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Përshkrimi: Lënda “Gazetaria online” pajis studentët e degës së gazetarisë me njohuri bazë dhe të
avancuara për gazetarinë online. Në të evidentohen risitë dhe përparësitë e medias së re në raport me
mediat tradicionale si dhe bëhet një vështrim i detajuar i tipareve, përparësive dhe kufizimeve të saj. Në
tema të veçanta trajtohen mbledhja e informacionit, të shkruarit , raportimi i lajmit për web si dhe
redaktimi në gazetarinë online. Në vijimi ofrohen njohuri për profilin e gazetarit të mediave të reja si dhe
për rolin e ri të audiencës në gazetarinë online. Gjithashtu merren njohuri për raportimin multimedial në
web si dhe për vizualizimin e të dhënave dhe gazetarinë grafike si dhe për zhvillime të tjera specifike të
gazetarisë në web
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Konteksti i zhvillimit të internetit dhe gazetaria online
Gazetaria në web. Tipare, përparësi, kufizime.
Websitet e lajmeve. Llojet dhe kategoritë e tyre.
Tiparet dhe veçoritë e lajmit për web
Burimet e informacionit për gazetarinë online
Të shkruarit për gazetarinë online
Raportimi multimedial në web
Redaktimi në gazetarinë online
Fotogazetaria, video-gazetaria dhe audio-podcasting në web
Gazetaria e të dhënave, vizualizimi dhe gazetaria grafike
Gazetaria përmes pajisjeve mobile, specifikat dhe prirjet
Dizajnimi dhe struktura e një websajti lajmesh
Roli i ri i audiencës në gazetarinë online. Ç’është gazetaria e qytetarëve.
Njohuri për blogun dhe blogosferën
15. Probleme të etikës në gazetarinë në web

Forma e kontrollit dhe vlerësimit
- Detyrim frekuentimi në:70% të seminareve/ushtrimeve

- Angazhimi në seminare/ushtrime:
- Projekti I: në javën e 5-të
- Projekti II: në javën e 10-të
- Projekti III: në javën e 12-të
-Kontrolli përfundimtar: test teorik
- Gjithsej:
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