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Përshkrimi: Përmes materialit teorik, projekteve dhe detyrave praktike që zhvillohen gjatë një semestri
në lëndën “Dizajnimi dhe faqosja në media” synohet që studentët e vitit të parë të degës gazetari dhe
komunikim të zotërojnë parimet grafike si dhe teknikat, operacionet dhe programet kompjuterike që bëjnë
të mundur dizajnimin dhe faqosjen në median e printuar si dhe në median online. Në program përfshihet
njohja e programit të faqosjes Adobe InDesign si dhe merren njohuri të konsiderueshme për dizajnimin e
webit me HTML dhe CSS
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Hyrje në dizajnin editorial dhe dizajnin grafik
Parimet grafike të dizajnimit të një publikimi
Dritarja e punës e programit InDesign. Hapat për krijimin e një publikimi të ri
Ndërtimi i faqeve të publikimit dhe i elementëve të tyre
Operacionet bazë të përpunimit të tekstit në InDesign
Puna me imazhet dhe objektet në InDesign
Puna me ngjyrat në InDesign.
Operacione të avancuara të përpunimit të tekstit në InDesign.
Puna me linqet, stilet e tekstit dhe faqet master
Parime grafike të dizajnimit të webit
Hyrje në HTML. Shënuesit (tags) më të rëndësishëm në HTML
Formatimi i tekstit në HTML dhe CSS.
Aplikimi i fotografive dhe videove ne një faqe webi
Puna me linqet në web. Tabelat dhe forms.
Krijimi i një faqeje webi me HTML dhe CSS

Forma e kontrollit dhe vlerësimit
- Detyrim frekuentimi në:70% të seminareve/ushtrimeve
- Angazhimi në seminare/ushtrime:
- Projekti I: në javën e 6-të

10% e notës
20% e notës

- Projekti II: në javën e 10-të
-Kontrolli përfundimtar: test praktik – faqosja e një gazete
- Gjithsej:

20% e notës
50% e notës
100%
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