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Përshkrimi i lëndës

Kursi i Leksikologjisë me semantikë i pajis dhe i
formon studentët me njohuri teorike e praktike në
fushën e nënsistemit gjuhësor të leksikut. Për këtë
qëllim kursi rrah, trajton dhe sqaron çështje që kanë të
bëjnë me studimin e fjalës dhe të kuptimit leksikor në
gjuhën shqipe si dhe të lidhjeve ndërmjet tyre, i
shpjegon shkaqet dhe rrugët e ndryshimit të kuptimit
të fjalëve, lidhjet kuptimore ndërmjet fjalëve, tipat
kryesorë të fjalëve sipas formimit, bashkimet e
qëndrueshme të fjalëve.
Kursi ofron njohuri
gjithashtu edhe për përbërjen leksikore të shqipes, për
klasat e ndryshme leksikore dhe shtresat e leksikut,
lëvizjet dhe ndryshimet që kanë ndodhur në të, grupon
fjalët e kufizuara në përdorim për shkaqe territoriale,
shoqërore, profesionale e stilistike, zbulon lëvizjet
historike të grupeve të fjalëve në gjirin e leksikut,
ndikimet e gjuhëve të huaja, trajton çështje që lidhen
me fjalorë të tipave të ndryshëm, llojet e tyre,
probleme teorike që dalin në hartimin e tyre etj.

Qëllimet e lëndës:

Kursi ka për qëllim të rrah,të trajton dhe sqaron
çështje që kanë të bëjnë me studimin e fjalës dhe të
kuptimit leksikor në gjuhën shqipe si dhe të lidhjeve
ndërmjet tyre, i shpjegon shkaqet dhe rrugët e
ndryshimit të kuptimit të fjalëve, lidhjet kuptimore
ndërmjet fjalëve, tipat kryesorë të fjalëve sipas
formimit, bashkimet e qëndrueshme të fjalëve
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Rezultatet e pritura të nxënies:

Në përfundimin e këtij kursi studenti i vlerësuar
pozitivisht do të jetë në gjendje:
- t’i kuptojë veçoritë kombëtare të gjuhës,
- t’i zbulojë tiparet kryesore të leksikut të
gjuhës së sotme,
- t’i vërejë gjedhet (modelet) kryesore të fjalëve
që hyjnë në të,
të vlerësojë tipat më prodhues të formimit të fjalëve të
reja në gjendjen e sotme të gjuhës dhe ligjet e veçanta
të zhvillimit të leksikut

Metodologjia e mësimdhënies:

Kursin do të realizohet përmes: ligjëratave,
ushtrimeve, diskutimeve, punimeve seminarike,
detyra shtëpie, duke zbatuar metoda dhe teknika
bashkëkohore.

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё
nxënit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata
2 (90 min)
15
22,5
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
2 (90 min)
15
22,5
Kontaktet me
10 min
15
2,5
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
3
2
6
Kollokfiume,seminare
10
1
10
Detyra të shtëpisë
2
15
30
Koha e studimit vetanak të
2
15
30
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për
2
20
40
provim
Koha e kaluar në vlerësim
1
2
2
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
30 min
1
0,5
Totali

166 orë
166:25 = 6,64
6 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:
Metodologjia për realizimin e temave mësimore do
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të jetë bashkëkohore, interaktive bashkëbiseduese
Metodat e vlerësimit:
1. Pjesëmarrja & aktiviteti
2. Pjesa e parë e provimit
3. Pjesa e dytë e provimit
4. Provimi me shkrim dhe me gojë
Literatura
Literatura bazë:

Thomaj, Jani: Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë,
1999

Literatura shtesë:

– Thomaj, Jani: Prejardhja semantike në gjuhën
shqipe, Tiranë, 1989
– Thomaj, Jani: Çështje të frazeologjisë së
gjuhës shqipe, Tiranë, 1981
- – Grup autorësh: Studime mbi leksikun dhe
mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe I, II,
Tiranë, 1972

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 njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Hyrje në shkencën e Leksikologjisë
Shtresat leksikore të gjuhës shqipe
Huazimet e vjetra në gjuhën shqipe
Sinonimet, antonimet, homonimet
Leksikografia dhe hartimi i fjalorëve
Semasiologjia si shkenca për kuptimin
Analiza semantike e fjalëve të veçanta
Pjesa e parë e provimit
Struktura kuptimore e fjalës në gjuhën shqipe
Lëvizja semantike e emrave
Kalimi nga njësi semantike në njësi leksikore
(çështje të lidhjes polisemi-homonimi)
Tipat e homonimeve në gjuhën shqipe
(shkallëzimi i prejardhjes semantike)
Formimi i fjalëve dhe prejardhja semantike në gjuhën
shqipe
Modelet e formimit të fjalëve në gjuhën shqipe
Pjesa e dytë e provimit

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