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EKSTRAKT 
 
Qëllimi i lëndës në ciklin e tretë të saj është përballja e drejtpërdrejtë e studentëve me 
burimin historik si tekst në vetvete, me tekstet letrare të periudhës bizantine, dhe me 
natyrat e tjera të teksteve që ishin në qarkullim në periudhën e Perandorisë Bizantine. 
Duke pasur si bazë njohuritë e përfituara në dy nivelet e mëparshme të lëndës, studenti do 
të ftohet t’i përdorë ato njohuri për të depërtuar në karakterin filologjik dhe historik që 
kanë tekstet e ndryshme në Bizant. Kështu studenti do të aftësohet të punojë në mënyrë të 
pavarur me tekstet burimore historike, me ndihmën e fjalorit apo të teksteve teorike. 
 
 
TEMAT: 
1. Provim vlerësues për lëndën Greqishte e vjetër dhe bizantine – III. 
2. Gjuha përmes burimeve historike 1 (kronika). Analizë teksti dhe leksikologji. 
3. Gjuha përmes burimeve historike 2 (kronika). Analizë teksti dhe leksikologji. 
4. Gjuha përmes burimeve historike 3 (hrisobulla). Analizë teksti dhe leksikologji. 
5. Gjuha përmes burimeve historike 4 (sigjili). Analizë teksti dhe  leksikologji. 
6. Gjuha përmes teksteve letrare 1 (proza në bizant). Analizë teksti dhe leksikologji. 
7. Gjuha përmes teksteve letrare 2 (poezia në bizant). Analizë teksti dhe leksikologji. 
8. Provim i leksioneve 2-7. 
9. Gjuha përmes burimeve historike 5 (tekstet e shenjta - Bibla). Analizë teksti dhe 
leksikologji. 



10. Gjuha përmes burimeve historike 6 (tekstet teologjike). Analizë teksti  dhe 
leksikologji. 
11. Gjuha përmes burimeve historike 7 (korrespondenca zyrtare). Analizë  teksti dhe 
leksikologji. 
12. Gjuha përmes burimeve historike 8 (korrespondenca private). Analizë  teksti dhe 
leksikologji. 
13. Gjuha përmes burimeve historike 9 (tekste juridike). Analizë dhe leksikologji. 
14. Gjuha përmes mbishkrimeve bizantine. Analizë teksti dhe leksikologji. 
15. Provim i gjithë lëndës. 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI: 70% e pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
Testi 1 i pjesshëm në javën e  6-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times 
New Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 % e notës përfundimtare 
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
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