Dega Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Titulli i kursit (lëndës mësimore) : STILISTIKA
Niveli dhe lloji i kursit: Baqllor / Me zgjedhje
Viti i studimeve dhe semestri: III / 5
Numri i orëve në javë: 2+0
Kodi ose shifra e lëndës: - Vlera në kredi ECTS : 5
Koha / lokacioni : E mërkurë / 8 30-10 / salla 42
Mësimdhënësi i kursit: Prof.Asoc.Dr. Avdi VISOKA
zyra 37 / e-mail: avdi.visoka@uni-pr.edu
Termini i caktuar për bisedë me studentë: E mërkurë, 10-11

Qëllimet e kursit (modulit):
Ky kurs synon t’i mundësojë studentit familjarizimin me konceptet themelore të stilistikës.
Këto nocione teorike do të aplikohen pastaj në punën praktike (në grupe) që ka për qëllim
krijimin e shkathtësive dhe aftësive të nevojshme për analizë stilistike.
Rezultatet e pritura të nxënies :
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
- Të kuptojë dallimin ndërmjet nivelit denotativ dhe konotativ të elementëve shprehëse;
- T’i dallojë aspektet e ndryshme shprehjes stilistike;
- T’i njohë funksionin e mjeteve shprehëse;
- Të realizojë një analizë stilistike të tekstit letrar.
Metodologjia e mësimdhënies:
ligjëratë, punë në grupe.
Literatura bazë :
1. Pierre Guiraud, Stilistika, Prishtinë, 1996.
.
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Plani i detajizuar i mësimit:
Java e parë: Stilistika – objekti i studimit dhe ndertimi si shkence; Stili dhe stilistika
Java e dytë: Retorika; Dekadenca e retorikës
Java e tretë: Linguistika historike dhe nocioni i stilit; Burimet e stilistikes moderne
Java e katërt: Shkolla idealiste dhe nocioni i stilit; Shkolla e Sosyrit dhe koncepti i stilit;
Stilistika e shprehjes; Charles Bally; Stilistika gjenetike; Leo Spitzer
Java e pestë: Idiomatologjia; Stilistika e kompozicionit; Stili dhe shkrimi; Stili, diakronia dhe
sinkronia
Java e gjashtë: Stilistika komparative; Stilistika dhe poetika; Stilistika dhe estetika; Stilistika
dhe statistika; Stilistika dhe gramatika
Java e shtatë: Vlerësimi i parë intermediar
Java e tetë: Njesite dhe nocionet fillestare te stilistikes
Java e nëntë: Organizimi stilistik
Java e dhjetë: Ligjerimet e folura; Ligjerimi i shkruar
Java e njëmbëdhjëtë: Retorika e tekstit
Java e dymbëdhjetë: Diskursi- situata diskursive
Java e trembëdhjetë: Gjuha e letërsisë artistike
Java e katërmbdhjetë: Figura; Klasifikimi i figurave
Java e pesëmbëdhjetë: Vlerësimi i dytë intermediar

Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë: 20%
Vlerësimi i dytë: 20%
Vijimi i rregullt :10%
Provimi final: 50%
Total: 100%

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti dhe profesori duhet të respektojnë Rregulloren e mirësjelljes e miratuar nga Fakulteti i
Filologjisë.

Literatura shtesë dhe bibliografia:
2. Pierre Guiraud et Pierre Kuentz, La Stylistique
3. Georges Molinié, La stylistique

2

