Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti i filologjisë – Gjuhë shqipe
Gjuha latine
Bachellor
Zgjedhore
I –parë 2014
4
4
10h-13h
Sadik KAMBERI
sadikkamberi@gmail.com/ tel:044/188-784

Përshkrimi i lëndës
Përshkruani lëndën.

Qëllimet e lendës:
Përvetësimi i gjuhës latine dhe aftësimi I studentëve për
të zbatuar gjuhën latine praktikisht: në të shkruar,
poashtu në përkthimet letrare apo gjuhësore.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Të lexuarit dhe të shkruarit rrjedhshëm i gjuhës latine
nga ana e studentëve.
Të jenë në gjendje të mirren me përkthime nga gjuha
latine në gjuhën shqipe dhe anasjelltas si dhe të bëjnë
krahasimet e përkthimeve të tekstevenë të dy gjuhët.
Të jenë në gjendje që në punën e tyre të pavarur të
bëjnë hulumtime shkencore në fushën e gjuhësisë dhe të
letërsisë. Të studiojnë veprat e autorëve antikë dh të
mesjetës.

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

Orë
2
2
/

Ditë/javë
15
15
15

Gjithësej
30
30
./

1

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

/

15

/

/
2
5

15
15
15

/
2
5
10
5
5

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:
Metodologjia për realizimin e temave mësimore do të
jetë bashkëkohore , interactive,
bashkëbiseduese.Mësimi zhvillohet në formë ligjëratash
dhe të ushtrimeve.Studentët janë të obliguar të
dorëzojnë punimet seminarike që kanë të bëjnë me
analizën gramatikore të fjalëve në gjuhën latine.

Metodat e vlerësimit:
1.Pjesëmarrja në ligjërata dhe aktiviteti 20%
2.Punimi seminarik 20%
3.Provimi përfundimtar 60%
Totali :
100%
Vlerësimi në pikë :
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
0-50

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

10(dhjetë)
9(nëntë)
8(tetë)
7(shtatë)
6(gjashtë)
5(pesë)

Gjuha latine për shkollat e mesme :Dr Engjëll Sedaj
Fjalor Latinisht –shqip : Filip Fishta
Fjalor Latinisht-shqip : Henrik Lacaj
Gramatika latine me ushtrime : H.Lacaj.
Gortan –Gorski Paus :Lingua Latina I,II, Zagreb
Tekste latine, Engjëll Sedaj, Prishtinë, 1999

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java

Ligjerata që do të zhvillohet
2

Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:

Java e katërt:

Java e pestë:

Java e gjashtë:

Historia e gjuhës latine
Gjuha latine dhe gjuha shqipe
Alfabeti I gjuhës latine
Shqiptimi antik dhe tradicional
Quantitas syllaborum
Accentus
Pjesët e ligjëratës
Declination
Casus
Numeralia ordinalia et cardinalia
Ditët e javës, anni menses , de anni temporibus
Declinatio prima
Ushtrime:Ancilla Romana
Declination secunda
Indicativus praesentis activi

Java e shtatë:

De Marco Tullio Cicerone
Indicativus imperfecti active
De paedagogis romanis
De servi9s romannis

Java e tetë:

Indicativus primi future active
In schola nostra
Declinatio tertia
De historiae Romanae Scriptoribus
de Romanis deis
Adiectiva tertiae declinationis
de urbis nomine

Java e nëntë:

Java e dhjetë:

Java e njëmbedhjetë:

Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Declinatio quarta
De Romanorum Exercitu
Declinatio Quinta
Lakimi I emrave grekë
Gradus comparationis
De Antiquis Graecis
De Deis Deabusque Romanorum
Indicativus prefecti active
de Aenea
Indicativus plusquamperfecti et future secundi activi
Pronomina personalia et possessiva
Modus imperatives
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Java e katërmbëdhjetë:

Java e pesëmbëdhj.

Lupus et agnus
Pronomina relative et interrogative
Pronomina indefinite
De Caesaris Vita et Operibus
Mbajtja e provimit me shkrim

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
-Studentët duhet të respektojnë institucionin dhe rregullat shkollore
-Studentët duhet të vijojnë me rregull orarin e ligjëratave dhe të ushtrimeve
-Të mbajnë disiplinën gjatë ushtrimeve
Studentët duhet t’iu përmbahen udhëzimeve të mësimdhënësit për realizimin e detyrave të
parashtruara.

4

