
 
                                   
                       
 

 

 
SYLLABUS I LËNDËS - LETËRSI ANTIKE 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Letërsi antike 

Programi:  Gjuhë dhe letërsi shqipe 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: 2023/2024 

Numri i orëve në javë: 2 

Vlera në kredi – ECTS: 3 

Koha / lokacioni: Semestri veror/Prizren 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.asoc.dr. Vjollca Dibra Ibrahimi 

Të dhënat kontaktuese:  vjollca.dibra@uni-prizren.com; 0038344199487 
 

Përshkrimi i lëndës:  

 
Lënda Letërsi antike jep detaje që nga poemat e mëdha 
epike “Iliada” dhe “Odiseja” të Homerit, poezinë didaktike 
të Hesiodit, formimin dhe zhvillimin e dramës antike – 
tragjedinë dhe komedinë, lindjen dhe zhvillimin e prozës si 
dhe mendimin filozofik grek. 
 

  

Qëllimi i lëndës: 

 
Lënda e Letërsisë antike synon që studentët të njihen me 
konceptet e letërsisë antike, e cila ka rëndësi të veçantë 
për të njohur tutje themelet e kulturës dhe të artit që u 
zhvilluan më vonë në Evropë. Duke njohur antikitetin 
studentët njohin edhe themelet e teorisë së stilit dhe të 
letërsisë me traktatet e Aristotelit, të Kalimahut, të Horacit 
etj. 
 

  

Rezultatet e të nxënit:   

  
Studenti: 

- definon kufijtë kohorë dhe hapësinorë të shtrirjes 
së letërsisë antike; 

- identifikon veçoritë e gjinive letrare që u zhvilluan 
në këtë periudhë;  

- ilustron me analiza të vecanta specifikat e secilit 
autor; 

- zhvillon argumentet e tij/saj për vlerat kryesore të 
letërsisë antike. 
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Ngarkesa e studentit  (duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike / / / 

Punë praktike / / / 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 10 10 

Ushtrime  në terren / / / 

Kollokfiume, seminare 1 2 2 

Detyra të  shtëpisë 1 10 10 

Koha e studimit vetanak të studentit (në 
bibliotekë ose në shtëpi) 

1 15 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 1 2 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuis,provim final) 

1 3 3 

Projektet, prezantimet ,etj 1 3 3 

Totali     75 orë (3 ECTS) 

Metodologjia e mësimdhënies:   

 
Në ligjërata do të përdoren metoda interaktive. Kështu 
studentët do të inkurajohen që t’i zhvillojnë 
shkathtësitë dhe njohuritë e mësim-nxënies dhe të 
kompetencës në fushën e kërkimit dhe të studimit 
shkencor. Leksion i avancuar, diskutime i problemeve; 
format e punës: - punë në grupe, punë në çifte, punë 
individuale, metoda ndërvepruese të mësimdhënies. 

Metodologjia e vlerësimit:  

 
Pjesëmarrja në mësim -5 %; Angazhimet, diskutimet, 
debatet  në klasë -   15 %; Detyrat javore: (3 faqe, Time 
New Roman, 12, gjerësia 1.15 me së paku 4 referenca); - 
20 %; Vlerësimi final (test i kombinuar) 60% 
100% - 91% - 10 (dhjete) 
90% -81%   - 9 (nëntë) 
80% - 71% - 8 (tetë) 
70% - 61% - 7 (shtatë) 
60% - 51% - 6 (gjashtë) 
50% - 5 ( pesë) 

Literatura  

Literatura primare:  
1. Historia e letërsisë botërore vëllimi 2, (pjesët 

Letërsia greke dhe Letërsia romake), Prishtinë, 
1985;  
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2. Muzafer Xhaxhiu: Letërsia antike greke, Tiranë 
2004;  

3. Todi Dhama: Fjalor i mitologjisë, Tiranë 2010 
4. V. Zamarovski: Heronjtë e miteve antike 

Literatura shtesë:   

1. Homeri: Iliada dhe Odiseja, Prishtinë 1971 
2. Ezopi: Fabulat. 
3. Eskili: Prometheu i lidhur, Prishtinë 2010; 
4. Eskili: Orestia, Tiranë 2006; 
5. Sofokliu: Antigona, Mbreti Edip, Elektra, Tiranë 

2014 
6. Euripidi: Medea, Andromaka, Prishtinë 1982; 
7. Virgjili: Eneida 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Java Ligjërata Ushtrime 

Java e parë: 
Prezantimi i përgjithshëm i 
lëndës studimore;  

Java e dytë: Periodizimi i letërsisë antike   

Java e tretë: 
Epi, prejardhja dhe llojet; 
Homeri dhe çështja 
homerike;  

 

Java e katërt: 
“Iliada” – Tema e luftës 
Komente nga Iliada 

 

Java e pestë:   
“Odiseja” – Tema e kthimit.  
Komente nga Odiseja 

 

Java e gjashtë: 

Poezia lirike 
Diskurse poetike: Ditirambi, 
himni, odeja. 
Safo, Alkeu, Pindari 

 

Java e shtatë:   Vleresimi  i parë  

Java e tetë:   Elegjia antike - Soloni  

Java e nëntë:   
Tragjedia greke, Eskili 
“Prometheu i mbwrther”, 
“Orestia” – trilogji 

 

Java e dhjetë: 

Sofokliu, “Antigona”,” Edipi 
mbret”, “Elektra” 
 Euripidi – “Medea”, 
“Andromaka” 

 

Java e njëmbëdhjetë: 

Krijimi dhe zhvillimi i 
komedisë; Aristofani – 
“Bretkosa”-dokumenti i parë 
i kritikës 
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Java e dymbëdhjetë:  
Aristoteli – mendimi teorik 
mbi letërsinë  

Java e trembëdhjetë: Letërsia romake  

Java e katërmbëdhjetë:  Vlerësimi i dytë  

Java e pesëmbëdhjetë: Virgjili – “Eneida”  

Politikat akademike dhe kodi i  sjelljes   

Nuk do të ketë kurrfarë tolerime për “huazim” nga interneti apo kudo tjetër. Punimet e 
njejta apo të ngjajshme gjithashtu do të ndëshkohen.  
Studentët duhet t’u përmbahen rregullave të përcaktuara sipas Statutit të UPZ-së dhe rregulloreve 
dhe vendimeve të miratuara nga Senati i UPZ-së dhe këshilli mësimor 

- Studentët janë të obliguar që t’i vijojnë me rregull ligjëratat dhe ushtrimet. Në 
procesin e mësimit kërkohet respektimi i rregullave të mirësjelljes: ardhja ne kohën e 
caktuar, qetësia në mësim; ndalohet përdorimi i telefonave celularë. 

- Studenti që ka 3 mungesa pa arsye, konsiderohet se humb të drejtën për t’iu shtruar provimit 
- Në varësi të rrjedhës së kushteve dhe kërkesave, syllabusi mund të modifikohet 
- Nuk lejohet prishja e qetësisë kur ligjërohet nga mësimdhënësi apo prezentohet puna e 

studentëve 


