmi	  nw	  Francw.	  Viktor	  Hygoi.	  Shumësia	  e	  pamjeve.	  Metafizika	  e	  Hygoit.	  Pikëpamjet	  estetike.	  Poezia.	  
Romanet.	  Teatri.	  Analizë	  Të	  mjerët.	  
Romantizmi	  në	  Gjermani.	  Hainrih	  Hajneja.	  Libri	  i	  këngëve.	  Poemat.	  	  
Romantizmi	  në	  Itali.	  Xhakomo	  Leopardi.	  Kantot.	  Tiparet	  artistike	  të	  prozodisë	  së	  tij	  
Romantizmi	   në	   Rusi.	   Pushkini.	   Lirika	   intime.	   Lirika	   e	   natyrës.	   Lirika	   qytetare.	   Proza	   e	   Pushkinit.	   Analizë	  
Eugjen	  Onjegin.	  Mihail	  Lermontovi.	  Poemat.	  “Demoni”.	  Proza	  e	  Lermontovit.	  
Romantizmi	  në	  SHBA.	  Edgar	  Allën	  Poja.	  Veprimtaria	   letrare.	  Pikëpamjet	  estetike.	  Tregimet.	  Poezia.	  Analizë	  
Korbi.	  Pikëpamjet	  estetike.	  
Realizmi.	  Konteksi	  historiko-‐shoqëror.	  Realizmi	  në	  Francë,	  Rusi,	  Angli.	  
Realizmi	  në	  Francë.	  Frederik	  Stendal.	  Rruga	  për	  te	  Romani:	  “Rasini	  dhe	  Shekspiri”,	  letersia	  sipas	  Stendalit.	  “E	  
kuqja	  dhe	  e	  zeza”:	  Nga	  kronika	  e	  zezë	  te	  romani,	  Pasione	  e	  personazhe,	  Heroi	  dhe	  romancieri.	  “Manastiri	  i	  
Parmës”:	  Një	   	  mikrokozmos	  politik,	  Dashuria	  e	  dashurisë,	  Krijimi	   romanor	  dhe	  poezia.	   	  Honore	  de	  Balzak.	  
Pikëpamjet	   filozofike	   e	   shoqërore.	   Pikëpamjet	   estetike.	   Etapat	   e	   krijimtarisë.	   Epopeja	   e	   gjinisë	   romanore:	  
”Komedia	  njerëzore”.	  Teknika	  narrative.	  Personazhi	  balzakian:	  Tip	  dhe	  Individ.	  Analizë	  Xha	  Gorioi.	  Vecoritë	  
artistike	  të	  veprës	  së	  Balzakut.	  
Realizmi	  nw	  Rusi.	  Nikolai	  Gogoli.	  Jeta	  dhe	  veprimtaria.	  Tregimet	  e	  Petërburgut.	  Romani	  Frymë	  të	  vdekura.	  
Realizmi	   në	   Angli.	   	   Çarls	   Dikensi.	   Periudhat	   e	   krijimtarisë.	   David	   Koperfildi.	   Uilliam	   Thekëri.	   Pikëpamjet	  
estetike.	  Panairi	  i	  kotësisë.	  Procedimet	  narrative.	  
Procesi	   letrar	   në	   gjysmën	  e	  dytë	   të	   shek	  XIX,	   tiparet	   e	   tij.	   Realizmi	   ne	   gjysmën	  e	  dytë	   të	   shekullit	   të	   XIX.	  
Teoria	  natyraliste.	  Ndikimi	  i	  pozitivizmit	  në	  mendimin	  teoriko-‐letrar.	  
Floberi.	   Bio-‐bibliografi.	   Karakteristika	   të	   përgjithshme	   të	   evoluimit	   të	   tij	   krijues.	   Vepra.	   Ironia	   dhe	   lirizmi:	  
Zonja	  Bovari.	  Teknikat	  narrative.	  Flober	  dhe	  romani:	  Nga	  aksioni	  te	  impresioni.Vecori	  të	  stilit	  e	  të	  estetikës	  
së	  tij.	  
Mopasani.	  Ndikimi	  i	  estetikës	  natyraliste	  në	  veprën	  e	  tij.	  Elemente	  të	  karakterizimit	  e	  të	  narracionit.	  Analizë	  
Tregime	  dhe	  novela.	  Zola.	  Teoricieni	  i	  natyralizmit.	  Kryevepra	  e	  natyralizmit:	  Karriera	  e	  Rugonëve.	  
Turgenievi.	   “Etër	   dhe	   bij”.	   Nihilizmi	   si	   optikë	   ideologjike.	   “Kujtimet	   e	   një	   gjahtari”	   Raporti	   i	   rizbuluar	  
romantik	  mes	  njeriut	  dhe	  natyrës.	  
Lev	  Tolstoi.	  Pikëpamjet	  e	  tij	  estetike.	  Vecori	  të	  kompozicionit,	  formës	  romaneske	  dhe	  narracionit	  në	  veprat	  e	  
tij.	   Analizë	   Lufta	   dhe	   paqja.	   Realizmi	   i	   Tolstoit.	   Dostojevski.	   Përmasat	   e	   reja	   të	   realizmit.	   Pikëpamjet	   e	   tij	  
filozofike,	  etiko-‐estetike	  e	  fetare.	  Hetimi	  i	  nënndërgjegjes	  njerëzore.	  Koncepti	  i	  predestinimit	  në	  veprën	  e	  tij.	  

Realizmi	  në	  Norvegji,	  veçori	   të	  procesit	   letrar.	  Henrik	   Ibsen.	  Periudha	  te	  krijimtarisë	   letrare.	  Dramat	  simboliko-‐
filozofike.	  Dramat	  me	  temë	  sociale.	  Vecori	  të	  dramave	  të	  Ibsenit.	  
Rrymat	  e	  reja	  letrare	  në	  gjysmën	  e	  dytë	  të	  shek.	  XIX.	  Kristalizimi	  i	  një	  estetike	  të	  re	  që	  synon	  thelbin	  e	  panjohur	  
ekzistencial	  të	  njeriut.	  Dekadentizmi.	  Marrëdhëniet	  me	  estetikën	  e	  romantizmit.	  Bodeler:	  risi	  të	  estetikës	  së	  tij.	  
Parnasianizmi-‐Lekont	   de	   Lile.	   Esetika	   e	   artit	   për	   art.	   Oskar	  Uajlld.	   Simbolizmi.	   Parimet	   estetike	   të	   simbolizmit.	  
Verlen,	  Rembo.	  Anatol	  Frans.	  Etapat	  e	  krijimtarisë.	  “Ishulli	  i	  pinguinëve”.	  
	  
Tekst	  bazë:	  	  



o Historia	   e	   letërsisë	   së	  huaj.	   Shekulli	   XIX.	   I,	   II.	  Nexhip	  Gami,	   SHBLU,	   Tiranë	  2007.	   ISBN	  978-‐
99927-‐0-‐442-‐4	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

NN.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet.	  

	  
	  
DIALEKTOLOGJI	  E	  SHQIPES	  	  ALB	  251	  	  
	  
Semestri	  Vjeshte	  2014	  
Kredite	  8	  
Ngarkesa:	  3/2	  
Lektor:	  Migena	  Balla	  
Telefon	   :	  +	  355	  69	  3921753	  
E-‐mail:	  mballa@univlora.edu.al	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  

	  



Programi	   i	   lëndës	   Dialektologji	   në	   pjesën	   e	   parë	   ka	   karakter	   kryesisht	   të	   përgjithshëm,	   informues	   e	  
formues	  në	  të	  cilën	  janë	  parashtruar	  një	  numër	  konceptesh	  dhe	  vlerësimesh	  rreth	  dialektologjisë	  dhe	  të	  dhënave	  
të	   dialekteve	   për	   studimin	   e	   plotë	   e	   të	   thelluar	   të	   gjuhës,	   duke	   e	   shtrirë	   kundrimin	   edhe	   jashtë	   caqeve	   të	  	  
dialektologjisë	  shqiptare.	  

Në	   pjesën	   e	   dytë	   do	   të	   trajtohen	   ndarjet	   dialektore	   të	   gjuhës	   shqipe,	   tiparet	   dalluese	   fonetike	   dhe	  
gramatikore,	  si	  edhe	  marrëdheniet	  e	  dialekteve	  me	  gjuhën	   letrare.	  Më	  pas	   jepen	  të	  dhëna	  rreth	  të	   folmeve	  të	  
diasporës	  arbëreshe	  (	  arbëreshët	  e	  Italisë,	  Greqisë,	  Zarës	  etj).	  	  

Në	  program	  përfshihen	  dhe	  disa	  tekste	  dialektore	  të	  cilët	  do	  të	  shërbejnë	  si	  literaturë	  mbështetëse	  për	  
organizimin	  e	  seminareve.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Dialektologjia,	  objekti,	  koncepti	  i	  kufirit	  dialektor	  
KREU	  II	  :	  Rreth	  përkufizimit	  të	  dialektit	  
KREU	  III	  :	  Dialektologjia	  dhe	  lidhjet	  e	  saj	  me	  disiplina	  të	  tjera	  
KREU	  IV	  :	  Anketimet	  me	  korrespodencë	  
KREU	  V	  :	  Gjeografia	  gjuhësore	  	  
KREU	  VI	  :	  Atlaset	  gjuhësore	  të	  shqipes	  
KREU	  VII	  :	  Studimi	  i	  dialekteve	  të	  shqipes	  
KREU	  VIII	  :	  	  Ndarja	  dialektore	  e	  gjuhës	  shqipe	  
KREU	  IX	  :	  Tiparet	  dalluese	  fonetike	  	  te	  te	  folmeve	  
KREU	  X	  :	  Tiparet	  dalluese	  gramatikore	  
KREU	  XI	  :	  prania	  historike	  dhe	  identiteti	  etnokulturor	  I	  arbëreshëve	  të	  Italisë	  	  	  
KREU	  XII	  :	  Arbëreshët	  e	  Greqisë	  dhe	  e	  folmja	  e	  tyre	  
KREU	  XIII	  :	  Të	  folmet	  e	  diasporës	  arbëreshe	  në	  Zarë,	  Bullgari	  etj	  
KREU	  XIV	  :	  Tekste	  të	  toskërishtes	  dhe	  të	  të	  folmeve	  kalimtare	  
KREU	  XV	  :	  Tekste	  të	  gegërishtes	  dhe	  tekste	  arbëreshe	  
	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  
Dialektologji,	  2th	  Ed	  	  2003,	  Jorgji	  Gjinari,	  Gjovalin	  Shkurtaj	  	  	  
Dialektet	  e	  gjuhës	  shqipe,	  Tiranë	  1989,	  Jorgji	  Gjinari	  
Atlasi	  dialektologjik	   i	  gjuhës	  shqipe,	  Universita	  degli	  Studi	  di	  Napoli	  L`Orientale,	  2007,	  Akademia	  e	  Shkencave	  e	  
Shqipërisë.	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  



N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet.	  

 



ALB	  267	  Morfologji	  e	  shqipes	  standarde	  	  
	  
Semestri	  Vjeshte	  2014	  
Kredite	  8	  
Ngarkesa:	  4/2	  
Lektor:	  Dr.	  Gladiola	  Elezi	  
Telefon	   :	  0695385972	  
E-‐mail:	  gelezi@univlora.edu.al	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Morfologjia	   e	   gjuhës	   së	   sotme	   shqipe,	   si	   një	   degë	   e	   veçantë	   e	   gjuhësisë	   në	   tërësi	   është	   konceptuar	   në	   këtë	  
program	  si	  një	  kurs	   i	  koncentruar	   (	  Leksione	  dhe	  seminare),	   i	  cili	  është	  përgatitur	  mbi	  bazën	  e	  një	   literature	  të	  
gjerë,	  shfrytëzuar	  nga	  studiues	  shqiptarë	  e	  të	  huaj.	  Ai	  ka	  si	  qëllim,	  ngritjen	  e	  nivelit	  shkencor	  të	  studentëve	  rreth	  
njohurive	  bazë	  në	  fushën	  e	  morfologjisë,	  si	  edhe	  qëndrueshmërinë	  e	  tyre.	  Esenca	  e	  këtij	  kursi	  vjetor	  konsiston	  
në:	  	  
	  	  	  	  	  	  •	  Njohuritë	  absolutisht	  e	  kategorikisht	  të	  sakta	  rreth	  pjesëve	  të	  ligjëratës.	  

•	  Kriteret	  e	  klasifikimit	  të	  tyre.	  
•	  Veçoritë	  leksiko	  –	  gramatikore	  të	  tyre.	  

	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Morfologjia,	  objekti,	  lidhja	  me	  disiplinat	  e	  tjera	  
KREU	  II	  :	  Klasifikimi	  i	  fjalëve	  në	  pjesë	  të	  ligjëratës	  në	  gjuhën	  shqipe.	  Struktura	  morfologjike	  e	  fjalës	  
KREU	  III	  :	  Morfema	  dhe	  llojet	  e	  saj	  në	  gjuhën	  shqipe.	  Si	  të	  vendosim	  kufijtë	  midis	  morfemave	  
KREU	  IV	  :	  Tema;	  llojet	  e	  temave.	  Analiza	  morfemore	  dhe	  fjalëformuese	  
KREU	  V	  :	  Mënyrat	  dhe	  tipat	  e	  fjalëformimit	  në	  gjuhën	  shqipe	  
KREU	  VI	  :	  Kategoria	  	  gramatikore	  e	  gjinisë	  dhe	  numrit	  
KREU	  VII	  :	  Rrugët	  dhe	  mjetet	  e	  formimit	  të	  shumësit	  të	  emrave	  në	  gjuhën	  shqipe.	  Kategoria	  gramatikore	  e	  rasës	  
KREU	  VIII	  :	  Klasifikimi	  i	  emrave	  në	  tipa	  lakimi	  
KREU	  IX	  :	  Kategoria	  e	  shquarsisë:	  kuptimi	  i	  përgjithshëm	  kategorial,	  kuptimi	  leksikor	  dhe	  kuptimi	  i	  shquarsisë	  
KREU	   X	   :	   Kategoria	   e	   joshquarsisë	   (	   pashquarsisë	   ):	   kuptimi	   i	   përgjithshëm	   kategorial,	   kuptimi	   leksikor	   dhe	  
kuptimi	  	  i	  pashquarsisë	  
KREU	  XI	  :	  Mbiemri,	  veçoritë	  leksiko-‐gramatikore,	  klasifikimi	  kuptimor	  dhe	  strukturor	  i	  mbiemrave	  
KREU	  XII	  :	  Kategoria	  	  gramatikore	  e	  gjinisë,	  numrit,	  rases	  
KREU	  XIII	  :	  Numërorët,	  veçoritë	  kuptimore	  e	  strukturore	  të	  tyre.	  Veçoritë	  leksikore	  e	  gramatikore	  të	  përemrave.	  
Klasifikimi	  i	  përemrave	  
KREU	  XIV	  :	  Folja,	  veçoritë	  e	  përgjithshme	  leksikore	  dhe	  gramatik.	  të	  foljeve.	  
KREU	  XV	  :	  Kategoritë	  gramatikore	  të	  foljes.	  Klasifikimi	  i	  foljeve	  në	  zgjedhime.	  
KREU	  XVI	  :	  Format	  e	  pashtjelluara	  	  të	  foljes,	  ndarja	  dhe	  ndërtimi	  i	  tyre.	  Format	  gramatikore	  të	  zgjedhimit	  jovepror	  
KREU	  XVII	  :	  Kuptimet	  kryesore	  të	  	  formave	  gramatikore	  të	  foljes	  
KREU	  XVIII	  :	  Veçoritë	  e	  përgjithshme	  gramatikore	  dhe	  leksikore	  të	  foljeve.	  Formimi	  i	  foljeve	  
KREU	   XIX	   :	   Klasifikimi	   i	   ndajfoljeve:	   veçoritë	   strukturore	   dhe	   kuptimore.	   Formimi	   i	   ndajfoljeve.	   Shprehjet	  
ndajfoljore.	  	  
KREU	  XX	  :	  Parafjala.	  Veçoritë	  kuptimore	  dhe	  strukturore	  të	  parafjalëve.	  Klasifikimi	  strukturor	  i	  parafjalëve.	  
KREU	  XXI	  :	  Veçoritë	  kuptimore	  dhe	  struktura	  e	  lidhëzave.	  Klasifikimi	  strukturor	  i	  lidhëzave	  
KREU	  XXII	  :	  Pjesëza.	  Veçoritë	  kuptimore	  të	  pjesëzave.	  Klasifikimi	  kuptimor	  i	  pjesëzave.	  
	  	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
	  
Literatura	  Bazë:	  

o Gramatika	  e	  gjuhës	  shqipe.	  1	  Botim	  i	  Akademisë,	  Tiranë,	  2002.	  ISBN	  99927	  	  761-‐6-‐1	  
	  Literatura	  (plotësuese)	  

o 	  Gjurmime	  gjuhësore	  e	  interpretime	  të	  shqipes	  1.	  Shkup,	  2012,	  Gladiola	  ELEZI,	  	  
ISBN	  608-‐4660-‐03-‐7.	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  



Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o 	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet.	  

 



ALB	  268	  Sintaksë	  e	  gjuhës	  shqipe	  
	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Kredite	  8	  
Ngarkesa:	  4/2	  
Lektore:	  Dr.	  Vilma	  Bello	  
Tel.:	  0684041080	  
Email:	  vilma.bello@univlora.edu.al	  
	  
	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Ky	   kurs,	   përmes	   një	   sistemi	   koncetriko-‐linear,	   jep	   njohuri	   shkencore,	   përshkruan	   dhe	   shpjegon	   struktura	  
sintaksore	  të	  shqipes	  së	  sotme,	  si	  edhe	  trajton	  nocionet	  themelore	  të	  sintaksës	  mbi	  të	  cilat	  mbështetet	  analiza	  
dhe	   shtjellimi	   i	   lëndës.	   Në	   trajtimin	   e	   lëndës	   synohet	   të	   shpjegohen	   kategoritë	   e	   ndryshme	   sintaksore,	   të	  
përshkruhen	  në	  mënyrë	  sa	  më	  të	  plotë	  funksionet	  e	  ndryshme	  të	  përbërësve	  sintaksorë	  të	  fjalisë	  e	  të	  periudhës,	  
si	   edhe	   të	   vihen	   në	   dukje	   format	   dhe	  mjetet	   e	   shprehjes	   së	   këtyre	   funksioneve,	   në	   një	   këndvështrim	   të	   ri,	   i	  
ndikuar	  domosdoshmërisht	  prej	  gjuhësisë	  botërore.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	   I.	   Njohuri	   të	   përgjithshme:	   Disa	   nocione	   bazë	   në	   fushë	   të	   sintaksës	   teorike;	   teoria	   strukturaliste	   e	  
“sintagmës”	  (frazës	  a	  grupit	  të	  fjalëve),	  teoria	  e	  “togfjalëshit”;	  përbërsit	  sintaksorë,	  njësitë	  themelore	  sintaksore,	  
disa	  koncepte	  e	  terma	  kryesorë	  të	  sintaksës	  strukturaliste;	  statusi	   i	  kryefjalës	  në	  raport	  me	  kallëzuesin,	  analiza	  
strukturore	  e	  fjalive	  të	  thjeshta	  dykryepërbërëse	  dhe	  skemat	  e	  tyre;	  dallimi	  i	  përbërësit	  sintaksor	  nga	  togfjaëshi;	  
llojet	  e	  përbërësve	   sintaksorë	  dhe	   funksionet	  e	   tyre;	   kriteret	  dhe	  klasifikimi	   i	   gjymtyrëve,	   ‘trajtat	  e	   shkurtra	   të	  
përemrave	   si	   caktuesorë	   të	   përbërësve	   sintaksorë’,	   problemi	   i	   statusit	   të	   kallëzuesorëve	   dhe	   kallëzuesve	  
emërorë,	  i	  formave	  të	  pashtjelluara	  foljore;	  fjalia	  dhe	  thënia,	  teksti	  si	  objekt	  i	  një	  njësie	  të	  veçantë	  sintaksore.	  
	  
KREU	   II.	   Përbërësit	   sintaksorë:	   Sintaksa	   dhe	   lidhja	   e	   saj	   me	   shkencat	   e	   tjera	   gjuhësore;	   njësitë	   sintaksore,	  
përbërësit	  sintaksorë,	  struktura	  e	  përbërësve	  sintaksorë,	  tipat	  ndërtimorë	  të	  përbërësve	  të	  thjeshtë,	  të	  thjeshtë	  
të	  zgjeruar,	  të	  përbërësve	  të	  zbërthyeshëm;	  përbërsit	  sintaksorë,	  koka	  dhe	  caktuesorët;	  përbërësit	  sintaksorë	  të	  
bashkërenditur	   në	   fjalinë	   e	   thjeshtë,	   në	   periudhë	   dhe	   mënyrat	   e	   lidhjeve	   gramatikore	   të	   tyre,	   si	   dhe	   mjetet	  
gjuhësore	   që	   lidhin	   fjalët	   dhe	   përbërësit	   sintaksorë	   në	   fjali;	   përbërsit	   sintaksorë	   të	   veçuar;	   marrëdhëniet	  
kuptimore	  dhe	   funksionet	   sintaksoretë	  përbërësve	  sintaksorë	  në	   fjalinë	  e	   thjeshtë	  dhe	  në	  periudhë;	  pasqyra	  e	  
pluseve	  të	  fjalisë	  së	  thjeshtë	  dykryepërbërëse,	  të	  fjalisë	  së	  thjeshtë	  njëkryepërbërëse,	  pasqyra	  e	  pluseve	  të	  fjalisë	  
së	  përbërë.	  
	  
KREU	   III.	   Funksionet	   sintaksore	   të	   përbërësve	   sintaksorë:	   Struktura	   e	   fjalisë	   dhe	   përmbajtja	   semantike	   e	   saj,	  
predikativiteti	  dhe	  kallëzuesia;	  përbërësit	  sintaksorë	  në	  funksion	  të	  kryefjalës	  dhe	  të	  kallëzuesit,	  kallëzuesit	  dhe	  
llojet	  e	   tij;	  përbërësit	   sintaksorë	  në	   funksion	   të	  kundrinorit	  dhe	   llojet	  e	  kundrinorëve;	  përbërësit	   sintaksorë	  në	  
funksion	   në	   rrethanorit	   dhe	   llojet	   e	   rrethanorëve;	   përbërsit	   sintaksorë	   në	   funksion	   të	   përcaktorit	   dhe	   llojet	   e	  
përcaktorëve;	   përbërësit	   sintaksorë	   në	   funksion	   të	   krahasorit;	   përbërësit	   sintaksorë	   të	   veçuar,	   përcaktori	   i	  
veçuar,	   ndajshtimi	   i	   veçuar,	   rrethanori	   i	   veçuar,	   kundrinori	   i	   veçuar;	   përbërësit	   sintaksorë	   në	   funksion	   të	  
gjymtyrëve	   homogjene,	   raportet	   midis	   gjymtyrëve	   homogjene;	   fjalët	   dhe	   togjet	   e	   fjalëve	   jashtë	   lidhjeve	   të	  
zakonshme	   sintaksore	   me	   gjymtyrët	   e	   fjalisë;	   rendi	   i	   fjalëve	   në	   fjalinë	   e	   thjeshtë	   dëftore;	   rendi	   i	   pjesëve	   të	  
thënies.	  	  
	  
KREU	  IV.	  Fjalitë	  e	  thjeshta:	  Fjalitë	  e	  thjeshta	  sipas	  qëllimit	  të	  thënies;	  fjalitë	  e	  thjeshta	  sipas	  modalitetit;	  fjalitë	  e	  
thjeshta	   sipas	   numrit	   të	   kryepërbërësve;	   fjalitë	   e	   thjeshta	   sipas	   pranisë	   a	  mungesës	   së	   përbërësve	   sintaksorë;	  
fjalitë	  e	  thjeshta	  pa	  përbërës	  sintaksorë	  dhe	  llojet	  e	  tyre.	  
	  
KREU	  V.	  Fjalitë	  e	  përbëra:	  Fjalia	  e	  thjeshtë	  dhe	  fjalia	  e	  përbërë	  (periudhat),	  dy	  variantet	  e	  fjalisë	  dhe	  përbërësit	  e	  
tyre	  sintaksorë;	  klasifikimi	   i	   fjalive	   të	  përbëra;	  dallimet	  e	   fjalive	   të	  përbëra	  bashkërenditëse	  nga	  nënrenditëset;	  
mjetet	   gjuhësore	   që	   krijojnë	   unitetin	   e	   fjalisë	   së	   përbërë,	   skemat	   strukturore	   të	   fjalive	   të	   përbëra;	   fjalitë	   e	  
përbëra	  bashkërenditëse,	  llojet	  e	  tyre;	  fjalitë	  e	  përbëra	  nënrenditëse,	  kriteret	  e	  klasifikimit	  dhe	  llojet	  e	  tyre;	  fjalia	  
e	  përbërë	  nënrenditëse	  me	  sifjali	  rrethanore	  shtesore	  dhe	  llojet	  e	  tyre.	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  

o Literatura	  Bazë:	  
o Sintaksa	  e	  gjuhës	  shqipe,	  Përbërësit	  sintaksorë.	  M.	  Çeliku.	  Tiranë,	  2012	  
o Gramatika	  e	  gjuhës	   shqipe	   II	   (Akademia	  e	   Shkencave	  e	  Republikës	   së	   Shqipërisë,	   Instituti	   i	  Gjuhësisë	  

dhe	  i	  Letërsisë)	   	  



o Tekst	  ushtrimesh	  për	  sintaksën	  e	  shqipes	  standarde.	  M.	  Çeliku,	  Tiranë,	  2008	  
o Tekst	  ushtrimesh	  të	  gjuhës	  shqipe.	  M.	  Gero,	  F.	  Karagjozi.	  

	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o 	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  

 



ALB	  281-‐	  Foklor	  shqiptar	  
	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Kredite	  8	  
Ngarkesa:	  3/2	  
Lektor:	  Prof.	  Bardhosh	  Gaçe	  
Telefon	   :	  +	  355	  68	  2751927	  
E-‐mail:	  bgace@univlora.edu.al	  
	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  

Kursi	   ofron	   njohuri	   mbi	   etnologjinë	   dhe	   folklorin,	   duke	   zbërthyer	   mjaft	   elementë	   të	   traditave,	   zakoneve	   dhe	  
etnokulturës	   së	  shqiptarëve	  në	   rrjedhat	  kohërave.	  Për	   zbërthimin	  e	  kësaj	   lënde	  mësimore	   jemi	  mbështetur	  në	  
mjaft	   arritje	   të	   etnografisë	   dhe	   folklorit,	   në	   botimet	   studimet,	   por	   edhe	   në	   mjaft	   botime	   krahasuese	   mbi	  
marrëdhëniet	  etnokulturore	  të	  shqiptarëve	  me	  popujt	  e	  tjerë	  të	  Mesdheut	  dhe	  të	  Europës.	  
Në	  këtë	  cikël	  leksionesh	  synohet	  që	  studentët	  e	  degës	  Gjuhë	  Shqipe	  e	  	  Letërsi	  të	  	  përfitojnë	  njohuri	  të	  thelluara	  
mbi	  aftesitë	  dhe	  mundesitë	  që	  kanë	  patur	   shqiptarët	  për	  krijimin	  e	  vlerave	  artistike	  e	   shpirtërore,	   të	  normave	  
dhe	  marrëdhënieve,	   praktikave,	   besimeve,	   dokeve	   e	   zakoneve.	   Nëpërmjet	   etnokulturës	   zbërthehen	   edhe	  më	  
mire	   përpjekjet	   për	   individualitetin	   kombëtar	   të	   shqiptarëve,	   ndjenjat	   artistike	   dhe	   demokratike,	   ndryshimet	  
shoqërore,	  duke	  dëshmuar	  kështu	  edhe	  identitetin	  kombëtar.	  
	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Fillimet	  e	  etnografisë	  shqiptare.	  Funksionet	  dhe	  vlerat	  e	  etnokulturës	  
KREU	  II	  :	  Etnokultura	  shqiptare	  në	  rrjedhat	  bashkëkohore.	  
KREU	  III	  :	  Historia	  e	  folkloristikës	  shqiptare.	  Metodika	  e	  kërkimit	  shkencor.	  
KREU	  IV	  :	  Thimi	  Mitko	  Kontributi	  i	  Spiro	  Dines	  dhe	  Zef	  Jubanit	  në	  mbledhjen	  e	  folklorit	  dhe	  	  	  	  vlerat	  e	  tyre.	  
KREU	  V	  :	  Veshjet	  popullore	  tradicionale,	  Banesa	  tradicionale	  dhe	  arti	  i	  të	  ndërtuarit.	  
KREU	  VI	   :	  E	  drejta	  dokësore	  dhe	  kanunet	  shqiptare	  Mitet,	   ritet	  dhe	  besimet	  popullore.	  Migrimet	  dhe	  formimi	   i	  
diasporës	  shqiptare.	  
KREU	  VII	  :	  Arti	  popullor	  dhe	  disa	  tipare	  të	  tij.	  Bota	  mitologjike.	  
KREU	  VIII	  :	  	  Folklori-‐	  krijimtari	  artistike	  specifike.	  Folklori	  -‐	  krijimtari	  artistike	  specifike.	  	  	  
KREU	   IX	   :	   Anekdodat	   popullore	   dhe	   	   veçoritë	   e	   tyre.Legjenda	   popullore	   dhe	   veçoritë	   e	   tyre.	   Tregimi	   popullor	  
realist.	  
KREU	  X	  :	  Fjalët	  e	  urta	  dhe	  ndarjet	  e	  tyre.	  Gjë	  e	  gjëza	  popullore	  dhe	  ndarjet	  e	  saj.	  
KREU	  XI	  :	  	  Poezia	  popullore:	  baladat	  popullore	  Epika	  popullore-‐	  eposi	  shqiptar	  i	  kreshnikëve.	  Epika	  historike	  dhe	  
disa	  veçor	  të	  saj.	  
KREU	  XII	  :	  Kengët	  e	  periudhës	  së	  pushtimit	  ottoman.	  Këngët	  e	  periudhës	  se	  shtetit	  të	  pavarur	  shqiptar.	  
KREU	  XIII	  :	  	  Poezia	  lirike	  –lirika	  familjare.	  
KREU	  XIV	  :	  Lirika	  shoqërore-‐këngët	  e	  dashurisë.	  Këngët	  për	  nizamet	  dhe	  këngët	  e	  kurbetit.	  
KREU	  XV	  :	  Folklori	  koreografik	  shqiptar.	  
KREU	  XVI	  :	  Folklori	  muzikor	  
KREU	  XVIV	  :	  Kontributi	  i	  Anton	  Çetës	  ne	  folklorin	  shqiptar.	  Kontributi	  i	  Qemal	  Haxhihasanit	  në	  folklorin	  shqiptar.	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  
	  

o Agron	  Xhagolli:	  ‘’Etnologjia	  dhe	  folklori	  shqiptarë’’Tiranë	  2007.	  
o Mark	  Tirta:	  Etnologjia	  e	  përgjithshme’’,	  Tiranë	  2005	  
o Mark	  Tirta	  ‘’Mitologjia	  shqiptare’’,Tiranë	  2001	  
o Bardhosh	  Gace	  ‘’Kenga	  popullore	  e	  lumit	  të	  Vlorës.	  
o Thimi	  Mitko	  ‘’Bleta	  shqiptare’’,Tiranë	  1990.	  
o Spiro	  Dine:	  ‘’Valët	  e	  Detit’’Tiranë	  1991.	  
o De	  Rada	  ‘’	  Kenga	  popullore	  arbëreshe’’,Mbledhës	  të	  folklorit	  shqipëtar,Tiranë	  1969.	  
o Lirika	  popullore	  shqiptarë,	  Tiranë	  1989.	  
o Epika	  popullore	  shqiptare,	  Tiranë	  1987.	  
o Q.Haxhihasani	  ‘’Balada	  popullore	  shqiptare’’,Tiranë1987.	  
o Fane	  Veizi	  ‘’Kënga	  popullore	  e	  Bregut	  të	  Detit’’,Tiranë	  1995.	  

	  
	  
	  



FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet.	  

 



Kërkim	  akademik	  (ALB	  304)	  
	  	  	  
(modul	  I	  –	  Praktikum	  kerkimor)	  	  	  
	  
Kredite:	  8	  
Ngarkesa:	  leksione	  -‐	  4	  orë	  në	  javë	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  seminare	  -‐	  2	  orë	  në	  javë	  
Lektor:	  Aristidh	  Cipa	  
Semestri:	  Vjeshte	  2014	  
E	  –	  mail:	  acipa@univlora.edu.al	  
	  
	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
ALB	  304(Praktikum	  kërkimor)	  është	  një	  kurs	  i	  detyruar	  	  që	  u	  ofrohet	  studentëve	  të	  vitit	  të	  tretë	  të	  degës	  Gjuhë	  
Shqipe	  dhe	  Letërsi	  në	  programin	  akademik	  të	  Universitetit	  të	  Vlorës.	  Kohëzgjatja	  e	  kursit	  është	  15	  javë.	  Çdo	  javë	  
kryhen	  7	  orë	  mësim.	  	  Gjithsej	  105	  orë	  mësimore.	  60	  orë	  leksione	  dhe	  45	  orë	  seminare.	  	  	  	  
	  
ALB	   304	   është	   ndërtuar	   mbi	   parimin	   e	   domosdoshmërisë	   për	   t’iu	   përgjigjur	   me	   një	   tërësi	   praktikumesh	   dhe	  
udhëzimesh,	   me	   këndvështrime	   teknikash	   dhe	   metodash,	   kërkesave	   të	   “Kartës	   së	   Bolonjës”	   si	   një	   dëshmi	   e	  
nevojshme	   dhe	   udhërrëfyese	   mbi	   kërkesat	   e	   sotme	   për	   formimin	   shkencor	   universitar,	   në	   mënyrë	   që	  
universitetet	   të	   shndërrohen	   në	   institucione	   të	   pavarura	   që	   prodhojnë,	   vlerësojnë	   dhe	   shndërrojnë	   kulturë	  
nëpërmjet	  punës	  kërkimore	  dhe	  mësimdhënies.	  
	  

Përmbajtja	  e	  kursit	  	  
	  
KREU	  I:	  Udhezues	  per	  stategjite	  e	  te	  lexuarit	  dhe	  te	  studiuarit.	  
KREU	  II:	  Perdorimi	  i	  te	  dhenave	  te	  kontekstit	  per	  pasurimin	  e	  fjalorit.	  
KREU	  III:	  Lexim	  strategjik	  per	  te	  dalluar	  temat,	  nentemat,	  idete	  kryesore.	  
KREU	  IV:	  Te	  kuptojme	  detajet.	  
KREU	  V:	  Kuptimi	  i	  modeleve	  organizative	  te	  tekstit.	  
KREU	  VI:	  Strategjite	  per	  te	  lexuarit	  dhe	  te	  menduarit	  kritik.	  
KREU	  VII:	  Strategji	  per	  leximin	  e	  ndihmesve	  vizive	  ne	  tekste.	  
KREU	  VIII:	  Strategji	  per	  te	  dëgjuarit	  aktiv	  dhe	  mbajtjen	  e	  shenimeve.	  
KREU	  IX:	  Vleresoni	  njohurite	  tuaja	  te	  reja.	  
KREU	  X:	  Letersia.	  Shkrimi	  ne	  proze	  ose	  poezi.	  Menyra	  krijuese	  te	  shprehjes	  se	  ideve.	  
KREU	  XI.	  Arsimi	  i	  larte	  i	  mbështetur	  ne	  punene	  kerkimore	  shkencore.	  (Gj.	  Shkurtaj)	  
KREU	  XII	  Te	  shkruarit	  si	  praktike	  shoqerore.	  (Gj.	  shkurtaj)	  
KREU	  XIII.	  C’eshte	  punimi	  i	  diplomes	  dhe	  perse	  duhet.	  Perzgjedhja	  e	  temes	  se	  punes	  se	  diplomes.	  (Umberto	  Eco)	  
KREU	  XIV:	  Mbledhja	  e	  materialit	  per	  punen	  e	  diplomes.	  (Umberto	  Eco)	  
KREU	  XV:	  Plani	  i	  punes	  dhe	  skedimi.	  Te	  shkruarit	  e	  punimit	  (Umberto	  Eco)	  
	  

Tekstet	  bazë	  të	  përdorura	  për	  zhvillimin	  e	  kursit:	  

o Studimi	   akademik	   (Lexime	  dhe	   strategji)	   Jill	   Levis.	   (Nev	   Jersei	  Universuty)	   Botues	   	   CDE.	   	  Qendra	  për	  
Arsim	  Demokratik,	  Tiranë,	  2005.	  

o Si	  shkruhet	  një	  punim	  diplome,	  Umberto	  Eco.	  	  Botimet	  Dituria,	  Tiranë,	  2007.	  
o Gj.	  Shkurtaj…,	  Hyrje	  në	  metodikën	  e	  punës	  shkencore	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  



Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
 



ALB	  311	  	  HYRJE	  NË	  HISTORINË	  E	  GJUHËS	  DHE	  FONETIKË	  HISTORIKE	  E	  SHQIPES	  

	  
Semestri:	  Vjeshte	  2014	  
Kredite	  të	  kursit:	  	  8	  	  
Leksion	  orë	  në	  javë:	  4	  	  
Seminar	  orë	  në	  javë:	  2	  	  
Lektor:	  Dr.	  Artan	  Xhaferaj	  
Telefon	   :	  068	  29	  41	  885	  
E-‐mail:	  artanxhaferaj@yahoo.com	  
	  
PËRSHKRIMI	  I	  KURSIT	  
	  

Kursi	  Hyrje	  në	  historinë	  e	  gjuhës	  dhe	   fonetikë	  historike	  është	  ndërtuar	  për	   t’i	  dhënë	  mundësi	   studentit	  për	  një	  
semestër	   të	   marrë	   njohuri	   për	   historinë	   e	   gjuhës	   shqipe	   si	   gjuhë	   indoeuropiane,	   rezultate	   e	   arritura	   gjatë	  
hulumtimeve	   nga	   gjuhëtarë	   në	   shekuj	   për	   të	   vërtetuar	   lashtësinë	   e	   gjuhës	   shqipe.	   Shtjellohen	   argumentet	   e	  
paraqitura	  edhe	  nga	  gjuhëtarë	  të	  huaj,	  të	  cilët	  i	  ka	  tërhequr	  lashtësia	  e	  gjuhës	  shqipe.Vijohet	  me	  kërkimet	  në	  disa	  
fusha	  që	  bëhen	  sot	  edhe	  në	  diasporë	  për	  autoktoninë	  e	  shqiptarëve	  dhe	  gjuhës	  së	   lashtë	  shqipe	  si	  pjesëtare	  e	  
familjes	   indoeuropiane.	   Gjithashtu	   do	   të	   shtjellohet	   evolucioni	   historik	   i	   fonemave:	   lindja,	   zhvillimi	   dhe	  
ndryshimet	  e	  tyre	  gjatë	  shekujve.	  
	  
PËRMBAJTJA	  KURSIT	  
	  
Kreu	  I:	  Vendi	  i	  shqipes	  në	  rrethin	  e	  gjuhëve	  I.E.	  
Kreu	  II:	  Origjina	  e	  gjuhës	  shqipe.	  
Kreu	  III:	  Vendi	  dhe	  koha	  e	  formimit	  të	  shqipes	  
Kreu	  IV:	  Huazimet	  e	  vetë	  shqipes	  
Kreu	  V:	  Përpjestimi	  i	  elementit	  anas	  ndaj	  elementit	  të	  huaj.	  
Kreu	  VI:	  Bashkëprëkime	  leksikore	  midis	  shqipes	  dhe	  rumanishtes	  
Kreu	  VII:	  Periodizimi	  i	  gjuhës	  shqipe.	  
Kreu	  VIII:	  Emërtimi	  i	  shqiptarëve.	  
Kreu	  IX:	  Gjuha	  amtate	  e	  banorëve	  të	  ashtuquajturit	  Epir	  gjatë	  shekujve	  
Kreu	  X:	  Ndarja	  dialektore	  e	  gjuhës	  shqipe	  
Kreu	  XI:	  Lëvrimi	  i	  gjuhës	  shqipe	  
Kreu	  XII:	  Evolucioni	  historik	  i	  sistemit	  fonologjik	  të	  shqipes	  
Kreu	  XIII:	  Sistemi	  zanor.	  
Kreu	  XIV:	  Sistemi	  bashkëtingëllor.	  
Kreu	  XV:	  Fenomenet	  fonetike.	  Asimilimi,	  disimilimi,	  haplologjia	  etj.	  
	  
	  
TEKSTE	  MËSIMORE	  	  	  
	  

o Çabej,	  E.	  (2008).	  Hyrje	  në	  	  historinë	  	  e	  gjuhës	  shqipe,	  Botime	  Çabej.	  
o Demiraj,	  Sh.	  (1999).	  Gjuha	  shqipe	  dhe	  historia	  e	  saj,	  SHBLU,	  Tiranë.	  
o Topalli,	  K.	  (2007).	  Fonetika	  historike	  e	  gjuhes	  shqipe,	  Tiranë.	  
o Demiraj,	  Sh.	  (2008).	  	  Epiri,	  pellazgët,	  etruskët,	  dhe	  shqiptarët,	  Tiranë.	  
o Demiraj,	  Sh.	  (1999).	  Prejardhja	  e	  shqiptarëve	  nën	  dritën	  e	  dëshmive	  të	  gjuhës	  shqipe,	  Tiranë.	  	  
o Gosturani,	  Xh.	  (1999).	  Histori	  e	  albanalogjisë,	  Tiranë.	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  



o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
	  
 



ALB	  320	  Estetikë	  
	  
Semestri:	  Pranevere	  2015	  
Kredite	  8	  
Ngarkesa:	  4/2	  
Lektor:	  Alta	  Haluci	  
Email:	  altahaluci@gmail.com	  
Tel:	  0692464219	  
	  

Pershkrimi	  	  	  i	  kursit	  	  

Qe	  te	  kuptohet	  zhvillimi	  hisorik	  i	  jetes	  artistike	  te	  shoqerise,	  veshtrmi	  i	  estetikes	  nuk	  do	  te	  ngushteohej	  vetem	  ne	  

veprat	  artiste.Eshte	  e	  vertete	  se	  ne	  realitetin	  aristik	  te	  cdo	  shoqerie	  e	  te	  cdo	  epoke	  e	  perbejne	  veprat	  artistike	  qe	  

kriohen	  ose	  qarkulljne.Mirepo	   	  krijimi	   i	  veprave	  artistike	  dhe	  qarkullimi	   i	   tyre	   realizohet	  ne	  nje	  kontekst	  me	  te	  

gjere	  social	  kulturor.Nje	  vartesi	  e	  nderlidhje	  e	  ngushte	  ekziston	  mes	  artit	  dhe	  kutures	  ne	  pergjithesi,aq	  sa	  shpesh	  

here,kur	  flitet	  per	  kulture	  ne	  te	  vetekupthet	  edhe	  arti	  si	  pjese	  e	  pandare	  e	  saj.	  Para	  se	  githash	  arti	  eshte	  misherim	  	  

forcash	  te	  mirefilleta	  	  krijuese	  njerezore	  qe	  perben	  atribut	  te	  cdo	  vlere	  kulturore	  .Veprat	  artistike	  paraqiten	  si	  nje	  	  

konentrat	  vlerash	  shpirterore	   	  si	  misherim	  forcash	  shpirterore	   	  krijuese	   	  cka	   	  eshte	  karakteristike	  edhe	  per	  cdo	  

vlere	   	   kulturore.Vec	  ketyre	   faktoret	  e	   shumellojte	   	   shoqerore	   	  ekstraartistike	  ndikojne	   	  drejtpedrejte	  mbi	  artin	  

perms	   kultures	   dhe	   shoqerise	   dhe	   te	   perkthyer	   permes	   	   saj.	  Nocioni	   i	   kultures	   eshte	  me	   i	   gjere	   jo	   vetem	  nga	  

nocioni	  i	  artit	  ,por	  edhe	  nga	  nocini	  i	  kultures	  	  estetike	  dhe	  i	  kultures	  artistike.	  Prandaj	  shkenca	  e	  estetikes	  ,	  duke	  

marre	  ne	  konsiderate	  nderlidhjen	  dhe	  ndervarjen	  e	  ndersjellte	   te	  artit	  me	  kulturen	  ne	  pergjithesi,	   interesohet	  

vecaanerisht	  per	  kulturen	  estetike	  e	   sidomos	  per	  kulturen	  artistike,per	   ligjet	  e	  pergjithshme	  te	   funksionimit	   te	  

tyre.	  

Permbajtja	  e	  kursit	  	  
	  
Kreu	  I	  Objekti	  I	  Estetikes.helbi	  specific	  I	  saj	  .	  Njeriu-‐	  object	  preferencial	  i	  artit.njeriu	  dhe	  sendi.	  
Kreu	  II	  Arti-‐	  pasqyrim	  ,njohje	  estetike	  e	  realitetit.Arti	  –	  njohje	  estetike	  e	  transformuar	  
Kreu	  III	  Vertetesia	  estetike	  .Konvencioni	  artistic	  dhe	  roi	  I	  tij	  
Kreu	  IV	  Teoria	  e	  vepres	  artistike.	  Vepra	  artistike	  ne	  sistemin	  e	  komunikimit	  te	  artit.	  
Kreu	  V	  Procesi	  krijues	  dhe	  vepra	  artistike.	  Struktura	  e	  vepres	  artistike.	  
Kreu	  VI	  Permbajtja	  dhe	  forma	  e	  artit	  .	  Uniteti	  I	  permbajtjes	  me	  formen.	  
Kreu	  VII	  Poisemantizmi	  I	  vepres	  artistike	  .Kritika	  e	  “estetikes	  se	  hapur.	  
Kreu	  VIII	  Plotesia	  e	  vepres.E	  paperfunduar	  dhe	  e	  perkryera	  Kritika	  e	  stilit”non-‐finito”.	  
Kreu	  IX	  Vepra	  artistike	  si	  vlere	  social-‐kulturore	  .	  
KreuX	  Vepra	  artistie	  dhe	  publiku	  artdashes	  .Perjetimi	  artistic.	  
Kreu	  XI	  Teoria	  e	  klasifiimit	  dhe	  e	  sistemit	  te	  arteve.	  Rendesia	  e	  klasifikmiit	  te	  arteve	  .	  
Kreu	  XII	  Vepra	  artistke	  dhe	  publiku	  artdashes	  .Perjetimi	  artistik.	  
	  Kreu	  XIII	  Kultura	  estetike	  dhe	  strukturae	  saj.	  
Kreu	  XIV	  Jeta	  shpirterore	  dhe	  arti	  .Arti	  dhe	  idelogjia.	  
Kreu	  V	  Arti	  si	  	  subjekt	  krijues.	  
	  
	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  
Alfred	  Uci	  “Estetika”	  Vell	  I,II	  ,	  	  Tirane	  ,1989,	  
Stefan	  Capaliku	  “	  Pikepamje	  mbi	  estetiken”,	  Tirane,2003	  

	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  



	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
 



 ALB	  336	  –	  LETERSI	  SHQIPE	  III	  
	  
	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Ngarkesa:	  4/2	  
Lektor:	  Ma.	  Etjona	  Hoxha	  
Telefon:	  0694233307	  
E-‐mail:	  etjona.hoxha@univlora.edu.al	  
	  
	  
	  
Pershkrim	  i	  kursit:	  	  
	  
Ky	  program,	  përfshin	  një	  sërë	  temash	  e	  një	  lloj	  problematike	  të	  tillë,	  shqyrtimi	  i	  të	  cilave,	  synon	  hulumtimin	  në	  
thellësi	  të	  korpusit	  të	  teksteve	  letrare,	  në	  periudhën	  pas	  Luftës	  së	  Dytë	  Botërore	  e	  në	  vazhdim.	  
	  Kjo	  etapë	  letrare	  synon	  të	  përshkruajë	  zhvillimin	  e	  procesit	  letrar	  në	  Shqipëri,	  në	  trojet	  tona	  jashtë	  kufijve	  në	  
mënyrë	  specifike	  në	  trojet	  shqiptare	  në	  Kosovë,	  si	  dhe	  në	  diasporë,	  me	  kufijë	  kohor	  1945	  –	  1990	  e	  në	  vazhdim	  të	  
ditëve	  tona.	  
Sigurisht	  që	  termi	  “Proza	  bashkëkohore	  shqiptare“	  është	  një	  emërtimin	  i	  bazuar	  mbi	  kriterin	  “kohë”,	  problem	  që	  
është	  shfaqur	  shpesh	  gjatë	  rrugëtimit	  që	  letërsia	  jonë	  ka	  përshkruar.	  Përdorëm	  një	  emërtim,	  për	  hir	  të	  së	  
vërtetës	  mbi	  bazën	  e	  kritereve	  kohore	  dhe	  jo	  letrare,	  për	  faktin	  se	  cështja	  e	  periodizimit	  të	  plotë	  të	  letërsisë	  
shqiptare	  është	  një	  zonë	  akoma	  shumë	  e	  rrëmujshme	  dhe	  e	  pastabilizuar.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit:	  	  
	  
.	  Emërtimi	  “Letërsi	  bashkëkohore	  shqiptare”	  (	  2	  orë):	  

Ø Koncepti	  teorik	  për	  letërsinë	  bashkëkohore	  shqiptare.	  Cështje	  të	  emërtimit,	  objekti	  i	  studimit	  
dhe	  gjeografia	  letrare	  e	  saj.	  

Ø Prirjet	  kryesore	  në	  letërsinë	  bashkëkohore	  shqiptare.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  Poezia	  shqipe	  në	  vitet	  1939-‐1945	  (	  2	  orë):	  

Ø Konteksti	  historik	  dhe	  socio-‐kulturor.	  Poezia	  Antifashiste	  e	  Luftës	  së	  Dytë	  Botërore.	  Tematika	  
dhe	  motivet.	  Vecoritë	  dhe	  vlerat	  artistike.	  

Ø Portrete	  letrare	  të	  autorëve	  dëshmorë.	  Poezia	  e	  shkruar	  në	  burgjet	  fashiste.	  Përfaqësues.	  	  	  
	  	  	  	  	  3.Poezia	  shqipe	  në	  vitet	  1945-‐1960	  (	  2	  orë):	  

Ø Konteksti	  historik	  dhe	  socio-‐kulturor.	  Platforma	  estetike	  e	  letërsisë	  së	  realizmit	  socialist.	  
Ø Konteksti	  institucional	  dhe	  organizativ	  i	  jetës	  letrare.	  Niveli	  tematik	  i	  poezisë	  shqipe	  në	  vitet	  

50	  të	  shek.	  XX.	  
	  	  	  	  4.	  	  Poetë	  të	  ndaluar	  në	  sistemin	  komunist	  (	  2	  orë):	  

Ø Të	  dhëna	  biobibliografike	  dhe	  vecori	  të	  artit	  krijues	  të	  poetëve	  Martin	  Camaj,	  Sejfulla	  
Malëshova,	  Arshi	  Pipa.	  

Ø Të	  dhëna	  biobibliografike	  dhe	  vecori	  të	  artit	  krijues	  të	  poetëve	  Zef	  Zorba,	  Bilal	  Xhaferi	  dhe	  
Frederik	  Reshpja.	  

	  	  5.	  Autorë	  përfaqësues	  të	  poezisë	  shqipe	  pas	  viteve	  60	  (	  2	  orë):	  
Ø Të	  dhëna	  biobibliografike	  dhe	  vecori	  të	  artit	  krijues	  të	  poetëve	  Ismail	  Kadare,	  Dritëro	  Agolli	  

dhe	  Fatos	  Arapi.	  
Ø Të	  dhëna	  biobibliografike	  dhe	  vecori	  të	  artit	  krijues	  të	  poetëve	  Esad	  Mekuli,	  Azem	  Shkreli,	  Ali	  

Podrimja	  dhe	  Agim	  Vinca.	  
	  
	  
	  
6.	  Poezia	  shqipe	  pas	  vitit	  1990	  (	  2	  orë):	  

Ø Në	  kërkim	  të	  një	  konvencioni	  të	  ri	  poetik.	  Poezia	  e	  avangardës.	  
Ø Autorë	  përfaqësues	  të	  poezisë	  shqipe	  të	  pas	  viteve	  90.	  Të	  dhëna	  biobibliografike	  dhe	  vecori	  

të	  artit	  krijues	  të	  poetëve	  Visar	  Zhiti,	  Mimoza	  Ahmeti,	  Romeo	  Collaku,	  Agron	  Tufa,	  Rudian	  
Zekthi	  etj.	  

	  
7.	  Prirja	  disidente	  në	  letërsinë	  shqiptare	  dhe	  epërsia	  e	  romanit	  si	  lloj	  letrar	  (2	  orë):	  
	  

Ø Krijimtaria	  disidente	  në	  Shqipëri,	  si	  devijim	  nga	  parimet	  e	  ngurta	  të	  realizmit	  socialist.	  
Ø Hegjemonia	  e	  romanit	  në	  letërsinë	  shqipe.	  Faktorët	  që	  ndikuan	  në	  epërsinë	  e	  tij	  gjatë	  

kësaj	  periudhe.	  
	  
8.	  Larmia	  	  e	  trajtave	  të	  rrëfimit,	  në	  romanin	  shqiptar(	  3	  orë):	  



	  
Ø Koncepti	  i	  rrëfimit	  në	  prozën	  e	  kësaj	  periudhe,	  koha	  dhe	  rrëfimtari	  në	  romanin	  

shqiptar.	  
Ø Përthyerja	  e	  kohës	  në	  romanin	  shqiptar.	  

	  	  	  	  	  	  
	  9.	  Universalizimi	  nëpërmjet	  shkrirjes	  së	  kohëve	  (	  3	  orë):	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø Koncepti	  i	  ri	  i	  kohës	  në	  romanin	  modern	  bashkëkohor.	  
Ø Simbolizimi	  i	  kohës.	  Funksionalizimi	  i	  kohës	  ciklike	  dhe	  lineare	  në	  romanin	  

bashkëkohor	  shqiptar.	  
Ø Fabula	  dhe	  personazhi	  në	  romanin	  modern	  shqiptar.	  

	  	  
	  	  	  	  10.	  Individualiteti	  krijues	  i	  Jakov	  Xoxes	  (	  4	  orë):	  
	  

Ø Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  e	  krijimtarinë	  letrare.	  
Ø Analizë	  “Lumi	  i	  vdekur”	  dhe	  “Lulja	  e	  kripës”,	  si	  romane	  mes	  një	  realizmi	  klasik	  dhe	  në	  

të	  njëjtën	  kohë	  me	  të	  dhëna	  të	  estetikës	  moderne	  letrare.	  
	  
	  	  	  	  	  11.	  Individualiteti	  krijues	  i	  Dritëro	  Agollit	  	  (	  4	  orë):	  
	   	  

Ø Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  e	  krijimtarinë	  letrare.	  Angazhimi	  i	  tij	  në	  lëvrimin	  e	  prozës	  së	  gjatë.	  
Ø Analizë	  “Shkëlqimi	  dhe	  rënia	  e	  shokut	  Zylo”.,	  një	  roman	  ndryshe	  i	  ndërtua	  mbi	  

tragjiken	  dhe	  komiken.	  
	  	  	  	  	  	  	  12.	  Individualiteti	  krijues	  i	  Petro	  Markos	  (	  3	  orë):	  
	  

Ø Shkrimtari	  si	  përfaqësues	  i	  denjë	  i	  denjë	  i	  prirjes	  së	  ndërmjetme	  në	  letërsinë	  
bashkëkohore	  shqipe.	  

Ø “Qyteti	  i	  fundit”,	  “Hasta	  la	  vista”dhe	  “Nata	  e	  Ustikës”	  si	  romane	  në	  të	  cilët	  spikat	  një	  
estetikë	  e	  vecantë	  përtej	  asaj	  të	  realizmit	  socialist.	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  13.	  Individualiteti	  krijues	  i	  Ismail	  Kadaresë	  (	  5	  orë):	  
	   	  

Ø Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  e	  krijimtarinë	  letrare.	  Vendi	  i	  tij	  në	  traditën	  letrare	  shqiptare.	  
Ø Cilësitë	  e	  shprehjes	  moderne	  në	  romanet	  e	  Ismail	  Kadaresë.	  
Ø Koha,	  rrëfimi,	  personazhi	  dhe	  universaliteti	  i	  krijimtarisë	  letrare	  të	  tij.	  
Ø Mendimi	  i	  kritikës	  shqiptare	  dhe	  botërore	  për	  romanet	  e	  Kadaresë.	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  14.	  Individualiteti	  krijues	  i	  Anton	  Pashkut	  (	  4	  orë):	  
	   	   	  

Ø Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  e	  krijimtarinë	  letrare.	  Vendi	  i	  tij	  në	  traditën	  letrare	  shqiptare.	  
Ø Simbolikja	  dhe	  moderniteti	  në	  prozën	  e	  Anton	  Pashkut.	  
Ø Cilësitë	  e	  shprehjes	  moderne	  në	  romanin	  “Oh”	  të	  tij.	  	  

	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  15.	  Individualiteti	  krijues	  i	  Kasëm	  Trebeshinës	  (	  5	  orë):	   	   	  
	  

Ø Të	  dhëna	  mbi	  jetën	  e	  krijimtarinë	  letrare.	  Vendi	  i	  tij	  në	  traditën	  letrare	  shqiptare.	  	  
Ø Përfaqësuesi	  i	  denjë	  i	  letërsisë	  disidente	  në	  Shqipëri.	  
Ø Shfaqje	  e	  karakteristikave	  dhe	  vecori	  moderne	  në	  romanin	  “Odin	  Mondvalsen”.	  

	  
Teksti	  (bazë):	  1.R.Zisi,	  Poezia	  bashkëkohore	  shqiptare	  
	   	   2.	  Cikël	  leksionesh	  për	  prozën	  
	  
	  

Literatura	  kritike	  dhe	  studimore:	  	   	  

	  

Ali	  Aliu,	  Kërkime,	  Tiranë,	  1980.	  

Rifat	  Ismaili,	  Poetika	  e	  prozës	  së	  Jakov	  Xoxës,	  Prishtinë,	  1991.	  

Edmond	  Çali,	  Romanet	  e	  Jakov	  Xoxës,	  Tiranë,	  2004.	  

Lumira	  Berati,	  Studime	  Filologjike	  (SF),	  Tiranë,	  nr.4,	  1976,	  f.3-‐48.	  

Rexhep	  Qosja,	  Panteoni	  i	  rralluar,	  Tiranë,	  1988,	  f.	  539-‐569.	  



Bajram	  Krasniqi,	  Letërsia	  dhe	  vetëdija	  historike,	  Prishtinë,	  1984,	  f	  54-‐60.	  

Agim	  Vinca,	  Alternativa	  letrare	  shqiptare,	  Shkup,	  1995,	  f.26-‐33.	  

Aurel	  Plasari,	  gazeta	  Drita,	  14	  Mars	  1993,	  f.	  5,	  HDT	  (Hylli	  i	  dritës,	  Tiranë,	  nr.	  5-‐6,	  1997,	  f.	  55-‐60.	  

Aurel	  Plasari,	  revista	  KLAN,	  nr.	  10,	  14	  Mars,	  1999,	  f.51.	  

Trebeshiniana,	  Studime,	  artikuj,	  ese,	  Tiranë,	  1998.	   	  

Rexhep	  Qosja,	  Shkrimtarë	  dhe	  periudha,	  Prishtinë,	  1975,	  f.	  369-‐398.	  

Sabri	  Hamiti,	  Vetëdija	  letrare,	  Prishtinë,	  1989,	  f.373-‐426.	  

Kujtim	  M.	  Shala,	  Voxi	  i	  Anton	  Pashkut,	  Prishtinë,	  2002.	  

Andi	  Bejtja,	  Mehr	  Licht,	  nr.	  5,	  Tiranë,	  1998,	  f.28.	  	  

Haki	  Baçi,	  gazeta	  Mësuesi,	  11	  Mars,	  1998,	  f.	  5.	  

Ali	  Aliu,	  Kërkime,	  Tiranë,	  1990,	  f.	  50-‐55.	  

Ali	  Aliu,	  Kërkime,	  Tiranë,	  1990,	  f.	  105-‐120.	  

Alfred	  Uçi,	  Grotesku	  Kadarean,	  Tiranë,	  1999.	  

Agim	  Vinca,	  Alternativa	  letrare	  shqipe,	  Shkup,	  1995,	  f.	  180-‐193.	  

Aleksandër	  Zoto,	  SF,	  nr.	  1,	  1990,	  f.	  17-‐21.	  

Aleksandër	  Zoto,	  SF,	  nr.	  1-‐4,	  1997,	  f.	  33-‐41.	  

Jorgo	  Bulo,	  Studime	  për	  letërsinë	  shqipe,	  II,	  1988,	  f.	  494-‐532.	  

Tefik	  Çaushi,	  Universi	  letrar	  i	  Kadaresë,	  Tiranë,	  1993.	  

Floresha	  Dado,	  Proza	  nëpër	  teknikat	  poetike,	  Tiranë,	  1997,	  f.	  230-‐241.	  

Floresha	  Dado,	  Drita,	  25	  dhjetor,	  1998,	  f.	  10-‐11.	  

Eric	  Faye,	  Në:	  I.	  Kadare,	  Vepra,	  vëllimi	  i	  pestë,	  Paris,	  1997.	  	  

Eric	  Faye,	  Në:	  I.	  Kadare,	  Vepra,	  vëllimi	  i	  parë,	  Paris,	  1993.	  	  

Eric	  Faye,	  Në:	  I.	  Kadare,	  Vepra,	  vëllimi	  i	  gjashtë,	  Paris,	  1998.	  	  

Eric	  Faye,	  Në:	  I.	  Kadare,	  Vepra,	  vëllimi	  i	  katërt,	  Paris,	  1996	  

Mehmet	  Myftiu,	  Ese,	  poezi,	  dokumenta	  të	  letërsisë,	  Tiranë,	  1998.	  

Shaban	  Sinani,	  Pengu	  i	  moskuptimit,	  Tiranë,	  1997.	  

Gjergj	  Zheji,	  revista	  Nëntori,	  nr.	  1,	  1971,	  f.	  81-‐95.	  

Bashkim	  Kuçuku,	  Kadare	  në	  gjuhët	  e	  botës,	  Tiranë,	  2003.	  	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  



o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
 



ALB	  355	  –	  TEORI	  E	  LETËRSISË	  

	  
Semestri:	  Vjeshte	  2014	  
Kredite:	  8	  
Ngarkesa:	  leksione	  -‐	  4	  orë	  në	  javë	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  seminare	  -‐	  2	  orë	  në	  javë	  
Lektor:	  Dr.	  Ermir	  Xhindi	  
Email:	  alb355tl@gmail.com	  
Tel:	  +355693071957	  
	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Kursi	   i	  Teorisë	  së	  Letërsisë	  ofron	  në	  pikëpamje	  konceptuale	  e	  metodike	  një	  organon	  qëndrimesh	  mbi	  natyrën	  e	  
letërsisë,	   funksionin	   e	   saj,	   studimin	   e	   saj	   të	   jashtëm,	   mënyrën	   e	   ekzistencës,	   etj.	   Përgjithësisht	   ky	   kurs	   u	  
përmbahet	   qëndrimeve	   të	   ngurtësuara	   teorike	   mbi	   përfshirjen	   e	   Teorisë	   së	   Letërsisë	   në	   konceptin	   Studim	   i	  
Letërsisë,	   studimeve	   paraqitëse	   mbi	   aplikimin	   e	   metodave	   deterministe,	   pikëpamjeve	   fenomenologjike,	  
hermeneutike,	  etj.	  Në	  diakroni	  e	  sinkroni	  programi	  përpiqet	  të	  vendosë	  raporte	  të	  përshtatshme	  e	  koherente	  për	  
të	   mbërritur	   në	   një	   qëndrim	   të	   domosdoshëm	   sistematik.	   Synimi	   kryesor	   është	   aftësimi	   i	   studentëve	   për	   të	  
konceptualizuar	  veprën	   letrare	  si	  njësi	  me	  një	  ekzistencë	  të	  sajën,	   jo	  thessht	  pasojë	  e	  një	  shkaku	  të	   jashtëm,	  a	  
shpërfillur	  shkaqet	  e	  jashtme,	  afrimi	  i	  studentëve	  me	  tërësinë	  metodike	  që	  u	  mundëson	  instrumente	  të	  analizës	  
mbi	  veprën	  letrare;	  edukimi	  i	  një	  etike	  relativiste,	  zhvillimi	  i	  vizionit	  strukturor	  e	  të	  ekuilibruar	  mbi	  veprën	  letrare,	  
ndërtimi	  i	  një	  platforme	  të	  menduari	  e	  të	  punuari	  që	  e	  sheh	  letërsinë	  si	  një	  nga	  institucionet	  më	  të	  rëndësishme	  
të	  kulturës	  e	  të	  veprimtarisë	  njerëzore	  	  
Përmbajtja	  e	  kursit	  	  	  
KREU	  I.Koncepti	  mbi	  letersine	  dhe	  mbi	  studimin	  e	  saj.	  Natyra	  e	  letersise.	  	  
KREU	  II.	  Funksioni	  i	  letersise.	  Komponentet	  e	  studimit	  te	  letersise:	  teoria,	  kritika	  dhe	  historia	  e	  letersise.	  Shkenca	  
e	  përgjithshme	  mbi	  letërsinë,	  historia	  e	  letersise	  kombetare,	  historia	  e	  krahasuar	  e	  letërsisë,	  historia	  e	  letërsisë	  
kombetare	  ne	  kontekst	  te	  shkences	  se	  pergjithshme	  per	  letersine.	  
KREU	  III.Faza	  pergatitore	  e	  analizes	  se	  vepres	  letrare.	  Marredheniet	  e	  jashtme	  gjate	  studimit	  te	  letersise.	  Origjina	  
pozitiviste	   e	   studimit	   te	   jashtem.	   Nocioni	   i	   kontekstit	   determinues	   sipas	   parimit	   shkak	   –	   pasoje.	   Letersia	   dhe	  
biografia.	  	  
KREU	  IV.	  Letersia	  dhe	  psikologjia.	  Letersia	  dhe	  shoqeria.	  
KREU	  V.	  Letersia	  dhe	  idete.	  Letërsia	  dhe	  artet	  e	  tjera.	  
KREU	   VI.	   Aspektet	   e	   brendshme	   te	   studimit	   te	   letersise.	   Menyra	   e	   ekzistences	   se	   vepres	   letrare.	   Koncepti	   i	  
normës	  së	  domosdoshme	  sipas	  Roman	  Ingardenit	  
KREU	  VII.	  Shtresa	  tingullore	  e	  vepres	   letrare.	  Cilesite	  e	  brendshme	  dhe	  te	  jashtme	  te	  tingullit.	  Koncepti	   i	  rimes,	  
ritmit,	  metrit.	  Ritmi	  ne	  prozen	  artistike.	  Stili.	  	  
KREU	  VIII.	  Arketipi	  dhe	  Topika.	  Njesite	  me	  kuptim	  ne	  vepren	  letrare	  –	  Figurat.	  Metafora.	  Simboli.	  Miti.	  	  
KREU	   IX.	   Natyra	   dhe	   llojete	   prozes	   rrefimtare.	   Zhanret	   letrare.	   Koncepti	   historik	  mbi	   zhanret.	   Pikëpamjet	  mbi	  
zhanret.	  
KREU	  X.	  Vlerësimi.	  Historia	  e	  letërsisë.	  
KREU	  XI.Teori	  letrare	  moderne.	  Formalizmi	  Rus.	  Parimet	  teorike	  te	  pergjithshme.	  Gjuhësia	  moderne	  në	  studimin	  
e	  letërsisë.	  
KREU	  XII.Kritika	  e	  Re	  Anglo-‐Amerikane.	  Parimet.	  Strukturalizmi	  dhe	  postrukturalizmi.	  Poetika	  dhe	  narratologjia..	  
KREU	  XIII.Teoritë	  e	  Përgjigjes	  së	  Lexuesit.	  Hermeneutika	  dhe	  fenomenologjia.	  Reader	  Response	  Theory	  (Teori	  të	  	  
Përgjigjes	  së	  Lexuesit).	  
KREU	  XIV.Kritika	  psikanalitike	  moderne.	  Teoritë	  letrare	  marksiste.	  Parimet	  dhe	  teoricienët.	  
KREU	   XIV.Teoritë	   letrare	   gjinore.	   Ekoletërsia	   dhe	   ekokritika.	   Mendimi	   postmodern	   mbi	   letërsinë.	   Rrymat	   në	  
mendimin	  teorik	  shqiptar	  
	  
	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Bazë:	  
	  

o R.	   Wellek	   &	   A.	   Warren,	   Teori	   e	   Letërsisë	   (Theory	   of	   Literature,	   Harcourt	   Brace	   &	   Company,	   Third	  
edition,	  1962,	  përkth.	  A.	  Myftiu,)	  Shtëpia	  Botuese	  Enciklopedike,	  Tiranë	  1993.	  

o Ann	   Jefferson,	   David	   Robey,	   David	   Forgacs	   (Modern	   literary	   theory,	   a	   comparative	   introduction,	  
Batsford	  Academic	  and	  Educational,	  1982)	  Teoria	  letrare	  moderne,	  (perkth.	  F.	  Dado),	  Albas	  2004.	  	  

o T.	  Eagleton,	  Literary	  Theory:	  An	  Introduction,	  Second	  Edition,	  University	  of	  Minnesota	  Press,	  1996.Paul	  
H.	  Frye,	  Theory	  of	  Literature,	  Open	  Yale	  Courses,	  Yale	  University	  Press,	  2012.	  

	  



	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
 



ALB	  357	  Kritike	  letrare	  dhe	  historiografi	  e	  letersise	  	  shqipe	  
	  
Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Kredite	  8	  
Ngarkesa:	  4/2	  
Lektor:	  Ma.	  Edlira	  Cerkezi	  
Email:	  cerkezi.edlira@gmail.com	  
Tel:	  0696357694	  
	  

Pershkrimi	  i	  kursit	  

Ne	   kritiken	   dhe	   studimet	   bashkekohore	   shqiptare,	   interesimi	   per	   kritiken,	   jo	   gjithnje,	   ka	   qene	   ne	   nivel	   te	  
kekesave	  qe	  ajo	  ka	   shtruar.	  Vetem	  kohet	  e	   fundit,	  duke	  pasur	  parasysh	   shkallen	  me	   te	  ngritur	   te	   zhvillimit	   	   te	  
pergjithhshem	  kulturor	  e	  letrar	  eshte	  shruar	  intersimi	  per	  mendimin	  kritik	  letrar	  te	  tradites	  dhe	  per	  funksionimin	  
dhe	  efikasitetin	  e	  saj	  ne	  kohen	  esotme.	  Ne	  kete	  kurs	  ne	  plan	  te	  pare	  do	  te	  jete	  kritika	  letrare	  dhe	  nderlidhjet	  e	  saj	  
me	  historine	  e	  letersise	  dhe	  me	  teorine	  eletersise	  ne	  zhvillimin	  historic.	  Kahet	  dhe	  premisat	  e	  kritikes	  letrare	  	  do	  
te	  trajtohen	  brenda	  kater	  peridhave	  historiko-‐letrare:	  fillimet	  e	  mendimit	  kritik	  ne	  kuader	  te	  letersise	  se	  vjeter,	  
kritika	   e	   Rilindjes,	   kritika	   e	   periudhes	   “12-‐“44	   qe	   ndryshe	   emertohet	   si	   periudhe	   e	   Pavaresise	   	   dhe	   kritika	  
bashkekohore,	  ku	  kemi	  bere	  nje	  klasifikim	  te	  problemeve	  te	  kritikes	  sipas	  autoreve	  dhe	  momenteve	  te	  parqitjes	  
se	  tyre.Ne	  fillim	  te	  cdo	  periudhe	  jepet	  edhe	  nje	  veshtrim	  I	  problemeve	  sociokulturore	  per	  te	  pasur	  nje	  perfytyrim	  
me	  te	  qarte	  dhe	  me	  te	  kompletuar	  per	  ate	  periudhe.	   	  Ne	  kete	  kurs	  do	  te	  trajtohen	  edhe	  ceshtje	  	  qe	  lidhen	  me	  
problematiken	   e	   histories	   s	   eletersise	   	   si	   shkence	   e	   letersise	   duke	   nisur	   	   qe	   prej	   kuptimit	   te	  marredhenies	   se	  
historise	  se	  letersise	  dhe	  historise	  	  tek	  dallimi	  	  midis	  historiografise	  letrare	  dhe	  histories	  se	  pergjithshme	  	  .Do	  te	  
percaktohen	  metoda	  dhe	  metodologjia	  dhe	  problematika	  e	  tyre	  duke	  shkuar	  drejt	  	  histories	  se	  letersise.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  
	  
Kreu	  I	  Fillimet	  e	  mendimit	  kritik	  .Konteksti	  sociokulturor.Interesimet	  kulturore	  
Kreu	  II	  Kritika	  e	  Rilindjes	  Kombetare	  .Konteksi	  socioklturor.Kritika	  romantike	  
Kreu	  III	  Kritika	  e	  periudhes	  	  1912-‐1944	  .Konteksti	  sociokulturor.	  Konsolidimi	  i	  kritikes.	  
Kreu	   IV	  Kritika	  bashkekohore:Konteksti	  sociokulturor.Veprimtaria	  kritike.Funksioni	  social	   i	   letersise.	  Problemi	  te	  
novatorizmit	  
Kreu	   V	   Kritika	   e	   angazhimit	   letrar:Ali	   Aliu,Rexhep	   Qosja.Diferencimi	   i	   tipeve	   te	   kritikes:Rexhep	   Ismaijli,	   Sabri	  
Hamiti	  ekritike	  te	  tjere.	  Kritika	  e	  arberesheve	  te	  Italise	  
Kreu	  VI	  	  Historiografia	  letrare	  dhe	  historia.Tradita	  historiografike	  letrare..Historia	  e	  letersise	  ne	  gjysmen	  e	  dyte	  te	  
shekullit	  te	  XX	  	  
Kreu	  VII	  Metoda	  dhe	  metodologjia.	  Problematika	  e	  metodave	  ne	  historiografine	  tone	  letrare	  
Kreu	  VIII	  Problematika	  komplekse	  e	  periodizimit	  ne	  historiografine	  letrare	  shqiptare.	  
Kreu	  IX	  Historia	  e	  sistemit	  tone	  letar	  ne	  dy	  plane	  :	  Sinkronik	  dhe	  diakronik	  
KreuX	  Historia	  e	  letersise	  si	  evolucion	  letrar	  .Termi	  “evolucion	  letrar”	  ,burim	  interpretimesh	  
Kreu	   XI	   Historia	   	   eletersie	   problem	   ideologjik	   apo	   professional?	   Problemi	   I	   rishikimit	   te	   historise	   se	   letersise	  
shqiptare	  
Kreu	   XII	   “Historicizmi	   i	   ri”	   ne	   perceptimin	   e	   letresise.	   Realiteti	   i	   	   historise	   dhe	   realiteti	   i	   te	   kuptuarit	   letrar	   te	  
historise	  
Kreu	  XIII	  Per	   	  nje	  histori	   “kombetare	   te	  plote	  e	  organike”	   te	   letersise	   shqiptare.Parakushtet	  per	  hartimin	  e	  nje	  
historie	  kombetare	  te	  letersise	  shqiptare.	  
Kreu	  XIV	  	  Traditat	  kombetare	  dhe	  liria	  e	  mendimit	  shkencor.Per	  nje	  letersi	  e	  kulture	  te	  hapur	  si	  ndaj	  perendimit	  
,edhe	  ndaj	  lindjes	  sipas	  Ernest	  Koliqit	  
Kreu	  V	  “Mendimi	  teoriko-‐	  letrar	  1912-‐1944	  “	  sipas	  	  	  Enver	  Muhametaj	  
Teksti	  i	  kërkuar:	  
Literatura	  Baze	  

o Ibrahim	   Rugova	   :“Kahe	   dhe	   premisa	   te	   kritikes	   	   letrare	   	   shqiptare”(1504-‐1983),	   Prishtine	   1986,	   	   I.	  
Rugova	  “Kritika”	  Prishtine	  2007,	  	  

o Floresha	  Dado	  “	  Sfida	  teorike	  te	  historiografise	  letrare”,	  	  	  Tirane	  2008	  
o E.Muhametaj	  “Ndihmesa	  te	  Ernest	  Koliqit	  ne	  mendimin	  teoriko	  letrar	  shqiptar”,	  Tirane	  2008	  	  

	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  



Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
	  
 



ALB	  365	  –LETERSI	  BOTERORE	  III	  

	  

Semestri:	  Pranvere	  2015	  
Ngarkesa:	  4/2	  
Lektor:	  Ma.	  Mariglena	  Meminaj	  
Telefon	   :	  +	  355	  67	  22	  62	  099	  
E-‐mail	   :	  mmeminaj@univlora.edu.al	  
	  
	  
Përshkrim	  i	  kursit:	  	  
	  
Lënda	  Letërsi	  Boterore	  III	  ofron	  përshkrimin	  dhe	  analizën	  e	  çështjeve	  që	  kanë	  të	  bëjnë	  me	  njohjen	  e	  procesit	  
letrar	  të	  shekullit	  të	  XX,	  paradigmave	  si:	  modernizmi,	  avangardizmi,	  socrealizmi,	  postmodernizmi	  e	  rrymave	  
përkatëse.	  Kursi	  përfshin	  njohjen	  me	  një	  pjesë	  të	  mirë	  të	  procesit	  letrar	  në	  kulturat	  	  letrare	  kombëtare	  të	  gjuhëve	  
të	  mëdha,	  por	  edhe	  të	  kulturave	  nacionale	  euro–	  amerikane.	  	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit:	  	  

1. Era	  dhe	  vetëdija	  moderniste	  në	  artet	  letrare	  të	  shekullit	  XX.	  Lindja	  e	  modernizmit	  si	  konfrontim	  me	  
traditat	  realiste.	  Kundërvënia	  e	  modernizmit	  ndaj	  traditave	  paraardhëse.	  Modernizmi.	  Avangarda.	  
Termi	  dhe	  karakteristikat	  e	  avangardës.	  Rikonceptimi	  i	  zhanreve	  në	  modernizëm.	  Poezia,	  romani,	  
drama.	  Simbolizmi	  në	  Francë,	  Gjermani	  e	  Rusi.	  Futurizmi	  italian.	  Futurizmi	  rus.	  Lëvizja	  dadaiste.	  
Surrealizmi.	  Postmodernizmi.	  Letërsia	  masive.	  

8	  orë	  
2. Letërsia	  ruse	  e	  shekullit	  të	  XX.	  Realizmi	  socialist.	  Projekti	  total	  i	  socrealizmit.	  Kritika	  e	  socrealizmit.	  	  

2	  orë	  
3. Boris	  Pasternak.	  Arti	  poetik	  i	  Pastërnakut.	  Problematika	  dhe	  poetika	  e	  romanit	  Doktor	  Zhivago.	  	  

2	  orë	  
4. Mihail	  Bullgakov.	  Romani	  Mjeshtri	  dhe	  Margarita.	  Historiku	  i	  romanit.	  Tematika	  dhe	  nivelet	  e	  

perceptimit.	  Protagonistet	  e	  Mjeshtri	  dhe	  Margarita,	  personazhet	  e	  hijes.	  
2	  orë	  

5. Letërsia	  moderne	  angleze.	  Tomas	  Eliot.	  Poema	  Tokë	  e	  shkretë.	  Motivet,	  miti	  si	  temë,	  teknika,	  ndërtimi,	  
alegoria.	  

1	  orë	  
6. Virxhinia	  Vulf.	  Periudhat	  	  e	  krijimtarisë.	  Romani	  Zonja	  Dallouej.	  Perspektiva.	  Koha	  dhe	  Hapësira.	  

Struktura	  e	  vetmisë.	  Personazhet	  si	  jehonë	  e	  njëri	  tjetrit.	  
2	  orë	  

7. Xhejms	  Xhojs.	  Uliksi.	  Struktura	  e	  romanit.	  Relacionet	  intertekstuale	  me	  Odisenë	  e	  Homerit.	  Proza	  e	  
Xhojsit,	  prozë	  e	  përroit	  të	  ndërgjegjes.	  	  

2	  orë	  
8. Letërsia	  amerikane	  e	  shekullit	  të	  XX.	  Ngjizja	  e	  vetëdijes	  letrare	  amerikane	  në	  shekullin	  e	  XX.	  Teodor	  

Drajzer.	  Shervud	  Anderson.	  Xhon	  Stanbejk.	  Henri	  Xhejms.	  Tomas	  Vulf.	  Uilliam	  Folkner.	  
3	  orë	  

9. Letërsia	  franceze.	  Marsel	  Prust.	  Letërsia	  e	  ishullit	  të	  kujtesës.	  Trilogjia	  Në	  kërkim	  të	  kohës	  së	  humbur.	  
Struktura	  e	  pafundme	  e	  kujtimit.	  Kujtesa	  e	  vullnetshme	  dhe	  kujtesa	  e	  pavullnetshme.	  Koha	  dhe	  
hapësira.	  Shpërbërja	  e	  personazhit.	  

2	  orë	  
10. Zhan-‐Pol	  Sartri.	  Njeriu	  ndërmjet	  lirisë	  dhe	  hicit.	  Romani	  Neveria.	  

2	  orë	  
11. Alber	  Kamy.	  Letërsia	  e	  absurdit.	  Filozofia	  e	  romanit	  të	  absurdit.	  Romani	  I	  Huaji.	  

2	  orë	  
12. Letërsia	  gjermanike	  e	  shekullit	  të	  XX.	  Georg	  Trakl.	  Gotfrid	  Ben.	  Herman	  Hesse.	  

Tomas	  Man,	  interpret	  i	  kulturës	  moderne.	  Budenbrokët.	  Heroi	  në	  tension.	  Shpërbërja	  e	  vlerave	  borgjeze.	  
Autobiografizmi	  i	  veprës.	  Optika	  e	  dyfishtë.	  Sëmundja	  dhe	  diversiteti.	  
2	  orë	  
	  

13. Eposi	  liriko	  mitologjik	  austriak.	  Rajner	  Maria	  Rilke.	  Franz	  Kafka.	  Robert	  Muzil.	  Herman	  Broh.	  
1	  orë	  

14. Franz	  Kafka.	  Letërsia	  sui	  generis	  e	  Kafkës.	  Bota	  kafkiane.	  Arti	  i	  Kafkës,	  shkallë	  progresive	  në	  zbulimin	  e	  
absurdit.	  Veçoritë	  e	  stilit	  kafkian.	  

3	  orë	  
15. Poezia	  spanjolle	  e	  shekullit	  XX.	  Frederiko	  Garcia	  Lorka.	  

1	  orë	  



16. Ernest	  Heminguej,	  rinovues	  i	  romanit	  realist.	  Ideologjia.	  Stili	  i	  Heminguejit.	  Analizë	  Dëborat	  e	  
Kilimanxharos,	  Për	  kë	  bien	  kambanat.	  

2	  orë	  
17. Vetëdija	  e	  njeriut	  modern	  të	  pasluftës	  së	  dytë.	  Njeriu	  i	  epokës	  së	  Globalizmit.	  Tendencat	  filozofike-‐

estetike	  e	  letrare.	  Strukturalizmi	  dhe	  postmodernizmi.	  Kritika	  e	  postmodernizmit.	  Estetika	  dhe	  poetika	  
e	  postmodernizmit.	  Specifika	  e	  kulturës	  postmoderniste.	  

3	  orë	  
18. Letërsia	  postmoderne.	  Tipologjitë	  letrare.Poezia	  hermetike,	  neorealizmi,	  neoromani,	  romani	  histerik,	  

romani	  i	  realizmit	  magjik,	  romani	  eksperimental,	  romani	  minimalist,	  letërsia	  masive.	  
2	  orë	  

19. Poezia	  amerikane	  e	  shekullit	  XX.	  Fillimet.Metafizikët.	  Periudha	  e	  artë	  e	  poezisë	  amerikane.	  
Modernizëm	  dhe	  realizëm.	  Uollas	  Stivens.	  

1	  orë	  
20. Letërsia	  italiane	  në	  shekullin	  XX.	  Xhuzepe	  Ungareti.	  Euxhenio	  Montale.	  Salvatore	  Kuazimodo.	  

2	  orë	  
21. Italo	  Svevo.	  Jeta	  dhe	  vepra.	  Formimi	  kulturor	  dhe	  poetika.	  Motivet	  poetike.	  

1	  orë	  
22. Dino	  Buxati.	  Jeta	  dhe	  vepra.	  Karakteristikat	  e	  prozës	  së	  Buxatit.	  Romani	  Shkretëtira	  e	  tartarëve.	  	  

2	  orë	  
23. Dimensioni	  letrar	  i	  absurdit.	  Teatri	  absurd.	  Danjill	  Harmsi.	  Eugjen	  Joneskoja.	  Samuel	  Beket.	  

3	  orë	  
24. Erosi	  filozofik	  në	  shekullin	  e	  XX.	  Henry	  Miller,	  trupi	  mendimtar	  në	  kërkim	  të	  gjuhës.	  Mileri	  për	  artin.	  

Vladimir	  Nabokov.	  	  Lolita,	  romani	  që	  theu	  tabutë	  e	  shekullit.	  Ambivalenca	  intertekstuale	  e	  romanit	  
Lolita.	  

2	  orë	  
25. Romani	  latino-‐amerikan.	  Letërsia	  argjentinase,	  meksikane,	  kubaneze.	  Jorge	  Luis	  Borges,	  Gabriel	  Garcia	  

Markez.	  Letërsitë	  e	  tjera	  të	  vendeve	  	  latino	  amerikan.	  
4	  orë	  
	  	  
Teksti	  (bazë):	  “Letërsia	  dhe	  procesi	  letrar	  në	  shekullin	  e	  XX	  1,2”,	  Agron	  Tufa.	   	  
	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  



o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	   lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   shtëpisë,	   pasi	   ato	   janë	   individuale.	   Njëkohësisht	   nuk	   lejohet	   edhe	  
kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  
 



PERMBAJTJA	  E	  LENDES:	  
	  
CSH	  130_	  TEKNOLOGJI	  INFORMACIONI	  DHE	  KOMUNIKIMI	  (Modul	  II	  –	  Praktikum	  kerkimor)	  
	  
KURSI:	   Bachelor	  ne	  Shkencat	  Humane	  
NGARKESA:	   Semestri	  zgjat	   	   15	  jave	  
	   Leksione	  	  	   	  	  2	  ore	   	  
	   Seminare	  	   	   	  	  2	  ore	  
	   Semestri:	  Vjeshte	  2014	  

PERSHKRIMI	  I	  LENDES	  

	  
Temat	   e	   trajtuara	   në	   lëndën	   Teknologji	   Informacioni	   dhe	   Komunikimi	   siguron	   një	   formim	   të	   përgjithshëm	  për	  
bazat	  e	  informatikes.	  
Në	  temat	  e	  trajtuara	  theksohet	  rëndësia	  e	  kompjuterit	  dhe	  informatikes	  ne	  aspektin	  ekonomik.	  	  Studimi	  i	  pjeseve	  
kompjuterike,	   i	   programeve	   baze	   te	   paketes	   Microsoft	   Office,	   sistemet	   numerike,	   interneti	   dhe	   hyrje	   ne	  
algoritmike	  dhe	  programim	  ne	  gjuhen	  C,	  sherben	  per	  te	  njohur	  ne	  vija	  te	  pergjitheshme	  bazat	  e	  teknologjise	  se	  
informacionit	  dhe	  komunikimit.	  
	  

LITERATURA:	  

1. ECDL,	  	  Modulet1,2,3,4,5,6,7.	  
2. Elementet	  e	  Informatikes,	  Autor:	  Betim	  Cico,	  Hakik	  Paci	  
3. Gjuha	  C,	  Autor:	  Betim	  Cico,	  Hakik	  Paci.	  

	  

	  

KREU	  I.	  Hyrje	  ne	  Informatike.	  Kompjuteri	  

KREU	  II.Llojet	  e	  kompjuterit	  

KREU	  III.Memoria	  

KREU	  IV.Pajisjet	  Input/Output	  

KREU	  V.Sistemi	  Operativ	  Windows	  

KREU	  VI.Sisitemi	  Operativ	  Windows	  

KREU	  VII.Microsoft	  Word	  	  

KREU	  VIII.Microsoft	  Word	  	  

KREU	  XI.Microsoft	  Power	  Point	  	  

KREU	  X.Microsoft	  Excel	  	  

KREU	  XI.Microsoft	  Access	  

KREU	  XII.Interneti	  

KREU	  XIII.Rrjetet	  kompjuterike	  

KREU	  XIV.Motoret	  e	  kerkimit	  dhe	  Web	  Browserat	  

KREU	  XV.Menyrat	  e	  kerkimit	  ne	  Web	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  



o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  

kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet 



LENDA:	  	  	  	  	  GJUHЁ	  ANGLEZE	  	  2	  	  
VITI	  AKADEMIK	  :	  	  	  2013-‐2014	  
KODI:	  	  ENG	  /	  H	  	  132	  
KREDITE:	  	  6	  
NGARKESA	  SEMESTRALE:	  2	  leksione	  &	  2	  seminare	  në	  	  javë	  
NUMRI	  I	  ORЁVE:	  45	  leksione	  &	  60	  seminare	  
PEDAGOGE:	  	  Dr.	  	  Veneranda	  Hajrulla	  
e-‐mail:	  venerandahajrulla@yahoo.com	  	  
	  
	  
I.	  Synimet	  e	  programit	  
	  

Ø Lënda	  ka	   si	   synim	   të	   zhvillojë	  mësimin	  e	  gjuhës	  angleze	  nëpërmjet	  prezantimit	   të	   teksteve	   letrare	  me	  	  
tematikë	   	   interesante	  e	   të	   larmishme,	  duke	  u	  përqëndruar	  në	   fusha	   të	  ndryshme	   të	  gjuhës	  dhe	  në	   të	  
njëjtën	  kohë	  nxit	  dhe	  përmirëson	  aftësitë	  gjuhësore	   të	  studentëve	  në	  gjuhën	  angleze,	  duke	  bërë	  edhe	  
përqasjen	   me	   tekste	   letrare	   e	   fenomene	   gjuhësore	   të	   ngjashme	   apo	   të	   përafërta	   edhe	   me	   gjuhën	  
shqipe,	  specifikë	  e	  domosdoshme	  për	  formimin	  e	  tyre	  	  profesional,	  si	  mësues	  e	  studiues	  të	  ardhshëm	  të	  
gjuhës	  shqipe.	  

	  
Ø Për	   t’iu	   ardhur	   në	   ndihmë	   studentëve	   për	   testin	   final	   të	   TOEIC,	   ky	   kurs,	   do	   të	   përdorë	   edhe	   tekstin	  

alternativ	   të	   Building	   Skills	   for	   the	   New	   TOEIC®	   Test	   SECOND	   EDITION,	   	   për	   tu	  mundësuar	   nxënien	   e	  
shprehive	  të	  domosdoshme	  për	  pranimin	  në	  provimin	  final	  të	  TOEIC.	  

	  
II.Fushat	  e	  gjuhës:	  
	  
a)	  Fjalori:	  sporti	  dhe	  hobi;	  familja;	  vendet,	  moti;	  pushimet,	  dhuratat;	  fushat	  e	  studimit,	  puna;	  ushqimi	  dhe	  pijet,	  
aktivitete	   të	   shëndetshme;	   sportet	   dhe	   paisjet	   e	   tyre,	   trupi;	   vendet	   –kombësitë;	   pamja	   e	   jashtme,	   veshjet;	  
veprimtaritë	  vullnetare;	  kompjuteri;	  etj.	  
b)	   	   Gramatika:	   koha	   e	   tashme	   dhe	   e	   shkuar,	   etj;	   foljet	   modale;	   mbiemrat—krahasimi	   i	   tyre;	   emrat	   –	   të	  
numërueshëm	  /	  të	  pa-‐numërueshëm;	  etj.	  
c)	  Parafjalët	  
d)	   Funksionet:	   njohja	  me	   njerëz	   të	   ndryshëm	   dhe	   prezantimi	   me	   ata;	   preferencat;	   të	   shkruarit/të	   treguarit	   e	  
historive;	  dhënia	  e	  këshillave/sugjerimeve;	  mirësjellja;	  shprehja	  e	  mendimeve;	  përshkrime	  të	  ndryshme;	  etj.	  	  
	  
	  
III.	  Aftësitë	  gjuhësore:	  
	  
a)	  Leximi:	  profile;	  e-‐mail;	  pyetësorë;	  pamfleta;	  artikuj	  të	  revistave/gazetave;	  web;etj.	  
b)	  Dëgjimi:	  dialogë;	  intervista;	  telefonata;	  radio;	  pjesë	  muzikore;	  bisedat	  shkollore;	  etj.	  
c)	  Të	  folurit:	  aktrim;	  rezultatet	  e	  vëzhgimeve;	  tregimi	  i	  historive;	  prezantimet;	  përshkrimi	  i	  individëve;	  udhëzimet;	  
etj.	  
d)	  Shkrimi:	  e-‐mail;	  pyetësorë;	  broshura;	  artikuj;	  kartolina;	  menu;	  pamflet;	  përshkrimi	  individëve/	  vendeve.	  
	  
	  
	  
IV.	  Objektivat	  kursit:	  
	  
	  Pedagogu	  ka	  si	  objektiva	  kryesore	  të:	  	  

• Prezantojë	  studentët	  me	  lëndën,	  kërkesat	  e	  saj,	  bazën	  materiale,	  rregullat	  e	  kriteret	  të	  parashikuara	  në	  
programin	   e	   lëndës,	   psh.	   pjesëmarrja	   e	   detyrueshme	   80%;	   pjesëmarrje	   e	   rregullt	   në	   seminare,	   çdo	  
student	  duhet	  të	  ketë	  	  librat	  e	  kursit	  (Students’	  Book	  and	  Language	  Powerbook).	  	  

• Përqëndrohet	   në	   saktësinë	   e	   studentëve	   në	   përdorimin	   dhe	   komunikimin	   e	   gjuhës	   angleze,	  
rrjedhshmërinë	  në	  të	  folur	  si	  dhe	  qartësinë	  e	  shprehjes	  në	  të	  folur	  dhe	  	  në	  të	  shkruar.	  	  

• Të	  krijojë	  mjedisin	  dhe	  atmosferën	  e	  duhur	  për	  zhvillimin	  e	  mësimdhënies	  normale.	  
• Të	  vlerësojë	  në	  mënyrë	  objektive	  studentët	  sipas	  kritereve	  të	  vlerësimit	  të	  përcaktuara	  në	  programin	  e	  

lëndës.	  
• 	  Të	   ndihmojë	   dhe	   të	   krijojë	   mjedisin	   e	   përshtatshëm	   në	   klasë	   për	   formimin	   gjuhësor	   e	   kulturor	   të	  

studentëve	  për	  tu	  mundësuar	  nxënien	  e	  shprehive	  të	  domosdoshme	  për	  pranimin	  në	  provimin	  final	  të	  
TOEIC.	  

V.	  Përmbajtja	  e	  Programit	  
	  
Topic	  1:	  Busy	  Days.	  Reading.	  	  

1. It’s	  a	  Dog’s	  life.	  	  Busy	  Days/	  Reading.	  (L)	  



2. Grammar:	  Present	  Simple	  
3. Grammar:	  Present	  Continuous.	  (L)	  
4. Adverbs	  of	  frequency.	  
5. Exercises	  and	  revision	  
6. Relative	  clauses.	  

	  
Topic	  2:	  	  	  What	  a	  Story.	  

1. Lost	  in	  the	  Jungle./	  Reading	  (L)	  
2. Grammar:	  past	  simple	  /	  past	  continuous	  (L)	  
3. Integrated	  skills.	  
4. Revision.	  Phrasal	  verbs:	  break	  /	  bring	  
5. Self-‐assessment	  /	  Module	  1.	  

	  
Topic	  3:	  On	  the	  move	  

1. The	  Pride	  of	  Africa	  /	  Reading	  (L)	  
2. Grammar	  practice.	  Present	  perfect.	  	  
3. Present	  perfect	  continuous.(L)	  
4. Integrated	  skills.	  
5. Revision,	  Phrasal	  verb:	  Get	  

	  
Topic	  4:	  	  	  Out	  and	  About.	  	  

1. 	  Poland	  –	  Portugal	  -‐	  Chile.	  (	  L)	  
2. Grammar:	  comparatives,	  superlatives	  (L)	  
3. Grammar	  practice.	  
4. Revision,	  Phrasal	  verb:	  Turn	  
5. Self-‐assessment	  /	  Module	  2.	  
6. 	  	  Integrated	  skills.	  accidents,	  holiday	  experiences.	  

	  
Topic	  5:	  	  	  Tasty	  Treats.	  

1. Food	  and	  drink	  /	  Miracle	  Oil.	  (L)	  
2. Grammar:	  countable	  and	  uncountable	  nouns,	  reflexive	  pronouns.	  (L)	  
3. Grammar	  practice.	  
4. Integrated	  skills.	  
5. Project:	  Favorite	  meals	  file.	  
6. Revision.	  Phrasal	  verb:	  Give	  

	  
Topic	  6:	  	  	  All	  work	  and	  no	  play.	  

1. The	  arts,	  clothes,	  entertainment.	  Living	  Statues	  (L)	  
2. Grammar:	  infinitive,	  -‐ing	  form,	  modal	  verbs.	  (L)	  
3. Grammar:	  have	  to,	  can,	  must,	  may	  .	  
4. Integrated	  skills.	  Phrasal	  verb:	  Set	  
5. Revision.	  
6. Self-‐assessment	  /	  Module	  3.	  

	  
	  
Topic	  7:	  	  Nature’s	  warning.	  
1. 	  The	  environment	  Wind	  Farms	  get	  green	  light.	  (L)	  
2. Grammar:	  the	  passive.	  (	  L)	  
3. Grammar	  practice.	  Phrasal	  verbs:	  Carry,	  Hold	  
4. Integrated	  skills.	  giving	  advice	  
5. Revision.	  
Topic	  8:	  	  	  One	  good	  Turn	  Deserves	  Another.	  

I. Public	  services,	  aches.	  /	  OXFAM;	  VSO.	  (	  L)	  
II. Grammar:	  question	  tags,	  short	  questions	  
III. Question	  tags.	  Reported	  speech	  (	  L)	  
IV. Integrated	  skills.	  Phrasal	  verbs:	  Make,	  Put.	  
7. Revision.	   Self-‐assessment	   /	   Module	   4.	  

	  
	  Topic	  9:	  	  1.	  	  A	  healthy	  mind	  in	  a	  healthy	  body.	  

1. Education,	  sports.	  Sports	  and	  Leisure	  centre	  (	  L)	  
2. Grammar:	  Reported	  questions	  	  
3. 	  Reported	  	  orders;	  	  too;	  enough	  (	  L)	  
4. Integrated	  skills.	  Phrasal	  verbs:	  Take	  



5. Revision.	  Self-‐assessment	  /	  Module	  4.	  
	  
Topic	  10:	  	  	  Our	  changing	  world.	  

1. Inventions,	  inventors,	  People	  who	  changed	  the	  world.	  (	  L)	  
2. Grammar:	  Conditionals,	  Type	  1,	  2.	  (	  L)	  
3. Wishes	  
4. Integrated	  skills.	  Phrasal	  verbs:	  Come,	  Run.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  	  	  Revision.	  Self-‐assessment	  /	  Module	  5.	  
	  
	  

V. 	  Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25%	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  
për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  
pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  
provime,	  i	  cili	  ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
LITERATURA:	  
	  

Ø Building	  Skills	  for	  the	  New	  TOEIC®	  Test	  SECOND	  EDITION.	  
Ø Virginia	  Evans-‐Nail	  O’Sullivan,	  	  Express	  Publishing	  2011	  	  	  “CLICK	  ON	  3	  ”	  	  ISBN:	  	  978-‐1-‐84216-‐723-‐6	  
Ø Student’s	  book	  	  /	  Work	  book	  /	  Student’s	  book/	  Around	  the	  English	  Speaking	  World.	  C	  D-‐s.	  

 



ENGH 131 GJUHE E HUAJ (ANGLISHT) 
 
Kredite 6 
Ngarkesa: 2/2 
 
Qëllimi i kursit  
 
Ky është një kurs ndër-kurrikular (ndërfakultetor) i pasur me një material stimulues 
ngushtësisht i lidhur  me interesin e studentëve dhe që synon t’i pajis ata aftësi të 
mira në leximin dhe të folurin e gjuhës angleze në nivelin A2-B1. Gramatika 
paraqitet përmes teksteve dhe dialogëve angazhues. Praktika e kontrolluar të çon 
më tej në aktivitetet që synojnë rrjedhshmërinë në të folur ku studentët aplikojnë 
gramatikën në situata komunikuese. Një program i mirëorganizuar detyrash zhvillon 
aftësitë e të shkruarit të studentëve. 
 
 
Përmbajtja e kursit  
 
KREU I: Koha e tashme e thjeshtë: folja ndihmëse “be” dhe foljet e plota  
KREU II: Prezantimi i vetes dhe i tjetrit- Të flasim për gjendje dhe rutina 
KREU III: E tashmja e thjeshtë & e vazhduar: situatat e përhershme dhe të 
përkohëshme 
KREU IV: Shprehja e pronësisë- Përemrat pronorë dhe forma pronore e emrit 
KREU V: Të përshkruajmë dhe të krahasojmë. Shkallët krahasore të mbiemrit 
KREU VI: Të flasim për preferencat: Struktura folje + gerund 
KREU VII: E shkuara e thjeshtë & e vazhduar- Të lexojmë dhe të flasim për ndodhi 
të të shkuarës 
KREU VIII: Shprehja e të ardhmes në anglisht: oraret, organizimet, planet dhe 
parashikimet 
KREU IX: Emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm: Të shprehim sasinë 
KREU X: Foljet modale: must(n’t), can, could, have to 
KREU XI: Strukturat foljore: like + gerund, would like + to-inf, I’d rather,infinitivi i 
qëllimit 
KREU XII: Fjalia kushtore (Tipi 1): Marrëdhënia shkak-pasojë 
KREU XIII: Fjalitë me nënrenditje kohore: lidhëzat when, after, before 
KREU XIV: Pyetjet e fragmentuara me foljen ndihmëse be dhe do  
KREU XV: Ushtrime përsëritëse para provimit final  
 
Teksti i kërkuar: 
 

o Garton-Sprenger, J & Prowse, P. (2005), Inspiration- Student’s Book 2, 
Macmillan Publishers Ltd  

o Garton-Sprenger, J & Prowse, P. (2005), Inspiration- Workbook 2, Macmillan 
Publishers Ltd  

 
Literatura bazë: 
 

o Eastwood, J. (1992), Oxford Practice Grammar, Oxford University Press 
o “Celebrate! Holidays in the U.S.A”- A Resource Handbook for Teaching 

English as a Foreign Language, English Language Programs Division- United 
States Information Agency, Washington D.C. 

 
 
FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 



Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  
 

Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 5-10 
progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% frekuentim për 
periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për të cilën do të testohet, 
nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet me M. 

Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

 

Formati i lendës:  

Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si dhe 
provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten provimet, 
për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye madhore, atëherë ju 
do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u paraqitët.  

 

Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk janë të 
përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund të zgjasë disa 
ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos dërgojnë e-mail që ka 
lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se studentet të bëjnë një pyetje, të 
sigurohen se këtë informacion nuk e kanë gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. 
Studentet jane te lutur te mos drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes 
së kursit, pasi pyetjeve të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e 
një mase të gjerë studentësh 

Email: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-mailin. Do te kete 
detyra dhe njoftime do të jepen vetëm nëpërmjet e-mailit.  

Kodi i ndershmërisë: 

Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 

Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet 



FREH 131  GJUHA FRËNGE 1 

 
Kredite: 6 
Leksione: 2 
Seminare: 2 
 
PËRSHKRIMI I LËNDËS 
 
Është një metodë e mësimit të FLE për studentët fillestarë që ka për qellim marrjen 
e një niveli elementar të katër kompetencave të një gjuhe të huaj : të kuptuarit dhe 
të shprehurit gojor si dhe të kuptuarit dhe të shprehurit me shkrim. Kjo metodë 
lejon që studentët të paraqiten në provimin e nivelit DELF A1.  
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS 
  
KREU I : Saluer, Se présenter. 
KREU II : Demander des informations, Questionner sur l’identité. 
KREU III : Comprendre/Dire des coordonnées. Donner des info personnelles. 
KREU IV : Parler de ses passions, de ses rêves. La France en Europe. 
KREU V : Parler de son quartier, de sa ville. Demander/Donner une explication. 
KREU VI : S’informer sur l’hébergement. Indiquer un itinéraire. 
KREU VII : Ecrire une carte postale. Indiquer la provenance, la destination. 
KREU VIII : Paris insolite. Parler de ses gouts. 
KREU IX : Parler de sa profession. Parler de ses activités, de son animal. 
KREU X : Parler de soi. Caractériser une personne. 
KREU XI : Proposer une sortie. Inviter. 
KREU XII : Comportements, pratiques sportives en France. Indiquer l’heure et les 
horaires. 
KREU XIII : Parler de ses habitudes. Parler de ses activités quotidiennes. 
KREU XIV : Raconter des évènements passes. Comprendre un questionnaire 
d’enquête. 
KREU XV : Parler de ses projets. Les fêtes en France et qui fait quoi dans la 
maison ? 
 
LITERATURA 
 

o  “Alter Ego A1”. Annie Berthet, Catherine Hugot, Veronique Kizirian, Beatrix  
Sampsonis, Monique Waendendries. Hachette. 2006 

o « Alter Ego A1 », le cahier des activités. Les mêmes auteurs. 
o Fjalor frëngjisht-shqip ». Vedat KOKONA. Editions KOKONA, Tirana, 2008 

http://dictionary.reverso.net 
o http://translate.google.com/?sl=sq&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF- 

  8&text=niveli+mesatar%0D%0A%0D%0A#sq/fr 

FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 
Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  
 

Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 5-10 
progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% frekuentim për 



periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për të cilën do të testohet, 
nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet me M. 

Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

 

Formati i lendës:  

Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si dhe 
provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten provimet, 
për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye madhore, atëherë ju 
do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u paraqitët.  

Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk janë të 
përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund të zgjasë disa 
ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos dërgojnë e-mail që ka 
lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se studentet të bëjnë një pyetje, të 
sigurohen se këtë informacion nuk e kanë gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. 
Studentet jane te lutur te mos drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes 
së kursit, pasi pyetjeve të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e 
një mase të gjerë studentësh. 

 

Email: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-mailin. Do te kete 
detyra dhe njoftime do të jepen vetëm nëpërmjet e-mailit.  

Kodi i ndershmërisë: 

Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 

Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet. 



FREH	  132,	  GJUHA	  FRËNGE	  2	  
	  
Kreditet:	  8	  
Leksionet	  javore	  :	  3	  
Seminaret	  javore:	  2	  
	  
PËRSHKRIMI	  I	  LËNDËS	  
	  
Ky	   kurs,	   që	   pason	   FRE	   131,	   është	   per	   studentët	   fillestarë	   që	   kanë	   bërë	   rreth	   60	   orë	   aktivitete	  
mësimdhënëse/mësimnxënëse.	  Kjo	  është	  një	  metodë	  e	  FLE	  dhe	  ka	  për	  qëllim	  marrjen	  e	  një	  niveli	  bazë	  të	  katër	  
aftësive	  të	  një	  gjuhe	  të	  huaj:	  të	  kuptuarit	  me	  gojë	  dhe	  me	  shkrim	  dhe	  të	  shprehurit	  me	  gojë	  dhe	  me	  shkrim.	  Kjo	  
metodë	  u	  lejon	  studentëve	  të	  kalojnë	  testin	  e	  nivelit	  DELF	  A1	  
	  
PËRMBAJTJA	  E	  LËNDËS	  
	  
JAVA	  I	  :	  D5.	  “Vie	  privée,vie	  publique	  ”Carnet	  du	  jour”,	  Annoncer	  un	  événement	  familial,réagir,	  Demander,donner	  
des	  nouvelles	  de	  quelqu’u,	  Parler	  de	  sa	  famille,	  Activité.	  
JAVA	  II	  :	  Familles	  d’aujourd’hui,	  Téléphoner,	  Comprendre	  un	  phénomène	  de	  société,	  Activités,	  Riches	  et	  célèbres.	  
JAVA	  III	  :	  Evoquer	  des	  faits	  passes,	  Décrire	  physiquement	  une	  personne,	  Activités,	  CV,	  les	  plus	  grands	  Français	  de	  
tous	  les	  temps,	  Bilan	  de	  travail…D5.	  
JAVA	   IV	   :	  D6	  “Voyages,voyages”.	   “Revenir	  à	  Montréal”,	  Parler	  de	   ses	   sensations,	  Parler	  du	  climat,	  Activités,	   La	  
France	  des	  trios	  oceans.	  
JAVA	  V	   :	   Situer	   un	   lieu,	   Caractériser	   un	   lieu,	   Parler	   de	   ses	   activités	   de	   plaine	   air,	   Activités,	   Bruxelles,Coeur	   de	  
l’Europe,	  
JAVA	   VI	   :	   Comprendre	   un	   programme	   de	   visite,	   Ecrire	   une	   letter	   de	   vacances,	   Activités,	   CV,parcours	  
francophones,	  Bilan	  de	  travail…D6.	  
JAVA	  VII	  :	  D7	  “C’est	  mon	  choix”	  Les	  goûts	  et	  les	  couleurs,	  Indiquer	  ses	  gouts	  alimentaires,	  Comprendre/composer	  
un	  menu,	  Parler	  de	  sa	  consommation	  alimentaire,	  Activitès.	  
JAVA	  VIII	   :	  Quelle	   allure	   !	   Décrire	   une	   tenue,	  Donner	   une	   appreciation	   positive/negative,	   Donner	   des	   conseils	  
vestimentaires,	  Activités.	  
JAVA	  IX	  :	  Des	  cadeaux	  pour	  tous,	  Choisir	  un	  cadeau,	  Caractériser	  un	  objet,	  Activités,	  CV	  Les	  couleurs…grand	  nom	  
du	  design.	  
JAVA	  X	  :	  Bilan	  de	  travail…D7,	  D8	  “Pour	  le	  plaisir”	  Pour	  quelques	  euros	  de	  plus,	  Faire	  des	  achats,	  Faire	  des	  courses	  
alimentaires,	  Activités.	  
JAVA	   XI	   :	   Les	   feux	   de	   la	   rampe,	   Proposer	   de	   sortir/choisir	   un	   spectacle,	   Faire	   une	   reservation	   de	   spectacle,	  
Activités,	  Un	  diner	  en	  ville.	  
JAVA	  XII	  :	  Choisir	  un	  restaurant,	  Commander	  au	  restaurant,	  Faire	  une	  appreciation	  au	  restaurant,	  Activités,	  CV	  La	  
consommation	  ,	  les	  sorties	  culturelles	  des	  français.	  
JAVA	  XIII	  :	  Bilan	  de	  travail…D8,	  D9	  “Lieux	  de	  vie”	  Changement	  de	  décor,	  Evoquer	  des	  souvenirs,	  	  Comparer	  avant	  
et	  maintenant,	  Activités.	  
JAVA	  XIV	  :	  Votre	  maison	  a	  une	  âme,	  Décrire	  un	  logement,	  Parler	  de	  sa	  maison,	  Activités,	  Cherchons	  colocataires.	  	  
JAVA	   XV	   :	   Chercher	   un	   logement,	   Chercher	   un	   colocataire,	   Parler	   de	   ses	   relations,	   Activités,	   CV	   et	   	   BILAN	   de	  
travail…	  D9.	  
	  	  
	  
	  
LITERATURA	  
	  

o “Alter	   Ego	   A1”.	   Annie	   Berthet,	   Catherine	   Hugot,	   Veronique	   Kizirian,	   Beatrix	   	   Sampsonis,	   Monique	  
Waendendries.	  Hachette.	  2006	  

o «	  Alter	  Ego	  A1	  »,	  le	  cahier	  des	  activités.	  Les	  mêmes	  auteurs.	  
o Fjalor	  frëngjisht-‐shqip	  ».	  Vedat	  KOKONA.	  Editions	  KOKONA,	  Tirana,	  2008	  

http://dictionary.reverso.net	  
o http://translate.google.com/?sl=sq&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-‐	  

	  	  8&text=niveli+mesatar%0D%0A%0D%0A#sq/fr	  



FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

	  

o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

o Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	   janë	   individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	   lejohet	  
edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet.	  

 



ITAH 131  Gjuhë italiane 1   
 
Kredite 6 
Ngarkesa: 2/2 
 
 
Qëllimi i kursit 
Programi përmban një cikël temash të zgjedhura që e ftojnë studentin të reflektojë 
dhe të zgjedhë në mënyrë alternative nëpërmjet: sugjerimeve, fakteve apo teksteve 
interesante për diskutim.  
Temat e trajtuara në këtë lëndë synojnë: 

• të aftësojë studentin të përdorë gjuhën italiane si mjet për të zgjeruar aftësitë 
kuptimore dhe shprehëse. 

• të krijojë diskutim në perputhje me programin, nivelin, interesat dhe përvojat 
personale. 

• të shprehë qendrime e pikëpamje për probleme të ndryshme shoqërore dhe 
historike. 

• të perfeksionojë të kuptuarit e njohurive lidhur me procesin, metodën 
gjuhësore dhe tematikën e vendosur  si edhe të kompozojë e përshtasë 
informacione të ndryshme të marra prej mediave apo temave të parashtruara 
nga lektori. 

  
Përmbajtja e kursit   
JAVA I: ”In viaggio”. Grammatica. Lessico e civiltà(nomi, città, alfabeto, saluti). 
JAVA II: “All’aeroporto”. Diverse funzioni e grammatica (presente indicativo di diversi 
verbi). Lessico, civilta’, fonologia.                                              
JAVA III: “Il lavoro”. Grammatica(presente indicativo delle 3 coniugazioni), abilità. 
Lessico e civiltà, fonologia.          
JAVA IV: ”La famiglia”, le diverse funzioni e la grammatica(voi di cortesia). Abilità, 
lessico (gli elementi della famiglia). Civiltà e fonologia. 
JAVA V: ”La casa”, descrivere la casa nei suoi componenti. Grammatica( 
preposizioni articolate) e abilità. Lessico, civiltà e fonologia.    
JAVA VI: La vita quotidiana”, le diverse funzioni(esprimere la frequenza). 
Grammatica (verbi irregolari), abilità (comprensione globale). Lessico, civiltà, 
fonologia. 
JAVA VII: “Il cibo, al ristorante”, funzioni diversi(il cibo in diversi paesi). 
Grammatica(vorrei, p. indicativo), abilità. Lessico(10 e 20 piatto), Civiltà(i pasti, orari, 
le abitudini).  
JAVA VIII: “In negozio. I soldi”, funzioni(chiedere del prezzo). Grammatica(revisione), 
abilità(comprensione globale e dettagliata). Lessico(oggetti da supermercato); civiltà 
(le spese). 
JAVA IX: “A scuola”, funzioni(descrivere diversi oggetti). Grammatica(aggettivi e 
pronomi dimostrativi), abilità (strategie d’apprendimento). Lessico(oggetti di scuola); 
civiltà(sistema scolastico).                   
JAVA X: “Vestiti e i colori”, funzioni(chidere e dire cio che ti piace). 
Grammatica(p.personali indiretti); abilità(strategie d’apprendimento). 
Lessico(colori,vestiti), civiltà(L’Italia dei colori).                                 
JAVA XI:  “Il tempo libero”, funzioni(parlare di eventi passati). Grammatica(p.passato 
dei verbi regolari e irregolari)-abilità(collegare frasi, scrivere una storia). 
Lessico(espressioni di tempo passato);civiltà(tempo passato). 
JAVA XII: “Le vacanze”, funzioni (parlare e narrare eventi del passato). 
Grammatica(p.prossimo); abilità(le inferenze). Lessico, civiltà(gli italiani in vacanza). 
JAVA XIII: ”Il tempo“, funzioni(descrivere il tempo meteorologico). 
Grammatica(Pronomi personali tonici), abilità(coesione del testo). Lessico e civiltà(Il 
clima e stereotipi). 
JAVA XIV: “Sulla strada”, funzioni(chiedere e dare informazioni stradali). 
Grammatica(“sì” impersonale), abilità(Imparare parole nuove). Lessico e 
civiltà(italiani famosi di ieri e d’oggi). 



JAVA XV: “Progetti futuri”, funzioni(parlare del futuro). Grammatica(presente 
indicativo con valore futuro), abilità(imparare parole nuove). Lessico e civiltà(L’Italia 
dei festival).  
Teksti i kërkuar: 
Literatura Bazë: 

o M.Mezzadri, P.E Balboni  “Rete 1 - Corso multimediale d’italiano per stranieri” 
(libro di classe ) Guerra Edizioni   

o Libro di casa                 
o 2 CD audio  
o Attivita` on line con cui gli studenti approfondiscono gli argomenti trattati 
 

FORMAT E VLERËSIMIT TË STUDENTËVE:  

 

Kontrolli  Vlerësimi në përqindje  
Kontrolli I 20 % 
Kontrolli II 20 % 
Vlerësimi vjetor  20 % 
Kontrolli final  40 %  
 

Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vleresimit total në %, nota 5-10 
progresivisht 41-100%. Studenti, që rezulton me më pak se 75% frekuentim për 
periudhen që i përket çdo provimi të pjesshëm, periudhe për të cilën do të testohet, 
nuk do të futet në provimin përkatës, do të vlerësohet me M. 

Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraqitet në provimin e radhës 
vlerësohet NP (Nuk u Paraqit). 

 

Formati i lendës:  

Lënda do të vlerësohet mbi bazën e dy provimeve të pjesëshme, detyrave si dhe 
provimi final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk do te ripërsëriten provimet, 
për asnje motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa një arsye madhore, atëherë ju 
do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u paraqitët.  

 

Komunikimi:  

N.q.s. ju keni ndonjë problem apo pyetje, ju lutem dërgoni e-mail me subjektin “ALB 
”.  

Telefonatat në numrin personal fiks apo cellular te pedagogut te lendes nuk janë të 
përshtatëshme: do t’ju luteshim të mos i përdorni ato. E-mail mund të zgjasë disa 
ditë për t’ju kthyer përgjigje. Studentet jane te lutur te mos dërgojnë e-mail që ka 
lidhje me kursin pa subjektin ALB . Përpara se studentet të bëjnë një pyetje, të 
sigurohen se këtë informacion nuk e kanë gjetur në faqen zyrtare të internetit të UV. 
Studentet jane te lutur te mos drejtojnë nërpermjet email-it pyetje rreth përmbajtjes 
së kursit, pasi pyetjeve të tilla eshte mire tu jepet përgjigje në auditor, në praninë e 
një mase të gjerë studentësh  



Email: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-mailin. Do te kete 
detyra dhe njoftime do të jepen vetëm nëpërmjet e-mailit.  

Kodi i ndershmërisë: 

Nuk lejohet puna në grupe për detyrat e shtëpisë, pasi ato janë individuale. 
Njëkohësisht nuk lejohet edhe kopjimi në provime, i cili ndëshkohet. 

 



ITAH	  132	  	  	  -‐	  ITALISHTE	  II	  
	  
Kredite	  8	  
Ngarkesa:	  3	  /	  2	  
	  
Qëllimi	  i	  kursit	  	  
	  
Kjo	  lëndë	  synon	  studimin	  e	  gjuhës,	  por	  njëkohësisht	  edhe	  të	  kulturës	  italiane	  në	  një	  nivel	  paramesatar-‐mesatar.	  
Me	  Rete!	  2,	  materialin	  që	  do	  të	  përdoret	  për	  këtë	  lëndë,	  studentët	  do	  të	  vazhdojnë	  të	  përballen	  me	  studimin	  e	  
gjuhës,	  duke	  ndjekur	  zhvillimin	  e	  impiantit	  shumësilabësh	  të	  Rete!	  1,	  por	  me	  ndryshime	  metodologjike	  në	  kalimin	  
nga	  një	  nivel	  fillestar/elementar	  në	  një	  nivel	  paramesatar.	  Në	  fund	  të	  15	  njësive	  didaktike	  të	  tekstit	  studenti	  do	  të	  
zotërojë	  njohuri	  gjuhësore	  të	  nivelit	  paramesatar.	  
	  
Permbajtja	  e	  kursit	  	  	  
	  
KREU	  I	  :	  Duke	  kërkuar	  punë	  
KREU	  II	  :	  Stilet	  e	  jetës,	  italianët	  e	  parë	  nga	  jashtë	  
KREU	  III	  :	  Dashuria	  
KREU	  IV	  :	  Kur	  isha	  i	  vogël	  
KREU	  V	  :	  Duke	  punuar,	  në	  zyrë,	  në	  telefon	  	  
KREU	  VI	  :	  I	  rëndësishëm	  është	  shëndeti	  
KREU	  VII	  :	  Po,	  udhëtoj	  
KREU	   VIII	   :	   	   Përshkrime	  
KREU	  IX	  :	  Qytet	  apo	  fshat?	  
KREU	  X	  :	  A	  je	  dorëshpuar?	  
KREU	  XI	  :	  Na	  ishte	  një	  herë	  
KREU	  XII	  :	  Një	  botë	  më	  e	  mirë	  
KREU	  XIII	  :	  Jo	  vetëm	  punë	  
KREU	  XIV	  :	  Njerëz	  të	  famshëm	  
KREU	  XV	  :	  Ëndrra	  dhe	  realitet,	  vlerat	  rinore	  në	  vende	  të	  ndryshme	  
	  
	  
Tekstet	  e	  kërkuar:	  

o Literatura	  Bazë:	  
o Marco	  Mezzadri,	  Paolo	  E.	  Balboni,	  RETE!	  2,	  LIBRO	  DI	  CLASSE	  Corso	  multimediale	  d’italiano	  per	  stranieri.	  

Guerra	  Edizioni	  
o Marco	  Mezzadri,	  Paolo	  E.	  Balboni,	  RETE!	  2,	  LIBRO	  DI	  CASA,	  Guerra	  Edizioni	  

	  
	   	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  

	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   20	  %	  
Kontrolli	  II	   20	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  

o Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	   të	  konvertimit	   të	  vleresimit	   total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐
100%.	  Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	   i	  përket	  çdo	  provimi	   të	  
pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  
me	  M.	  

o Nëse	   studenti	   ka	   frekuentuar	   kursin,	   por	   nuk	   paraqitet	   në	   provimin	   e	   radhës	   vlerësohet	   NP	   (Nuk	   u	  
Paraqit).	  

	  



o Formati	  i	  lendës:	  	  

o Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  
një	   provim	   pa	   një	   arsye	  madhore,	   atëherë	   ju	   do	   të	   humbisni	   pikët	   për	   atë	   provim	   në	   të	   cilin	   nuk	   u	  
paraqitët.	  	  

	  

o Komunikimi:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “ALB	  ”.	  	  

o Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  
t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Studentet	  
jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  ALB	  .	  Përpara	  se	  studentet	  të	  
bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	   internetit	  të	  
UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  
pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  mire	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh	  

	  

o Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  detyra	  dhe	  njoftime	  do	  
të	  jepen	  vetëm	  nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  

o Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  

kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  ndëshkohet. 
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