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 I Filologjisw
Stilistika
Bacelor
O
II
3+2
5
E premte, salla 76, ora 10
Prof. Asoc. Dr. Basri Capriqi
bcapriqi@yahoo.com

Përshkrimi i lëndës
Studentwt fokusohen te stili dhe funksioni I stilit,
organizimi stilistik I tekstit dhe afektiviteti e shprehwsia
si kategori qendrore tw stilistikws.Studentwt marrin dije
pwr figurwn dhe funksionin estetik tw saj

Qëllimet e lëndës:
Me kursin e stilistikws synohet t’u jepet studentwve njw
dije e gjithanshme teorike pwr disciplinwn shkencore tw
stilistikws si vazhduese e retorikws antike e cila wshtw
quajtur shkencw e shprehjes dhe kritikw e stileve
individuale.Kursi synon tw aftwsojw studentwt tw
dallojnw organizimintwrwsor tw lwndws gjuhwsore si
organizim parwsor tw gjuhws e qw wshtw I
domosdoshwm pwr tw pwrcjellw mendimin nga
organizimi dytwsor me tw cilin bartet njw informacion
plotwsues.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Tw njohw burimet e shprehwsisw dhe mjetet gjuhwsore
tw organizimit stilistik tw gjuhws.
Tw vlerwsojw funksionin e mjeteve shprehwse
gjuhwsore brenda njw teksti konkret gjuhwsor artistic
tw njw stili individual tw shkrimtarit.
Tw krahasojw stilet individuale tw shkrimtarwve tw
formacioneve tw ndryshme stilistike dhe tw dallojw
formacionet pwrnga pwrdorimi dhe funksioni I figurws.

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

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

1

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

3
2

15
15

45
30

15 min

15

4

3

2

6

5

15

75

8
3

1
1

16
3

179

Metodologjia e mësimëdhënies:
Mwsimi zhvillohet nw formw ligjwratash teorike 3 orw
nw javw dhe ushtrimesh2 orw nw javw si punw
konkrete nw ushtrimet tekstore stilistike

Metodat e vlerësimit:
Vlerwsimi bwhet pwrmes verifikimit me shkrim tw aftwsisw
creative dhe testimit me shkrim e me gojw pwr nivelin e
akumulimit tw dijes sw marrw nga I twrw moduli

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Xhevat Lloshi, Stilistika dhe pragmatika,Toena, Tiranw,
1999.
Pierre Guiraud, Stilistika, Prishtinw, 1997
Geoffrey N. Leech & Michae H. Short, Style in Fiction,
Longman,London –New York, 1986

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:

Ligjerata që do të zhvillohet
Objekti I studimit dhe ndwrtimi I Stilistikws si shkencw
Stili dhe Stilistika
Stilistika e Ballysw
Organizimi stilistik(tipat e ligjwrimi, toni, kategoritw e
teksteve)
Fonostilistika(burimet fonetike, organizimet fonetike)
Morfostilistika (emir, mbiemri, folja…)
Sintaksostilistika (gjymtyrwt e fjalive, vendi I gjymtyrwve)
2

Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Leksikostilistika (Shprehwsia e leksikut)
Huazimet, pwrftesat me fjalwformimin, neologjizmat,
fjalwformimi)
Semantostilistika (Lidhjet e reja tw fjalwve dhe figurat,
fushat tematike)
Ligjwrimet e folura (Leksiku bisedor, ligjwrimi I shkujdesur)
Ligjwrimet e shkruara (leksiku libror)
Gjuha e letwrsisw artistike (Organizimigjuhwsor nw prozw,
paraqitja e komunikimit gjuhwsor)
Diskursi – situate discursive nw letwrsi
Pikwvwshtrimi dhe vlera gjuhwsore – autori dhe lexuesi

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi I rregullt I ligjwratave wshtw I domosdoshwm dhe hyrja me kohw nw sallwn e mwsimit

3

