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Përshkrimi: Lënda ka si objektiv t’u mësojë fillestarëve si të bëhen reporterë, t’u japë atyre disa nga
shprehitë e të sjellurit brenda dhe jashtë redaksisë. Si të mund të identifikojnë lajmin, të mbledhin
informacionin dhe të shkruajnë lajmin, duke respektuar jo vetëm standartet profesionale por edhe ato
etike.
Temat e leksioneve:
1. Çfarë është lajmi! Faktorët që ndikojnë në hierarkinë e tij
2. Përbërësit e lajmit
3. Reporteri, karakteristikat e tij dhe mjetet e punës. Studentët do të pajisjen me disa nga cilësitë e
një reporteri të sukesesshëm, si dhe nevojat e gazetarit modern.
4. Atribuimi. Çfarë dhe si të citojmë ?
5. Kreu i lajmit. Struktura, gjatësia dhe metodologjia e të shkruarit të kreut të një lajmi.
6. Llojet e kreut.
7. Arti i të shkruarit, organizimi i artikullit
8. Parimet e raporimit, shtresat e informacionit! Ndërvarësia mes shtresës së informacionit dhe
standardeve profesionale të saktësisë, ndershmërisë apo objektivitetit
9. Gjetja e burimit dhe sjellja me to.
10. Intervista, parimet dhe praktikat e intervistimit
11. Nekrologjitë. Cila është teknika e të shkruarit, burimet dhe stili.
12. Lajmi me bazë, njoftimin për shtyp, konferencën për shtyp, fjalimin dhe mbledhjet
13. Raportimi me shifra.
14. Raportimi i shkencave sociale
15. Raportimi mbi krimin! Zhanret dhe subjektet për të cilat mund të shkruhet.
16. Etika e raportimit!

Forma e kontrollit dhe vlerësimit
- Detyrim frekuentimi në:75% të seminareve
- Angazhimi në seminare:
- Testi I: në javën e 6-të
- Detyrat
-- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim
- Gjithsej:
Literatura e detyrueshme për studentin:

1. Raportimi dhe shkrimi i lajmve. Misuri group. Botim i IDK.
Literatura plotësuese:
1. David Rendall, Gazetari universal, ISHM.2005.
2. Kovach Bill & Rosenstiel Tom, Elementët e gazetarisë ISHM, 2009.
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