Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti Filologjik- Gjuhë shqipe
Stilistikë
Bachelor
Obligative
III
2+0
5
Dr. Besim Muhadri
besimmuhadri@yahoo.com

Përshkrimi i lëndës
Lënda e Stilistikës është e konceptuar në tri fusha: në fushën e
stilistikës së përgjithshme;
- në fushën e tilistikës shprehëse dhe
Në fushën e stilistikës funskionale, në kuadër të të cilave
zhvillohen tema të caktuara për këtë disiplinë gjuhësore etj.

Qëllimet e lëndës:
Nëpërmjet këtij kursi studentëve u ofrohet përgatitja
profesionale në fushën e stilistikës së përgjithshme;
-Stilistikës shprehëse;
-Stilistikës funskionale.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Në përfundimin e këtij kursi studenti i vlerësuar pozitivisht do
të jetë në gjendje:
- Të njohë elementet bazike të stilistikës;
- Të njohë modalitetet stilistike;
- Të ushtrojë interpretim të pavarur të njësive letrare në
aspektin stilistik;

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

3 (135 min)

15

34

1 (45 min)
10 min

15
15

11
2.5

5
20 min
3

1
15
15

5
5
45

1

Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

2
1

15
1

30
1

Totali

133,5 orë
133,5:25 = 5,34
5 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:
Kursi organizohet në seri ligjëratash interaktive të
përcjella nga diskutimet në klasë për temat që
shtjellohen gjatë ligjëratave, punime seminarike për
qasjen teorike si dhe prezantime individuale dhe
ekipore.
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Testi I
Vijimi i ligjëratave
Punimi seminarik
Provimi përfundimtar
Totali:
Vlerësimi në pikë:
91-100
10 (dhjetë)
81-90
9 (nëntë)
71-80
8 (tetë)
61-70
7 (shtatë

20 %
5%
15%
60%
100 %

Xhevat Lloshi.- Stilistika dhe pragmatika, Botimet
“Toena”, Tiranë 1999.
Listoni literaturën e rekomanduar/shtesë.
Ligjerata që do të zhvillohet
Objekti i stilistikës dhe ndërtimi si shkencë
Njësitë dhe nocionet fillestare
Organizimi stilistik
Fonostilstika
Morfolistika
Sintaksostilistika
Leksikostilistika e fjalëformimi
Semantostilistika
Sistemi stilistik i shqipes
Ligjërime e folura
Ligjërimi i shkruar
Stili i veprimtarisë shkencore e teknike
Stili i veprimtarisë shtetërore e administrative
Stili i veprimtarisë shoqërore e politike
Gjuha e letërsisë artistike
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore:
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën
mësimore;
- Të mbajë disiplinën gjatë ligjëratave;
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;
Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga
mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit.
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