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EKSTRAKT 
Synimi i kësaj lënde është t’u ofrojë studentëve një mjet, ose më mirë një çelës, për të lehtësuar 
punën e tyre me tekstet antike. Ajo ç’ka synojmë është që studenti të jetë në gjendje të kuptojë 
latinisht, jo t’i mësojmë të shkruajë apo të flasë latinisht. Një hapësirë e vogël do t’i rezervohet 
edhe të dhënave të ndryshme mbi qytetërimin romak. Duke nisur që nga mënyra se si 
ushqeheshin. Qeramika, pjatat, gotat.  Mens sana in corpore sano. Roma në epokën e Augustit, 
Forumi, Panteoni. Roma, nga një kryeqytet i Perandorisë në një kryeqytet të krishtërimit. Misteret 
e Pompeit. Vila e papiruseve në Erkolano. 
 
 
 
TEMAT: 
 
LEKSION 1.   Hyrje. Fonetika: alfabeti dhe shqiptimi. Ushtrime 
 
LEKSION 2.   Morfologjia: eptimi, rrënja-tema-mbaresa, numri dhe gjinia. Rasat 
 
LEKSION 3.   Folja: zgjedhimi i parë – Emri: lakimi i parë.. 
 
LEKSION 4.   Mbiemrat – lidhëzat – ndajfoljet – parafjalët 
 
LEKSION 5.   Folja esse dhe karakteristikat e saj. 
 
LEKSION 6.   Lakimi i dytë. Emrat në – us.. 
 
LEKSION 7.   Lakimi i dytë. Emrat në – er, - ir, -um 
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LEKSION 8.   Mbiemri dhe shkallët e tij 
 
LEKSION 9.   Metodologjia e përkthimit. Përdorimi i rasave 
 
LEKSION 10.   Zgjedhimi i dytë 
 
LEKSION 11.   Koha e pakryer.  
 
LEKSION 12.  Lakimi i tretë  
 
LEKSION 13.   E kryera e thjeshtë 
 
LEKSION 14.  . Zgjedhimi i tretë dhe i katërt  
 
LEKSION 15.  Lakimi i katërt dhe i pestë. 
 
 
 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI:  
70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
 
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Testi 1 i pjesshëm në javën e  6-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
 
DETYRA E KURSIT:  
 
Detyrë kursi ose konspekt i dy tekseve apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times Neë 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 % e notës përfundimtare 
 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
 
 
 
DETYRIMET E STUDENËVE PËR LËNDËN 
Frekuentim i rregullt në leksione. 
Frekuentim i detyruar në të paktën 70% të seminareve të lëndës. 
Përgatitja e dy  ese-je nga 3-5 faqe format A4, Times Neë Roman, madhësia e shkrimit 12, 
hapësira mes rreshtave 1.5. 
Pjesëmarrje në testet e pjesshme gjatë semestrit. 
Testi (provimi) përfundimtar (i fundit të smestrit) 
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