SYLLABUS – SHKRIM AKADEMIK
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:

FAKULTETI I
FILOLOGJISË/LETËRSI SHQIPE

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:

SHKRIM AKADEMIK

Përshkrimi i lëndës

Lënda përfshin mësimin dhe studimin teorik dhe
praktik të formave themelore të shkrimit akademik –
esesë, seminarit, punimin të diplomës dhe tipave të
disertacionit.
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Prof.ass.dr. Anton Berishaj
e-mail: daniber99@hotmail.com, tel.mob. 044
610 729

Qëllimet e lëndës:

Studimi i kategorive themelore të shkrimit
akademik, njohja me tipat dhe modelet
themelore të shkrimit akademik – esesë,
seminarit, punimit të diplomës,
disertacioneve të shkallëve të ndryshme,
ushtrimi dhe përvetësimi i tyre, zhvillimi i
mendimit kritik, etj.
Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde)
studenti do të jetë në gjendje që:
1. në mënyrë kritike dhe kreative të
ballafaqohet me literaturën;
2. t’i shfrytëzojë burimet e ndryshme të
informacionit në mënyrë korrekte;
3. t’i kryejë me sukses obligimet me
shkrim që dalin nga procesi i mësimit dhe i
studimit;
4. të shkruajë ese, punime seminari, tema
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diplome e disertacione në mënyrë kreative
dhe të pavarur.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (qё duhet tё korrespondojë 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)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

Orë
2 (90 min)
1 (45 min)

Ditë/javë
15
15

Gjithsej
22.5
11.25

10 min

15

2.5

8

1

8

4

15

60

5
2

3
2

15
4

1

2

2
125.25 orë
125.25:25=5.01
5 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:

Ligjërata, ushtrime praktike të të shkruarit,
seminare, debate, shkrim i eseve etj.
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

Vlerësimi i parë: 30% (test/ese)
Vlerësimi i dytë: 25% (test/ese)
Detyra shtëpie ose angazhime të tjera: 10%
Vijimi i rregullt: 5%
Provimi final: 30% (me shkrim)
Total: 100%
S. Barnet, P. Ballanca, M. Stubbs: Shkrimi
akademik, Tiranë 2008.
Barnet and Stubbs’s: Practical Guide to
Writing – with readings, New York, 1995.
2

Chris Mounsey: Essays and Dissertations,
Oxford University Press, 2002.
Umberto Eco: Si bëhet një punim diplome,
Tiranë 1997.
Literatura shtesë:

1. Cuddon, J. A., A Dictionary of
Literary Terms, Harmondsworth,
Penguin, 1982.
2. Si të shkruajmë ese (përgatitur nga
Bardhyl Musai), Tiranë 2004.
3. Si të shkruajmë një punim kërkimor
(përgatitur nga Elona Boce), Tiranë
2004.
4. Si të shkruajmë – procesi dhe
shkrimet funksionale (përgatitur nga
Majlinda Nishku), Tiranë 2004.
5. Raymond Quivy, Luc Van
Campenhoudt: Manual i studimeve në
shkencat shoqërore, SHBLU, Tiranë
2000?
6. John R. Trimble: Writing with Style,
New Jersey 1975.
7. Elizabeth McMahan, Susan Day,
Robert Funk: Literature and the
Writing Process, New York 1993.
8. David Bartholomae and Anthony
Petrosky: Ways of Reading – An
Anthology for Writers, Boston 1996.
9. Beth S. Neman, Teaching Students to
Write, Oxford University Press, New
York-Oxford, 1995.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet

Procesi i të shkruarit – zhvillimi i ideve
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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:

Shkrimi i draftit të parë dhe rishikimi
Formimi i paragrafëve
Rishikimi për koncizitet
Rishikimi për qartësi
Të shkruarit me stil
Analiza e teksteve
Si të bindet lexuesi
Përdorimi i burimeve
Shkrimi i esesë
Shkrimi i provimeve - ese

Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Përdorimi i shenjave të pikësimit
Zgjedhja e fjalëve dhe përdorimi i tyre i saktë
Dokumentimi dhe citimi i burimeve dhe i literaturës
Përgatitja e dorëshkrimit

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:

Studentët janë të obliguar që t’i ndjekin me rregull ligjëratat dhe ushtrimet,
si dhe t’i kryejnë obligimet tjera. Në procesin e mësimit kërkohet respektimi
i rregullave të mirësjelljes: ardhja në kohën e caktuar, qetësia në mësim,
pjesëmarrja aktive. Është i ndaluar përdorimi i telefonave celularë.
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