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     Programi: Bachelor 

Drejtimi: Gjuhësi 
 

Lënda: SHKRIM AKADEMIK 
 
 
Pedagogu:    Prof.as.dr. Anila Çepani (Sema) 
Ngarkesa:     3 ETCS (15 javë: 2 leksione në javë) 
Llojii lëndës:    Me zgjedhje 
Viti / Semestri:    I / I 
 

Përshkrimi.Një nga qëllimet kryesore të kësaj lënde është të njohë studentët me konceptet bazë të 
komunikimit dhe të të shkruarit akademik, si dhe me zbatimin e tyre në praktikë. 
Një prej kërkesave kryesore për nxënësit, studentët dhe akademikët e rinj është Shkrimi akademik, 
pavarësisht se cilin drejtim kanë zgjedhur për të studiuar. Shkrimi i çfarëdolloj teksti nënkupton aftësi 
themelore të të shkruarit, njohuri të zbatimit të gramatikës, si dhe një fjalor të pasur individual në mënyrë 
që të realizohen fjali dhe njësi të tjera themelore të lidhura në mënyrë koherente si pjesë e së tërës. Lënda e 
Shkrimit akademik i pajis studentët me mjetet e nevojshme që u duhen për të përgatitur një detyrë të shkruar 
mirë, qartë dhe koncize.Po ashtu, studentët të fitojnë shprehi të terminologjisë më tëzakonshme që përdoret 
në të kuptuarin, të shprehurin dhe të shkruarin akademik.  
Moduli ka për qellim të zhvillojë aftësitë e studentëve për shkrime, analiza, ese, aplikime për të kthyer idetë 
e tyre në formë të shkruar, duke u përqendruar dhe duke nxjerrë në pah idetë më të mira me anë të një 
praktike të mirë kërkuese. 

 

Temat e leksioneve: 
1. Procesi i të mësuarit (Marrja e shënimeve ne leksione; Leximi akademik; Leximi i literaturës; 

Përdorimi i internetit; Leximi i shtypit; Konspektimi; Skedat dhe skedimi.) 
2. Arti i të shkruarit(Rregulla të krijimit, fazat e krijimit; Planifikimi i shkrimit; Shkrimi i krijimit; Si 

duhet të shkruajmë që të na lexojnë dhe të na kuptojnë?) 
3. Gjetja dhe zhvillimi i ideve (Si të shkruajmë: të shkruarit si akt fizik; Fokusimi, Mendimi kritik: 

subjekti, tema, teza; Gjetja e një teme, Zhvillimi i një teze;Zhvillimi i ideve; Shkrimi i draftit të parë.) 
4. Përgatitja e dorëshkrimit (Strukturimi i punës, Aspekte të strukturimit të lidhura me përmbajtjen; 

Organizimi i paragrafëve, Ç’është paragrafi dhe ç’duhet të përmbajë ai? Ku fillon dhe ku mbaron një 
paragraf? A është e kufizuar gjatësia e një paragrafi?Mbajtja e së njëjtës formë në ndërtimin e 
paragrafit.) 

5. Përdorimi i literaturës në shkrimin akademik (Llojet e shkrimit akademik dhe dallimi nga shkrimet e 
tjera; Procesi i kërkimit të literaturës; Kontrolli i literaturës; Çfarë janë citimet dhe bibliografia; 
Hartimi i një bibliografie.) 

6. Teknika e citimeve tekstuale (Si t'i citosh burimet; Pse citohet; Format e perifrazimit; Mënyrat e 
përmbledhjes; Тë shkruarit me më shumë se një burim ose me burime të bashkërenduara;Shënimet në 
fund të faqes; Referimet bibliografike; Treguesi ose indeksi.) 

7. Programe të njohjes dhe të përpunimit të tekstit (I) (Thellim i njohurive për programin e Microsoft 
Word-it; Krijimi i pasqyrave automatike të lëndës; Përgatitja e tekstit me koka dhe funde faqesh 
(header dhe footer); Përgatitja e treguesve dhe indekseve automatike.) 

8. Programe të njohjes dhe të përpunimit të tekstit (II) (Ç’janë OCR; Skanimet; Si punohet në ABBYY 
FineReader; Ç’janë konkordancat; Si punohet me programin e konkordancave.) 

9. Radhitja dhe përgatitja për shtypje e një dokumenti (Korrektimi; Redaktimi letrar dhe shkencor; 
Shenjat e korrektimit, kritere grafike të paraqitjes.) 
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10. Programet për korrektimin drejtshkrimor (Çfarë janë programet për korrektimin drejtshkrimor dhe 
si funksionojnë ato? Spelling and grammar për shqipen (çfarë është arritur për shqipen); Si funksionon 
AS2 dhe çfarë përmban ai? Çfarë problemesh zgjidh dhe cilat mbeten ende sfida?) 

11. Karakteristika gjuhësore të shkrimit akademik (I)(Veçori të ligjërimit të shkruar dhe profesional; 
Parafjalë që nuk përdoren me rasën e duhur; Nyja joshquese "një" epanevojshme; Forma foljore të 
gabuara; Drejtshkrimi i disa formave gramatikore më të përdorshme; Emra të përveçëm; Emra të 
nyjshëm; Njëjësi mashkullor, shumësi femëror; Dy trajta shumësi; Shumësi i disa mbiemrave.) 

12. Karakteristika gjuhësore të shkrimit akademik (II)(Përemrat vetorë në rasën emërore; Përemrat 
pyetës; Përemrat pronorë, Lakimi i përemrave pronorë; Dëshirorja e disa foljeve; Format e rregullta 
të habitores; Forma e pashtjelluar mohore; Pjesorja; Folje të parregullta.) 

13. Pikësimi i fjalive(Dy fjalë mbi kontrollet e gramatikës dhe të pikësimit në kompjuter; Tri gabime të 
zakonshme: pjesët e fragmentuara, gabimi i presjes, fjalitë pa pauza; Si te ndreqim gabimet e presjes 
dhe te fjalive pa pauza; Pika; Pikëpyetja; Dypikëshi; Pikëpresja; Presja; Viza; Kllapat; Kursivet; 
Shkronjat e mëdha; Viza bashkuese; Apostrofi; Shkurtimet; Numrat; Data.) 

14. Тë shprehurit Akademik(Prezantimet; Prezantimi gojor i punimit, Teknikat e të folurit në publik, 
Përdorimi i mjeteve elektronike dhe ndihmëse gjate prezantimit, Prezantimi në grup, Si t'u përgjigjemi 
pyetjeve.) 

15. Forma të komunikimit profesional(Si prodhohen shkrimet profesionale? Letra, Përmbledhja ose 
shkurtorja, Kumtesa për shtyp (ose Komunikata e shtypit), Relacioni, Procesverbali, Libërthi (ose 
broshura) dhe fletëpalosja (ose deplianti), "Curriculum vitae" (shkurt: CV-ja), Studimi akademik (tezë 
doktorate, artikull, libër monografik).) 

 
Forma e kontrollit dhe e vlerësimit: 
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        10% e notës 
- Testi II: në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:         100% 
 

Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Eco, Umberto, Si bëhet një punim diplome, Përpjekja, Tiranë, 1999. 
2. Memushaj, Rami, Shqipja standarde (Si ta flasim dhe ta shkruajmë), botimet Toena, Tiranë, 2008. 
3. Shkurtaj, Gjovalin, Si të shkruajmë shqip, Toena, Tiranë, 2008. 
4. Zeneli, Bernard; Danaj, Sonila, Shkrim Akademik (Cikël leksionesh dhe përmbledhje artikujsh),Shtëpia 

botuese UFO PRESS. 
Literatura plotësuese: 
1. Barnett, Sylvian; Ballanca, Pat; Stubbs,Marcia Shkrimi akademik, DITA 2000, ISP, Tiranë, 2008. 
2. Kächelein, H. Shkrim Akademik , Script 2008. 
3. Kane, Thomas S., Si të shkruajmë shqip (Manual i Oksfordit për të shkruarin dhe retorikën i përshtatur 

për shqipen nga M. Nishku dhe Xh. Lloshi),CDE, Tiranë, 2010. 
 
 

 


