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Në këtë kurs studentët do të marrin njohuri lidhur me kritikën letrare. 
Realizimi i kursit do të bëhet nëpërmjet shpjegimit të nocioneve kryesore 
të kritikës letrare, rolin e saj në shkencën e letërsisë dhe funksionin si urë 
ndërmjetëse nga vepra letrare te lexuesi. Si forma të punës në formimin e 
aftësive të studentëve për vlerësimin e veprave letrare do të jenë 
ligjëratat e rregullta, ushtrimet, diskutimet, aspektet praktike të shkrimit 
të kritikës letrare.        
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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

   

- Qëllimi i kursit të Kritikës letrare është 

që studentët: 

 T’i formësojë njohuritë e tyre për 

kritikvn letrare 

 T’i hetojnë, t’i gjykojnë dhe t’i 

vlerësojnë veprat e fenomenet e 

 

 T’i kuptojnë nocionet kryesore të 

kritikës letrare dhe t’i përdorin 

drejt ato; 

 Të krijojnë dhe të zhvillojnë 

mendimin e pavarur kritik për 

vepra letrare;  

 T’i dallojnë tekstet kritike letrare 

bazuar në specifikat e secilit lloj; 

 T’i vlerat kryesore të kritikës 
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ndryshme të letërsisë 

 T’i njohin llojet e kritikës letrare, bazuar 

në klasifikimet e përgjithshme; 

 T’i fitojnë njohuri lidhur me rrugën 

zhvillimore të kritikës letrare shqipe; 

 

letrare, autorët më të 

rëndësishëm të saj. 

 

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjëratat do të organizohen në modelin interaktiv, si: shpjegim – sqarim, ushtrime të të shkruarit 

të kritikave letrare bazuar në shembuj nga letërsia shqipe dhe ajo botërore, diskutime, punë në 

grupe, demonstrime dhe interpretime,  shtruarje e shqyrtim idesh etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Varësisht nga tema mund të organizohen dhe realizohen përmes komunikimit interaktiv, ligjërata 
në modelin klasik, përmes (kompjuterit dhe projektorit) etj. Këto edhe mënyra të tjera të 
ligjëruarit kërkojnë kushte të mira, si ndriçim në klasë, numër i studentëve të jetë sipas 
standardit të paraparë, të kemi internet dhe elemente të tjera elektronike, të cilat mundësojnë 
realizimin e koncepteve teorike dhe atyre praktike. 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Pjesëmarrje në ligjërata 
Pjesëmarrje në ushtrime  
Punimet e seminareve  
Shkrimi i eseve  
Testimi i pjesërishëm,  
Testimi përmbledhës.  
1. Testi I...............................1-30 pikë,  
2. Vijueshmëria dhe aktivitetet gjatë ligjërata dhe 
ushtrimeve  1-20 pikë, 
3. Vlerësimi i fundit (testi përfundimtar)..............1-
50 pikë,  
Gjithsej: 100 pikë  
  
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

100% - 91% 10 (dhjete) 

90% -81% 9 (nëntë) 

80% - 71% 8 (tetë) 

70% - 61% 7 (shtatë) 

60% - 51% 6 (gjashtë) 

50% 5 ( pesë) 

  

  

Obligimet e studentit: Të jetë pjesëmarrës aktiv, t’i kryejë prezantimet dhe hulumtimet me sukses.    
Gjatë ligjëratave nuk u lejohet komunikimi me telefon apo modele të tjera, të cilat pengojnë 
procesin e mësimit. 
Gjatë organizimit të testeve nuk lejohet kopjimi, komunikimi apo ardhja më vonesë, sepse do të 
pengojnë procesin e organizimit të testit. 
Testet apo provim organizohet sipas plan-programit të paraparë dhe zgjatë një orë mësimore.  



 

 
 
Ligjërata 

 
Në ligjërata studentët duhet të jenë 
pjesëmarrës aktivë, të kompletuar dhe të 
përgatitur me pajisje mësimore dhe studimore 
për ta kuptuar e realizuar temën e dëgjuar apo 
plan-programin e lëndës.    
 

  

Ushtrime 

Do t’i ushtrojnë dhe demonstrojnë temat e 

dëgjuara nga ligjëratat, ndërsa shembujt do t’i 

planifikojmë nga vepra letrare (të letërsisë 

shqipe dhe të asaj botërore), sikurse edhe në 

modelet më të mira të kritikës letrare.  

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 Javë 30 

Ushtrime teorike                            1 15 javë 15 

Seminaret 1 4 javë 4 

Koha e studimit të pavarur në biblioteka                                   1 15 javë 15 

Projektet, prezentimet, 1 2 javë 2 

Përgatitje përfundimtare për provim 1 9 9 

    

    

    

Vërejtje: Po qe se vlefta e  1 ECTS kredie është 25 orë, 

atëherë rezulton se për ta përgatitur provimin e lëndës e 

Kritikë letrare, studentit i duhen 75 orë  pune. Kjo del 

edhe kur  75 orë, pjesëtohen me 25, rezulton  se lënda ka 

vleftë prej 3 kredish. 

Ngarkesa 
totale: 

 
 

75 

   

 

 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Prezantimi i përgjithshëm i lëndës 
studimore  

2  1 

  

2. Kritika letrare, vepra letrare dhe 

lexuesi  

 

2  1 

  



3. Vendi i kritikës letrare në shkencën 

e letërsisë, Studimi dhe kritika 

 

2  1 

  

4. Interpretimi dhe kritika letrare  
Metoda filologjike në kritikën letrare 

2  1 

  

5. Faza e interesimit për autorin 
POZITIVIZMI 

2  1 

  

6. Kritika biografike 2  
 

1 

  

7. Kritika sociologjike 2  1 

  

8. Kritika psikanalitike 2  1 

  

9. Faza e interesimit për tekstin 
Kritika e re 

2  1 

  

10. Formalizmi rus 2  1 

  

11. Kritika simbolike 2  1 

  

12. Strukturalizmi 2  1 

 
 

 

13. Faza e interesimit për lexuesin 
Semiologjia 

2  1 

  

14. Kritika eseistike 
Kritika impresioniste 

2  1 

  



15. Lindja e kritikës letrare shqipe 

Kritika letrare shqipe (modele) 

 
 

2  1 
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VËREJTJE 

 

 

Vërejtje për studentin: 

Studentët duhet t’u përbahen rregullave të përcaktuara sipas Statutit të UPZ-së dhe rregulloreve dhe 
vendimeve të miratuara nga Senati i UPZ-së dhe këshilli mësimor 
Pritet që secili student të vijë me kohë.  
Nga çdo student pritet që të marrë pjesë në çdo ligjeratë. Për shkak të natyrës dhe mënyrës së mësimit 
në këtë lëndë, ardhja në mësim dhe pjesëmarrja aktive në diskutim është kyçe. Çdo mungesë  e  
vazhdueshme rezulton me zbritjen e notës finale. Studentët janë të obliguar të kenë sjellje të mirë dhe 
të mbajnë qetësi, si dhe t’i shkyçin telefonat mobilë gjatë ligjëratave. 

 


