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Përshkrimi: Lënda “Analiza e produktit mediatik I” synon t’i përgatisë studentët për një të ardhme 
dixhitale ku kërkohen aftësi dhe njohuri për të komunikuar vetë siç duhet, si dhe për të interpretuar 
historitë e të tjerëve. Studentët mësojnë gjuhën e komunikimit në media, si sendërtohen lajme të caktuara. 
Procesi i krijimit dhe përhapjes së informacionit do të trajtohet në tre aspekte: informacioni si komponent 
tematik, informacioni si produkt konsumi për masën (input) dhe pasojat e tij (output). Ky kurs kërkon të 
tërheq vëmendjen e studentëve se kufiri mes faktit dhe fiksionit shpesh mund të jetë gati i padukshëm. 
Kursi mbështetet mbi një pjesë teorike e kritikës mediatike dhe zbatimin e saj në praktikë.  
 
 
Temat e leksioneve: 
1. Hyrje në tematikën e kursit - Konceptet bazë dhe karakteristikat, diskutimi i silabusit, literatures dhe 

vleresimit perfundimtar 
2. Media Literacy dhe audiencat (kuptimi kritik i medias; mesazhet janë të konstruktara, konceptet bazë)  
3. Mesazhi mediatik, kuptimi dhe interpretimi i tij; si komunikohen idetë në kontekste të caktuara, eksplorimi 

i teknologjisë; mesazhet latente dhe manifeste në media, analiza e medias përmes autorësisë dhe audiencës 
4. Modeli semiotik i komunikimit – Reprezentimi, kuptimi dhe gjuha sipas teorisë së Stuart Hall, shenjat 

vizuale, sistemet referuese . 
5. Analiza e Fotografisë, framing në foto, ndriçimi, mesazhet, efektet 
6. Funksionet e formateve mediatike – qëllimi dhe krijimi i formateve të ndryshme në zhanret e 
programacionit,. Funksionet edukuese, persuasive, terapeutike, eskapizmi etj. 
7. Konteksti historik, kulturor dhe ideologjik i zhvillimit të programeve në TV dhe Radio (Krahasim i dy 
apo më shumë formateve televizive ose film etj.) 
8. Analiza e diskursit mediatik, analiza e përmbajtjes, kodimi, konteksti i komunikimit, analiza të frekuencës  
9. Produksioni i programeve: Elementet dhe tiparet (Analiza e elementëve të produksionit në një format 
televiziv Reality TV) 
10. Analiza e zhanreve të programacionit (Analiza e një emisioni televiziv), analiza nga perspektiva e 
industrisë së medias 
11. Funksionet e reklamës (Analiza e elementëve të saj në raste konkrete nga media shqiptare) 
12. Ndikimi i reklamës në përmbajtjen mediatike  
13. Analiza e shtypit 1 - Analizimi i artikujve në shtyp (analizë kritike) bazuar te modeli i John E. 
Richardson 
 14. Analiza e shtypit (Pjesa II) – metoda kritike e Fairclough për analizimin e diskursit në median e 
shkruar, gazeta, revista 



15. Prezantimi i projekteve në fushën e analizës së produktit mediatik nga studentë të ndarë në grupe 

Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        20% e notës 
- Detyra semestrale:        20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: Detyra, projekti final     50% e notës 
- Gjithsej:                    100% 
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