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Përshkrimi i lëndës

Lënda ‘Dinamika të personalitetit’ u ofrohet si lëndë
zgjedhore studentëve të programit master ‘Psikologji
klinike & shëndeti’ në mënyrë që të kompletojnë
njohuritë e tyre eventuale nga progami bachelor lidhur
me personalitetin, strukturën dhe rolin e tij në jetën
psikike të individit.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi i lëndës ‘Dinamikat e personalitetit’ është
ofrimi i një kuptimi të thellë mbi personalitetin dhe
dinamikat e tij, duke theksuar aspekte aplikative të
tij në jetën e përditshme, probleme të shëndetit
mental dhe psikoterapi.
 Njohja e detajuar me modele specifike të
personalitetit;
 Aftësia për leximin në mënyrë kritike të artikujve
shkencorë lidhur me personalitetin;
 Aftësia për ngritjen dhe testimin e hipotezave
lidhur me personalitetin dhe sjelljen;
 Aftësia për identifikimin dhe diskutimin e
kontributeve të teoricienëve kryesorë në fushën e
personalitetit;
 Njohja dhe shfrytëzimi i saktë i terminologjisë në
fushën e psikologjisë së personalitetit.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet

Orë

Ditë/javë

2
2

15
15

Gjithësej

30
30
1

1

Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

2

5

10

3

15

45
6
1
2

Totali

125

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:
Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Ligjërim 50%;
Diskutim me studentët 20%;
Diskutimet e studentëve mes vete 15%
Konsultime mbi lëndën dhe mbi punimin seminarik
15%
Përqindjet e dhëna më sipër janë të synuara dhe të
përafërta; varësisht nga prirjet e studentëve dhe nga
perceptimi i mësimdhënësit mbi mundësitë për të
bërë një punë optimale, këto përqindje mund të
pësojnë ndryshime të lehta.
Vijimi dhe konsultimet e rregullta: 10%
Eseja kritike: 30%
Provimi final: 60%
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në lëndë dhe në fushën e personalitetit
Teori të personalitetit
Teori të personalitetit II
Dinamikat e personalitetit lidhur me:
 Qëllimet
 Zgjedhjet personale
 Vullnetin
 Motivimin për arritje
 Kulturën
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Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Matja e personalitetit
Matja e personalitetit II
Trashëgimia dhe personaliteti
Personaliteti dhe psikoterapia
Përmbedhje
Prezantime
Prezantime

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Në përputhje me frymën dhe nenet përkatëse të statutit të UP-së.
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