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Përshkrimi i lëndës
Kursi Gjuhësi e përgjithshme për studentët e vitit
III të Degës së Gjuhës Shqipe hyn ndër kurset
themelore. Ka karakter formues, teorik. Qëllimi
kryesor i tij: t’ua bëjë të mundshme studentëve ta
njohin objektin e studimit të disiplinës teorike
Gjuhësi e përgjithshme (Linguistikë e përgjithshme,
General Linguistics), përkatësisht ligjësitë e
përgjithshme të funksionimit të gjuhëve njerëzore,
mënyrat e studimit të tyre, metodat themelore të
studimit në gjuhësi, teoritë më të përhapura në këto
studime dhe një ide të përgjithshme për historinë e
ideve në këto studime. Njohja dhe familjarizimi me
konceptet themelore në këto studime është një nga
synimet kryesore të kursit. Pjesa e parë e këtij kursi
kufizohet me teoritë e komunikimit dhe sistemin e
shenjave.
Qëllimet e lëndës:
Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve në të
dhënat që ofron gjuhësia e përgjithshme. Lidhja e
teorisë me praktikën.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Në përfundimin e këtij kursi studenti i vlerësuar
pozitivisht do të jetë në gjendje:
- Të krijojë një ide më të saktë për
vendosjen e dijeve që mund të marrë
gjatë studimit të gjuhës shqipe në kuadër
të dijes më të përgjithshme mbi gjuhët
njerëzore,
- t’i vendosë ato në kuadër të aparaturës
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njohëse teorike të përgjithshme dhe
t’i bëjë të krahasueshme me dijet për gjuhët e tjera,
sepse të arritura mbi bazë të të njëjtave
koncepte Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata,
ushtrime, diskutime, punime seminari, detyra
shtëpie.

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxënit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata
2 (90 min)
15
22,5
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
1 (45 min)
15
11
Kontaktet me
10 min
15
2,5
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
10
1
10
Detyra të shtëpisë
1
15
15
Koha e studimit vetanak të
2
15
30
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për
2
25
50
provim
Koha e kaluar në vlerësim
1
2
2
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
30 min
1
0,5
Totali

143,5 orë
143,5:25 = 5,74
6 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:
Metodologjia për realizimin e temave mësimore do
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 gojë
Literatura
Literatura bazë:

Saussure, F. de: Kurs i gjuhësisë së
përgjithshme, përk. R. Ismajli, b. II, Dituria,
Tiranë, 2002.
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J. Lyons, Hyrje në gjuhësinë teorike, Tiranë, 2001.
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Prishtinë, 1987.
Ducrot,
O.–Todorov,
Tz.:
Fjalor
enciklopedik i shkencave të ligjërimit,
përkth. R. Ismajli, Rilindja, Prishtinë,
1984.
Hudson, Grover: Essential Introductory
lingusitics,
Blackëell
Publishers,
Massachussets dhe London, 2000.
Hudson, R. A.: Sociolinguistika, përkth. M.
Ymeri, Dituria, Tiranë, 2003.
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1974.
Iviq, M.: Drejtimet në linguistikë, përkth. S.
Drini, Rilindja, Prishtinë, 1974.
Linke, A./ Nussbaumer, M./ Portmann, P. R.:
Studienbuch Linguistik, Niemeyer,
Tuebingen, 1996.
Lyons, J.: Hyrje në gjuhësinë teorike,
përkth. E. Lika, Dituria, Tiranë, 2001.
Martinet, A.: Elemente të gjuhësisë së
përgjithshme, përkth. R. Ismajli, bot. III,
Dituria, Tiranë, 2002.
Nuhiu, V.: Ndërndikimet gjuhësore,
Rilindja, Prishtinë, 1985.
Sapir, E.: Gjuha, përkth. V. Nuhiu, Rilindja,
Prishtinë, 1986.
Trubeckoi, N. S.: Parime të fonologjisë,
përkth. M. Bejta, Rilindja, Prishtinë,
1985.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Gjuhësia studimi shkencor i gjuhës
Gjuha si sistem shenjash
Struktura e gjuhës
Tingujt e gjuhës
Gramatika, parimet e përgjithshme
Njësitë gramatikore
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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:

Struktura gramatikore
Pjesa e parë e provimit
Kategoritë gramatikore
Funksionet gramatikore
Semantika parime të përgjithshme
Struktura semantike
Klasifikimi i gjuhëve
Gjuha dhe shoqëria
Pjesa e dytë e provimit

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