
 
                                   
                       
 

 

 
SILABUS I LËNDËS Stilistikë e gjuhës shqipe 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Stilistikë e gjuhës shqipe 

Programi:  Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

Niveli: Baçelor  

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i katërt (IV)/ S8 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Universiteti “Ukshin Hoti” – Fakulteti i Filologjisë 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. asoc. dr. Xhafer Beqiraj 

Të dhënat kontaktuese:  xhafer.beqiraj@uni-prizren.com 

 

Përshkrimi i lëndës:  

Lënda e Stilistikës është degë e gjuhësisë, e cila ka për objekt 
studimi nivelin stilistik të gjuhës. Gjuha është një dukuri 
shumë e nderlikuar dhe shumëplanëshe, prandaj ka një varg 
dispilinash që e studiojnë. Krahas niveleve të tjera të gjuhës 
stilistika përbën një disiplinë të gjuhësisë që dallon nga të 
tjerat. Ajo e studion gjuhën në planin dytësor – stilistikor: në 
aspektin e llojeve të sileve, të llojeve të ligjërimit. Ajo e 
studion gjuhën (në planin dytësore) edhe në në aspektin 
fonostilistikor, morfostilistikor, sintaksostilistikor, 
leksikostilistikor, semantostilistikor që përftojnë stilema të 
rrafsheve të ndryshme në stilistikën e përgjithshme etj. 

  

Qëllimi i lëndës: 

Lënda ka për qëllim që studentët:  
- t’u mësojë atyre se Stilistika është njëra nga lëndët, e cila ka 
lidhje të ngushtë me lëndët e tjera në kuadrin e gjuhësisë dhe 
se mësimi i kësaj lënde i bën të zotë studentët të dinë për 
stilin, stilemat e përftesat, për organizmin stilistik, stilistikën 
funksionale, koherencën midis pjesëve të tekstit, paragrafëve 
dhe të fjalisë, për organizimin e tekstit;  
- t’i aftësojë të ngrenë nivelin e njohurive të përgjithshme 
mbi përdorimin e gjuhës sipas normës gjuhësore dhe 
stilistike.  
- t’i aftësojë ata të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë 
konceptet dhe teoritë nga fusha e stilistikës;  
- t’u ndihmojë që të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe 
transmetimit të dijes së tyre;  
- t’i aftësojë të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara 
nga fusha e stilistikës.  
- ua bën të mundshme që të aftësohen për punë kërkimore-
hulumtuese individuale e grupore.  
- ua zhvillon aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, 
sintetizuar etj. 
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Rezultatet e të nxënit:   

Pikësynim kryesor i lëndës (në fund të këtij kursi) është që 
studentët:   
- të kuptojnë se objektin studimor të stilistikës, e cila është 
lëndë e pandashme nga degët kryesore të gjuhësisë; 
- të kuptojnë koncpetet themelore stilistikore me të cilat 
operon ajo; 
- të përvetësojnë mësimin mbi stilistikën, organizimin 
stilistik, stilistikën funksionale, ngjyrimet stilistike.  
- t’i kuptojnë e t’i përvetësojnë mjetet stilistikore dhe të jenë 
të aftë jovetëm t’I kuptojnë, por edhe t’i vënë në përdorim; 
- të jenë të aftë të dallojnë llojet e stileve dhe të ligjërimeve;  
- të njohin mirë fonostilistikën, morfostilistikën, 
sintaksostilistikën, leksikostilistikën, semantostilistikën etj.;  
të fitojnë njohuri të përgjithshme mbi stilistikën dhe të 
përvetësojnë normën stilistikore;  
- të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit në këtë fushë 
të dijes etj. 

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 2 15 30 

Punë praktike 1 5 5 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 5 5 

Ushtrime  në terren 1 2 2 

Kolokuiume, seminare 1 5 5 

Detyra të  shtëpisë 1 5 5 

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

1 5 5 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 10 10 

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

1 2 2 

Projektet, prezantimet 1 1 1 

Totali     100 orë (4 ECTS) 

Metodologjia e mësimdhënies:   
Gjatë realizimit të orës praktikohet metodologjia interaktive, 
duke e bërë studentin pjesëmarrës aktiv jo vetëm në 
ushtrime, por edhe në ligjëratë.  

Metodologjia e vlerësimit:  

 
ECTS-sistemi europian i transferimit dhe procesi i 
akumulimit të kredive, është një sistem i orientuar kah 
studenti dhe paraqet vleftën e ngarkesës së tij për të arritur 
objektivat e një lënde (kursi) ose programi të caktuar të 
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studimit. 
Ngarkesa e studentit sipas ECTS bazohet në kohën që 
nevojitet për t’i kompletuar aktivitetet e planifikuara rreth një 
lënde (kursi), siç janë: pjesëmarrja në ligjërata, aktiviteti dhe 
pjesëmarrja në ushtrime, puna në terren, përgatitja e 
projekteve dhe plankonspekteve, prezantimet dhe mbajtjet e 
orëve, punime seminarike, , puna e pavarur në bibliotekë ose 
në shtëpi, përgatitja përfundimtare e provimit, koha e kaluar 
në provim dhe parametra të tjerë. Lënda Sintaksa e gjuhës 
shqipe ka 4 ETC, dmth, 100 orë pune. 
 

1. Pjesëmarrje në ligjërata 20 % 

2. Vlerësime të ndërmjetme 10 % 

3. Punime seminarike dhe detyra të ndryshme 20 % 

4. Provimi me shkrim (përfundimtar) 50 % 
 
 

Literatura  

Literatura primare:  

Xhevat Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, 
Tiranë, 2012. 
Gjovalin Shkurtaj, Si të shkruajmë shqip, Tiranë, 2017. 
Hasan Mujaj, Stilistika gjuhësore në epikën kreshnike, Faik 
Konica, Prishtinë, 2003. 

Literatura shtesë:    

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Java Ligjërata Ushtrime 

Java e parë: 
Objekti i stilistikës; retorika dhe stilistika. 
 

Ushtrime – retorika dhe 
stilistika. 

Java e dytë: 
Zhvillimi i stilistikës. Ushtrime për historinë 

stilistikës. 

Java e tretë: 

Njësitë dhe nocionet fillestare të 
stilistikës; stilema, përftesa, ngjyrimet 
stilistike etj.  

Ushtrime për nocionet: 
stilemë, përftesë, normë 
stilistike etj. 

Java e katërt: 
Organizimi stilistik - tipat e ligjërimit, 
toni i ligjërimit, kategoritë e teksteve, 
ndërthurja dhe zgjedhja, rimarrja. 

Ushtrime për stilin, tipat e 
ligjërimit etj. 

Java e pestë:   
Fonostilistika. Ushtrime për fonostilistikën 

përmes analizës së teksteve. 

Java e gjashtë: 
Morfostilistika. Ushtrime për morfostilistikën, 

analizë teksti. 
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Java e shtatë:   
Sintaksostilistika. Ushtrime për morfostilistikën, 

analizë teksti. 

Java e tetë:   
Leksikostilistika. Ushtrime për 

leksikostilistikën përmes 
analizës së teksteve letrare. 

Java e nëntë:   Test gjysmësemestral I Përgatitje për test. 

Java e dhjetë: 
Semantostilistika. Ushtrime për 

semantostilistikën përmes 
analizës së teksteve letrare. 

Java e njëmbëdhjetë: 
Ligjërimet i folur. Ushtrime për ligjërimin e 

folur. 

Java e dymbëdhjetë:  
Ligjërimi i shkruar. Ushtrime për ligjërimin e 

shkruar. 

Java e trembëdhjetë: 
Stili i veprimtarisë shtetërore e 
administrative dhe stili i veprimtarisë 
shoqërore e politike. 

Ushtrime për stilet  

Java e katërmbëdhjetë:  
Stilistika e letërsisë artistike 
(Gjuha e letërsisë artistike) 

Ushtrime për stilin artistik 

Java e pesëmbëdhjetë: Test gjysmësemestral II Përgatitje për test 

Politikat akademike dhe kodi i  sjelljes   

Nuk do të ketë kurrfarë tolerime për “huazim” nga interneti apo kudo tjetër. Punimet e njëjta apo të 
ngjajshme gjithashtu do të ndëshkohen. Rekomandohet që punimet që dorëzohen të jenë të shkruara me 
kompjuter. 
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 këshillit mësimor. 
Pritet që secili student të vijë me kohë.  
Nga çdo student pritet që të marrë pjesë në çdo ligjëratë. Për shkak të natyrës dhe mënyrës së mësimit në 
këtë lëndë, ardhja në mësim dhe pjesëmarrja aktive në diskutim është e domosdoshme. Çdo mungesë  e  
vazhdueshme rezulton me zbritjen e notës finale. Studentët janë të obliguar të kenë sjellje të mirë dhe të 
mbajnë qetësi, si dhe t’i shkyçin telefonat mobilë gjatë ligjëratave. 


