
 

 

Lënda: “RETORIKA DHE ORATORIA JURIDIKE” 
  

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Fakulteti i Juridik 

Titulli i lëndës: Retorika dhe oratoria juridike 

Programi:  Juridik i përgjithshëm 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti I, semestri II 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni:  

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Eqrem Zenelaj 

Detajet kontaktuese:  Eqrem.zenelaj@uni-prizren.com 
  
 

Përshkrimi i lëndës: Lënda “Retorika dhe oratoria juridike” studion shprehjet 

juridike dhe mënyrën e komunikimit përmes tyre në 

fushën e jurisprudencës. 

Fillimisht do të sqarohet kuptimi dhe karakteristikat e 

retorikës si art i përdorimit të gjuhës, të tilla si të folurit 

në publik, për shkrim bindës dhe fjalim. Kurse, do të 

trajtohet edhe oratoria si aftësi për të përcjellë një fjalim 

të suksesshëm dhe si një mjet për të kryer retorikë. Në 

veçanti, do të analizohet qëllimi i saj që konsiston në 

krijimin e bindjes së një audience për një çështje 

specifike. 

 

  

Qëllimi i lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim të përcjellë njohuri tek  studentët 

e studimeve baçelor lidhur me historikun e zhvillimit të 

retorikës nëpër periudha të ndryshme. Njëherit qëllimi 

tjetër konsiston në ofrimin e njohurive sa i përket mjeteve 

dhe teknikave për të shprehur veten në mënyrën më të 

mirë të mundshme, në mënyrë që edhe gjuha edhe të 

folurit të jenë mjaft efektive. Si e tillë, retorika, nga njëra 

anë, teorizon për përdorimin e gjuhës, ose me gojë, para 

një audience, tashmë me shkrim, në një tekst dhe, nga ana 

tjetër, përcakton tërësinë e teknikave dhe procedurave të 

zbatimit praktik që i japin fjalës bukurinë dhe elokuencën, 

si dhe aftësinë për bindje.  

 

 

  

Rezultatet e pritura të nxënies: Në përfundim të ligjeratave dhe ushtrimeve në këtë lëndë, 

studentët duhet të jenë të aftë që të:  

 kuptojnë mjetet e komunikimit,  

 kuptojnë teknikat e komunikimit efektiv, 



 materializojnë me sukses njohuritë e përfituara 

në praktikë.  

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit 

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 2 1/15 30 
Ushtrime teorike/laboratorike 1 1/15 15 
Punë praktike    
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 1/6 6 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 1 1 1 
Detyra të  shtëpisë 1 1/1 1 
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 1/10 10 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuis,provim final) 
1 1/5 5 

Projektet,prezantimet ,etj 
  

1 1/2 2 

Totali  

 
   100 orë  

 4 ECTS 

Metodologjia e mësimdhënies:   Kjo lënde do të realizohet përmes ligjëratave 

interaktiv dhe permes mjeteve audio-vizuele.  

Ligjerata do te kombinohen me prezentime ku 

kërkohet nga studentet qe te kyçen ne proces, do te 

analizohen edhe veçoritë e fjalimeve që 

konsiderohen si “fjalime të famshme publike”. 

Vlerësimi: Vlerësimi i njohurive të studentëve bëhet gjatë tërë 

semestrit, duke përfshirë pjesëmarrjen dhe 

aktivitetin e tyre gjatë ligjëratave, ushtrimeve, si dhe 

gjatë prezantimeve dhe diskutimeve në klasë. 

Provimi mbahet me test me shkrim ose me gojë. 

 

-Testet/Kollokfiumet 20 %  

-Puna praktike dhe seminaret 10 %  

-Provimi 50 %  

-Pjesëmarrja dhe angazhimi në  ligjërata 10 %  

-Pjesëmarrja dhe angazhimi në orët e ushtrimeve 10 

% 
 
 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Prof.asoc.dr. Kadri Kryeziu, ”Retorika dhe oratoria 

juridike”, (cikël leksionesh), Prizren, 2021. 

2. Stephen E. Lucas, “Arti i të folurit në publik”, 

përkthyer nga Enzo Shijaku, New York, 2007. 



Literatura shtesë:   1. Ryan N.S. Topping,  “The Elements of Rhetoric -

How to Write and Speak Clearly and Persuasively: 

A Guide for Students, Teachers, Politicians & 

Preachers Paperback”, 2016. 

 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët janë të obliguar : 

 Studentët obligohen ta respektojnë orarin e ligjëratave dhe ushtrimeve.  

 

 Studentët duhet t’i ndjekin me rregull ligjëratat dhe ushtrimet. 

 

 Kopjimi gjatë provimit dhe çdo lloj plagjiati janë të ndaluara. 

 

 

 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 
Java e parë: Prezentim hyrës, njohja me planprogamin dhe metodologjinë e lëndës 

 

Java e dytë: Kuptimi i retorikës 

 

Java e tretë: Zhvillimi i retorikës në mesjetë 

 

Java e katërt: Përkufizimet e retorikës në Greqinë e lashtë dhe në Romë 

 

Java e pestë:   Degët e retorikës  

 

Java e gjashtë: Kërkesat themelore të dialektikës dhe retorikës  

 

Java e shtatë:   Kollokvium 

 

Java e tetë:   Çfarë është retorika e mirë? 

 

Java e nëntë:   Retorika e Rilindjes 

 

Java e dhjetë: Retorika helenistike, karakteristikat dhe zhvillimi i saj 

 

Java e 

njëmbedhjetë: 

Kuptimi i oratorisë dhe zhvillimi i saj 

Java e 

dymbëdhjetë:   

Cilësitë themelore që e dallojnë oratorinë nga llojet e tjera të folurit 

 

Java e 

trembëdhjetë:     

Fjalimi si një lloj proze oratorike  

 

Java e 

katërmbëdhjetë:   

Llojet e oratorisë, oratoria kriminalistike ose gjyqësore, oratoria politike 

dhe oratoria pedagogjike 

 

Java e 

pesëmbëdhjetë:    
Përgaditje për provim 

 


