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Përshkrimi i lëndës

Kjo lende është e hartuar në atë mënyrë që të
njoftojë studentet me konceptet kryesore të
shkencës së Psikologjisë, e që kanë të bëjnë me
studimin e mendjes dhe sjelljes. Gjatë shtjellimit të
kësaj lëndë do të trajtohen tema si: teoritë
psikologjike; metodat hulumtuese; evolucioni;
ndijimi; perceptimet; vetëdija; të mësuaritë; të
menduaritë, personaliteti, kognicioni social; sjellja
sociale dhe shëndeti. Në përfundim të lëndës
studentetev do të iu prezantohen të gjeturat
kryesore për temat në psikologji.shkruani lëndën.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi kryesor i lëndës është t’i njoftojë studentët
me metodat, hulumtimet dhe teoritë kyresore në
psikologji si dhe aplikimin e tyre në jetën e
përditshme. Gjithashtu, besohet se dija
psikologjike do t’u ofrojë studentëve një
perspektivë të caktuar për botën rreth tyre,
njohuritë për veten dhe të tjerët rreth tyre si dhe
të kuptuaritë e kompleksitetin e sjelljes njerëzore.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimi të kësaj lënde, studentët do të jenë
në gjendje të:
- kuptojnë konceptet kryesore të
psikologjisë
- kuptojnë hulumtimet mbi të cilat janë
bazuar njohuritë për mendimin dhe
sjelljen njerëzore
- kuptojnë se si aftësitë e të menduaritë
kritik janë zhvilluar
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-

kuptojnë veten dhe të tjerët

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
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

Orë
3
2

Ditë/javë
15
15

Gjithësej
45
30

1

15

15

2
3
2

5
5
15

10
15
30

3
2

3
3

9
6

3

5

15

Totali

175

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:

Kjo lëndë modelon atë që trajton: fokusohet në
qasjen kolaborative të mësuarit dhe ligjërimit dhe
pjesëmarrësit janë të inkurajuar të marrin pjesë
aktive në aktivitete të ndryshme si: prezentime;
ushtrime; diskutime; luajtje rolesh; debate dhe
video- prezantime. Pjesëmarrësitë janë të
inkurajuar të reflektojnë mbi përmbajtjen e lëndës
dhe të diskutojnë se si qasjet kryesore teorike
reflektohen në punën e tyre praktike.
Vijimi dhe konsultimet e rregullta: 5%
Kolokviumi: 20%
Punimi seminarik: 10%
Prezantimi ne grup: 5%
Provimi final: 60%
Nota finale
60-66%- 6
67-76%- 7
77-85%- 8
86-92%-9
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<92%- 10
Literatura
Literatura bazë:

Morris, Ch. A & Maisto, A.A. (2008). Hyrje ne
Psikologji. Tirane
Juniku, N. (1995). Kaptina nga Psikologjia.

Literatura shtesë:

Nushi, P. (1995). Psikologji e Pergjithshme.
Jones, T. P. (1996). Psikologjia nje hyrje koncize.
Tirane.
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:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në Psikologji
Shkollat Psikologjike
Metodat Hulumtuese në Psikologji
Zhvillimi filogjenetik
Zhvillimi ontogjentik
Baza organike e jetës psikike
Sistemi nervor
Perceptimi dhe ndijimi
Të mësuaritë
Kujtesa dhe harresa
Te menduarit
Gjuha dhe të foluritë
Emocionet
Motivacioni
Personaliteti

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Punimet të cilat kanë elemente plagjiature dërgohen në komision disciplinor
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