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Qëllimi i lëndës 

Nëpërmjet lëndës Stili i shkrimit akademik studentët do të krijojnë njohuri teorike lidhur me 

shkrimin akademik, veçantitë e tij, strukturën, llojet dhe mjetet shprehëse të tij. Njëkohësisht do 

të synohet praktikimi i këtyre njohurive nëpërmjet ushtrimeve që kanë synim zotërimin e stilit 

akademik të shkrimit.  Pra, ky kurs do t’iu ndihmojë studentëve që të nrenë nivelin e leximit 

kritik të teksteve shkencore dhe të shprehen me një nivel të kënaqshëm akademik në shkrimet e 

tyre, si seminare, punime diplome etj.  

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje: 

a) të njohin karakteristikat themelore të stilit të shkrimit akademik kundruall formave të 

zakonshme të shkrimit; 

b) të arrijnë të konceptojnë një shkrim akademik në përputhje me veçantitë e tij strukturore; 

c) të shkruajnë ese, punime seminarike dhe të diplomës bazuar në njohuritë e fituara teorike; 

d) t’i shfrytëzojnë burimet e ndryshme të informacionit në mënyrë korrekte; 

e) të zotërojnë teknikën e përdorimit të drejtë të referencave; 

f) të aftësohen për të bërë leximin kritik të teksteve universitare; 



g) të aftësohen për të vlerësuar një tekst akademik; 

h) të zhvillojnë në nivel të kënaqshëm aftësitë shprehëse dhe teknikat e shkrimit akademik. 

Metodologjia e mësimdhënies: 

Realizimi i mësimdhënies do të zhvillohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve nga lëmi 

i shkrimit akademik. Në këtë kontekst, si forma të punës në interpretimin e përmbajtjeve të 

veprave do të jenë ligjëratat e rregullta, esetë, ushtrimet, diskutimet, puna në grupe dhe, për të 

gjitha këto, do të përdoren teknika dhe metodat e reja. 

Përmbajtja e lëndës: 

Java I 

- Prezantim i përgjithshëm i përmbajtjes së lëndës 

- Veçantitë e shkrimit akademik kundruall formave të zakonshme të shkrimit 

 

Java II 

- Raporti i autorit në shkrimin akademik  

- Ushtrime: Dallimi ndërmjet një teksti akademik dhe një forme tjetër të shkrimit 

 

Java III 

- Leximi kritik i tekstit universitar 

- Ushtrime:  Leximi kritik i tekstit universitar (shembuj) 

 

Java IV 

- Fazat e shkrimit akademik 

- Identifikimi dhe formulimi i problemit (çështjes) që do të trajtohet në një shkrim 

akademik 

 

Java V 

- Identifikimi i burimeve relevante dhe leximi kritik i tyre 

- Hartimi i planit të tekstit 

  

Java VI 

- Të shkruarit e versionit të parë 

- Përpunimi i versionit të parë 

 



Java VII 

- Të shkruarit e versionit përfundimtar 

- Redaktimi i versionit përfundimtar 

 

Java VIII 

- Kollofiumi 

- Ushtrime: Fazat e shkrimit akademik 

 

 

Java IX 

 

- Struktura e paragrafit dhe veçoritë e tij 

- Ushtrime: të shkruarit e paragrafëve  

 

 Java X 

- Eseja, karakteristikat dhe struktura e saj 

- Ushtrime: të shkruarit e esesë 

 

Java XI 

- Llojet e esesë 

- Ushtrime:  të shkruarit e esesë 

 

Java XII 

- Llojet e tjera të shkrimit akademik 

- Ushtrime: struktura e një punimi seminarik 

 

Java XIII 

- Referencat në shkrimin akademik 

- Parimet e të cituarit  

 

Java XIV 

 

- Ushtrime: format e citimit 

- Ilustrimet në shkrimin akademik 

 

 

Java XV 



 

- Literatura e shkrimit akademik 

- Ushtrime: përdorimi i ilustrimeve dhe literaturës në shkrimin akademik (shembuj) 

 

 

Kriteri dhe komponentët e vlerësimit: 

Studentët do të përcillen me interesim si në ligjërata ashtu edhe në punën e bërë në 

bibliotekën e fakultetit. 

       Në vlerësim do të merren parasysh kriteret që çojnë te objektiviteti i njëmendtë. 

- Njohuritë për lëndën...........................................   40 % 

- Shkathtësitë e shkrimit akademik......................    30 % 

- Detyrat e shtëpisë dhe angazhimet plotësuese: .....20 % 

- Ndjekja e ligjëratave: ............................................10 % 

- Gjithsej: .............................................................    100 % 

 

 

Standardi i notimit në FSI: 

10= 90% - 100% 

9 =  80 – 89 

8 = 70 – 79 

7 = 60 – 69 

6=50 - 59 

Literatura obliguese: 

 

1. Kathlenn McMillan dhe Jonathan Weyers, Si të shkruajmë ese dhe detyra universitare, 

Qendra për Arsim Demokratik, Tiranë, 2014. 

2. Bardhyl Musai, Si të shkruajmë ese (paragrafët, pyetjet dhe vlerësimi), Qendra për Arsim 

Demokratik, Tiranë, 2014. 

3. Sylvan Barnet, Pat Ballanca, Marcia Stubbs, Shkrimi Akademik, botoi Dita, 2008. 

4. Mit’hat Shamiq, Si të shkruhet vepra shkencore, Logos A, Shkup, 2006. 

5. Umberto Eco: Si bëhet një punim diplome, Tiranë 1997. 

 

 

 

 

 

 



 


