Formular për SYLLABUS të Lëndës Letërsi austriake
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:
Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti i Filologjisë, Departamenti e Gjuhës
dhe Letërsisë Gjermane
Letërsi austriake
Bachelor
zgjedhore
viti i III-të, semestri i –VI-të
2+1
5
Ligjerata:
Prof. Asoc.Dr. Naser Mrasori

Lënda “Letërsia austriake” ka për qëllim t’i njohë
studentët me zhvillimet e historisë së letërsisë
austriake si pjesë përbërëse e letërsisë
gjermanishtfolëse. Gjatë zhvillimit të kësaj lënde
studentët do të përvetësojnë karakteristikat më
thelbësore të letërsisë austriake, ndihmesën që kanë
dhënë autorët përkatës dhe veprat e tyre në letërsinë
gjermane. Studentët do të njihen gjithashtu me
shkrimtarët dhe me poetët e mëdhenj austriakë, siç
janë: Valter fon Fogelvaidi, Hajnrih fon Melki, Eva
fon Gëtwaig, Maria Ana Sageri, Nikolaus Lenaui,
Rainer Maria Rilke, Zhorzh Trakli, Jozef Roti,
Stefan Cvajgi etj.
 studimi i epokave të zhvillimit të historisë së
letërsisë austriake
 njohja e karakteristikave më kryesore të
letërsisë austriake
 njohja e veprave dhe autorëve të letërsisë
austriake.
Pas mbarimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në
gjendje të njohë:
 letërsinë austriake në përgjithësi
 zhvillimet dhe karakteristikat e letërsisë
austriake
 autorët austriakë dhe veprat e tyre
 rëndësinë e letërsisë austriake dhe
 ndihmesën e letërsisë austriakee në lëmin
kulturor të Austrisë.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
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Aktiviteti

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

Ligjërata

2

15

22.5

Ushtrime teorike/laboratorike

1

15

11.25

10 min.

15

2.5

5

2

10

Detyra të shtëpisë

1

15

15

Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për
provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste,
kuiz, provim final)
Projektet, prezantimet ,etj

3

15

45

10

2

20

1

2

2

30 min.

1

0.5

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare

128.30: 25 = 5.13
5 ECTS

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

-ligjërata
-ushtrime

Metodat e vlerësimit:

Mësimi zhvillohet me ligjërata sistematike, si edhe
me shpjegime përkatëse. Gjatë mësimit zbatohet
metoda ndërvepruese. Në fillim të ligjëratës
zhvillohet përherë debat për leksionin e mëparshëm.
Në fund të ligjëratës bëhet një përsëritje e
përbashkët e leksionit të posazhvilluar.

Literatura
Literatura bazë:

1. Zeman, Herbert (1999): Geschichte der
Literatur in Österreich: von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Band 7. Das 20.
Jahrhundert, Akademische Druck- und
Verlagsanstalt: Graz
2. Fischer, Ernst (1997): Hauptwerke der
österreichischen Literatur, Kindlerverlag
3. Hasse, H./ Madl, H. (1990): Österreichsche
Literatur des 20. Jahrhundert, 2. Auflage,
Volk und Wissenverlag.
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin
me rregull (mungon më shumë se tri hëre atëherë nuk merrë nënshkrimi. Plagjiarizmi dhe
kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti merr note negative.Vlejnë kodi e
mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për mësimdhënsin.
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