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Prof.ass. Muharrem Gashi

Kursi Hyrje në historinë e gjuhës shqipe për studentët e
vitit III të Degës së Gjuhës Shqipe hyn ndër kurset
formuese. Qëllimi kryesor i tij: t’ua bëjë të mundshme
studentëve të njohin vijat e përgjithshme të studimit të
historisë së gjuhës shqipe, fazat e zhvillimit të saj,
raportet e saj me gjuhët e rajonit të pandërmjetshëm,
raportet e saj themelore me gjuhët indoevropiane,
mënyrën e studimit të historisë së gjuhës dhe mjetet
themelore të këtij studimi. Njohja dhe familjarizimi me
konceptet dhe zhvillimet themelore në këto studime
është një nga synimet kryesore të kursit

Qëllimet e lëndës:
Rezultatet e pritura të nxënies:

Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve për ta
njohur gjuhën në kuptimin historik.
Në fund të këtij kursi një student, i cili do të vlerësohet
se e ka mbaruar me sukses provimin, do të jetë në
gjendje që:
-

të krijojë një ide më të saktë për vendosjen e
gjuhës shqipe në kuadrin e saj të përgjithshëm
historik, në mënyrë që të vazhdojnë pastaj me
studimin e zhvillimeve në fushë të fonetikës
dhe të gramatikës historike, ashtu si dhe në
fushë të historisë së kulturës dhe të popullit në
përgjithësi.

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata, ushtrime,
diskutime, punime seminari, detyra shtëpie.

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

Aktiviteti

nxёnit tё studentit)
Orë

Ditë/javë

Gjithësej

3 (180 min)

15

45

Punë praktike

2 (90 min)

15

22,5

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet

10 min

15

2.5

Kollokfiume,seminare

10

1

10

Detyra të shtëpisë

1

15

15

Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)

2

15

30

Përgatitja përfundimtare për provim

2

25

50

Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)

1

2

2

Projektet,prezentimet ,etj

30 min

1

0.5

Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike

Ushtrime në teren

Totali

147,5 orë
177,5:25 = 7,02
4 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:
Metodologjia për realizimin e temave mësimore do
të jetë bashkëkohore, interaktive bashkëbiseduese
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

1. Pjesëmarrja & aktiviteti
2. Pjesa e parë e provimit
3. Pjesa e dytë e provimit
4. Provimi me gojë
Çabej, Eqrem: Hyrje në historinë e gjuhës shqipe me
fonetikë historike, në Studime gjuhësore III, Rilindja,
Prishtinë, 1976.

Demiraj, Shaban: Morfologjia historike e gjuhës
shqipe, ETMK,Prishtinë 1979.

Literatura shtesë:

- Demiraj, Shaban: Gjuha shqipe dhe historia e saj,
Rilindja, Prishtinë, 1989.
- Demiraj, Shaban: Fonologjia historike e gjuhës
shqipe, Toena, Tiranë, 1996;
- Ismajli, Rexhep: Artikuj për gjuhën shqipe, Rilindja,
Prioshtinë, 1987;
- Ismajli, Rexhep: Gjuhës standarde dhe histori
identitetesh, Akademia e Shkencave e
Shqipërisë, Tiranë, 2005.
- Huld, Martin: Basic Albanian Etymologies, California
State University, Los Angeles, 1984.

Plani i dizejnuar i mësimit:

Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Hyrje në historinë e gjuhës shqipe
Shqipja gjuhë indoevropiane

Java e dytë:

Marrëdhëniet e shqipes në periudhën e saj historike
Huazimet në gjuhën shqipe

Java e tretë:

Shqipja e sotme

Java e katërt:

Fonetika historike
Ndërrimet fonetike dhe ligjet fonetike

Java e pestë:

Akcenti, Vokalizimi

Java e gjashtë:

Konsonantizimi

Java e shtatë:

Gjysmëvokalet e sonantet

Java e tetë:

Pjesa e parë e provimit

Java e nëntë:

Objekti i morfologjisë historike të shqipes

Java e dhjetë:

Emri dhe nyja

Kategoritë gramatikore
Java e njëmbëdhjetë:

Mbiemri dhe përemri
Kategoritë gramatikore

Java e dymbëdhjetë:

Sistemi foljor i shqipes në evolucionin e tij historik
Kategoritë gramatikore

Java e trembëdhjetë:

Format e pashtjelluara të foljes

Java e katërmbëdhjetë:

Format e pashtjelluara të ndërtuara mbi bazën e emrit prejpjesor
Çështja zhdukjes së paskajores në gjuhën shqipe

Java e pesëmbëdhjetë:

Pjesa e dytë e provimit

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UGJ-së.
Studenti duhet të vijojë me rregull ligjëratat
Student duhet të ketë index ditën e provimit

