
 
                                   
                       
 

 

 

SILABUSI – ESEISTIKË - 

Tё dhёnat bazike tё lёndёs 

 Universiteti Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” 
1 Fakulteti/Departamenti Fakulteti i Filologjisё/Gjuhё dhe Letёrsi Shqipe 

2 Titulli i lёndёs Eseistikë 

3 Niveli  Bachelor 

4 Statusi i lёndёs  Obligative  
5 Viti i studimeve  Viti III, semestri V 

6 Numri i orёve nё javё 2+0 
7 Vlera nё KREDI-ECTS 4 

8 Koha/lokacioni Semestri veror 
9 Mёsimdhёnёsi i lёndёs Prof. asoc. dr. Flamur Shala 

10 Detajet kontaktuese flamur.shala@uni-prizren.com        
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Përshkrimi i lëndës 

       Eseja është artikull i gjatë a studim me karakter kritik ose 
publicistik, i cili trajton në mënyrë të përgjithshme, të lirë e jo të 
gjithanshme a shteruese çështje shoqërore, shkencore, letrare, 
kulturore etj. Eseistika është disiplina shkencore mbi esenë, 
strukturën e esesë, llojet, problemet teorike e metodologjike të saj. 
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Qёllimi i lёndёs 

       Qëllimi i lëndës është që studentët të njihen me veçantinë e esesё 
si lloj i shkrimit, me modelet më të sukseshme të shkrimit të esesë, 
me mjetet shprehëse, me karakterin e saj dual letërsi-shkencë etj. 
Pastaj të mësojnë të shkruajnë esenë, të njohin modelet e shkrimit të 
esesë në gjuhën shqipe etj. 
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Rezultatet e pritura: 

       Studentët nga kjo lëndë mësimore do të kenë përfitime teorike, 
metodologjike dhe praktike. Nga ta presim që:  
-ta kuptojnë esenë si lloj i veçantë i shkrimit që inkorporon aspektin 
letrar dhe atë dituror;   
-të aftësohen për të shkruar esenë; 
-të njohin rrugën zhvillimore të esesë dhe të eseistikës përgjithësht’ 
të njohin modelet më të arrira të shlkrimit të esese, qoftë atë të 
shkruar në gjuhën shqipe, qoftë në rrafshin e përgjithshëm. 
 

Kontributi nё ngarkesën e studentit  

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Përgatitja e punimit të seminarit 1 15 15 

Detyra –analizë teksti 1 5 5 

Parapërgatitja për testin e parë 
(gjysmësemestral)  

1 10 10 

Konsultime 1 10 10 

Parapërgatitja për testin (provimi) 
përfundimtar  

1 15 15 

Ngarkesa totale   100 orë (4 ECTS) 

mailto:flamur.shala@uni-prizren.com


 
                                   
                       
 

 

 

14 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, ushtrime, seminare, prezantime, bashkёbisedim, 
konkretizim. 
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Vlerësimi dhe notimi 
 

Seminari, testi gjysmёsemestral, prezantimi, testi përfundimtar. 
 
Testi gjysmёsemestral ka -25 pikë  
Të gjitha aktivitetet -20 pikë 
(vijueshmёria, seminar, prezantime, detyra)    
Testi përfundimtar -55 pikë  
Total: 100 pikë  
 
Vlerësimi me pikë 
01-49=5, 50-60 =6, 61-70=7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  
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Literatura: 

Gjovalin Shkurtaj, Si tё shkruajmё shqip, Tiranё, 2017. 
Si të shkruajmë ese, (Përgatiti Bardhyl Musai), QAD, Tiranë, 2004. 
Kathleen McMillan & Jonathan Weyers, Si tё shkruajmё ese dhe 
detyra, Tiranё, 20110 (perkthim nga Xhevat LLoshi) 
Majlinda Nishku, Procesi dhe shkrimet funksionale, QAD, Tiranë, 
2004. 
Vehbi Miftari, Shkrimi akademik, Prishtinë, 2013. 
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Literature shtesё: 

ABC of Esse. Academic Writing. www. academic.writing,com 
Umberto Eko, Si bëhet një punim diplome. Përktheu dr. Kristina 
Jorgaqi, Botime “Përpjekja”, Tiranë, 1997. 
 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

Java Ligjërata 

Java e parë: Hyrje në eseistikё Pёrse ka nevojё tё 

shprehemi mirё me shkrim 

Të shkruarit e një teksti – Analiza e 

strukturës 

Java e dytë: Zhvillimi i aftёsisё pёr tё shkruar Mbarështrimi i ligjëratës retorike 
Natyra e shkrimit 

Java e tretë: Llojet e eseve pёr nga tema Llojet e eseve për nga tema 
Ushtrime 

Java e katërt: Llojet e eseve pёr nga mёnyra e trajtimit 

tё pёrmbajtjes 

Eseja rrefyese, përshkruese, 

shpjeguese, argumentuese 

Java e pestë:   Trajtimi i detyrave me shkrim- si tё 

fillohet nga puna 

Detyra me shkrim – fillimi i një eseje 

Java e gjashtë: Hulumtimi i temёs Leximi me 

frytshmёri i shkrimeve universitare 

Strategjia e leximit 

Java e shtatë:   Shkrimi i kopjes sё parё Formate tё 

shkrimit universitar 

Formati i shkrimit universitar - 

akademik 

Java e tetë:   Test gjysmësemestral -Teksti i shkruar 



 
                                   
                       
 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti duhet të respektojë rregullat e institucionit: 

- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore; 

- Të mbajë disiplinën gjatë ligjëratave; 

- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e Kartelës studentore (ID-së)  në teste dhe provim; 

- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Java e nëntë:   Teknika e tё shkruarit Stili i shkrimit 

universitar Forma e tekstit – paragrafёt 

e goditu 

Paragrafët e esesë 
Shembuj 
 

Java e dhjetë: Zbatimi i rregullave tё drejtshkrimit dhe 

pёrdorimi i shenjave tё pikёsimit 

Rregullat e drejtshkrimit – zbatimi i 

tyre 

Java e njëmbëdhjetë: Rishikimi, redaktimi dhe korrigjimi    -

Eseja shpjeguese 

Redaktimi i tekstit – rishikimi i esesë 

shpjeguese 

Java e dymbëdhjetë:   Citimi dhe renditja e referencave   -

Eseja argumentuese 

Rishikimi dhe rendirja e referencave  

Eseja argumentuese  

Java e trembëdhjetë:     Paraqitja e detyrave Shkrimi i eseve nё 

provime   - Eseja klasike 

Struktura e tekstit dhe llojet e fjalisë 

sipas llojeve të eseve 

Java e katërmbëdhjetë:   Pёrfitimi nga punimet e mёparshme  

Struktura e esesё Hyrja, trungu dhe 

mbyllja-pёrfundimi 

 

Përfundimi i një eseje 

Java e pesëmbëdhjetë:    Pёrmbledhje e lёndёs Llojet sipas temës dhe mënyrës së 

mbarështrimit të esesë 


